
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 

 

 

 
 

 

 

   

CAMILLA DO VALE DE OLIVEIRA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DO PROCESSO DE UMA EMPRESA DO SETOR DE ÓLEO E GÁS 

UTILIZANDO O INDICADOR DE EFICIÊNCIA GLOBAL DE EQUIPAMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIO DAS OSTRAS 

2019 

 



 

 

CAMILLA DO VALE DE OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DO PROCESSO DE UMA EMPRESA DO SETOR DE ÓLEO E GÁS 

UTILIZANDO O INDICADOR DE EFICIÊNCIA GLOBAL DE EQUIPAMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto de Fim de Curso apresentado ao 

curso de Graduação em Engenharia de 

Produção (UFF/PURO), como requisito 

parcial para a obtenção do grau de 

Engenheiro de Produção.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientador 

Prof. D.Sc Rodolfo Cardoso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIO DAS OSTRAS 

2019 

 



 

 

CAMILLA DO VALE DE OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DO PROCESSO DE UMA EMPRESA DO SETOR DE ÓLEO E GÁS 

UTILIZANDO O INDICADOR DE EFICIÊNCIA GLOBAL DE EQUIPAMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto de Fim de Curso apresentado ao 

curso de Graduação em Engenharia de 

Produção (UFF/PURO), como requisito 

parcial para a obtenção do grau de 

Engenheiro de Produção.  

 

 

 

 

 

Aprovada em 08 de julho de 2019. 
 

BANCA EXAMINADORA 

 

Profº. Dr. Rodolfo Cardoso – UFF 
Orientador 

 

Profª. Drª. Iara Tammela – UFF 

 

Profº. Dr. Flávio Silva Machado – UFF 

 

 

 

RIO DAS OSTRAS 

2019 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a minha avó Eulalia (in 

memorian) pelo cuidado, amor e exemplo.   



 

AGRADECIMENTOS 

 

Meus sinceros agradecimentos para: 

Deus, pelo dom da vida. 

Minha mãe, Sueli, por acreditar nesse sonho e por ser meu alicerce.  

Meu pai, Clébio, pela dedicação e por todas as palavras de incentivo. 

Minha irmã, Izabelle, por ser apoio e segurança, não só durante os anos de 

graduação, mas ao longo de todos os outros. 

Minha tia, Eliane, pela alegria. 

Meu companheiro de vida, Jorge, por vivenciar e incentivar todas as minhas escolhas. 

A família Lippe, em especial a minha amiga de infância Bruna. 

As amigas Carolina, Cristiane e Mariana por tornarem essa caminhada mais leve. 

Aos professores e funcionários do Instituto de Ciência e Tecnologia em especial ao 

professor Rodolfo pela orientação e ajuda. 

A equipe que tive o prazer de integrar em especial ao Edson, Jhonnatan, Ruan, Carlos 

Rogério, Lívia, Larissa, Erika, Ana Carolina e João Pedro. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMO 

 

Esse projeto teve como objetivo analisar o índice de eficiência global dos equipamentos de 

usinagem de acessórios de uma empresa multinacional e propor ações para maximizar sua 

produtividade, com o intuito de reduzir as perdas relacionadas a disponibilidade e performance. 

Para isso, foi necessário identificar os desperdícios ocultos que acometeram o processo de 

usinagem através da coleta de dados quantitativos no sistema integrado de gestão da empresa, 

em análises de procedimentos operacionais e por meio de visitações à fábrica de acessórios. O 

método utilizado no projeto foi o soft design science research, dividido em seis passos, cujo os 

objetivos principais foram: definir o problema específico, realizar a explicitação do problema 

específico, generalizar o problema específico, definir uma classe de soluções para o problema 

generalizado, comparar o problema específico com a classe de soluções e por fim buscar por 

soluções específicas. Logo, foi realizada uma análise dos dados coletados, na qual identificou-

se que o índice de eficiência global dos equipamentos foi em média de 30% e a literatura aponta 

como padrão mundial 85%. Portanto, a usinagem de acessórios apresentou uma disparidade de 

55% do índice considerado mundial. Posteriormente, foi verificado que os índices de 

disponibilidade e performance, respectivamente, representavam em média 49% e 57%. Através 

da análise de causa raiz suportada por diagramas de Pareto e diagramas de caixas pode-se 

constatar que 80,4% das usinagens no período apresentaram variações entre o tempo de ciclo 

real e o tempo de ciclo teórico e 61,0% do tempo de produção planejado foi atribuído as paradas 

de produção. Além disso, observou-se que 78,8% do tempo de indisponibilidade dos 

equipamentos foi devido ao setup; 50,8% e 34,7% do tempo relacionado a indisponibilidade de 

pessoal para operar os tornos, respectivamente, foi devido as refeições e as reuniões; 49,9% 

foram interferências devido aos processos antecessores e 31,2% atribuídos aos equipamentos 

de guindar. Assim, após a identificação das perdas que acometeram o processo de usinagem e 

com o objetivo de fornecer suporte para a construção da classe de soluções, houve o 

enquadramento dessas perdas na metodologia Manutenção Produtiva Total. Por derradeiro, 

com o intuito de minimizar as perdas que apresentaram relação com o índice de disponibilidade 

e performance, foram propostas ações específicas pautadas no referencial teórico para 

incrementar a produtividade e maximizar o índice de eficiência global dos equipamentos de 

usinagem de acessórios. 

 

Palavras-chave:  Manutenção Produtiva Total; Índice de Eficiência Global dos Equipamentos; 

Produtividade. 



 

ABSTRACT 

 

This project had as objective to analyze the overall equipment effectiveness of the machining 

engine of a multinational company, as also propose actions to maximize its productivity in order 

to reduce the losses related to availability and speed. For this to happen was necessary to 

identify a six large losses that affected the process through the collection of quantitative data in 

the integrated management system of the company, in analyzes of operational procedures and 

by means of visits in the accessory factory. The method used in the project was the soft design 

science research, divided in six steps, whose main objectives were: to define the specific 

problem, to make explicit the specific problem, to generalize the specific problem, to define a 

class of solutions to the generalized problem, compare the general problem with the class of 

solutions and finally search for specific solutions. Therefore, an analysis of the collected data 

was performed, where it was identified that the overall equipment effectiveness was on average 

30% and the literature indicates as the world standard in 85%. Therefore, the equipment 

presented a disparity of 55% of the index considered worldwide. Subsequently, it was verified 

that the indices of availability and performance efficiency, respectively, represented on average 

49% and 57%. Through root cause analysis supported by Pareto diagrams and box plot it can 

be seen that 80.4% of the machinings in the period presented variations between the actual cycle 

time and the theoretical cycle time and 61.0% of the time of planned production was attributed 

to the production stops. In addition, it was observed that 78.8% of the equipment downtime was 

due to setup; 50.8% and 34.7% of the time related to the unavailability of personnel to operate 

the lathes, respectively, was due to meals and meetings; 49.9% were interferences due to the 

predecessor processes and 31.2% attributed to the hoisting equipment. Thus, after identifying 

the losses that affected the machining process and with the objective of providing support for 

the construction of the class of solutions, these losses were included in the Total Productive 

Maintenance. Finally, in order to minimize the losses that were related to the availability and 

performance efficiency, specific actions based on the theoretical framework were proposed to 

increase productivity and maximize the overall equipment effectiveness of accessory 

machining 

 

 

Keywords:  Total Productive Maintenance; Overall Equipment Effectiveness; Productivity. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO INICIAL 

A contextualização desse trabalho perpassa pela combinação das consolidações teóricas 

e sua relevância dentro dos atuais sistemas produtivos. Para tal, inicialmente deve-se valer da 

citação de Antunes et al. (2013), que anunciam que para as empresas assegurarem sua 

sobrevivência é necessário melhorar a eficiência no que tange os processos operacionais e os 

processos de gestão. Busso et al. (2012 apud WEISMANN e NIGGESCHMIDT, 2006) 

sugerem que para assegurar a competitividade das empresas é preciso concentrar esforços na 

disponibilidade e produtividade dos recursos de produção. Kardec e Nascif (2009) acrescentam 

que para uma organização ser competitiva são necessários que os vários subsistemas estejam 

interligados de maneira forte e interdependentes.  

Essas referências são importantes para a reflexão da necessidade em priorizar a redução, 

ou até mesmo a eliminação de desperdícios, para que seja possível a redução dos custos de 

produção. A integração dos subsistemas de produção e sua produtividade são aspectos que 

devem ser oportunizados nas organizações. Porém, não basta decidir ter essas características no 

seu sistema produtivo, é necessário construí-las, onde para tal torna-se fundamental identificar 

a situação atual e direcionar corretamente os esforços para a situação futura. 

Kaplan e Norton (2000) agregam que o uso exclusivo de indicadores de desempenho 

tradicionais, ou seja, indicadores financeiros, contribuem para que as empresas sustentem 

decisões equivocadas. Logo, esses indicadores limitam o gerenciamento do negócio, pois são 

mensurações defasadas, que priorizam os resultados, pautados nas consequências das ações 

passadas. Assim, os autores ressaltam que é necessário utilizar indicadores financeiros e não-

financeiros e que ambos devem traduzir a visão estratégica da empresa. Com isso, os 

indicadores não-financeiros monitoram as operações, sendo responsáveis por promover 

vantagem competitiva e sustentabilidade para a empresa. 

 Puvanasvaran et al. (2016) expandem o tema ao afirmarem que é comum monitorar o 

processo para determinar as perdas ligadas ao desperdício de tempo, baixa performance e 

defeitos de qualidade.  Nesse cenário, o autor afirma que o indicador de eficiência global do 

equipamento (OEE) em uma única medida fornece suposições para rastrear eficientemente 

desperdícios ocultos. Nesse sentido, Nakajima (1998) acrescenta que o OEE é uma ferramenta 

de análise de produção que permite descobrir os custos escondidos da empresa, o que foi 

denominado por Hansen (2006) como “fábrica oculta”. Logo, segundo os autores, ações de 
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melhorias podem ser desdobradas a partir da análise do indicador, utilizando para tanto, 

ferramentas de qualidade. 

 O índice de eficiência global do equipamento (OEE) é um indicador de desempenho 

oriundo da metodologia Manutenção Produtiva Total (TPM). Logo, para Yoshikazu (1993) a 

TPM é caracterizada por atividades de Manutenção com o envolvimento de todos os 

funcionários da empresa. Branco Filho (2003 apud BELINELLI et al, 2009 p. 14), afirma que: 

 

 
Total Productive Maintenance é uma filosofia japonesa de manutenção para aumentar 

a disponibilidade total da instalação, a qualidade do produto e a utilização de recursos. 

Baseia-se no fato de que as causas das falhas e a má qualidade são interdependentes. 

Muito treinamento, muita disciplina, muita limpeza e a participação total de todos são 

os pontos a serem perseguidos. O operador passa a ser operador mantenedor e sua 

presença deve ser incentivada. 
 

 

Sendo assim, Antunes et al. (2013) acrescentam que o TPM é um método que foi 

desenvolvido para gerir processos produtivos, para manter os equipamentos funcionando e 

aumentar sua eficiência operacional. Para finalizar, Sangali et al. (2015) completam que as 

restrições que prejudicam a produtividade podem ser percebidas com a análise do OEE logo é 

possível elaborar planos de ação com o intuito de melhorar a eficiência do sistema produtivo 

em sua totalidade. 

Diante da contextualização, este projeto de conclusão de curso, pretende analisar o 

processo de usinagem de acessórios da empresa V que pertence a uma multinacional que atende 

os mercados de Energia e está inserida no ramo siderúrgico. A empresa dispõe de 50 unidades 

industriais pelo mundo, e no Brasil possui seis unidades. A unidade estudada, foi inaugurada 

em 2013, no munícipio de Rio das Ostras, estado do Rio de Janeiro, para atender as demandas 

de inspeção de tubulares, reparo de conexões e acessórios para a exploração de petróleo na 

Bacia de Campos. A localização da unidade é considerada uma vantagem competitiva, logo, 

sua missão é garantir aos clientes agilidade e qualidade na prestação dos serviços. 

Como descrito anteriormente a unidade é subdivida em três macroprocessos, em síntese:  

inspeção de tubulares é a etapa responsável por examinar as condições iniciais do produto e 

realizar operações de limpeza e preservação; fabricação e reparo de conexões é a etapa que 

transforma a produto, segundo a requisição do cliente, para tanto são utilizadas operações de 

usinagem, tratamento térmico e tratamento superficial e por fim fabricação e reparo de 

acessórios que se assemelha ao processo anterior. Salvo que os produtos são acessórios como 
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crossovers, pup joints, sapatas, colares, cabeça de circulação, luvas, tubing hanger, entre outros, 

que apresentam diversas utilidades na completação de poços de petróleo. 

O estudo irá contemplar o processo de reparo de acessórios, ou denominado como 

fabricação de acessórios. Sendo assim, a fabricação de acessórios da empresa V está dividida 

em dois macroprocessos, sendo eles: usinagem e pós-usinagem. O processo de usinagem 

consiste em operação de corte, operações de tratamento térmico – calibração e alívio de tensão 

- e a usinagem da conexão do acessório. No processo de pós-usinagem, são realizadas as 

operações de tratamento superficial, com jateamento de óxido de alumínio ou fosfatização, 

aperto da conexão e operações de limpeza, identificação e embalagem. 

 

1.2. PROBLEMA 

A usinagem de acessórios é um processo que dispõem de dois tornos controlados por 

ferramentas programáveis através de computado (CNC), sendo está uma característica 

importante na fábrica, pois é a única operação que possui dois equipamentos desempenhando a 

mesma atividade. Os tornos são os responsáveis por agregar valor ao produto e as demais 

atividades fornecem suporte para que essa operação ocorra. Ritzman e Krajewski (2005, p. 99) 

contribuem com a definição de valor para o cliente como o “grau de perfeição com que o 

produto ou serviço atende sua finalidade pretendida a um preço que eles estão dispostos a 

pagar.”. 

