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IMPLEMENTAÇÃO DO INDICADOR OEE EM INDÚSTRIA DE 
REFRIGERAÇÃO POR MEIO DA FERRAMENTA PDCA 
 
RESUMO 

A perseguição por melhores índices de produtividade e qualidade é cada vez maior, visto 

que as empresas buscam achar alternativas de se fazerem mais com menos, 

aumentando assim os resultados e tendo bons níveis de atendimento aos seus clientes. 

Nesse contexto, esse trabalho objetiva implementar o indicador de desempenho OEE 

(Overall Equipment Effectiveness – Eficiência Global do Equipamento) em uma empresa 

de refrigeração, utilizando os conceitos do PDCA (Plan, Do, Check, Act). O trabalho adota 

o estudo de caso como abordagem metodológica, cujas evidências foram coletadas por 

meio de diários de produção, aplicados nos setores (injeção de poliuretanos verticais e 

horizontais) a serem controlados. Tais diários serviram de base para coleta de dados e 

posterior apontamento, como planilha base para formulação do indicador e 

consecutivamente a análise do mesmo. Os resultados mostram que com metas e 

objetivos bem definidos, utilizando-se de ferramenta estruturada, nesse caso, o PDCA, a 

implantação do OEE pode ocorrer de forma eficiente. Salientando que um bom 

preenchimento do diário de produção, com apontamentos coerentes, precisos e 

verdadeiros são essenciais para geração de um bom e verídico indicador de OEE. 

 
Palavras-chave: OEE, PDCA, Indústria de Refrigeração. 
 

 
 

 
 

 

Autor (a): Débora Natacha Lôbo Lima / E-mail: debora_natach@hotmail.com 
Graduada em Engenharia Química pela Universidade Federal do Ceará - UFC 
(2014). Especialista em Engenharia de Produção pela Faculdade Farias Brito - FFB (2016). 
 

Autor (a): Mauricio Johnny Loos / E-mail: mauricioloos@hotmail.com 
Graduado em Administração de Empresas - Gestão Empresarial pela Universidade Regional 
de Blumenau - FURB (2007). Especialista em Engenharia de Produção pela Universidade 
Regional de Blumenau - FURB (2009).  Mestre em Engenharia de Produção pela Universidade 
Federal de Santa Catarina - UFSC (2011). Doutor em Engenharia de Produção pela 
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC (2016). Coordenador e Professor dos Cursos 
de Pós-Graduação em Engenharia de Produção e Engenharia de Produção & Lean 
Manufacturing da Faculdade Farias Brito - FFB. 

Recebido em: 30/01/2016 Aprovado em: 27/04/2016 
Avaliado pelo sistema double blind review 
Editor Científico: Prof. Me. Raimundo Roberto Nobre Pinho 
 



Débora Natacha Lôbo Lima, Mauricio Johnny Loos 

Pág. 2 – FFBusiness – Fortaleza – V.14, – Nº 17 – Jun. 2016 ISSN 1679-723X 

INTRODUÇÃO 
 

O dia a dia na indústria traz grandes desafios quando o assunto é a 

utilização dos recursos para a produção. Estes desafios podem envolver oportunidades 

de melhorias tanto em recursos operacionais (disponibilidade, performance, manutenção, 

etc.) quanto em mão de obra, e travam uma grande batalha quando se fala de 

produtividade. Saber distribuir esses recursos adequadamente será um fator crucial para 

elevar a eficiência e mitigar os gargalos, visto que a transformação do mercado exige 

redução de custos e investimentos com maximização da capacidade produtiva para 

viabilizar a existência das empresas (MOELLMANN et al.,2006). 

Um dos quesitos normalmente abordados pelo setor de qualidade são as 

não conformidades. Tais não conformidades podem afetar com maior ou menor impacto, 

por conta dos retrabalhos, nas perdas de tempo, mão de obra e matéria-prima com 

subsequente aumento de custo. Logo, tais não conformidades, assim como paradas de 

máquina e aumentos de ciclos de máquinas, devem funcionar como uma oportunidade 

para melhoria de processo, através de uma investigação e solução das causas dos 

problemas (SANTOS et al., 2012). 

