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AVALIAÇÃO DE UM SISTEMA DE MONITORAMENTO DE 
EFICIÊNCIA GLOBAL DOS EQUIPAMENTOS – OEE 
 
RESUMO 

Este trabalho realizou a implantação e a medição dos indicadores que compõem o OEE 

(Overall Equipment Effetiveness) com o objetivo de avaliar a aplicabilidade destes índices 

avaliando os benefícios da implantação desta métrica em uma indústria farmacêutica.  

O trabalho adota o estudo de caso como abordagem metodológica, cujas evidências 

foram coletadas por meio de um estudo observacional durante 24 semanas, 6 horas por 

dia, de segunda a sexta-feira. Observou-se que a disponibilidade finalizou com uma 

média de 74,5% e estava reduzida nos primeiros meses do ano em decorrência da 

ausência da parada anual para manutenção da linha de produção estudada. O índice de 

performance permaneceu dentro da meta com um índice de 96,3% sendo influenciado 

pelas faltas de funcionários (absenteísmo) na linha de produção. Já a qualidade ficou com 

uma média final de 98,3%, estando abaixo da meta estabelecida de 99%, sendo esta 

queda atrelada a fatores como falta de manutenções preventivas constantes bem como a 

falta de treinamento dos colaboradores da linha de produção. O OEE resultou em 70,4% 

com uma variação em decorrência dos problemas citados nos indicadores que o 

compõem. Foi observado que o OEE é um bom indicador para medição da efetividade 

das linhas de produção, pois direciona as ações que precisam ser tomadas para que a 

eficácia do processo seja incrementada. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A grande complexidade do processo produtivo das indústrias dificulta a ação 

imediata em problemas rotineiros, muitas vezes de simples resolução, como ajuste para 

redução de perdas, atuação nos equipamentos objetivando a redução de suas paradas, 

dentre outras situações do dia a dia. Dessa forma, se faz necessário que as empresas 

busquem melhorar continuamente a eficiência de seus equipamentos, identificando e 

eliminando as perdas e, consequentemente, reduzindo custos de fabricação.  

A implantação de algumas ferramentas se faz necessária para que haja um 

aumento da lucratividade, reduzindo a utilização de recursos que antes estavam sendo 

utilizados de forma incoerente e promovendo a utilização máxima dos equipamentos 

envolvidos no processo produtivo.  

O presente trabalho é fruto da análise após a implantação da métrica do 

OEE no setor de embalagem em uma das linhas de produção de uma indústria de 

soluções parenterais, visando otimizar o processo com redução de suas perdas. Nesse 

contexto, o objetivo deste trabalho é analisar a aplicabilidade do OEE (Overall Equipment 

Effetiveness) avaliando os benefícios da implantação desta métrica em uma indústria 

farmacêutica. O trabalho pretende responder à questão de quais benefícios podem ser 

obtidos por meio da utilização do OEE. O trabalho foi conduzido em uma indústria 

farmacêutica, devido serem poucos os trabalhos desenvolvidos sobre OEE nesse setor, e 

à necessidade da mesma em reduzir suas perdas.  

O trabalho adota o estudo de caso como abordagem metodológica. Para a 

coleta dos dados, foi utilizado um estudo observacional durante 24 semanas, 6 horas por 

dia, de segunda a sexta-feira, o qual será detalhado mais à frente. 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 TPM (Total Productive Maintenance) 
 

Segundo Moubray (1997) apud Tondato (2004), a manutenção em toda a 

sua história pode ser descrita por três gerações. Na primeira geração, que teve sua 

vigência antes da Segunda Guerra Mundial, os consertos ou reparos eram simples e a 

sistemática da manutenção não passava de limpezas superficiais e rotinas de lubrificação. 

A segunda geração desenvolveu-se no pós-guerra, quando as indústrias tornaram-se 
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mais complexas. Neste contexto surgiu a manutenção preventiva, com o objetivo de 

melhorar a confiabilidade e a qualidade dos equipamentos. A terceira geração, surgida na 

década de 1980, tem transformado as indústrias em gerenciadoras dos seus 

equipamentos, proporcionando baixos custos de manutenção, diminuição das quebras 

dos equipamentos e aumento da produtividade e da qualidade dos produtos, através das 

técnicas do modelo de TPM. 