O resultado do indicador de eficiência global dos tornos CNC da fábrica de acessórios 

da empresa V permaneceu na média de 30%, de janeiro de 2016 a agosto de 2018. Segundo 

Hansen (2002) o OEE é eficiente em determinar os custos ocultos da empresa e Nakajima 

(1989) apresenta o índice de 85% como referência mundial para o indicador. Assinala-se, 

portanto, um déficit de 55%, em decorrência da disparidade do indicador apresentado pela área 

de usinagem, bem como pelo que é considerado como classe mundial. 

Destarte, considerando a problemática exposta é possível observar oportunidades de 

melhorias no processo de usinagem de acessórios da empresa V, assim, este projeto de 

conclusão de curso estudou a baixa eficiência global dos equipamentos. Para corroborar com 

essa decisão, a aderência ao planejamento do mesmo período foi apresentada, assim, a produção 

de acessórios aderiu o plano que lhe foi estabelecido em 85%.   

Antunes et al. (2013) mencionam que o indicador de eficiência global dos equipamentos 

demonstra com clareza o comportamento do sistema produtivo, levando em consideração como 

foi projetado para funcionar. Assim sendo, elevar a eficiência do indicador significa reduzir 
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custos, atender a demanda, sem ser necessário adquirir novos equipamentos, além de 

proporcionar maior flexibilidade para a empresa, uma vez que é possível aumentar o número 

de setups e ainda reduzir o tamanho dos lotes. Nakajima (1989) afirma que o OEE é responsável 

por medir a utilização efetiva da capacidade dos equipamentos, sendo um indicador que cumpre 

a função gerencial, para tanto, utiliza como argumentos o tempo operacional, performance 

operacional e produtos aprovados que interagem com a produtividade e a qualidade da empresa, 

o que no limite, incorpora valor agregado ao produto. Para concluir, Hansen (2002) afirma que 

o OEE pode auxiliar na compreensão do desempenho da área de fabricação e detectar o que 

está limitando a eficiência do processo. 

Não obstante a problemática que se refere o OEE, seria possível maximizar a eficiência 

global dos equipamentos de usinagem de acessórios da empresa V, refinando o indicador e 

aproximando-o de padrões internacionais, para então promover incrementos na produtividade 

do processo de usinagem de acessórios? 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral desse projeto é propor ações que possam maximizar a produtividade 

do processo de usinagem de acessórios tubulares petrolíferos, por meios da análise do indicador 

de eficiência global dos equipamentos (OEE).  

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para o objetivo geral ser atingido, os objetivos específicos se desdobram nos seguintes 

tópicos: 

 

• Compreender como o indicador OEE se relaciona com as perdas do processo produtivo por 

meio de revisões de literatura; 

• Estudar o processo de usinagem de acessórios e os dados que compõem o indicador de 

eficiência global dos equipamentos;  

• Analisar os dados do indicador OEE, identificando as principais perdas que acometem o 

processo; 

• Identificar potencias de melhorias no processo de usinagem; 

• Propor ações para incrementar a produtividade na usinagem de acessórios;  
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1.4. JUSTIFICATIVAS 

As justificativas para o projeto ser realizado podem ser abordadas de acordo com três 

perspectivas. 

A primeira perspectiva irá considerar a relevância do projeto em contribuir para a 

sustentabilidade da Empresa, para tanto, vale destacar, o cenário de recessão da economia 

brasileira, que nos anos de 2015 e 2016, provocou uma redução de 7,4% do Produto Interno 

Bruto (PIB), segundo o IBGE, combinado com a crise mundial que acometeu o mercado de 

óleo e gás. O que gerou consequências na unidade estudada com quedas nos preços de venda 

dos produtos, sendo assim, a produção de acessórios no ano de 2016, reduziu 68%, de acordo 

com o relatório anual de sustentabilidade da empresa. No ano de 2017, segundo o IBGE, o PIB 

do país aumentou 1%, além disso, Agência Nacional do Petróleo (ANP) divulgou que a 

produção do pré-sal corresponde a 53,3% do total produzido no Brasil, o que demonstra o foco 

em exploração em água profundas.  Logo, os fatos descritos são positivos para a empresa, que 

fornece produtos e serviços para o setor de petróleo e gás, com foco na exploração do pré-sal.  

Para maximizar a produtividade, e assim contribuir para a sustentabilidade da empresa 

no atual cenário de recessão da econômica brasileira, o projeto se propõem por meio da redução 

das perdas relativas do processo de usinagem de acessórios, realizar atividades que agregam 

valor na percepção do cliente. Nesse sentido, Jesus e Macieira (2015) contribuem que em um 

contexto de competição é importante unir esforços para manter ou até mesmo aumentar o ritmo 

de crescimento estruturado nas empresas. E Antunes et al. (2013 apud Hirano, 2009) destacam 

a necessidade de observar as operações para detectar as atividades que agregam e não agregam 

valor ao processo, para localizar e eliminar as perdas do processo, sendo esse exercício 

primordial para a unidade fabril. Além do mais, o projeto visa contribuir para a redução de 

custos da empresa, reduzindo os custos oriundos de paradas de produção e custos de desperdício 

de tempo produtivo.  

A segunda perspectiva, será no intuito de beneficiar a sociedade brasileira com o tema 

proposto, uma vez que as referências sobre o assunto são em grande parte de autores 

estrangeiros, logo, o projeto poderia contribuir para ampliar o conhecimento acerca do tema. 

Nesse sentido, foi realizada busca na base de dados denominada Scopus com a palavra-chave 

OEE, em seguida os dados foram filtrados em documentos que foram desenvolvidos no Brasil. 

Como resultado foi possível verificar 26 documentos, para fins de comparação, nos Estados 

Unidos foram publicados 149, ou seja, os Estados Unidos publicam 83% mais documentos 

relacionados ao tema que o Brasil.  
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Por fim, a terceira perspectiva refere-se ao desenvolvimento profissional e pessoal da 

autora, no que tange complementar sua formação ao aprofundar-se nas subáreas de 

conhecimento da Engenharia de Produção que esse projeto se propõe abordar. Sendo estas 

subáreas: Gestão de Sistemas de Produção, Gestão de Sistemas de Qualidade e Confiabilidade 

de Processos e Produtos, segundo classificação da Associação Brasileira de Engenharia de 

Produção (ABEPRO). 

Visto as perspectivas abordadas, se justifica a realização do estudo para propor soluções 

para os problemas apresentados. 

 

1.5. DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

Este projeto foi delimitado a usinagem de acessórios da empresa V, situada no 

município de Rio das Ostras – RJ. Portanto, os objetos de estudo foram os dois tornos CNC 

situados na fábrica de acessórios, uma vez que, esses são os equipamentos que mais agregam 

valor nas linhas de produção da fábrica, devido à complexidade das usinagens realizadas, além 

disso, são os equipamentos que exigem a alocação de técnicos especializados com alto valor 

hora/homem. Para corroborar, Hansen (2002) considera relevante o monitoramento do OEE nas 

áreas com processos críticos e que apresentam alto investimento de capital. 

No caso desse projeto, a ferramenta utilizada na análise do processo de usinagem de 

acessórios da empresa V foi o indicador de eficiência global dos equipamentos e os índices que 

compõem essa métrica – disponibilidade, performance e qualidade. 

Os dados analisados estão inseridos no período de janeiro de 2016 a agosto de 2018, 

visto no ano de 2014 foi implementado na empresa V o sistema interno de gestão, o que 

possibilitou a obtenção de um banco de dados mais assertivo.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Esse capítulo irá apresentar a revisão bibliográfica do projeto descrevendo os principais 

tópicos para auxiliar na compressão do indicador de eficiência global (OEE) e relacionar com 

as perdas que acometem o processo produtivo. Sendo assim, um mapa conceitual é apresentado 

na   

Figura 1, onde o tema central é o OEE e os demais tópicos abordados serão: os conceitos 

relacionados ao Sistema Produtivo, ao Sistema Toyota de Produção, a Manutenção Produtiva 

Total e as Perdas por Gestão. 

 
Figura 1 - Mapa conceitual 

Fonte: A autora (2019) 

 

2.1. SISTEMA PRODUTIVO 

Antunes et al.  (2008, p. 59) definem que: 

 
Os sistemas podem ser compreendidos como um grupo de componentes inter-

relacionados que trabalham juntos rumo a uma meta comum recebendo insumos 

(entradas do sistema) e produzindo resultados (saídas dos sistemas), em um processo 

organizado de transformação. 

 

 

Outra definição relevante foi apresentada por Moreira (2009, p. 7) ao expor que os 

sistemas de produção são como um “conjunto de atividades e operações inter-relacionadas 

envolvidas na produção de bens (caso de indústrias)”. 
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Ao avançar nos estudos dos sistemas é possível observar que podem se desdobrar em 

subsistemas e supersistemas, em apertada síntese, os subsistemas podem ser definidos como 

componentes menores de um sistema, ou seja, os sistemas são considerados genéricos e para 

que possam ser detalhados os subsistemas precisam ser analisados. Por sua vez, os 

supersistemas podem ser definidos com um conjunto de sistemas, ou seja, para analisar uma 

determinada realidade (sistema) é necessário compreender com profundidade o universo que 

circunda esta realidade (supersistemas). Vale destacar a necessidade de definir as fronteiras 

dos sistemas, pautado nos objetivos do estudo, para assim, avaliar a relevância de detalhamento 

em subsistemas e a inserção em supersistemas (ANTUNES et al, 2008). 

Os sistemas de produção são influenciados pelo ambiente interno e externo. Logo, 

entende-se por ambiente interno as áreas funcionais da própria empresa, para exemplificar é 

possível citar a área de Marketing que é responsável pela “geração e manutenção da demanda 

para os produtos da empresa, tentando assegurar satisfação para o consumidor final e o 

desenvolvimento de novos mercados e produtos potenciais”. Assim, o sincronismo da área de 

Marketing e o sistema de produção propicia o uso otimizado dos recursos produtivos, além do 

adequado atendimento as expectativas dos clientes. Em contrapartida, os fatores externos como 

economia, política e novas tecnologias influenciam externamente os sistemas de produção, 

para exemplificar é possível citar o fator econômico e a maneira que as taxas de juros e 

restrições de crédito podem retrair os investimentos e com isso afetar diretamente o 

crescimento dos sistemas (MOREIRA, 2009, p. 9). 

Os elementos fundamentais de um sistema produtivo são: os insumos, o processamento, 

os produtos e os subsistemas de controle. Os insumos podem ser divididos em duas categorias 

os recursos que são transformados em produtos (matérias-primas) e os recursos que movem o 

sistema (mão-de-obra, energia, equipamentos, instalações, informações e o conhecimento 

técnico). O processamento é a transformação física das matérias-primas utilizando os recursos 

que movem o sistema. Por fim, os subsistemas de controle são as atividades que oferecem 

suporte para o sistema, ou seja, são responsáveis por garantir a programação, analisar os padrões 

e verificar a qualidade dos produtos (MOREIRA, 2009). Os elementos que compõem os 

sistemas produtivos estão exemplificados na Figura 2. 
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Portanto, um sistema de produção notadamente recebe um conjunto de entradas, que são 

os insumos os quais serão processados e adicionado valor e finalmente resultará em saídas, que 

são os produtos acabados (ANTUNES et al, 2008).  

O Sistema Toyota de Produção propõe que é possível “compreender qualquer sistema 

de produção como uma rede de processos e operações”, dessa maneira a Figura 3 apresenta dois 

eixos que se interseccionam. O primeiro eixo representa a função processo que é o fluxo de 

matérias-primas, materiais e serviços que serão transformados em produtos e serviços para o 

cliente, ao passo que o segundo eixo refere-se à função operação que corresponde ao fluxo de 

homens e máquinas que interagem com os elementos pertencentes a função processo 

(ANTUNES et. al, 2013, p. 32). 

 

Figura 3 - Estrutura de produção 
Fonte: Shingo (1996, p. 38) apud Antunes et al. (2013, p. 33)  

Figura 2 - Elementos do Sistema de Produção 
Fonte: Adaptada de Moreira (2009, p. 8) 
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O gerenciamento dos processos e das operações fornecem para as empresas impactos 

que estão relacionadas ao custo, a receita, ao investimento e a capacidade (SLACK et. al, 2013). 

Desse modo, é necessário a distinção dos conceitos de processo e operações, o que será 

apresentado nos tópicos a seguir: 

 

2.1.1. PROCESSO 

O processo pode ser entendido com “uma atividade ou conjunto de atividades que parte 

de um ou mais insumos, transformando-os e lhes agregando valor”, ou seja, nenhum produto 

pode ser fabricado sem um processo, em contrapartida, nenhum processo existe com a ausência 

de um produto. É importante ressaltar que existem diferentes tipos de processo, assim, em uma 

indústria os processos existentes não são somente os interligados a manufatura, existem 

diversos outros pertinentes, são exemplos: o processamento de pedidos, o acerto de pedidos 

para a entrega e o controle de estoque (RITZMAN E KRAJEWSKI, 2004, p. 3).  

As decisões relacionadas ao gerenciamento de processos precisam estar alinhadas as 

estratégias competitivas da organização, por isso, é importante avaliar a habilidade do sistema 

produtivo em obter os recursos necessários, uma vez que as decisões de processos perpassam 

os funcionários, as instalações e os equipamentos. Fatores como a qualidade, capacidade, 

estoque, arranjo físico, avanços tecnológicos e os concorrentes também devem ser considerados 

nas decisões de processo (RITZMAN E KRAJEWSKI, 2004). 

A gestão orientada por processos é uma abordagem que assegura resultados positivos 

que impactam o crescimento e o lucro da empresa. As melhorias em processos garantem maior 

produtividade para a operação atual e inovação para proporcionar o aperfeiçoamento do modo 

de trabalho, o que garante entrega de produtos e serviços diferenciados com melhor preço e 

qualidade. Além disso, bons processos são capazes de eliminar desperdícios, reduzir custos e 

aumentar o valor entregue para os clientes, mas para que isto se torne realidade é necessário 

que as empresas entendam a necessidade da orientação por processos (JESUS et al., 2015). 