 Para implantação do indicador de desempenho OEE, a fim de buscar as 

oportunidades de melhoria de processo e solução dos problemas, utilizou-se dos 

conceitos de PDCA. 

O ciclo PDCA foi utilizado durante e implementação do indicador de OEE, e 

com posteriores resultados na mitigação dos problemas e dificuldades encontradas. Tal 

ciclo fundamenta projetos de melhoria, não só visando o aperfeiçoamento na sequência 

de passos pré-estabelecidos, como passos subsequentes como a solução de problema e 

metodologia (FONSECA; MIYAKE, 2006). 

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é implementar o indicador de 

desempenho OEE em uma empresa de refrigeração, utilizando os conceitos do PDCA. O 

trabalho pretende responder à questão de como pode ser implantado o indicador de 

desempenho OEE por meio do PDCA, a fim de buscar as oportunidades de melhoria de 

processo e solução dos problemas. O trabalho foi conduzido em uma indústria de 

refrigeração, devido à necessidade da mesma em otimizar seu desempenho, e do setor 

de refrigeração estar em constante desenvolvimento e ser de fundamental importância na 

movimentação da economia brasileira. Os dados do IBGE indicam que a partir de 2014 o 

setor de bens de consumo duráveis teve um crescimento de 20,9%, particularmente 

influenciado por uma grande fabricação de automóveis, itens de linha branca 
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(refrigeração) e marrom (IBGE, 2014). O trabalho adota o estudo de caso como 

abordagem metodológica. Para a coleta dos dados, foi utilizado um formulário (diário de 

produção), que foi elaborado com base nas informações que se fazem necessárias na 

alimentação do indicador. O mesmo foi aplicado na linha de injeção de poliuretanos 

vertical e horizontal e os dados coletados, posteriormente inseridos em uma planilha para 

cálculo do indicador OEE. Para cumprir seus objetivos, o trabalho primeiramente 

estabelece o referencial teórico, seguido pelos procedimentos metodológicos adotados, 

resultados empíricos e, finalmente, suas conclusões. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 OEE (Overall Equipment Effectiveness) 

 

Para medição das melhorias implementadas pela metodologia TPM 

(Manutenção Produtiva Total), o OEE é uma ferramenta bastante conhecida. Com o 

indicador, é possível identificar os equipamentos que podem ser aperfeiçoados através do 

cálculo de suas eficiências. 

Segundo Hansen (2006), o OEE era uma ferramenta apenas utilizada na 

Manutenção Produtiva Total ou Total Productive Maintenance (TPM), porém, ao final dos 

anos 80 a ferramenta passou a ser utilizada como uma forma prática e eficaz de medição 

do desempenho real de um equipamento. 

Segundo Chiaradia (2004), conseguir identificar as perdas do processo 

produtivo é a principal característica para o cálculo do OEE, pois diversas limitações das 

indústrias para identificar as perdas impedem a utilização da capacidade máxima dos 

equipamentos. 

O indicador OEE, afim de avaliar as condições em que o equipamento 

trabalha, divide-se em 3 índices, sendo estes: Disponibilidade, Performance e Qualidade. 

O primeiro deles, a disponibilidade, é responsável pelo funcionamento da 

máquina, ou seja, indica quantas paradas existiram no tempo disponível. A performance 

analisa se o equipamento está trabalhando na sua máxima capacidade, com máximo 

rendimento. E por fim, a qualidade que indica se a máquina está produzindo dentro dos 

padrões de qualidade exigidos. 

A Figura 1, ilustra as perdas relacionadas a cada um dos itens, abordados 

anteriormente no OEE. 
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Figura 1: Elementos da eficácia global de uma máquina. 

 

Fonte: Santos (2007). 