A Total Productive Maintenance (TPM), traduzida para o português como 

Manutenção Produtiva Total (MPT), é um método que tem como objetivo melhorar a 

eficiência e a longevidade das máquinas (NAKAJIMA, 1989). Ainda segundo esse autor, é 

uma ferramenta da manufatura enxuta porque foca os maiores desperdícios nas 

operações de produção. 

Conforme relata o estudo de Nakajima (1989), podem ser observadas três 

importantes características no TPM: 

- Busca pela economicidade, ou seja, tornar a manutenção uma atividade geradora 

de ganhos financeiros para a empresa; 

- Participação voluntária dos operadores de produção nas atividades de 

manutenção; 

- Integração e otimização de todas as políticas de manutenção disponíveis, de 

maneira a promover a melhoria da Eficiência Global dos Equipamentos (OEE). 

 
2.2 OEE (Overall Equipment Effetiveness) 
 

A eficiência global dos equipamentos é um indicador que surgiu na 

metodologia TPM – Total Productive Maintenance. Esse indicador também é conhecido 

na literatura internacional como OEE – Overall Equipment Effetiveness e é uma 

ferramenta utilizada para medir as principais perdas dos equipamentos. A utilização do 

indicador OEE 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 (NAKAJIMA, 1989). 

O OEE consiste em monitorar e melhorar a eficácia nos processos de 

fabricação nas indústrias. Trata-se um conjunto de ações tomadas a partir de indicadores 

que determinam a melhor forma de gerenciar os processos de produção (PROENÇA; 

TUBINO, 2010). O método é simples, prático e objetivo e é capaz de detectar as falhas 

mais comuns que acontecem diante de todos, que impactam diretamente na 

produtividade. Oferece indicadores que mostram a situação de cada máquina e onde 

aplicar as melhorias (SANTOS, 2009). 
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Um sistema de medição correto e a gestão com parâmetros chaves 

contribuem para aumentar a produtividade tanto na área quanto na planta. O método 

proposto pelo OEE ajuda a entender melhor como está o desempenho da área de 

manufatura e identificar qual é a máxima eficácia possível (HANSEN, 2006). Desta forma, 

a tecnologia OEE vem se tornando obrigatória no processo de produção, podendo reduzir 

os custos de fabricação e retrabalho, além de agregar valor do produto final, sendo ainda 

uma das principais técnicas para medir o desempenho produtivo na indústria 

(OLIVEIRA;HEMOSILLA; SILVA, 2012). 

O indicador do OEE tem sido amplamente utilizado nas indústrias de 

manufatura no diagnóstico de seu sistema produtivo e direcionamento das ações de 

melhoria contínua, notadamente nas organizações que utilizam modelos gerenciais como 

Total Quality Management (TQM), World Class Manufacturing (WCM), Seis Sigma e 

Produção Enxuta, além da própria TPM (BOHORIS et al., 1995). 

Apesar de eficaz, há autores como Ljundberg (1998) e Bamber et al. (2003) 

que concordam em afirmar que o OEE não seria suficiente para direcionar a melhoria 

global no processo produtivo quando este envolve diversos equipamentos inter-

relacionados, ou seja, seria eficaz apenas para medir a eficiência de uma única máquina. 

O cálculo do OEE inicia-se no tempo de produção planejada e dispõem-se 

indicando as perdas por máquina (disponibilidade), operador (desempenho ou 

performance) e materiais (qualidade) (COELHO, 2008). O índice de disponibilidade é o 

tempo líquido em que o equipamento ficou funcionando. A performance é aferida pela 

velocidade e a qualidade é mensurada pela quantidade de perdas obtidas durante um 

determinado período de funcionamento do equipamento. 

 
3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

 A utilização de indicadores de desempenho compostos por múltiplas 

variáveis, como é o caso do OEE, fazem com que automaticamente uma análise de 

causas inicial seja efetuada, visto que caso o indicador esteja fora da meta, no mínimo 

uma das variáveis deve ser a responsável, cabendo aos gestores estratificarem ainda 

mais as causas, até chegar na raiz do problema, nesse caso, do não atingimento da meta 

estabelecida. O presente trabalho tem como propósito analisar a aplicabilidade do OEE 

(Overall Equipment Effetiveness) avaliando os benefícios da implantação desta métrica 

em uma indústria farmacêutica, 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 conforme Cauchick Miguel (2010) 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.  