Destarte, a melhoria de processo é um “estudo sistemático das atividades e dos fluxos 

de cada processo para aprimorá-lo”, ou seja, é necessário compreender e revisar todos os 

aspectos que envolvem o processo com o maior nível de precisão possível, visando o 

aperfeiçoamento da qualidade e redução dos preços. Os principais instrumentos utilizados na 

melhoria de processo são os fluxogramas e mapas de processo, após o processo ser assimilado 

um brainstorm pode ser utilizado para que o maior número de soluções, sejam abordadas. 

Exemplos de melhoria incremental do processo são: simplificação de tarefas, eliminação de 

processos, substituição de materiais ou serviços, melhoria no ambiente de trabalho, redução de 
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custos e atrasos e as ações para aumentar a satisfação os clientes (RITZMAN E KRAJEWSKI, 

2004, p. 48). 

As estruturas de processo que descrevem as operações de manufatura são definidas de 

acordo com o volume de itens e são classificadas em três tipos: processo de projeto, processo 

intermitente e processo de fluxo de linha, a Figura 4 demonstra a classificação das estruturas de 

processos (DAVIS et al., 2001). 

 

 

 

Processo de projeto, em geral, é a manufatura de um produto exclusivo, cujo os custos 

variáveis são altos e os custos fixos podem ser considerados inexistentes, funcionários treinados 

e qualificados em diferentes tarefas são extremamente necessários, sendo, portanto, um 

processo totalmente flexível para atendimento de necessidades individuais dos clientes (DAVIS 

et al., 2001). 

 O processo intermitente é dividido em job shop e em lotes. O processo job shop é a 

manufatura única de uma determinada quantidade de produtos, por outro lado, o processo em 

lotes “produz o mesmo item várias vezes, geralmente em tamanhos de lotes especificados”. Os 

custos variáveis e fixos são considerados altos e as qualificações para os funcionários também 

são exigências, embora um pouco menor das requisitadas no processo por projeto (DAVIS et 

al., 2001, p. 74). 

Por fim, o processo de fluxo de linha está associado com grande volume de produção e 

também é dividido em dois outros processos menores, sendo eles: linha de montagem e 

contínuo. Os processos de linha de montagem “manufaturam produtos distintos” e processos 

contínuos processam fluxos contínuos, manufatura de automóveis e refinaria de petróleo, são 

exemplos, respectivamente, de cada um dos processos de fluxo de linha apresentados. Os custos 

fixos são altos e os custos variáveis baixos, qualificações não são exigidas, uma vez que, os 

Figura 4 - Tipos de processos 
Fonte: Davis et al. (2001, p. 74) 
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funcionários devem aprender poucas e simples operações sem alto grau de dificuldade (DAVIS 

et al., 2001). 

Os processos também podem ser definidos sob a perspectiva dos quatro Vs da demanda: 

volume, variedade, variação e visibilidade, sendo assim, processos de alto volume podem se 

beneficiar da economia de escala e serem altamente organizados, os processos de alta variedade 

devem alterar os níveis de produção para lidar com a variedade de atividades inerentes a este 

processo, os processos de alta variação devem ser capazes de mudar os níveis de produção para 

se adequar as demandas imprevisíveis, os processos de alta visibilidade adicionam valor na 

presença do cliente e por esse motivo devem gerenciar a percepção dos clientes. Em geral, 

processos de alto volume combinados com baixa variedade, variação e visibilidade caracteriza-

se por processos de baixo custo, o contrário, processos de baixo volume e com alta variedade, 

variação e visibilidade são processos de altos custos (SLACK et. al, 2013). 

 

2.1.2. OPERAÇÃO 

As operações projetam e administram os processos de produção com a finalidade de 

maximização de valor para o cliente e melhoria das competências da empresa (RITZMAN E 

KRAJEWSKI, 2004). Além disso, a operação está relacionada ao conjunto de atividades que 

irá produzir o mix de bens e/ou serviços para a organização (SLACK et. al, 2013). 

Assim, a função operação tem como objetivo manter os custos operacionais sob controle 

sendo eficiente em transformar entradas em saídas; contribuir para a capacidade do negócio em 

gerar receita elevando a satisfação do cliente; buscar o melhor retorno possível para os 

investimentos aumentando a capacidade efetiva da operação e utilizando os recursos físicos de 

maneira inovadora e, por fim, fornece a competência de responder os clientes a curto prazo e 

de pensar na competitividade a longo prazo (SLACK et. al, 2013). 

O fluxo de homens e máquinas equivalem a função operação, ou seja, o trabalho 

necessário para modificar os produtos e realizar os processos, logo, as principais operações que 

compõem um processo produtivo, são: processamento, inspeção, transporte e espera. Em 

apertada síntese, o processamento caracteriza a mudança física e o acréscimo de qualidade ao 

material, a inspeção é a “comparação com um padrão estabelecido”, o transporte é o 

“movimento de materiais ou produtos, mudanças nas posições” e a espera é o “período de tempo 

que durante o qual não ocorre qualquer processamento, inspeção ou transporte” (SHINGO, 

1996, p. 39). 
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O processamento é a única operação que agregar valor ao produto, isto implica que todos 

os esforços devem ser direcionados para a eliminação das atividades que não agregam valor, 

sendo assim, as atividades de inspeção, transporte e espera necessitam ser eliminadas 

(SHINGO, 1996). Shingo (1996, p. 60) afirma que os “processos constituem-se normalmente 

de 45% processamento, 5% de inspeção e 5% de espera, sendo que os transportes representam 

os 45% restantes de custos de mão de obra”. 

Existem cinco aspectos de desempenho das operações que afetam a satisfação e a 

competitividade do negócio, sendo eles: a qualidade das produtos e serviços que devem ser 

adequados ao propósito que se destinam, a velocidade para minimizar o tempo entre o pedido 

e a entrega para o cliente, a confiança de entregar no prazo acordado e o cumprimento das 

promessas de entrega, a flexibilidade de adaptação das atividades para enfrentar diversas 

circunstâncias ou para fornecer tratamento individual para os novos produtos ou serviços e o 

custo de realizar as operações com um preço de mercado adequado e que também proporcione 

bom retorno financeiro para a organização (SLACK et. al, 2013). 

 

2.2. SISTEMA TOYOTA DE PRODUÇÃO 

Segundo Antunes et al. (2013), as obras teóricas de Shigeo Shingo e Taiichi Ohno 

apresentam os princípios básicos da construção e desenvolvimento do Sistema Toyota de 

Produção (STP). Nesse sentido, Yosuhiro (2015) afirma que o STP foi desenvolvido pela 

Toyota Motor Corporation na busca por eficiência e Nakajima (1989) complementa que Taiichi 

Ohno é considerado o mentor do Sistema. 

Os conceitos relacionados a desperdícios elaborados por Taylor e principalmente por 

Ford, no início do século XX, contribuíram para o desenvolvimento do STP. Em síntese, Taylor 

propôs um sistema de gestão pautado nos princípios gerais da administração cientifica e 

associou as perdas a ausência de métodos de gestão, insuficiência de treinamento, além do 

déficit na organização da produção e do trabalho, em contrapartida, Ford propôs tratar os 

desperdícios a partir da análise do trabalho humano, por exemplo, para verificar os desperdícios 

de insumos em um determinado processo seria necessário relacionar a utilização, correta ou 

incorreta, da mão de obra neste mesmo processo (ANTUNES et al., 2008). 

Assim, o Sistema Toyota de Produção surgiu em um cenário pós-segunda guerra 

mundial, dessa forma, os produtores japoneses inseridos nesse cenário, optaram por um sistema 

produtivo pautado na redução dos custos, utilizando como estratégia a produção de pequenas 
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quantidades de modelos diferentes, diferentemente da lógica americana que buscava a redução 

de custos produzindo em massa o menor número de modelos possível (OHNO, 1997). 

Assim sendo, a origem em um período adverso de pós-guerra contribuiu para o sistema 

ser bem-sucedido no cenário da crise do petróleo. Logo, a crise nos anos 70 modificou a lógica 

dos sistemas de produção em âmbito mundial, a lógica de produção em massa, desenvolvida 

por Ford, foi substituída gradativamente pela produção em pequenos lotes preconizado pela 

Toyota, devido a necessidade de diversificação dos produtos e o foco em informações oriundas 

do mercado (ANTUNES et al., 2008). Logo, é possível concluir que “o principal objetivo do 

Sistema Toyota de Produção foi produzir uma grande variedade de modelos em pequenas 

quantidades” (OHNO, 1997, p. 2). 

O Sistema Toyota de Produção “é um sistema que visa a eliminação total das perdas”, 

assim para seu desenvolvido é necessário eliminar os desperdícios que acometem o processo e 

realizar melhorias no sistema de produção (SHINGO, 1996, p. 101). Portanto, os desperdícios 

precisam ser eliminados em sua totalidade, para que defeitos não sejam gerados e transferidos 

para consumidor ou para etapas posteriores do processo produtivo (NAKAJIMA, 1989). Para 

corroborar com o que foi exposto anteriormente, Shingo (1996) define que a meta do Sistema 

Toyota de Produção é reduzir os custos através da eliminação das perdas.  

 

2.2.1. PILARES DE SUSTENTAÇÃO 

Os dois pilares de sustentação que constituem o Sistema Toyota de Produção são o just-

in-time e a autonomação. O Just-in-time significa produzir somente o requerido e na quantidade 

requerida, ou seja, “no tempo certo, sem geração de estoque” (SHINGO, 1996, p. 103). Não é 

permitindo, portanto, produzir peças com defeito, pois, caso ocorra, a premissa de entrega na 

quantidade certa e na hora certa para a etapa seguinte do processo não será bem-sucedida 

(NAKAJIMA, 1989). 

Na lógica de just-in-time, um mecanismo de comunicação é fundamental para que o 

sistema seja capaz de indicar o componente, a quantidade necessária e o momento exato para a 

realização da operação (OHNO, 1997). Logo, o Sistema Kanban foi desenvolvido para 

transmitir a informação ao longo do sistema de produção, pautado em uma lógica dos 

supermercados americanos (ANTUNES et al, 2008).  Assim é possível afirmar que o método 

Kanban é “o meio que pelo qual o Sistema Toyota de Produção flui suavemente” (OHNO, 

1997, p. 5). 
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Autonomação, também é conhecida como automação com toque humano, cujo 

significado são máquinas capazes de evitar defeitos de maneira autônoma, isto é, caso seja 

detectada alguma anomalia no processo a máquina irá parar automaticamente e receberá, 

somente nesse momento, atenção humana. Sendo assim, a autonomação é capaz de eliminar a 

superprodução e evitar a produção de defeitos (OHNO, 1997). Um ponto a ser observado é que 

ao paralisar a produção devido a alguma anomalia, a máquina recebe visibilidade, o que 

significa uma oportunidade de melhoria, ademais, ocorre também uma oportunidade de reduzir 

os custos com a eliminação desta anomalia (OHNO, 1997). Destarte, a autonomação fornece 

apoio ao just-in-time, pois não permite que defeitos sejam passados para os processos 

subsequentes (YOSUHIRO, 2015). 

 

2.2.2. DEFINIÇÃO DE VALOR 

Shingo (1996, p.110) afirma que a definição de valor está vinculada ao sistema, ao 

processo ou ao produto, sendo dividida em atividades “que agregam e as que não agregam 

valor”. O autor menciona que os exemplos de operações que não agregam valor são: caminhar 

para obter algum recurso, retrabalhos, reparos e má manutenção. O que são considerados, na 

lógica do STP, como desperdícios ou perdas. Por sua vez, atividades de processamento, como 

usinagem, tratamento térmico, pintura e montagem são consideradas operações que agregam 

valor, portanto, é possível concluir que operações desse tipo transformam a matéria-prima, 

modificando a forma e a qualidade. 

Antunes et al (2008) acrescentam que a aplicação e o desenvolvimento do Sistema 

Toyota de Produção perpassam a compreensão do significado do trabalho. Portanto, Ohno 

(1997) agrega que é necessário dividir o movimento dos trabalhadores em desperdício e 

trabalho, sendo esse último subdividido em dois outros tipos: trabalho necessário e trabalho 

efetivo.  

O desperdício é definido como “o movimento repetido e desnecessário que deve ser 

imediatamente eliminado”, o trabalho efetivo é sinônimo de processamento, ou seja, “as 

matérias-primas ou peças são transformadas em produtos para gerar valor adicionado” e o 

trabalho necessário oferece suporte para o trabalho efetivo, isto é, precisa ser realizado e para 

eliminá-lo é necessário que as condições iniciais da operação sejam parcialmente ou totalmente 

alteradas (OHNO, 1997, p. 52). 

Os movimentos apresentados anteriormente, gerarem custos de produção, porém, a 

análise também deve ser pautada no valor agregado que cada um transmite para o produto e não 



 

29 
 

somente em uma análise de custo. Desse modo, o desperdício não gera valor e precisa ser 

eliminado do sistema produtivo, o trabalho necessário também não gera valor direto ao produto, 

entretanto, fornece suporte ao trabalho efetivo razão pela qual é necessário a minimização desse 

tipo de trabalho. Por fim, o trabalho efetivo é o único que adiciona valor diretamente ao produto, 

logo sua maximização é o estado ideal do sistema (ANTUNES et al, 2008). 

 

2.2.3. DESPERDÍCIOS 

Como exposto anteriormente e confirmado por Ohno (1997, p. 3) “a base do Sistema 

Toyota de Produção é a absoluta eliminação dos desperdícios” visando sempre o aumento da 

produtividade.  

Desta forma, o Sistema Toyota de Produção desdobrou os desperdícios que podem 

acometer o sistema produtivo, em sete tipos distintos, a saber: os desperdícios relacionados a 

superprodução, movimentação interna de carga, processamento em si, geração de produtos 

defeituosos e excesso de estoque são associados a função processo, uma vez que objetivam 

“racionalizar o fluxo do objeto de trabalho no tempo e no espaço”. Os desperdícios de 

movimento e espera estão pautados na função operação, visto que são “focados na análise do 

sujeito do trabalho (pessoas e equipamentos)” (ANTUNES et al, 2008, p.203). A Figura 5 

demonstra os sete desperdícios relacionados com o mecanismo da função produção e da função 

operação: 

 

 

 

Figura 5 - As sete perdas do Sistema Toyota de Produção 
Fonte: Antunes et al. (2008, p. 203) 
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Um ponto em comum nas abordagens apresentadas a seguir está na priorização da 

eliminação das atividades que não agregam valor para o sistema, processo ou produto 

(ANTUNES et al., 2008). 