O cálculo do OEE é feito da seguinte forma: 

 
OEE (%) = DISPONIBILIDADE X PERFORMANCE X QUALIDADE 

 

 A disponibilidade é calculada através da razão entre o tempo real de 

produção e o tempo disponível para produção (tempo produzindo/tempo real de 

produção). A performance é calculada através da razão entre a velocidade de produção 

do equipamento e a velocidade nominal na ficha de processo (tempo real de 

produção/tempo nominal), conforme Koda(2013). A qualidade é calculada através da 

razão entre a quantidade de produtos bons, conforme especificado, e a quantidade total 

de produtos produzidos (peças boas/ peças totais) (WOLLMANN, 2011). 

As perdas por performance estão principalmente relacionadas às pequenas 

paradas e à queda de desempenho da máquina (queda da velocidade para qual a 

máquina foi projetada – nominal). Caso a performance seja acima de 100%, implica que o 

equipamento produziu com velocidade média acima da velocidade nominal (KODA, 2013). 

Segundo Hansen (2006), pode-se seguir uma classificação global para o 

cálculo do OEE, sendo esta: 

• Menor que 65% - RUIM – o processo precisa passar por ações de melhoria o mais 

rápido possível;  

• Entre 65% e 75% - BOM - o processo é considerado bom;  

• Entre 75% e 85% - MUITO BOM - o processo mostra potencial para agir em nível 

mundial;  

• Acima de 85% - o processo equivale à empresa de classe mundial.  
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Para que o índice seja classificado como ideal, as razões deverão estar 

próximas de Disponibilidade 90%, Performance 95% e Qualidade 99%. 

Após o cálculo do OEE as perdas de produção devem ser analisadas, para 

direcionar as ações para a busca do aumento do OEE. Nessa etapa de análise ocorre a 

sinergia entre o OEE e outros parâmetros chave (HANSEN, 2006). 

 
2.2 PDCA (Plan, Do, Check, Act) 
 

O ciclo PDCA é um dos procedimentos mais conhecidos na Gestão da 

Qualidade Total (TQM). O ciclo PDCA, assim como o DMAIC (Define, Measure, Analyse, 

Improve, Control) fundamentam projetos de melhoria segundo a abordagem Seis Sigma e 

são adotados por várias empresas, produzindo efeitos positivos de grande impacto. Para 

um bom entendimento e posterior aplicação do ciclo PDCA, conceitos como solução de 

problemas são essenciais. 

Embora o PDCA seja muito útil, as pessoas tendem a executá-lo 

mecanicamente em uma série de passos, sem se atentarem a princípios e racionalidade 

subjacentes ao ciclo (FONSECA; MIYAKE, 2006). 

As letras que dão origem à sigla PDCA, significam em seu idioma de origem: 

PLAN, DO, CHECK, ACT, que significam, PLANEJAR, EXECUTAR, VERIFICAR e AGIR, 

respectivamente. Conceitos esses que foram iniciados por Shewhart e aprimorados por 

Deming. A Figura 2 apresenta um esboço do ciclo PDCA, bem como mostra as suas 

etapas. 

 

Figura 2 – Ciclo PDCA. 

 

Fonte: Peters, 1998. 
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Como pode ser observado na própria nomenclatura e também na Figura 2, o 

Ciclo PDCA está dividido em 4 fases bem definidas que serão detalhadas a seguir:  

A primeira fase (P=Plan=Planejar) é caracterizada pelo estabelecimento de 

um plano de ações e está dividida em quatro etapas: 1) a primeira consiste em identificar 

o problema, a fim de se definir o ambiente a ser trabalhado; 2) a segunda em analisar o 

fenômeno para entender o ambiente a ser trabalhado; 3) a terceira em analisar o 

processo no qual será trabalhado e definir objetivos, estratégias e ações, os quais devem 

ser claramente quantificáveis; 4) a quarta e última consiste em elaborar um plano de ação 

para atingir os objetivos traçados. 

A segunda fase (D=Do=Executar) consiste em executar o que foi planejado. 

Para tal, pode-se subdividir em capacitação da organização para implementar o que foi 

desejado e a implementação propriamente dita.  

Por sua vez, a terceira fase (C=Check=Verificar) consiste em checar, 

comparando os dados obtidos na execução com o que foi estabelecido no plano. Tal ação 

verificará se os resultados estão sendo atingidos conforme o que foi planejado ou não. 