 

3.1 Objeto de análise (empresa) 

 

O estudo foi realizado em uma empresa farmacêutica de soluções 

parenterais (objeto de análise) na cidade de Fortaleza (CE), no período de janeiro a junho 

de 2014 tendo como unidade de análise o setor de embalagem. Houve um monitoramento 

nos processos apurando os índices que compõem o OEE, com o objetivo de identificar 

em cada etapa onde houve perda de produtividade nas linhas de produção, em seguida 

calculou-se o OEE e os índices que o compõem: perdas, paradas e velocidade. 

Foi realizado um estudo observacional descritivo utilizando os indicadores da 

métrica do OEE para avaliar a atual condição da linha de produção, com monitoramento 

de uma linha de produção durante 24 semanas, 6 horas por dia para obtenção dos dados 

através do formulário elaborado para o estudo. A análise dos dados foi feita 

semanalmente calculando-se a média. No final de cada mês, os números obtidos foram 

analisados avaliando-se a efetividade das intervenções realizadas com o auxílio dos 

indicadores. 

No processo produtivo de uma indústria farmacêutica de soluções 

parenterais, se tem os processos de: sopro do frasco, envase da solução, esterilização e 

embalagem do produto. A métrica do OEE pode ser implementada em qualquer uma das 

etapas desde que seja possível mensurar as três variáveis que o compõem. É importante 

que haja um conhecimento prévio da rotina de cada um dos setores para que seja 

possível avaliar não só a implantação do sistema, como também sua aplicabilidade.  

Os setores de uma indústria farmacêutica de soluções parenterais são: 

Sopro de frascos: Este setor realiza a confecção dos frascos de polietileno 

para que estes sejam envasados com o produto. Geralmente este processo é realizado por 

máquinas sopradoras que recebem um aporte da matéria-prima (polietileno) e realizam 

todo o processo de confecção do frasco. Este tipo de máquina possui uma velocidade 

constante aferida por ciclos de sopro (a quantidade de frascos por ciclo varia entre as várias 

máquinas presentes no mercado). Como todo processo de produção, as perdas são 

ocasionadas muitas vezes por falha humana ou falta de ajuste em algum componente da 

máquina. As paradas também podem vir a ocorrer e podem ser causadas por quebra de 

componentes, ou seja, havendo necessidade de manutenção corretiva, estas quebras 

geralmente decorrem devido à falta de manutenções preventivas periódicas. 
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Envase: Este setor realiza o envasamento do produto previamente 

preparado nos frascos já soprados. Aqui ocorrem perdas de produto, pode ocorrer 

também perda de frascos defeituosos (não identificados no sopro) e paradas de máquinas 

que também podem ser ocasionadas pela falta de manutenções preventivas periódicas. 

Apesar da velocidade de envasamento ser constante, o processo é muito manual, ou 

seja, nem sempre a velocidade de uma pessoa é igual à de outra, portanto haverá sempre 

uma variação que pode ser identificada e muitas vezes, otimizada. 

Embalagem: O setor de embalagem realiza a última inspeção e 

encaixotamento do produto final, o processo também é manual e com a inspeção visual, 

os frascos defeituosos são identificados e retirados do processo. As linhas de produção 

também podem sofrer variação de velocidade devido ao processo realizado de forma 

manual, bem como estão sujeitas à paradas por diversos motivos, dentre elas a falta de 

manutenção. 

A respeito dos motivos de perdas durante o processo é necessário comentar 

também a respeito dos gargalos (restrições) do processo produtivo. Na prática, este termo 

é utilizado para denominar algum local em que haja perda de produtividade, seja por 

desaceleração na linha de produção, seja por aumento de perdas, ou seja, algum fator 

que esteja relacionado à diminuição no rendimento global da linha de produção. 

Sobre a velocidade, é importante observar o trabalho manual, pois as 

pessoas têm ritmos diferentes, portanto a velocidade da linha produtiva não é constante, 

isto só pode ser garantido com um processo totalmente automatizado. 

As perdas ocorrem durante o processo, seja variação no volume envasado, 

seja deformações no frasco soprado ou deformações nos frascos após a esterilização do 

produto e podem ser identificados em qualquer etapa do processo produtivo da indústria. 

Na empresa estudada, o percentual aceitável de perda é de 1,5%. 