 

DESPERDÍCIO POR SUPERPRODUÇÃO 

Yosuhiro (2015) caracteriza que a superprodução acontece no momento que o trabalho 

necessita ser cessado, mas, mesmo assim, as operações continuam com seu fluxo normal, sem 

considerar o ritmo de vendas do mercado. Shingo (1996, p. 103) acrescenta que a 

superprodução pode ser abordada de acordo com duas perspectivas: superprodução quantitativa 

que é “fazer mais produto do que o necessário” e superprodução antecipada que é “fazer o 

produto antes de que ele seja necessário”.  

Consequentemente, Shingo (1996) afirma que as perdas de superprodução, que são 

consideradas o pior tipo desperdício, devem ser eliminadas, pois contribuem para ocultar outros 

tipos de perdas que acometem o sistema produtivo. Para concluir, Antunes et al. (2008, p. 204) 

definem que as “perdas por superprodução se constituem um efeito indesejável nos sistemas 

produtivos”, logo, para promover uma tratativa coerente para esse tipo de desperdício é 

necessário realizar uma investigação detalhada das causas desse fenômeno.  

 

DESPERDÍCIO POR TRANSPORTE 

As perdas que estão relacionadas as atividades de movimentação interna de carga geram 

um custo que não agrega valor ao produto o que significa que devem ser minimizadas ou 

preferencialmente eliminadas. Destarte, melhorar o trabalho de transporte utilizando 

equipamentos de manuseio, como empilhadeiras e pontes rolantes, por exemplo, não são 

suficientes para atenuar este desperdício, somente transfere os custos com mão de obra para os 

custos com equipamentos, portanto, a modo ideal de solucionar esse impasse é promover 

melhorias no layout, somente após esse recurso ser completamente esgotado é que os 

equipamentos de manuseio devem ser aplicados para o trabalho inevitável restante (SHINGO, 

1996).  

O que significa que preferencialmente esse desperdício dever ter ações voltadas para a 

função processo, nitidamente relacionado com o layout da empresa, e somente após esgotar 

esse recurso e que as ações devem ser direcionadas a função operação, com a otimização do 

trabalho de transporte, introduzindo equipamentos com esta finalidade (ANTUNES et al, 2008). 
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DESPERDÍCIO NO PROCESSAMENTO EM SI  

As perdas no processamento estão relacionadas as atividades de fabricação em si, mas, 

que não são consideradas necessárias ao produto. Portanto, não contribuem para a qualidade do 

mesmo, assim sendo, também não contribuem com a geração de valor para o cliente 

(ANTUNES et al, 2008). 

O processamento pode ser melhorado a partir e duas perspectivas, sendo a primeira 

abordagem relacionada a Engenharia de Valor, ou seja, as operações essenciais de 

processamento devem ser analisadas cuidadosamente para que todas as atividades que não 

agregam valor sejam eliminadas. A segunda perspectiva está relacionada a melhorias de 

tecnologia de produção, logo, fatores como temperatura, pressão, velocidade, as ferramentas 

utilizadas, os tipos de insumos, os métodos e o produto que deseja-se obter como resultado 

devem ser examinados continuamente visando promover melhorias agregando a tecnologia 

necessária ao processo (SHINGO, 1996). 

  

DESPERDÍCIO POR PRODUZIR PRODUTOS DEFEITUOSOS 

Esse tipo perda está relacionado com a “fabricação de peças, subcomponentes e 

produtos acabados que não atende as especificações de qualidade requeridas pelo projeto”, o 

que significa que peças não conformes foram geradas pelo sistema produtivo (ANTUNES et al, 

2008, p. 209). 

Visando sanar a geração de produtos defeituosos, as empresas utilizam técnicas de 

inspeção, que consiste na análise crítica dos produtos, utilizando como parâmetro o estado ideal 

de qualidade exigido pela empresa e pelos clientes. Assim, as inspeções são subdividas a partir 

da finalidade que pretendem alcançar, logo a primeira classificação é a inspeção por 

julgamento, que significa detectar a ausência de qualidade na inspeção final, ou seja, 

“simplesmente distingue produtos defeituosos de não defeituosos” (SHINGO, 1996, p. 48). 

Ainda, Shingo (1996) considera que melhorar a inspeção por julgamento, aumentando, por 

exemplo, o número de inspetores, pode gerar melhorias na confiabilidade do processo de 

inspeção, mas não causa impacto na eliminação dos desperdícios por ausência de qualidade.  

Por outro lado, a inspeção informativa, transmite informação para o processo anterior 

assim que é detectado um defeito, “de forma que medidas sejam tomadas para corrigir o método 

ou a condição de processamento, impedindo, assim, a repetição do defeito”. Diferentemente da 

inspeção por julgamento que “descobre os defeitos” somente após a ocorrência dos mesmos, a 

inspeção informativa permite que as ocorrências dos defeitos sejam minimizadas, produzindo 
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assim, impacto significativo na eliminação dos desperdícios nos sistemas produtivos (SHINGO, 

1996, p. 48). 

As inspeções informativas podem ser categorizadas em vários tipos, entre os quais são 

possíveis destacar a inspeção sucessiva, a auto inspeção e a inspeção na fonte. A auto inspeção, 

também denominado inspeção autônoma, consiste na inspeção dos produtos logo após o 

processamento, antes que o produto seja transferido para a próxima operação, quem deve 

realizar esta inspeção é o próprio operador que manufaturou o produto. A inspeção sucessiva 

consiste na lógica que os operadores devem inspecionar os produtos oriundos do processo 

anterior, antes de realizarem as operações pertinentes ao seu posto de trabalho (SHINGO, 

1996).  Por fim, inspeção na fonte “previne a ocorrência de defeitos, controlando as condições 

que influenciam a qualidade na sua origem” (SHINGO, 1996, p. 55). 

 Antunes et al. (2008) acrescentam que a prevenção dos defeitos é pautada no controle 

das causas principais que os originam. A Figura 6 demostra essa relação de causa e efeito. 

 

 

 

 

A análise da figura permite refletir o efeito como consequência ou resultado dos erros 

cometidos, atuar no efeito não é eficaz, do ponto de vista de melhoria de processos. Uma vez 

que a análise e as ações devem ser pautadas nas causas ou condições que proporcionaram a 

geração deste defeito, ou seja, um erro gera um defeito, e tratar eficientemente este defeito, 

perpassa a eliminação das causas principais (SHINGO, 1996). 

 

DESPERDÍCIO POR ESTOQUE 

Os estoques excessivos criam falsas demandas para o sistema produtivo, como exemplo, 

é possível citar: a necessidade de recursos humanos extras para realizar gestão de estoque, a 

necessidade de adição de equipamentos para auxiliar no processamento ou a expansão da área 

disponível no chão de fábrica para transporte e armazenagem (YOSUHIRO, 2015). Todos os 

exemplos citados geram incrementos nos custos do processo, ou seja, a manutenção de elevados 

estoques acarreta elevados custos financeiros. Assim, é possível concluir que “os estoques têm 

Figura 6 - Relação de causa e efeito entre erro e defeito 
Fonte: Antunes et al. (2008, p. 211) 

. 
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como uma das raízes fundamentais as diferenças existentes entre o período de produção e o 

tempo de entrega” (ANTUNES et al., 2008, p. 2013). 

Shingo (1996) classifica três causas distintas para a geração de estoque intermediário, 

sendo elas: desbalanceamento entre os processos produtivos, criação e estoques de 

amortecimento para evitar quebras de máquinas ou refugos e por último o estoque de segurança. 

Excesso de estoque pode gerar uma falsa sensação de segurança, historicamente os seres 

humanos optaram por estocar os insumos necessários para sua sobrevivência. À vista disso, 

visando a sobrevivência e competitividade, as empresas também podem desenvolver essa 

prática equivocada e manter estoques de matérias-primas, produtos semiacabados e produtos 

prontos (OHNO, 1997). Porém, para o Sistema Toyota, a produção deve ser realizada com zero 

estoque, ou seja, deve ser pautada na metodologia just-in-time, o que significa “no tempo certo, 

sem geração de estoque” (SHINGO, 1996, p. 103).  

Para promover melhorias efetivas na eliminação dos desperdícios por estoque é 

necessário o nivelamento entre a capacidade e a demanda, a sincronização da produção, a 

produção em pequenos lotes e o fluxo unitário de peças. Assim o processo produtivo deve ser 

capaz de responder as flutuações da demanda, sem precisar de estoques para se regular 

(ANTUNES et al., 2008). 

 

DESPERDÍCIO NO MOVIMENTO 

As perdas por movimento estão nitidamente ligadas a função operação e estão 

associadas aos “movimentos desnecessários dos trabalhadores quando estes estão executando 

as operações principais nas máquinas ou nas linhas de montagem” (ANTUNES et al., 2008, p. 

214). Logo, Shingo (1996) propõe dois métodos para que as perdas atribuídas ao movimento 

do operador sejam sanadas, sendo eles: o fator trabalho e a medida de tempos e movimentos. 

Ambos definem a quantidade de tempo para a realização dos diferentes movimentos, através de 

observações e assim um tempo padrão é estabelecido para cada movimento. Os tempos são 

pautados em um trabalhador médio e com ritmo médio de trabalho.  

Os métodos citados têm o objetivo de promover melhorias sistemáticas dos tempos 

relacionado aos movimentos dos trabalhadores, a fim de eliminar os desperdícios relacionados 

ao movimento durante as operações, estabelecendo, portanto, padrões operacionais eficazes 

(ANTUNES et al., 2008). 

   

DESPERDÍCIO DE ESPERA 
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As perdas por espera estão nitidamente ligadas ao tempo que as máquinas e os 

operadores não estão sendo produtivos, embora a empresa tenha capacidade produtiva e que 

custos fixos estejam sendo consumidos para tanto, o que significa que os recursos não estão 

sendo utilizados em sua plenitude para a geração de valor (ANTUNES et al., 2008). 

Os principais motivos para ocorrer perdas por espera são o baixo índice de 

funcionalidade e baixo índice de utilização das pessoas. O baixo índice de funcionalidade está 

relacionado as ineficiências do sistema produtivo, ou seja, a “aplicação insuficiente dos 

conceitos de autonomação de forma geral, e de linearização dos fluxos e manufatura celular, de 

forma específica”. E o baixo índice de utilização das pessoas apresenta relação com baixo nível 

de multifuncionalidade e com a não-utilização das máquinas, esse último tem associação direta 

com os índices de rendimento operacional global das máquinas que implicam na baixa 

utilização dos ativos fixos (ANTUNES et al., 2008, p. 216). 

Para finalizar o tópico relacionado ao Sistema Toyota de Produção é importante 

salientar que replicar bem-sucedidos sistemas de produção desenvolvidos em um país é uma 

ação que deve ser evitada. Pois, questões sociais e econômicas precisarem ser consideradas para 

balizar a escolha do sistema de produção adequado. Nesse viés, por exemplo, replicar no Brasil 

o conceito de força minimizada de trabalho aplicado aos mercados onde o custo horário do 

trabalho é maior que o custo horário das máquinas não é uma boa opção, uma vez que no atual 

cenário brasileiro as ações devem ser direcionadas ao aumento da utilização dos ativos fixos, 

principalmente, das máquinas (ANTUNES et al. 2008).  

Assim, o Sistema Toyota de Produção aplicado ao contexto da realidade brasileira de 

maximizar a utilização das máquinas converge com que determina a metodologia da 

Manutenção Produtiva Total e consequentemente com o índice de eficiência global das 

máquinas (ANTUNES et al. 2013). 

 

2.3. MANUTENÇÃO PRODUTIVA TOTAL 

A Manutenção Produtiva Total ou TPM, é uma “metodologia de gestão industrial que 

foi mundialmente disseminada por Seiichi Nakajima” (CHIARADIA, 2004, p. 22). Segundo 

Nakajima (1987, p. 1), o objetivo da TPM é “promover a integração da manutenção no sistema 

produtivo, de forma total, tanto nos aspectos administrativos como operacionais”. Antunes et 

al. (2013, p. 41) completam que o “objetivo é desenvolver um método de gestão do processo 

produtivo no intuito de ‘manter’ os equipamentos operando e, consequentemente, aumentar seu 

rendimento operacional”. 
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A TPM consiste em atividades de manutenção produtiva que devem ser realizadas com 

a participação de todos os níveis hierárquicos da organização, desde a gerência, perpassando a 

supervisão e os operadores, sendo importante ressaltar que as atividades devem ser realizadas 

de maneira autônoma e voluntária (YOSHIKAZU, 1993). Dessa forma, as equipes de 

manutenção e produção precisam interagir para assegurar a funcionalidade dos equipamentos, 

uma vez que as atividades que necessitam de maior conhecimento técnico são realizadas pela 

equipe de manutenção e as atividades básicas de manutenção, como lubrificação e limpeza, são 

realizadas pela equipe de produção. O resultado dessa divisão de atividades é o aumento da 

eficiência operacional, visto que o desperdício com parada de manutenção é reduzido 

(ANTUNES et al., 2013).  

Por conseguinte, a TPM é o responsável pela integração do homem, da máquina e da 

empresa como responsáveis pela manutenção dos meios de produção, além disso, proporciona 

consciência que os aspectos relacionados a qualidade, custo, quantidade produzida, prazos de 

entrega, segurança e os demais saídas do sistema também são consequências dos equipamentos 

de processamento (NAKAJIMA, 1989). 

Para que a TPM seja implementada em sua totalidade são necessárias doze etapas, 

divididas em quatro fases: preparação, fase preliminar, implementação e consolidação. São 

necessários no mínimo, um período de três anos, para implementação da TPM devido ao fato 

do sistema produtivo precisar ser reformulado com a restauração do estado original das 

máquinas, educação e treinamento das pessoas. Os aspectos listados anteriormente, significam 

elevados custos na implementação, no entanto, após o período de implementação é possível 

observar “um incremento de produtividade em até 50% e a redução dos custos de produção” 

(NAKAJIMA, 1989, p. 5).  