Dessa forma, esta etapa envolve a coleta de dados do processo e a posterior comparação 

destes com os parâmetros base, gerando subsídios relevantes para a próxima etapa.  

A quarta fase (A=Act=Agir) consiste em agir, ou seja, realizar correções no 

processo para que os resultados que não foram atingidos, sejam. As ações tomadas 

podem ter caráter corretivo ou de melhoria. A fase agir pode ser subdividida em 

padronização e conclusão, onde essas ações se encaixariam até se atingir o padrão, que 

por sua vez orientam a necessidade de capacitação para solução dos problemas (CHOO, 

2003).  

A definição de Campos (2004) diz que o Método PDCA é um caminho para 

se atingirem as metas, conceito este que induz aos passos do ciclo. Portanto, para iniciar 

o Ciclo PDCA é necessário definir uma meta a ser atingida. 

 
3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

A implementação de um indicador de OEE requer uma prévia avaliação das 

necessidades e objetivos buscados e a montagem de um plano para implementação 

através do PDCA. Para que tal processo tenha êxito em sua implantação, o mesmo deve 

ser considerado como um processo da empresa necessário para um bom funcionamento 

dos equipamentos e para controle, sem criar burocracia no setor fabril. O presente 

trabalho tem como propósito implementar o indicador de desempenho OEE em uma 

empresa de refrigeração, utilizando os conceitos do PDCA (Plan, Do, Check, Act), sob o 

ponto de vista empírico, confrontando os resultados de campo com a teoria vigente.  
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Nesse contexto, este trabalho utiliza como abordagem metodológica o 

estudo de caso, que é um trabalho de caráter empírico que investiga um dado fenômeno 

dentro de um contexto real contemporâneo por meio de análise aprofundada de um ou 

mais objetos de análise (casos), possibilitando amplo e detalhado conhecimento sobre o 

fenômeno, permitindo inclusive a geração de teoria (CAUCHICK MIGUEL, 2010). 

A seleção do objeto de análise (empresa) ocorreu devido à necessidade da 

mesma em otimizar seu desempenho, e pela fundamental importância do setor na 

economia brasileira, tendo assim um cenário propício para o desenvolvimento de um 

estudo de caso com aplicação de indicadores e ferramentas estruturadas, nesse caso, o 

OEE e o PDCA. A empresa, a qual é do setor de refrigeração, chegou ao Brasil em 1995 

tendo a empresa originária fundada em 1976 em Portugal, atuante no segmento de 

refrigeração de alimentos e bebidas. Atualmente o grupo possui duas unidades fabris, 

sendo uma em Portugal, com 175 colaboradores e outra no Brasil com mais de 600 

colaboradores. A marca está presente em mais de 50 países através da distribuição 

dessas unidades.  

Para a coleta de dados utilizou-se de um formulário (diário de produção), 

que foi elaborado com base nas informações que se fazem necessárias na alimentação 

do indicador. O processo de implantação do OEE, na linha de injeção de poliuretano da 

empresa estudada, por meio do ciclo PDCA baseia-se nas seguintes etapas, conforme 

podem ser vistas na Figura 3. 
 

Figura 3 - Ciclo PDCA aplicado à implantação do OEE. 

 
Fonte: Os autores. 



Débora Natacha Lôbo Lima, Mauricio Johnny Loos 

Pág. 8 – FFBusiness – Fortaleza – V.14, – Nº 17 – Jun. 2016 ISSN 1679-723X 

Em unidades fabris que há possibilidade de implementação de sistemas 

automáticos, os mesmos devem ser considerados investimentos, trazendo consigo 

grandes vantagens como: possibilitar monitoramento de tempo real de paradas, minimizar 

o trabalho do administrativo com apontamentos em planilhas do OEE, garantir 

confiabilidade dos dados, possibilitar resultados on-line, vantagens essas que não são o 

caso do presente trabalho, passando de vantagens a dificuldades. No caso do presente 

trabalho, o mesmo ocorre em unidade fabril, onde os equipamentos são conduzidos por 

operadores e em células de montagem, os registros manuais são bem vistos como 

controle, como geração de gráficos com o desempenho diário, semanal e mensal 

(OLESKO et al.,2013). 