 

3.2 Fatores Avaliados 
 
Disponibilidade: A disponibilidade é o tempo em que a linha de produção funcionou 

efetivamente, ou seja, é o tempo líquido de funcionamento. Para mensurar este índice, 

deve-se coletar a informação de tempo disponível para a produção e retirar todas as 

ociosidades da máquina (ou linha de produção), obtendo-se o tempo real de produção. 

Este índice permite analisar se cada máquina está trabalhando com o tempo ideal além 

de permitir que os motivos de paradas sejam avaliados, ou seja, o que se pode fazer para 

que aqueles tempos sejam diminuídos. O Índice de Disponibilidade foi obtido através da 

relação entre tempo de produção planejado e tempos de paradas não planejadas, dado 

pela equação a seguir: 
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ID (%) = (TPP – TPnP) x 100                      Equação 1 
                  TPP 

 

Em que, 

ID = Índice de Disponibilidade 

TPP = Tempo de Produção planejada 

TPnP = Tempo de Paradas não planejadas 
Performance: Com o objetivo de avaliar a velocidade da linha de produção, ou seja, de 

acordo com este valor, pode-se observar quais fatores estão influenciando negativamente 

na velocidade de produção. Cada máquina tem uma velocidade constante de 

funcionamento e qualquer interferência externa irá atuar negativamente no seu 

desempenho. Este índice foi determinado através do tempo de ciclo unitário, quantidade 

de produtos processados e tempo de produção, dado pela equação: 

 

 IP (%) = ___QPP__ x 100                      Equação 2 
                     TP X TPR 

 

Em que, 

IP = Índice de Performance 

QPP = Quantidade de produtos produzidos 

TP = Tempo padrão de ciclo 

TPR = Tempo de produção real 

 

Qualidade: O índice qualidade é aferido para mensurar as perdas do processo. Em todo 

o processo produtivo há um percentual aceitável de perda e neste índice será verificado 

se este percentual está sendo atendido. O cálculo para obtenção deste percentual é dado 

pela equação:  

 
IQ (%) = QPP – QPR x 100                          Equação 3 
                    QPP 

 

Em que, 

IQ = Índice de Qualidade 

QPP = Quantidade de produtos processados 

QPR = Quantidade de produtos rejeitados 
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Overall Equipment Effectiveness (OEE): É o índice que permite mensurar, de maneira 

geral, o desempenho da linha de produção. Este indicador permite avaliar os índices que 

o compõe como um todo, possibilitando o estabelecimento de uma meta para a linha de 

produção. Este índice é calculado pelo produto do desempenho, performance e 

qualidade. Segundo Nakajima, em uma linha de produção o índice ideal para OEE deve 

ser de 85%, e para isto, é necessário que cada índice seja: Disponibilidade 90%, 

Performance 95%, Qualidade 99% (SANTOS e SANTOS, 2007). O cálculo para obtenção 

deste percentual é dado pela equação:  

 

OEE = ID x IP x IQ    Equação 4 

Em que, 

OEE = Eficiência Geral do Equipamento (Overall Equipment Effectiveness) 

ID = Índice de disponibilidade 

IP = Índice de performance 

IQ = Índice de qualidade 

 

As equações utilizadas para a obtenção de todos os indicadores foram 

sugeridas por Corrêa e Corrêa (2004), bem como utilizadas também por Busso e Myiake 

(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 OEE 
 

O OEE se apresentou abaixo da meta, com uma média de 70,4% durante o 

período da realização do trabalho. Como demonstra o Gráfico 1, o OEE teve uma 

crescente evolução durante os meses do ano, em decorrência das manutenções 

preventivas realizadas nas linhas de produção, elevando assim o índice de disponibilidade 

das máquinas. Para analisar as causas do baixo índice de OEE, precisa-se fazer um 

estudo dos demais índices que o compõem (disponibilidade, performance e qualidade) 

avaliando quais ações podem ser tomadas para se obter um número mais satisfatório.  
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Visando estratificar as causas do índice de OEE apresentado, a seguir as 

variáveis que o compõem (disponibilidade, performance e qualidade) serão apresentadas. 

 
Gráfico 1: Índice de OEE no período de realização do trabalho. 

 
Fonte: Os autores. 
 