Outros resultados expressivos podem ser observados após a implementação da TPM, 

que visa a maximização da performance operacional, destacam-se o incremento da qualidade, 

a redução dos custos de produção, os níveis de estoque controlados, a redução dos acidentes de 

trabalho e dos níveis de poluição. Ou seja, o mínimo de entradas (insumos) e o máximo de 

saídas  (resultados), na Figura 7 é possível visualizar a relação de entradas e saídas que existem 

em um sistema produtivo (NAKAJIMA, 1989).  
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Figura 7 - Relação de entrada e saídas em um sistema produtivo 
Fonte: Nakajima (1989, p. 15) 

 

2.3.1. SEIS GRANDES PERDAS 

Os sistemas produtivos devem minimizar o uso da mão de obra, matéria-prima e 

máquinas e necessitam maximizar a produção, qualidade, preço, prazo de entrega, segurança e 

moral dos trabalhadores, ou seja, os aspectos, que afetam diretamente a produtividade dos 

equipamentos, precisam ser maximizados. Desta forma, para a maximização do sistema 

produtivo tornar-se viável é necessário a redução do que foi denominado como as “Seis Grandes 

Perdas” (NAKAJIMA, 1989, p.16). 

As “Seis Grandes Perdas” se dividem em três categorias que são as perdas por parada, 

mudança de velocidade e produtos defeituosos. Cada uma das três categorias se subdividem em 

outros dois aspectos, os aspectos relacionados a parada, se dividem em perda por parada 

acidental e perda durante a mudança de linha; mudança de velocidade se divide em operação 

em vazio/pequenas paradas e queda da velocidade do trabalho e a categoria de produtos 

defeituosos resulta em defeito no processo e defeito no início da produção (NAKAJIMA, 1989). 

Conforme foi ilustrado na Figura 8. 
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Figura 8 - Seis grandes perdas 
                 Fonte: Adaptado de Nakajima (1989, p. 16) 

 

PERDA POR PARADA ACIDENTAL 

Segundo Chiaradia (2004), a perda por parada acidental, também denominada perda por 

quebra, está relacionada ao tempo que o equipamento fica inoperante, ou seja, o tempo que a 

operação fica paralisada. O equipamento permanece indisponível até que as condições originais 

sejam restabelecidas para que possa reiniciar a operação. O restabelecimento da função pode 

estar relacionado a atividade da manutenção, preset, engenharia ou através de outro 

departamento. 

As quebras podem ser divididas em esporádicas e crônicas, em resumo, as quebras 

esporádicas são as “paradas repentinas e drásticas, porém de fácil visualização e correção” e as 

quebras crônicas são “geralmente ignoradas ou negligenciadas por tratar-se de paradas de curta 

duração, porém de alta frequência”. As paradas crônicas são rapidamente revertidas, porém as 

soluções destas paradas não são facilmente alcançadas (CHIARADIA, 2004, p. 41).  

 

PERDA DURANTE A MUDANÇA DE LINHA 

Para Chiaradia (2004) perda durante a mudança de linha também intitulada perda por 

setup e regulagens, significa que as perdas estão relacionadas ao tempo desprendido até as 

atividades de setup e regulagens serem concluídas. Caso alguma regulagem na máquina seja 

necessária, após o setup ser concluído, as perdas são caracterizadas com perda por parada 

acidental, conforme item apresentado anteriormente. 

 

OPERAÇÃO EM VAZIO/PEQUENAS PARADAS 
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Chiaradia (2004) também denomina operação em vazio/ pequenas paradas como perda 

por ociosidade, ou seja, apesar da máquina estar disponível, nenhum produto está sendo 

processado, o que expressa as interrupções dos ciclos dos equipamentos, além das paradas 

irregulares das linhas de produção, o que pode ocasionar partidas e paradas constantes.  

O autor ainda informa que o tempo dessa interrupção é relativamente pequeno, mas o 

critério tempo, para caracteriza uma pequena parada, pode variar de acordo com a relação da 

empresa com as paradas de produção, outro ponto que pode influenciar essa decisão é o sistema 

de coleta de dados da empresa. 

 

QUEDA DA VELOCIDADE DE TRABALHO 

Chiaradia (2004, p. 42), renomeia queda da velocidade de trabalho por perda por 

redução de velocidade, que consiste na “velocidade real ser menor que a velocidade teórica ou 

de engenharia, implicando em elevados tempos de ciclo”, os problemas que essas perdas podem 

ocasionar estão ligadas as áreas de manutenção, qualidade, processo e operação. Todas as áreas 

citadas visam manter os equipamentos em funcionamento e as perdas por queda de velocidade 

de trabalho encobrem as reais causas do não funcionamento correto do sistema, uma vez que 

reduzem a velocidade de trabalho.  

 

DEFEITO NO PROCESSO 

Chiaradia (2004) correlaciona defeito no processo, definido por Nakajima, com perda 

por problemas de qualidade e retrabalhos, que estão diretamente associados a geração de 

produtos não-conformes, devido ao mau funcionamento da máquina. De maneira semelhante 

com a perda por parada acidental, o defeito no processo também apresenta divisão na sua 

classificação em esporádica e crônica. 

 

DEFEITO NO INÍCIO DE PRODUÇÃO 

Defeito no início da produção também pode ser denominado como perda por queda de 

rendimento (startup) que se relaciona aos períodos necessários para a estabilização das 

condições dos equipamentos após períodos de parada, devido as suas restrições técnicas 

(CHIARADIA, 2004). 

 

Portanto, o TPM é uma importante ferramenta utilizada para otimizar o índice eficiência 

global do equipamento, ou seja, o TPM almeja a maximização desse rendimento nas máquinas 
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e equipamentos. As causas que reduzem o OEE são os elevados tempos atribuídos aos setups, 

ou tempo de preparações da máquina; problemas associados a manutenção que podem 

ocasionar quebras dos equipamentos; o não sincronismo do fluxo de materiais e de produção, 

entre outras causas (ANTUNES et al., 2008). 

 

2.4. PERDA POR GESTÃO 

Chiaradia (2004, p.84) incluiu uma sétima perda ao modelo proposto por Nakajima, 

denominada de perda por gestão. Para o autor, perda por gestão são “perdas não associadas 

diretamente ao equipamento, porém que impedem que o equipamento permaneça em 

produção”.  

O modelo construído por Nakajima considera as perdas diretamente vinculadas ao 

equipamento, mas Jeong, Phillips e Hansen citam em seus respectivos modelos, sem muito 

destaque, as paradas relacionadas a gestão (CHIARADIA, 2004). Sendo assim, Jeong e Phillips 

(2001) apresentam as seguintes perdas que não estão diretamente relacionadas com o 

equipamento: tempo gasto para fins de pesquisa e desenvolvimento, tempo destinado a 

verificações da equipe de engenharia, tempo de ociosidade devido ausência de operador no 

posto de trabalho e perdas no tempo produtivo devido à falta de peças e ferramentas.  

Hansen considera na construção do seu modelo as paradas não programadas que 

ocorrem devido ao não cumprimento de procedimentos operacionais, operação fora da 

especificação, erros do operador, matérias-primas sem a especificação adequada, produtos não 

manufaturáveis e com sujeiras. E as paradas por fatores externos a máquina como falta de 

matéria-prima, de suprimento, de pessoal e de informação (ANTUNES, 2013). 

Por derradeiro, Chiaradia (2004) colabora com a exposição de mais exemplos de perda 

de gestão não programada como preenchimento de documentação, falta de documentação, falta 

de ferramenta, transporte de peças, operador desempenhando outra atividade e parada de 

produção devido as operações anteriores ou posteriores.  

 

2.5. INDICADOR DE EFICIÊNCIA GLOBAL DOS EQUIPAMENTOS 

Os indicadores de desempenho são oriundos de uma base temporal contínua e 

configuram-se importantes métricas para avaliar o desempenho de uma organização e comparar 

a performance com a dos concorrentes. Assim sendo, os indicadores de desempenho 

proporcionam aos gestores acompanhamento e verificação das metas e padrões pré-

estabelecidos (DAVIS et al., 2001). 
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Porém, em muitas empresas há somente o acompanhamento de indicadores financeiros 

e de mercado, sem um desdobramento efetivo para a operação, ou seja, sem indicadores de 

desempenho que acompanham a rotina de trabalho e que podem ser usados para tomada de 

decisões diárias.  Assim, os autores ressaltam a importância da gestão a partir de indicadores 

relacionados a operação, uma vez que é necessário “medir para gerenciar”, logo os indicadores 

de desempenho são capazes de monitorar, avaliar, controlar e atuar na melhoria global (JESUS 

et al., 2015). 

Diante do ambiente competitivo, os sistemas precisam ser eficientes e produtivos, além 

de pautarem a redução de custos, visto que os clientes exigem produtos de qualidade e com o 

menor preço possível, portanto, é necessário promover melhorias com o objetivo de eliminar 

os problemas que afetam o sistema. Nesse viés, o indicador de eficiência global é uma 

ferramenta que busca determinar o desempenho real por meio de indicadores de 

disponibilidade, performance e qualidade (HANSEN, 2002). 

Sendo responsável por reconhecer a “fábrica oculta”, compreendendo o desempenho e 

identificando as perdas que acometem as operações, um pequeno acréscimo no indicador de 

eficiência é responsável por incrementar o lucro líquido da empresa. O OEE apresenta 

credibilidade com diferentes setores da empresa como Produção, Manutenção, Engenharia, 

Gestão e Finanças (HANSEN, 2002). 

Como visto anteriormente “na maioria das fábricas cada máquina opera ao lado de uma 

máquina escondida idêntica”. Logo, o OEE releva a máquina escondida, sendo uma ferramenta 

de medição que demonstra as perdas efetivas do sistema, revelando, assim, as ocorrências que 

não agregam valor ao processo produtivo. O indicador não demonstra o motivo das perdas, mas 

indica os pontos de atenção no processo, em linhas gerais, o OEE possibilita a identificação de 

oportunidades para obtenção de um produto com qualidade, na hora certa e com o menor 

esforço possível (KOCH, 2013, p.70).  

  

2.5.1. CÁLCULO 

Nakajima (1989) expõe a métrica de cálculo do indicador de eficiência global dos 

equipamentos, que deve ser incorporado a partir da multiplicação de três diferentes índices, 

sendo eles: o índice do tempo operacional (disponibilidade), índice de performance operacional 

(performance) e índice de produtos aprovados (qualidade), conforme explicitado na equação 

(I): 

                        𝑂𝐸𝐸 = 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑥 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑥 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒                                (I) 
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Nakajima (1989) define que o tempo total da máquina disponível em um dia de trabalho 

deve ser subtraído do tempo de parada programada, resultando no tempo disponível para o 

trabalho, ou tempo de carga, segundo equação (II). Entende-se por tempo de parada programada 

os tempos sem processamento previamente programados, são exemplos as paradas previamente 

determinadas pelo setor de Planejamento ou manutenções programadas. 

 

      𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =  𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 − 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎    (II) 

    

Por sua vez, o tempo de funcionamento será estimado a partir da subtração do tempo de 

carga e do tempo de paradas não previstas, conforme equação (III) apresentada por Nakajima 

(1989). Exemplo de paradas não previstas são as quebras, as falhas, as mudanças de linha ou as 

paradas temporárias. 

 

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 − 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑛ã𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠      (III) 

 

O índice do tempo operacional é composto pela divisão do tempo de funcionamento e 

do tempo de carga, segundo a equação (IV) explicitada por Nakajima (1989). O índice de tempo 

operacional, também denominado disponibilidade, está relacionado com o tempo de paradas 

não previstas, ou seja, o tempo que a velocidade da produção é igual a zero (ANTUNES, 2013). 

 

        í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑜 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =  
𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎
𝑥 100%                     (IV) 

 

Antunes (2013) relaciona o índice de performance operacional com a queda de 

velocidade durante as operações dos equipamentos, além das pequenas paradas e das perdas 

não registradas. Logo, o índice de performance operacional é obtido pela multiplicação do 

tempo efetivo de funcionamento e do índice de velocidade operacional, de acordo com a 

equação (V) desenvolvida por Nakajima (1989).  

 

í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =

               𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑓𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑥 í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙        (V) 

 

 Nakajima (1989) define que o índice de velocidade operacional é composto pela divisão 

do tempo de ciclo teórico e do tempo de ciclo efetivo, equação (VI). O tempo de ciclo teórico 
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traduz a capacidade da máquina em realizar determinado trabalho, diferentemente do tempo de 

ciclo efetivo que representa a velocidade constante do trabalho. Hansen (2002) define tempo de 

ciclo real como o tempo de execução real da quantidade produzida e o tempo de ciclo teórico 

como velocidade ideal, ou seja, a capacidade de produção do equipamento segundo seu projeto. 

 

                 í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =
𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑒𝑓𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜
                          (VI) 

 

Para finalizar, Nakajima (1989) contribui que o tempo efetivo de funcionamento é 

adquirido pela divisão do tempo efetivo de trabalho e do tempo de funcionamento, conforme 

equação (VII), enquanto, o tempo efetivo de trabalho é determinado pela multiplicação da 

quantidade produzida e do tempo de ciclo efetivo, conforme equação (VIII): 

 

                𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑓𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑓𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
              (VII) 

 

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑓𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜 = 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑎 𝑥 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑒𝑓𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 (VIII) 

 

Manipulando as fórmulas, relacionadas ao índice de performance, apresentadas 

anteriormente é possível determinar a performance operacional como a multiplicação da 

quantidade produzida pelo tempo de ciclo teórico, ambos divididos pelo tempo de 

funcionamento, equação (IX) apresentada por Nakajima (1989): 

 

í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =
𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑎 𝑥 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑚 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
𝑥 100%   (IX) 

 

Nakajima (1989) contribuí com o cálculo do índice de produtos aprovados como sendo 

a divisão da quantidade de produtos conformes pela quantidade de produtos produzidos, 

conforme equação (X): 

 

      í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠 =  
𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠

𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜𝑠
 𝑥 100%           (X) 

 

Para o cálculo do OEE, conforme explicitado na equação (I), são necessários os índices 

de disponibilidade, performance e qualidade, razão pela qual os resultados das equações (IV), 

(IX) e (X), respectivamente, precisam ser multiplicados. 
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Nakajima (1989) define que o rendimento operacional global ideal para as organizações, 

deve ser superior a 85%, para tanto, o índice de disponibilidade deve ser superior a 90%, o 

índice de performance superior a 95% e o índice de qualidade deve estar acima de 99%.  