Os dados, predominantemente de caráter qualitativo, foram interpretados, 

buscando divergência e convergência, confrontando a teoria vigente com as informações 

práticas coletadas na empresa, através do qual o caso foi construído, conforme relatado a 

seguir.   

 
4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1 Plan (Planejar) 
 

Dentro da etapa “Plan” do PDCA, foram estruturadas duas etapas para a 

implementação do OEE na empresa objeto de análise, as quais são detalhadas a seguir: 

- Desenvolver metodologia para aplicar o OEE: esta etapa desenvolveu-se em uma 

linha de injeção de poliuretanos, através da definição da meta a ser atingida. Tal meta foi 

definida pelos cargos estratégicos da empresa (Gerentes e diretores), buscando-se no 

período de um ano após a implantação do indicador, ter-se no mínimo 85% de eficiência 

mensal no setor de isolamentos de uma indústria de refrigeração comercial. 

- Revisar bibliografia: fazer revisão bibliográfica dos conceitos e aplicações de PDCA e 

OEE, sendo responsável a equipe pela implementação do indicador, afim de capacitar 

toda a equipe e reduzir possibilidades de erros posteriores na aplicação do conceito e 

elaboração de planilhas. 

 
4.2 Do (Fazer) 

 
Dentro da etapa “Do” do PDCA, foram estruturadas sete etapas para a 

implementação do OEE na empresa objeto de análise, as quais são detalhadas a seguir. 

- Treinar equipe sobre o conceito de OEE: o treinamento foi através de apresentações 

com conceitos de diversos autores e vídeos demonstrativos das ineficiências rotineiras 

que acontecem, e implicam em um baixo resultado de OEE nos equipamentos. 
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- Elaborar tabela com códigos de parada e de defeitos: a tabela apresenta os códigos 

de paradas e defeitos de peças para serem incluídos nos documentos de apontamentos 

diários durante seu preenchimento. Inicialmente, para a elaboração dos códigos de 

paradas os dados foram coletados do sistema. Para tal, foi feita uma triagem dos códigos 

que haviam constado no sistema nos últimos 3 anos, e em reunião com os supervisores 

de setor foram definidas a inclusão e/ou exclusão de códigos. Também foram incluídos 

códigos de parada “0000” para outras ocorrências e “9999” para outros defeitos, que ao 

serem citados em qualquer documento, devem ser seguidos da descrição da parada ou 

defeito que não estejam presentes na lista original. Tais códigos, quando apontados, são 

levados para uma reunião com os supervisores para decisão de inclusão ou não do novo 

código na tabela. Os códigos de paradas podem ser melhor visualizados por meio da 

Tabela 1. 

 
Tabela 1 - Tabela de códigos de parada. 

CÓD. DESCRIÇÃO OCORRENCIA CÓD.

0001 0025

0002 0026

0003 0027

0004 0028

0005 0029

0006 0030

0007 0032

0008 0033

0009

0010 CÓD.

0011 0035

0012 0036

0013

0014 CÓD.

0015 0037

0038

CÓD. 0039

0016

0017 CÓD.

0018 0040

0019 0041

0020 0042

0021

0000

CÓD.

0022

0023

0024

LISTAGEM DE CÓDIGOS PARADAS

PARADAS PRODUÇÃO PARADAS MANUTENÇÃO

FALTA DE OPERADOR AGUARDANDO ELETRICISTA

FALTA DE TRANSPORTE (EMPILHADOR) DEFEITO MECÂNICO

DESCRIÇÃO OCORRENCIA

FALHA OPERACIONAL AGUARDANDO MECÂNICO

ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA

MANUTENÇÃO CORRETIVA FALTA DE AR COMPRIMIDO

FALTA DE CONTENTOR (PALET,CAIXA..) DEFEITO ELÉTRICO

AJUSTES DE PARÂMETROS MANUTENÇÃO PREVENTIVA

FALTA DE ABASTECIMENTO DE MP DESCRIÇÃO OCORRENCIA

SETUP - TROCA DE FERRAMENTA/MOLDE FALTA DE MATÉRIA PRIMA

REVESAMENTO DE OPERADOR AGUARDANDO FERRAMENTEIRO

PROB. NO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO PARADAS ALMOXARIFADO