. 
4.2 Disponibilidade 
 

O índice de disponibilidade se apresentou bastante variável, conforme pode 

ser visto no Gráfico 2, apresentando uma média final de 74,5%. Anualmente na fábrica 

em estudo há uma parada coletiva na produção, geralmente no mês de janeiro, para a 

realização das manutenções preventivas nas máquinas, o que não ocorreu no ano de 

2014 devido à necessidade de produção.  

 
Gráfico 2 – Índice de Disponibilidade no período de realização do trabalho. 

 
Fonte: Os autores. 
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O baixo índice de disponibilidade pode ser atribuído à falta de manutenções 

nas linhas de produção, já que este índice faz a medição do tempo em que a linha ficou 

efetivamente em funcionamento. A parada que mais figurou influenciando o índice de 

disponibilidade, foi o de manutenção não programada, seguida de setup (troca de formatos 

de produtos na linha de produção). Na Figura 2 se observa uma ascensão do índice devido 

à realização de manutenções corretivas, otimizando o funcionamento da linha. 

 
4.3 Performance 
 

O índice de performance ficou com uma média de 96,3% nos 6 meses de 

estudo. Este índice faz a aferição da velocidade da linha de produção, conforme pode-se 

notar no Gráfico 3. No caso da linha estudada, há uma forte influência da participação dos 

colaboradores no processo de produção, pois na linha de embalagem, há o 

abastecimento manual de frascos na linha e qualquer redução na alimentação destes 

frascos irá causar uma perda de velocidade.  

 
Gráfico 3 – Índice de Performance no período de realização do trabalho. 

 
Fonte: Os autores. 
 
 

Observa-se que o índice de absenteísmo é muito alto no chão de fábrica, 

sejam faltas injustificadas ou justificadas e, em muitos momentos da coleta de dados, a 

linha de produção estava funcionando com um número reduzido de colaboradores, o que 

afetou negativamente este indicador. Apesar destas faltas, o indicador se apresentou 

praticamente dentro da meta de 95% durante todo o período de estudo, mas isto não 

retira a possibilidade da realização de uma ação objetivando a diminuição do absenteísmo 

no chão de fábrica por parte da gestão. 
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4.4 Qualidade 
 
O índice de qualidade é efetivamente o percentual (%) de frascos bons 

produzidos. Portanto sua diminuição está intimamente ligada com as perdas do processo. 

Durante o período de estudo, a média do índice de qualidade ficou abaixo da meta de 

99%, ficando em 98%, conforme pode-se observar na Gráfico 4.  

 
Gráfico 4 – Índice de Qualidade no período de realização do trabalho. 

 
Fonte: Os autores. 
 

Nas indústrias se deseja trabalhar com um % de perdas muito reduzido, 

visto que a quantidade de um lote processado é muito grande. A falta de manutenções 

preventivas periódicas nas linhas de produção também é um fator preponderante no 

percentual de retrabalho, pois estas ficam com seus componentes desgastados, podendo 

deformar ou danificar o frasco que está sendo transportado. 

 
5. CONCLUSÕES 

Em qualquer indústria, a pressão por resultados é muito grande e cada vez 

mais é necessário se utilizar de ferramentas para que os objetivos propostos sejam 

alcançados. Foi observado que a métrica do OEE é um excelente indicador da qualidade 

do processo de produção como um todo, e através de seus indicadores é possível avaliar 

vários fatores que estão direta ou indiretamente ligados a eles. 

A partir dos resultados obtidos neste trabalho, foi possível avaliar muitas 

oportunidades de melhoria, como o maior acompanhamento do índice de absenteísmo 

dos colaboradores, para tentar melhorar, mesmo que seja um pouco o OEE através da 

otimização do índice de performance. Mais importante do que isto, deve-se ressaltar que 

a manutenção detém a capacidade de elevar ou diminuir o resultado total do OEE, pois 

dois dos indicadores desta métrica, podem ser influenciados pela falta de manutenção 
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constante nas linhas de produção. A responsabilidade da queda dos números dos 

indicadores, não pode ser atribuída apenas à manutenção, pois muitas vezes, em 

decorrência da grande necessidade de produção, a própria produção ou o PCP 

(Planejamento e Controle de Produção) não liberam as máquinas para que sejam 

realizadas intervenções preventivas, fazendo com que estas trabalhem até o limite de 

suas peças. 
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