Nesse viés, para que o indicador de eficiência global se aproxime do que é considerado 

ideal para o sistema produtivo é necessário aumentar a disponibilidade e melhorar a 

produtividade, parâmetros considerados quantitativos, além disso, a quantidade de peças 

defeituosas precisa ser reduzida, sendo esse último um parâmetro qualitativo (CHIARADIA, 

2004). 

Para consolidar os conceitos relativos ao cálculo da eficiência operacional global, 

Nakajima (1989) apresenta um exemplo demonstrado Figura 9. 

 

Figura 9 - Metodologia para o cálculo do rendimento operacional global 
Fonte: Nakajima (1989, p. 28) 

 

 

O índice de disponibilidade é responsável por indicar a utilização do posto de trabalho 

e traduz a quantidade de paradas que acometem o sistema produtivo. Ou seja, caso o índice 

apresente um valor baixo, significa que as paradas prejudicam o sistema de produção e o ideal 

é que o índice de disponibilidade apresente o maior valor possível. A disponibilidade está 

diretamente relacionada a variedade de peças a serem processadas, isto é, processos com muita 

variedade exigem muitos setups, e assim os tempos de paradas totais tendem a aumentar 

consideravelmente (ANTUNES, 2013). 

O índice de performance representa o desempenho do posto de trabalho, assim as causas 

que podem impactar negativamente esse índice são: 
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• Operação em vazio/pequenas paradas: significa que o equipamento está disponível, 

mas nenhum item está sendo processado, ou ainda, traduz as paradas momentâneas 

de difícil detecção (ANTUNES, 2013). 

• Queda da velocidade de trabalho: tempos que ocorreram paradas, mas que não foram 

registradas por uma série de fatores, desde negligência do operador até ineficiência 

do sistema de apontamento, ou ainda, pela dificuldade na detecção destas paradas, é 

possível citar queda de energia e pequenas regulagens do equipamento (ANTUNES, 

2013). 

O índice de qualidade tem relação direta com a qualidade dos produtos, por conseguinte, 

o baixo valor deste índice significa que uma grande quantidade de produtos fora da 

especificação é produzida pelo sistema produtivo, sendo necessários, portanto, retrabalhos e 

refugos. Em modo geral, o retrabalho exige tempo de reprocessamento dos itens não-

conformes, utilizando o tempo que poderia estar sendo usado para produzir novos itens, 

causando impacto no índice de disponibilidade, uma vez que gera paradas não programadas 

para que ocorra o reprocessamento (ANTUNES, 2013). 

Diversos fatores podem causar distorções nos índices do OEE, são exemplo disso a 

diferença do tempo de ciclo real e o tempo de ciclo registrado pelo sistema; inversões no registro 

entre paradas e operações, caso a operação apresente status de paralisada, mas o registro apontar 

com status de operação, ou vice-versa e as quantidades registradas forem inferiores ou 

superiores as produzidas (ANTUNES, 2013). Dessa maneira, percebe-se a relevância no 

aperfeiçoamento da coleta dos dados manual ou automático, para que o indicador apresente a 

acuracidade necessária (CHIARADIA, 2004). 

 

2.5.2. RELAÇÃO DAS PERDAS COM O ÍNDICE DE EFICIÊNCIA GLOBAL 

A Figura 10 apresenta o relacionamento dos índices que compõem o OEE associados as 

seis perdas preconizadas por Nakajima e a perda de gestão formalizada por Chiaradia. 



 

45 
 

 

Figura 10 - Índice de rendimento operacional global 
Fonte: Adaptado de Nakajima (1989, p. 25) 

 

O índice de disponibilidade considera as paradas não programadas que estão 

diretamente relacionadas as perdas por quebra, as perdas por setup/regulagens e as perdas por 

gestão, ou seja, o índice disponibilidade está vinculado aos momentos que o recurso tem 

produção planejada, mas por intercorrências não há processamento (CHIARADIA, 2004; 

KOCH, 2013).  

O índice de performance operacional é impactado pelas perdas por pequenas paradas, 

além disso, também é composto pela queda de velocidade durante a operação, por conseguinte, 

demonstra a diferença do tempo de ciclo real comparado ao tempo de ciclo teórico, ou seja, 

traduz o ritmo de produção do equipamento. Por fim, o índice de qualidade é influenciado pelos 

problemas de qualidade, geração de refugos/retrabalho e pela queda de rendimento da máquina 

(CHIARADIA, 2004).  

Vale ressaltar que a melhoria contínua do indicador de eficiência global dos 

equipamentos deve ser pautada no cálculo completo, apresentado anteriormente, visto que o 

cálculo “é realizado a partir das seis grandes perdas, revelando onde estão as perdas e quais são 

as mais significativas no contexto de cada equipamento” (CHIARADIA, 2004, p. 48).  

É importante salientar a diferença entre o tempo programado e o tempo efetivo de 

agregação de valor, esta diferença representa o potencial de melhoria do sistema visando o 

aumento da eficiência operacional, o que significa, no limite, o aumento da produtividade 

(ANTUNES, 2013). Do tempo total destinado para a produção são descontadas as paradas 



 

46 
 

programadas e do tempo programado são deduzidas as paradas não programadas, sendo 

representado pelo índice de disponibilidade. Do tempo total de produção são descontados o 

desempenho indicado pelo índice de performance e do tempo real de operação, por fim, são 

deduzidos os tempos de geração de refugos e reprocessamento dos itens não conformes, 

indicado pelo índice de qualidade. O tempo efetivo de agregação de valor é medido pelo OEE 

(CHIARADIA, 2004). 

 

2.6. ORIENTAÇÕES PARA OTIMIZAR O ÍNDICE DE EFICIÊNCIA GLOBAL  

Nakajima (1989, p.29) anuncia que “não são os grandes problemas, mas as pequenas 

inconveniências que impedem o perfeito funcionamento do sistema” e Jeong e Phillips (2001) 

completam que baseados na análise dos desperdícios vinculadas ao OEE é possível atuar no 

intuito de mitigá-los. Assim, após a identificação das perdas que acometem o sistema produtivo, 

medidas práticas precisam ser realizadas para eliminar as suas causas raízes. 

Sendo assim, os gestores precisam compreender as características das perdas para 

posteriormente desenvolver métodos e ferramentas direcionados ao caso analisado. Ou seja, 

não é possível definir métodos e ferramentas únicas, pois o caso concreto deve ser considerado 

para que as ações sejam direcionadas (JEONG E PHILLIPS, 2001). 

Nesse sentido, Hansen (2002) contribui com sete etapas que visam melhorar o 

desempenho organizacional utilizando o OEE: 

 

1. Calcular o OEE para o desempenho atual da organização: 

O indicador deve ser calculado em cada turno de trabalho para compor a métrica 

semanal e mensal, e posteriormente ser utilizada na classificação de desempenho anual do 

equipamento. O intuito do monitoramento em tempo real é gerar informação da “incidência 

de problemas e/ou focos de perdas e desperdícios nos fluxos de produto, processo e 

informação” (HANSEN, 2002; CALADO, 2011, p.70). 

 

2. Calcular as oportunidades financeiras proporcionadas pela melhoria no indicador e 

gerar um plano de ação consistente e realista: 

A melhoria no indicador de eficiência global perpassa em tornar as horas produtivas 

mais eficazes, logo, ao promover melhorias no OEE é possível observar a diminuição de 

horas extras sem alterar a capacidade produtiva da instalação industrial, por exemplo 

(HANSEN, 2002). 
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3. Criar uma agenda proativa com definição de processos críticos e gargalos: 

Antunes et al. (2013, p.34) afirmam que os gargalos “constituem recursos cuja 

capacidade disponível é menor do que a capacidade necessária para atender as ordens 

demandadas pelo mercado, ou seja, a capacidade instalada é inferior a demanda do 

mercado”. Por esse motivo, Jeong e Phillips (2001) informa que as ações de melhorias no 

indicador de eficiência global devem prioritariamente iniciar nos recursos com restrições. 

 

4. Compartilhar os objetivos e o plano de ação com os trabalhadores: 

Desenvolver técnicas de liderança proativa para auxiliar a comunicação com a 

equipe, com o intuito de comunicar o objetivo desejado e a expectativa de resultados com 

a melhoria proposta, proporcionando implementação rápida e sustentação das ações 

(HANSEN, 2002). 

 

5. Concentrar os esforços no desenvolvimento da equipe: 

Fornecer treinamentos para a equipe com foco em coleta e análise de dados para 

que, assim, todos estejam capacitados em determinar com assertividade as causas raízes dos 

problemas. Os treinamentos devem motivar os colaboradores a enfrentar os desafios 

cotidianos, criando, no limite uma grupo de trabalho bem-sucedido (HANSEN, 2002). 

 

6. Alocar os recursos para que possam executar o plano de ação e introduzir novas técnicas 

e programas: 

O TPM orienta o uso da manutenção autônoma e esforços de pequenos grupos para 

eliminar as perdas, além disso, outras ferramentas podem auxiliar o processo de melhoria 

do OEE: controle estatístico de processo e técnicas de SMED (Single Minute Exchange of 

Die), são exemplos (NAKAJIMA, 1989; HANSEN, 2002). 

 

7. Compartilhar os resultados obtidos para toda a empresa demonstrando as melhorias 

realizadas e a projeção do aumento no indicador: 

Koch (2013) afirma que os operadores devem estar cientes dos resultados do 

indicador, uma vez que eles estão próximos dos equipamentos, para que assim a equipe de 

produção possa responder rapidamente com melhorias no processo. O autor afirma, ainda, 
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que a aplicação dos conhecimentos coletivos pode ser utilizada para explorar a máquina 

escondida, com o uso de escolhas proativas. 

 

Assim, Hansen (2002) demonstra que as organizações de classe mundial são orientadas 

por dados, compostas por equipes coordenadas e focadas nos objetivos e estratégias da empresa 

e que possuem a meta de tornar as horas produtivas eficazes.  

Para corroborar com o tema os tópicos a seguir apresentam soluções direcionadas para 

cada grande perda vinculada aos índices que compõem o cálculo do indicador de eficiência 

global dos equipamentos. 

 

DISPONIBILIDADE 

• Quebra/falhas 

As quebras/falhas ocorrem devido a problemas de operação e/ou manutenção que devem 

ser “solucionados através de manuais de trabalho confiáveis, associados a programas de 

educação e treinamento” (NAKAJIMA, 1989, p.34). 

Além disso, os métodos de manutenção reativos devem ser substituídos por métodos de 

manutenção proativos com a implementação de novas tecnologias. Fato é que, a manutenção 

proativa consiste em “aplicar métodos analíticos, ferramentas e técnicas para eliminar falhas, 

prolongar a vida útil dos componentes, evitar interrupções e otimizar o uso de todos os recursos” 

(HANSEN, 2002, p.160). 

A meta para as quebras/ falhas é que o tempo consumido por parada seja maior que 10 

minutos e com frequência menor que uma vez por mês. Logo, definiu-se cinco medidas com 

esse objetivo: definição de condições básicas de manutenção o que incluí limpeza, lubrificação 

e aperto de partes soltas; obediência e respeito as condições de uso; recuperação de partes 

degeneradas; eliminação das deficiências do projeto original e aumento da especialização da 

equipe de produção e manutenção (NAKAJIMA, 1989). 

 

• Setup/ regulagens 

Nakajima (1989) afirma que o setup/regulagens devem ser minimizados para menos de 

10 minutos por troca. Para corroborar com esse entendimento, Hansen (2002) reitera que as 

tarefas de não produção devem ser realizadas de maneira otimizada com a menor alocação de 

tempo possível, com a entrega dos resultados esperados e com alta confiabilidade. 
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Módulos de equipamentos pré-montados podem ser utilizados com o intuito de reduzir 

o tempo de setup e a inserção de recursos ao sistema produtivo, como por exemplo, um 

colaborador, também pode auxiliar o objetivo inicial (HANSEN, 2002). 

A metodologia Single Minute Exchange of Die (SMED) ou troca rápida de ferramentas 

é utilizada para minimizar o tempo destinado ao setup, esta metodologia propõe que as 

máquinas tenham acessórios embutidos, gabaritos e ferramentas a prova de erro para fornecer 

qualidade sem que seja necessário inspeções (HANSEN, 2002). 

Dessa forma, a metodologia SMED orienta a documentação das etapas necessárias para 

executar o setup e seus respectivos tempos, assim, os tempos de espera devem ser eliminados, 

por exemplo: informações não disponíveis, ausência de materiais e suprimentos. Para as 

atividades essenciais, uma avaliação detalhada deve ser construída com o intuito de otimizá-

las, e, por fim os tempos destinados aos testes de qualidade devem ser minimizados (HANSEN, 

2002). 

Outro ponto abordado na metodologia SMED é separar as atividades em internas e 

externas. Desse modo, as atividades internas são atividades que precisam ser desempenhas com 

o equipamento parado e as atividades externas são caracterizadas como atividades que podem 

ser desenvolvidas durante a produção sem a necessidade de paralização do equipamento. Sendo 

assim, para atividades internas faz-se necessário avaliar a possibilidade de realizá-las 

simultaneamente (HANSEN, 2002). 

 

• Gestão 

Jeong e Phillips (2001) afirmam que o tempo ocioso da máquina por falta de operador 

deve ser minimizado e que esse tempo é uma função de vários fatores inter-relacionados que 

ocorrem devido ao esquema de atribuição homem-máquina. Para tanto, Hansen (2002) fornece 

orientações com o intuito de minimizar essa interrupção produtiva que consistem em possuir 

equipes de trabalho com a configuração apropriada para cobrir os horários das refeições e que 

as reuniões de alinhamento e treinamento sejam realizadas antes ou depois do turno de trabalho.  