GINÁSTICA LABORAL DESCRIÇÃO OCORRENCIA

REFEIÇÃO AGUARDANDO INSPETOR

FALTA DE PEÇA INTERNA - ARAMADO PROBLEMA NA IDENTIFICAÇÃO DA MP 

FALTA DE PEÇA INTERNA - CHAPARIA PARADAS QUALIDADE

TESTE DE NOVOS PRODUTOS PARADAS PCP

TESDE DE MATÉRIA PRIMA DESCRIÇÃO OCORRENCIA

PARADAS ENGENHARIA PEÇA NÃO CONFORME

DESCRIÇÃO OCORRENCIA FALTA DE PEÇA PADRÃO

ANÁLISE DO MATERIAL FALTA DE FICHA DE IDENTIFICAÇÃO

ANÁLISE DE COR

FALHA NA ESTRUTURA DO PRODUTO FALHA DA PROGRAMAÇÃO

FALHA NA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO TROCA DE PROGRAMAÇÃO

FALHA NO SISTEMA PROTHEUS

FALHA NO COMPUTADOR

TREINAMENTO OU REUNIÃO

PARADAS ADMINISTRAÇÃO OUTRAS OCORRÊNCIAS

DESCRIÇÃO OCORRENCIA

 

Fonte: Os autores. 
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A Tabela 2 apresenta os códigos de defeitos definidos e utilizados na 

empresa em questão. 

 

Tabela 2 - Tabela de códigos de defeitos. 

CÓD. CÓD.

0100 0129

0101 0130

0102 0131

0103 0132

0104 0133

0105 0134

0106 0135

0107 0136

0108 0137

0109 0138

0110 0139

0111 0140

0112 0141

0113 0142

0114 0143

0115 0144

0116 0145

0117 0146

0118 0147

0119 0148

0120 0149

0121 0150

0122 0151

0123 0152

0124 0153

0125 0154

0126 9999

0127

0128

LISTAGEM DE CÓDIGOS DEFEITOS

DESCRIÇÃO OCORRENCIA DESCRIÇÃO OCORRENCIA

SEM BRILHO FILTRO SECADOR OBSTRUIDO

MANCHADO TERMOSTATO COM DEFEITO

CASCA DE LARANJA GAXETA SEM VEDAÇÃO

COR FORA DO PADRAO CABO DE FORÇA AVARIADO

QUEIMADO EMPENADO

PECA C/ OLEO/GRAXA FURADO

CONTAMINACAO GAXETA NÃO VEDA

INICIO DE PROCESSO COTA IRREGULAR

SEM FURO PECA INCOMPLETA

MOSSAS NO EXTERIOR DO PRODUTO SERIGRAFIA IRREGULAR

PRODUTO COM VAZAMENTO AMOSTRA / LOTE PILOTO

PRODUTO VAZIO PECA QUEBRADA

TESTE DE FERRAMENTA COLUNA CENTRAL INVERTIDA

LINHAS DE JUNCAO FRACA LATERAL PLÁSTICA QUEBRADA

RISCOS NO INTERIOR DO PRODUTO TOPO SUPERIOR DESALINHADO - TESTEIRA

MATERIAL C/ UMIDADE SILICONE MAL APLICADO (ACAB. INTERNO)

ADESIVO AVARIADO NA PRODUÇÃO TERMOSTATO FALHA ELETRICA

PORTA DESREGULADA RESISTENCIA FALHA ELETRICA

OUTROS PARAFUSO LATERAL DESCENTRALIZADO

ARRANHADO PROGRAMADOR ELETRONICO QUEIMADO

RISCOS NO EXTERIOR (PORTA) LED QUEIMADO

PECA FRAGIL FUGA DE GÁS NO COND./FILTRO

SEM REBITE TERMOSTATO CONEXAO SOLTA

REBITE DANIFICADO LAMPADA QUEIMADA

TESTE DE FERRAMENTA OUTROS

COM REBARBA

FUGA DE GAS

MARCAS DE ARRASTO PROBLEMA NO CABO DE FORÇA

PECA C/ RECHUPE PINTURA DO PAINEL DIFERENTE DO LAYOUT

 

Fonte: Os autores. 
 

- Elaborar diário de produção: o documento, o qual pode ser visualizado na Figura 4, foi 

elaborado para ser utilizado como forma de documentação e apontamento da rotina 

diária, como apontamentos hora a hora do volume produzido, sucateado e paradas 

acontecidas na linha de injeção de poliuretano. O mesmo deve conter campos de hora, 

início e fim de jornada, para que naquele período descrito possa-se saber exatamente o 

que aconteceu e calcular a disponibilidade. O campo produção deve conter a meta para o 

período descrito no campo hora e o real produzido naquele período de tempo, para que 

possa ser calculada a performance naquele período e por fim, um campo qualidade que 

traz as quantidades e defeitos ocorridos no período de tempo citado, permitindo o cálculo 

do indicador qualidade. No indicador qualidade foram ponderadas sucatas e reprocesso, 

já que o tempo perdido do reprocesso corresponderia ao de um produto bom e o mesmo 

implicaria numa redução da qualidade e, consequentemente, do OEE. 
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Figura 4 - Diário de produção. 

SETOR:

COLABORADOR:

INÍCIO FIM PLANO REAL QNT. CÓD. QNT. CÓD.

Assinatura do Encarregado Assinatura do Supervisor

DATA:

HORÁRIO PRODUÇÃO CÓD

PARADA
DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA

SUCATA

DIÁRIO DE PRODUÇÃO

REPROCESSO

Assinatura do Gerente

 

Fonte: Os autores. 
 

- Treinar setor operacional quanto ao preenchimento do diário de produção: através 

da conscientização da necessidade de um bom preenchimento, com detalhes de 

operação, paradas e sucatas/reprocesso. Também é importante ressaltar que a fidelidade 

dos apontamentos é crucial para um posterior apontamento em planilha e geração de um 

indicador real. Um mal apontamento, além de gerar um indicador não fidedigno com a 

realidade, exige mais tempo ao pessoal administrativo no apontamento, além de muitas 

vezes impossibilitar o mesmo.  

- Aplicar formulário na máquina:  a aplicação do formulário foi realizada na linha de 

injeção de poliuretanos, fornecendo diariamente os diários de produção para serem 

preenchidos e recolhendo os do dia anterior já preenchidos. Os formulários foram 

aplicados em duas máquinas simultaneamente. Uma delas de injeção de poliuretanos 

para linha de produtos horizontais (máquina Cannon) e a outra na linha de produtos 

verticais (máquina Hennecke). Para ambos os formulários, os códigos de paradas e 

exigências de preenchimento e recebimento de dados foram os mesmos. 
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- Coletar dados: a coleta de dados ocorria diariamente através dos diários de produção, 

preenchidos pela equipe operacional de cada máquina envolvida. Tais diários são 

coletados até as 9h da manhã do dia posterior ao preenchimento, exceto os preenchidos 

as sextas, que serão coletados na segunda-feira pela manhã, cumprindo o prazo de 

horários. 

- Apontar dados em planilha: o apontamento dos dados era feito em uma planilha 

elaborada para a formulação do OEE, a qual pode ser vista na Figura 5. Os dados 

coletados são separados por máquina e apontados na planilha, que através de fórmulas 

pré-determinadas calculam os percentuais de disponibilidade, qualidade e performance e, 

posteriormente, o OEE diário. 
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Figura 5 - Planilha de inserção dos dados para formulação do OEE. 
 