Destarte, os autores alertam sobre a importância do balanceamento da capacidade da 

produção entre os processos, uma vez que há diferença de capacidade entre os processos 

predecessores e sucessores. 

 

PERFORMANCE  

• Operação em vazio/ pequenas paradas 
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Nakajima (1989) afirma que pequenas paradas influenciam no rendimento operacional 

global dos equipamentos, que é traduzido como atraso na produção, para que, o círculo vicioso 

seja rompido é necessário coerência e coesão, além do envolvimento de toda a organização, da 

alta gerência até os operadores. Assim, o autor anuncia que operação em vazio/pequenas 

paradas devem ser reduzidas para menos de 10 minutos com frequência de três vezes por mês. 

 

• Queda de velocidade 

Outra métrica utilizada para identificar empresas de classe mundial é a efetividade das 

áreas produtivas de executarem os processos de acordo com o que foram programados 

inicialmente, desse modo, a não ocorrência desse padrão é definido como perda de velocidade 

(HANSEN, 2002). 

A queda de velocidade ocorre devido a problemas técnicos e para eliminar essa perda é 

necessário aproximar o tempo de ciclo real ao tempo de ciclo de engenharia com esforços 

direcionados para a melhoria de processos e após essa fase os esforços devem ser direcionados 

para promover melhorias no tempo de ciclo de engenharia (JEONG E PHILLIPS, 2001; 

NAKAJIMA, 1989). 

Além disso, os projetos devem ser desenvolvidos com baixo desprendimento de capital, 

envolvendo uma equipe multifuncional para melhorar o tempo de ciclo dos recursos gargalos 

(HANSEN, 2002). Por fim, Nakajima (1989) anuncia que o tempo de ciclo teórico deve ser 

elevado para mais que 15% do valor atual. 

 

QUALIDADE 

• Refugos/ retrabalhos 

Hansen (2002) afirma empresas de classe mundial tem como requisitos produzir 

produtos conformes para atender as demandas do mercado, logo esse é um atributo que deve 

ser mantido a curto e longo prazo. Nesse viés, Nakajima (1989) apresenta a meta para reduzir 

os defeitos para menos que 0,1%, ou seja, o sistema produtivo deve ser capaz de manufaturar 

produtos conformes na primeira tentativa, o que pode ser traduzido como uma política de “zero 

defeitos” e “zero retrabalhos”. 

Como os retrabalhos limitam a capacidade produtiva, os mesmos devem ser realizados 

por recursos não críticos ou no tempo de produção não planejada para o equipamento crítico, 

com o intuito de não onerar a eficiência do processo (HANSEN,2002; KOCH, 2013). 
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• Queda de rendimento na máquina 

Nakajima (1989) propõem minimizar as quedas de rendimento da máquina e tornar sua 

eficiência para mais que 99%. Além disso, Koch (2013) afirma que essa perda ocorre no início 

da produção, uma vez que a máquina não apresenta instabilização imediata, sendo assim, os 

primeiros produtos não se adequam as especificações de qualidade, o mesmo fenômeno, 

ausência de instabilidade, ocorre no fim do processo produtivo.  

 

2.7. TRABALHOS CORRELATOS 

Esse tópico destina-se a citar e descrever trabalhos correlatos que auxiliaram o 

desenvolvido deste projeto, de forma a identificar as semelhanças e as contribuições que esses 

trabalhos podem ter para o aperfeiçoamento da pesquisa. 

Osama Taisir R. Almeanazel (2010) publicou no Jordan Journal of Mechanical and 

Industrial Engineering o artigo “Total Productive Maintenance Review and Overall Equipment 

Effectiveness Measurement”. O autor apresentou um estudo de caso em uma empresa 

siderúrgica que abordou a relevância da estratégia de implementação do TPM, para aumentar o 

desempenho da produção a nível internacional e eliminar os resíduos que não agregam valor. 

O principal objetivo foi manter os equipamentos produtivos e eficientes, minimizando as perdas 

potenciais e fornecendo condições para que os equipamentos operassem em sua capacidade 

máxima. Para tanto, foi necessário reduzir e eliminar as seis grandes perdas, que são as causas 

mais comuns para a minimização da eficiência, e o cálculo do OEE foi utilizado para determinar 

as fraquezas do sistema. Após isto, foi possível determinar a causa das perdas e o processo de 

melhorias pode ser iniciado, pautado na premissa que as ações deviam ser no sentido de fazer 

o equipamento produzir como especificado no seu manual. 

O artigo intitulado “Aumento de eficiência por meio do mapeamento do fluxo de 

produção e aplicação do Índice de Rendimento Operacional Global no processo produtivo de 

uma empresa de componentes eletrônicos”, sobre a autoria de Caroline Chagas Prates e Denise 

Lindstrom Bandeira (2011). As autoras apresentaram um estudo de caso que visava aumentar 

os conhecimentos sobre os recursos produtivos e propor potenciais melhorias com o objetivo 

de alavancar a eficiência da empresa do ramo automotivo. Mapeamento de processos produtivo, 

medição dos tempos das operações, identificação do gargalo e dos recursos restritivos, 

estratégias para eliminação das perdas e o controle do processo usando o Índice de Rendimento 

Operacional Global foram as ações utilizadas para atingir o objetivo. Após o desenvolvimento 

do caso e a análise dos dados as considerações finais das autoras foram no intuito afirmar que 
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as falhas no processo existem e que não contribuem para eliminação dos desperdícios e na 

geração de valor, logo, as autoras reforçaram a necessidade de conhecimento pleno dos 

processos produtivos para se obter resultados eficientes. 

Puvanasvaran (2013) no artigo “Consideration of demand rate in Overall Equipment 

Effectiveness (OEE) on equipment with constant process time” tem como objetivo introduzir 

um novo conceito para definição do OEE considerando a utilização das máquinas e a demanda 

dos clientes, sendo uma pesquisa direcionada para processos com tempo de ciclo constante. O 

autor expõe a limitação tradicional do uso do OEE que incentiva a alta utilização das máquinas 

desassociado da demanda dos clientes, o que gera conflitos com o custo de manuseio de 

estoque, que se configura como um problema de superprodução, principalmente em períodos 

de baixa demanda. Assim, o artigo propõe que processos com tempo de ciclo constantes devam 

ser avaliados de acordo com o desempenho do OEE proposto, cujo o tempo de ciclo ideal deve 

ser substituído pelo takt time, como o OEE é um valor que exibi a utilização das máquinas, o 

histórico por traz desse valor raramente é rastreado, logo ações para otimização do indicador 

não são efetivas, portanto, o sistema precisa ser flexível para mudanças dos métodos 

tradicionais de medição. 
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3. METODOLOGIA 

Esse capítulo tem como escopo apresentar o posicionamento metodológico da pesquisa, 

além de descrever o método de trabalho, as fases do estudo, as técnicas e as ferramentas para 

coleta e análise dos dados pertinentes ao projeto. 

 

3.1. POSICIONAMENTO METODOLÓGICO 

O método soft design science research utilizado no desenvolvimento desse projeto foi 

proposto por Baskerville, Pries-Heje e Venable que apresentaram um método para resolver 

problemas e melhorar situações organizacionais que possui como fundamento a abordagem 

design science research e a soft system methodology (DRESCH et al., 2015).   

O design science é a base cientifica para desenvolvimento da pesquisa e o design science 

research é o método que descreve as etapas da pesquisa, ou seja, operacionaliza e fundamenta 

a investigação. Sendo assim, o design science tem a finalidade de modificar as situações 

existentes com a solução de problemas reais e, consequentemente este tipo de pesquisa é 

“pragmática e orientada para a solução, ou seja, o conhecimento deve ser construído a serviço 

da ação” (DRESCH et al., 2015, p.57).  Aken (2004) apresenta a missão do design science que 

é desenvolver conhecimento válido e confiável para construção de artefatos que serão usados 

na solução de problemas, o que no limite, gera melhorias de desempenho no sistema objeto de 

estudo.  

O design science research busca “a partir do entendimento do problema, construir e 

avaliar artefatos que permitam transformar situações, alterando suas condições para estados 

melhores ou desejáveis”, sendo uma pesquisa que visa aproximação da teoria com a prática 

(DRESCH et al., 2015, p.67). Dresch et al. (2015) acrescentam que o design science research 

é um método orientado para a solução de problemas específicos, apesar de não almejar a solução 

ótima, a solução encontrada deve ser passível de ser replicada em uma determinada classe de 

problemas. Além disso, o método pretende ser relevante para a organização, uma vez que a 

mesma se beneficiará dos resultados advindos da investigação e do conhecimento gerado para 

a solução do problema prático.  

O design science research apresenta foco em três ciclos inerentes que relacionam-se 

estreitamente para a construção da pesquisa, sendo eles: ciclo da relevância, ciclo do rigor e 

ciclo do design conforme exemplificado na Figura 11. O ciclo da relevância relaciona o 

ambiente do projeto de pesquisa com o ambiente de design, sendo responsável por introduzir 

os requisitos do ambiente real na pesquisa e inserir os artefatos de pesquisa no ambiente de 
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teste. O ciclo do rigor conecta as atividades design science research com a base de 

conhecimento científico e o ciclo do design envolve a construção da pesquisa e dos processos 

e associa as atividades de construção e avaliação (HEVNER, 2007). 

 

 

 

 

Em resumo, os requisitos do projeto são extraídos do ciclo da relevância, as teorias e 

métodos são oriundos do ciclo do rigor e por último no ciclo do design o trabalho de pesquisa 

é desenvolvido, assim, esse último ciclo é dependente dos ciclos do rigor e da relevância, mas 

apresenta relativa independência durante a execução efetiva da pesquisa (HEVNER, 2007). 

Os conceitos sobre os artefatos e classe de problemas são necessários para o pleno 

entendimento do design science research, visto que ambos são concepções centrais do método 

e estão substancialmente associados. Destarte, Lacerda et al. (2013, p.747) definem classe de 

problemas como “a organização de um conjunto de problemas, práticos ou teóricos, que 

contenha artefatos validos, ou não, úteis para a ação nas organizações”. Segundo Dresch et al. 

(2015) classe de problemas são generalizações dos problemas específicos que posteriormente 

pode ser acessado por outros pesquisadores que tenham problemas similares. 

Por sua vez, artefato é uma contribuição teórica que pode ser considerado como uma 

“generalização de uma solução para uma determinada classe de problemas”, o que significa “o 

conhecimento de uma solução que poderia ser aplicada para diversas situações similares, desde 

Figura 11 - Ciclos do Design Science Research 
                        Fonte: Hevner (2007, p. 88) 
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que considerada suas particularidades”. Os artefatos são projetados e construídos para resolver 

problemas e melhorar o desempenho do sistema em sua totalidade, além disso, os artefatos que 

foram desenvolvidos precisam ser avaliados, para verificar se atingiram os objetivos desejados 

(DRESCH, 2013, p. 150).  Para corroborar com a definição anterior, Lacerda et al. (2013 apud 

SIMON, 1996, p.748) definem artefato como “a organização dos componentes do ambiente 

interno para atingir objetivos em um determinado ambiente externo”.  

 

3.1.1. SOFT DESIGN SCIENCE RESEARCH 

O soft design science research é um método adequado para a condução de pesquisas 

voltadas para a solução de problemas, além disso, pretende desenvolver formas de melhorar as 

situações nas organizações, considerando aspectos sociotécnicos, através de atividades ligadas 

ao projeto, ao desenvolvimento e a avaliação (BASKEVILLE et al., 2009). 

 Como é observado na Figura 12 o método concebe uma distinção entre dois “mundos”, 

o mundo real e o mundo abstrato. No mundo real estão “as atividades de construção e avaliação 

do artefato que será implantado para solucionar o problema”, por sua vez, no mundo abstrato, 

que também é denominado como raciocínio orientado ao design, “estão as atividades 

fundamentadas nos conceitos da design science, como a busca por uma solução e avaliação da 

solução proposta” (DRESCH et al., 2015, p.87). 

 

 
Figura 12 - Soft design science research 

Fonte: Adaptado de Baskerville, Pries-Heje e Venable (2009, p. 3) 
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Baskerville, Pries-Heje e Venable (2009) são os responsáveis por desenvolver o método 

soft design science research, portanto, os autores descrevem as etapas que estão explicitadas na 

Figura 12 conforme descrito a seguir: 

1) Identificar e delimitar o problema específico; 

2) Estruturar e detalhar em um conjunto de requisitos o problema definido na etapa 

anterior, ou seja, qualificar o problema específico; 

3) Generalizar o problema específico em um problema geral, com a finalidade de 

definir uma classe de problemas para orientar a condução da pesquisa;  

4) Buscar uma classe de soluções para o problema geral com a finalidade de formar 

uma série de requisitos gerais utilizando técnicas do pensamento sistêmico; 

5) Retornar ao “mundo” real considerando os modelos conceituais desenvolvidos no 

“mundo” abstrato, para então compreender como os modelos conceituais se 

enquadram na solução dos problemas específicos. Ou seja, é necessário comparar os 

requisitos do problema específico (etapa 2) com os requisitos gerais (etapa 4); 

6) Buscar uma solução particular para o problema específico, considerando os 

requisitos gerais definidos na etapa 4; 

7) Construir a solução e determinar o escopo da ação que deve conter os responsáveis, 

os tipos, as respectivas áreas e o período de atuação. 

 

3.2. MÉTODO DE TRABALHO 

Segundo Dresch et al. (2015) o método de trabalho fornece a sequência de passos 

lógicos para o desenvolvimento adequado da pesquisa visando fornecer clareza e 

confiabilidade. Desta forma, o método desenvolvido por Baskerville, Pries-Heje e Venable 

(2009) será utilizado no desenvolvimento deste projeto final de curso, logo a sequência de 

passos lógicos utilizados para o êxito da pesquisa será apresentada a seguir. Vale ressaltar, que 

as descrições das etapas foram adaptadas considerando o método e o problema abordado. 