 
Fonte: Os autores. 
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4.3 Check (Checar) 
 

Dentro da etapa “Check” do PDCA, foram estruturadas duas etapas para a 

implementação do OEE na empresa objeto de análise, as quais são detalhadas a seguir: 

- Analisar dados apontados na planilha: a análise é feita através dos resultados dos 

indicadores. Para disponibilidade, avaliam-se as perdas ocorridas e as descrições delas, 

podendo-se subdividir em paradas por manutenção, elétrica, mecânica ou ferramentária, 

paradas por falta de abastecimento, período sazonal, falta de embalagem, falta de 

programação, refeição, setup ou início de processo. Para qualidade avalia-se quantas 

peças foram produzidas e, das que ficaram não conformes, faz-se o pareto para atuar nos 

defeitos apresentados. Para a performance, observam-se pequenas paradas (inferiores a 

10 minutos) e não atingimentos dos tempos de ciclo. Análises complementares também 

são realizadas em planilhas auxiliares, onde separa-se cada tempo de parada de 

máquina, agrupando-se pelos defeitos. Separam-se também as trocas de moldes 

realizadas no mês e o tempo médio de setup, buscando-se sempre otimizar o carga-

máquina e o mix de produção, reduzindo as perdas existentes em cada startup. 

- Elaborar plano de ação: o mesmo era elaborado após análise de resultados em 

reunião com supervisores e gerentes de todas as áreas envolvidas. Após análise e 

discussão de cada valor encontrado no indicador, um plano de ação deve ser gerado a 

fim de eliminar as paradas e perdas encontradas no mês em análise. Tal plano é 

elaborado e cobrado semanalmente, sendo feito o follow-up ao final de cada mês, com 

todos juntos novamente. 

 

4.4 Act (Agir) 
 

Dentro da etapa “Act” do PDCA, foi estruturada uma etapa para a 

implementação do OEE na empresa objeto de análise, a qual é detalhada a seguir: 

- Atuar nas maiores perdas e paradas: após a análise mensal do indicador, as ações a 

serem trabalhadas são levantadas e assim geram-se as prioridades de atuação. Cada 

ação fica sob responsabilidade de uma área, tendo esta área que verificar e melhorar as 

condições para que novas paradas não aconteçam. Com a reunião mensal, os 

responsáveis por área dão os prazos que julgam necessários para resolver determinada 

ação. Caso não seja necessário, uma nova data é colocada no plano de ação e cobrada 

no prazo. 
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5. CONCLUSÕES 
 

O ciclo PDCA, aplicado na implementação do OEE, utiliza um dos seus 

maiores potenciais de aplicação, pois nele se trabalham os problemas do dia a dia através 

da utilização dos recursos que são inerentes ao método. Através de seu uso é possível 

identificar os problemas fabris que dificultam as atividades e obtenção de bons resultados, 

prejudicando assim a sobrevivência das empresas. Desta forma, para obtenção de um 

bom resultado todas as áreas da empresa devem contribuir com o trabalho de PDCA, 

envolvendo o maior número de profissionais possível. Para isso as empresas devem 

realizar treinamentos dos profissionais nessa metodologia de gestão.  

Durante a implantação do OEE, dificuldades foram encontradas, porém 

dificuldades estas que foram trabalhadas e eliminadas. Apontamentos inadequados 

podem deixar os indicadores não fidedignos e todas as atividades e energia despendidas 

no processo podem tornarem-se inúteis. Logo, um apontamento real é a base de um bom 

indicador de OEE, sendo o treinamento operacional um fato crucial para o sucesso da 

implementação. 

Por meio dos resultados obtidos, pode-se afirmar que o objetivo do trabalho 

foi alcançado, ou seja, a implantação do indicador de OEE por meio do PDCA aconteceu 

com sucesso. Fatores que ajudam a ratificar essa afirmação é que no primeiro momento, 

iniciou-se o ciclo PDCA pelo “Plan”, onde foram estabelecidos os objetivos e metas, 

visando às mudanças buscadas assim como as dificuldades encontradas. Em seguida o 

“Do”, com a execução de treinamentos e implementações propriamente ditas, seguidas do 

“Check”, que fundamentou as análises e avaliações dos indicadores, e findando com o 

“Act” na criação e realização dos planos de ação, afim de mitigar os problemas existentes 

e causadores de baixos índices de performance.  
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