 

1) Problema específico: nesta etapa ocorrerá o delineamento e limitação do problema 

vinculado ao índice de eficiência global insatisfatório dos tornos CNC da fábrica de 

acessórios da empresa V. A autora abordará a descrição da empresa V, o processo 

global de fabricação de acessórios e o processo de usinagem, além de apresentar 

informações pertinentes do OEE; 
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2) Explicitação do problema específico: o passo seguinte será uma investigação do 

problema específico através da construção de uma árvore de falhas do OEE 

ineficiente da usinagem de acessórios da empresa V suportado por gráficos de Pareto 

e diagramas de caixa; 

3) Problema geral: este passo, porém, consistirá em generalizar o problema vinculado 

ao OEE ineficiente dos tornos CNC em uma classe de problemas pautados na 

literatura para orientar a condução da pesquisa. O projeto irá relacionar o problema 

específico, explicitado na etapa anterior, com as seis grandes perdas do TPM 

preconizadas por Nakajima (1989) e as perdas de gestão; 

4) Requisitos do problema geral: nesta etapa do método uma revisão na teoria 

relacionada ao tema do projeto será conduzida para determinar uma classe de 

soluções que visará mitigar a classe de problemas definida na etapa 3. 

5) Comparação entre os requisitos do problema geral e explicitação do problema 

específico: neste passo será realizado uma comparação entre os requisitos do 

problema geral (etapa 4) e a explicitação do problema específico (etapa 2) com a 

finalidade de encontrar similaridades e justificar o problema específico. Ou seja, a 

partir da classe de soluções construída no mundo do design (etapa 4) deve-se 

retornar ao mundo real (etapa 2) para verificar as soluções possíveis de serem 

aplicadas ao caso concreto; 

6) Busca por solução específica: nesta fase serão construídas proposições específicas 

para solucionar o OEE ineficiente da usinagem de acessórios da empresa V baseada 

nas similaridades expostas na etapa 5. 

 

Vale ressaltar, no entanto, que as soluções específicas encontradas não foram avaliadas 

no mundo real através de testes de campo ou simulações, pois a autora do presente projeto não 

encontra-se mais estagiando na empresa objeto de estudo, o que inviabilizou a aplicação das 

soluções específicas no caso concreto. 

 

3.2.1. COLETA DE DADOS 

O método deve ser desdobrado detalhadamente o que incluí definir as técnicas de coleta 

e análise de dados (DRESCH et al., 2015). Assim, o projeto utilizou para coleta de dados 

técnicas de revisão documental, dados quantitativos e observação direta.  
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Segundo Dresch (2013) a técnica de revisão documental permite coletar informações 

prévias do objeto de estudo. Logo, para a abordagem documental foram analisados os 

procedimentos operacionais dos recursos da fábrica de acessórios da empresa V, com ênfase no 

procedimento operacional de usinagem, nos procedimentos operacionais dos recursos 

antecessores e no procedimento operacional relacionado as movimentações internas de carga, 

o procedimento de processo que contém as regras institucionais para o cálculo do indicador 

OEE e o procedimento de processo que contém as instruções para a coleta e o lançamento de 

dados de produção. Todos os documentos citados anteriormente estão arquivados no sistema 

interno da empresa, no software de Sistemas, Aplicativos e Produtos (SAP). 

As informações quantitativas utilizadas foram relativas à rotina da produção e, portanto, 

foram coletadas do banco de dados armazenado no sistema integrado de gestão da empresa V, 

no período de janeiro de 2016 a agosto de 2018. O setor de produção tem como rotina diária 

registrar a produção e as interrupções dos processos, informações como: peças produzidas, 

peças liberadas, peças recusadas, parada planejada, tempo produtivo, tempo referente a parada 

não planejada de produção e as especificações do material são copilados neste documento. Ao 

final de cada turno, este documento é disponibilizado ao Fiscal de Produção que é o responsável 

por lançar os apontamentos no sistema integrado de gestão. 

Logo, a interface do sistema integrado de gestão possibilita a visualização da descrição 

das atividades de todos os equipamentos da unidade no período de tempo desejado, incluindo 

o processo de usinagem de acessórios. Desse modo, os apontamentos relativos aos tempos de 

produção e as paradas produção possuem um código atrelado, o que possibilita a sumarização 

desses apontamentos.  

Para Dresch (2013, p.62) a observação direta “permite que o investigador identifique 

certas características do fenômeno ou sistema que está sendo estudado, que muitas vezes 

passam despercebidos pelos indivíduos que fazem parte deste sistema”. Sendo assim, foram 

realizadas visitas à fábrica de acessórios acompanhadas do operador CNC para visualizar as 

particularidades e compreender in loco as interferências que incorriam no processo de 

usinagem, com a finalidade de identificar oportunidades de melhoria aplicáveis ao caso real. 

 

3.2.2. ANÁLISE DE DADOS 

A análise de dados foi realizada com o intuito de interpretar os dados coletados para 

obter respostas necessárias para a problemática exposta (DRESCH, 2013). Destarte, neste 
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projeto foi utilizada a técnicas de análise de causa raiz suportada por diagramas de Pareto e 

diagramas de caixas. 

A análise de causa raiz foi utilizada para compreender as causas fundamentais do 

problema de topo e assim dificultar recorrências de eventos futuros adversos, sendo indicada 

para resolução de problemas aplicado a erros operacionais. Além disso, a análise de causa raiz 

deve ser baseada em um processo de investigação e coleta de evidências (AGUIAR, 2014).  

Destarte, o árvore de falha caracteriza-se como uma ferramenta de análise de causa raiz 

que “desdobra o objetivo ou ação principal em etapas sucessivas, nas quais os detalhes ou partes 

obtidas na análise asseguram uma forma de verificação e implementação estruturada” 

(MARSHALL et al., 2012, p.82).  

Portanto, a análise de causa raiz foi desenvolvida e as causas potenciais, da árvore de 

falha, foram testadas em relação ao caso real. Para que, assim, as evidências comprovassem a 

relação de causalidade entre a problema de topo e a causa raiz. Por fim, propostas de ações 

corretivas com o intuito de eliminar os eventos adverso que impactaram o índice de eficiência 

global dos tornos CNC foram definidas. 

Como o gráfico de Pareto é uma ferramenta destinada para identificar os tipos de 

problemas que ocorrem com mais frequência de maneira rápida e visual (LOUZADA et al., 

2013). Além de priorizar a solução de problemas úteis segundo a regra denominada 80/20, ou 

seja, 80% dos paradas de produção - muitos e triviais - originam-se de 20% das causas de 

ociosidade, poucos e vitais (MARSHALL et al., 2012).  

A ferramenta do diagrama de Pareto foi utilizada no presente projeto para oferecer 

suporte aos testes para o desdobramento do problema de topo nas causas raízes pertinentes. 

Para suportar essa decisão, Toledo et al. (2017, p.196) afirmam que o Gráfico de Pareto tem 

como objetivo a “identificação de causas possíveis e mais significativas ou prioritárias de 

efeitos ou eventos ocorridos em um processo”. 

Finalmente, o diagrama de caixa “é uma apresentação gráfica do resumo dos cinco 

números para uma única variável quantitativa, ele mostra a forma da distribuição, identifica os 

50% centrais dos dados e aponta algum valor atípico” (LOCK et al., 2017, p.69). Logo, os 

diagramas de caixa formam utilizados para analisar os dados quantitativos referente ao OEE e 

reportar informações relevantes do indicador, tais como: primeiro quartil, mediana, média, 

terceiro quartil e valores atípicos.  
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4. DEFINIÇÃO DO CASO REAL 

4.1. PROBLEMA ESPECÍFICO 

4.1.1. A EMPRESA 

A empresa V subdivide-se em dois fluxos distintos: fluxo de serviço e fluxo de produto. 

O fluxo de serviço refere-se aos tubos pertencentes ao cliente que são encaminhados para a 

empresa V para serem inspecionados e reparados quando necessário e o fluxo de produto refere-

se as matérias-primas que serão beneficiadas em uma das fábricas segundo a requisição do 

cliente. 

 A Figura 13 apresenta o fluxograma de serviço que inicia-se no posto fiscal, que é o 

setor responsável por receber o material, realizar os cadastros pertinentes no sistema da empresa 

V e emitir as identificações necessárias. Em seguida, o material é encaminhado para o estoque, 

onde permanece em guarda da empresa V. Posteriormente, inspeções de entrada são realizadas 

com a finalidade de determinar se as conexões necessitam de reparos, caso o resultado das 

inspeções seja negativo o tubo é encaminhado para a área de despacho; em caso positivo, o tubo 

é direcionado para fábrica de reparo ou para a fábrica de acessórios. 

 Esse direcionamento perpassa o comprimento do tubo, obrigatoriamente tubos maiores 

que 4 metros têm que ser processados na fábrica de reparo, portanto, os tubos menores que 4 

metros são processados na fábrica de acessórios, o que inclui os acessórios para os poços de 

completação.  

Após os serviços serem executados na respectiva fábrica, a conexão é submetida a uma 

auditoria de produto, com o propósito de atestar os requisitos normativos do cliente e da própria 

organização. Se a auditoria atestar que o produto está conforme, o produto é liberado para 

expedição com os certificados de qualidade pertinentes. No caso de não conformidades o 

produto é encaminhado para a fábrica de origem, ou seja, a fábrica que realizou o primeiro 

processamento para ser retrabalhado, ou quando o retrabalho não é possível, o produto será 

sucateado. 
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Figura 13 - Fluxo de serviço 
Fonte: Autora (2019) 
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O fluxograma de produto foi explicitado na Figura 14 e inicia-se com a saída da matéria-

prima do almoxarifado para ser beneficiado em uma das fábricas: reparo ou acessórios. A 

decisão sobre a fábrica para o processamento perpassa os critérios apresentados anteriormente.  

Com a finalização do processo, também ocorre a auditoria de produto de maneira semelhante 

ao realizado para o fluxo de serviço. 

 

 

 

4.1.2. A FABRICAÇÃO DE ACESSÓRIOS 

Figura 14 - Fluxo de produto 
Fonte: Autora (2019) 
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A Figura 15 apresenta o macroprocesso da fabricação de acessórios da empresa V, para 

a construção deste macroprocesso foi utilizado a notação Value Added Chain (VAC) com o 

auxílio do software ARPO. 

 

 

 

 

Os processos da fábrica são explanados de maneira sucinta a seguir: 

• Serra: primeiro posto de trabalho da fábrica, quando necessário, o tubo é serrado, 

total ou parcialmente, de acordo com o comprimento definido previamente pelo 

cliente e exposto nos dados técnico de produção. Além disso, o tubo recebe, neste 

posto de trabalho, uma etiqueta de fluxo produtivo para auxiliar a rastreabilidade ao 

longo dos processos da fábrica.  

• Tratamento térmico: consiste na combinação de dois equipamentos distintos - 

calibradora e forno de indução. A calibração tem o fundamento de expandir ou 

reduzir o diâmetro das conexões dos tubos, após esse processo, faz-se necessário 

realizar o alívio das tensões residuais do material. Esses processos combinados têm 

a finalidade de proporcionar propriedades mecânicas e características micro 

estruturais nas conexões que posteriormente serão usinadas. 

• Usinagem: os tornos CNC são responsáveis por usinar as conexões dos acessórios, 

sendo, portanto, os equipamentos de maior valor agregado e o maior custo 

homem/hora da empresa V, logo é o processo pelo qual o cliente está disposto a 

pagar. 

• Tratamento Superficial: apresenta duas alternativas - com jateamento de óxido de 

alumínio ou com fosfato de manganês, e é realizado na conexão com a finalidade de 

uniformizar o material. O acessório pode ser submetido a apenas um tipo de 

tratamento superficial, sendo o critério de decisão a composição química do 

material. 

• Aperto: são realizadas atividades de saque e aperto de luvas das extremidades do 

tubular, as luvas são responsáveis por fornecer proteção as conexões. 

Figura 15 - Macroprocesso da fabricação de acessórios 
Fonte: Autora (2019) 
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• Liberação: posto de trabalho que ocorre um conjunto de atividades: limpeza do 

interno e externo do tubular, marcação e identificações das rastreabilidades exigidas 

pelo cliente e por normas regulamentadoras e a confecção da embalagem para 

despacho final. 

 

A fabricação de acessórios é um processo “job shop”, uma vez que, apresenta um amplo 

portfólio de conexões com características diferentes para atender as especificações do cliente, 

normalmente em pequenas quantidades de produtos ou serviços. Nesse contexto, o processo de 

usinagem das conexões dos acessórios é o processo que o cliente está disposto a pagar, os 

demais postos de trabalho oferecem suporte para a usinagem. Para corroborar com esse tema, 

Mendes et al. (2018, p. 250) afirmam que “a usinagem de conexões de precisão para indústrias 

petrolíferas é uma atividade de alto valor agregado e que emprega equipamentos de alta 

tecnologia”. 

Por se tratar de um processo “job shop", a fábrica de acessórios necessita se adaptar as 

especificações dos clientes. Por esse motivo, a fábrica apresenta um layout por processo, pois, 

os fluxos de produção variam conforme a demanda com o envolvimento dos mesmos 

equipamentos.  

Ademais, os materiais processados nos recursos são pesados, o que impossibilita a 

movimentação manual, exigindo, portanto, que o transporte e elevação das cargas sejam 

realizados por equipamentos de movimentação eletromecânicos, também conhecidos como 

equipamentos de guindar. 

 Sendo assim, a fábrica de acessórios possuí duas pontes rolantes com capacidade de 

3200 kg, um semipórtico fixado na área de tratamento superficial com capacidade de 1000 kg 

e quatro talhas elétricas com capacidade de 500 kg que estão posicionadas na área de usinagem 

(uma para cada torno, uma para a calibradora e a última em um recurso extinto, próximo à área 

do ferramental da calibradora). 

Uma outra peculiaridade do processo de usinagem de acessórios é a dependência dos 

recursos antecessores (serra, calibradora e forno de indução), visto que, a fábrica possuí dois 

tornos e os processos de suporte dispõem de equipamentos únicos. Assim, essa é uma 

característica importante da fábrica, dois equipamentos que desempenham a mesma atividade 

e que são abastecidos por recursos únicos de apoio. 

 

4.1.3. PROCESSO DE USINAGEM 
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A Figura 16 descreve as etapas do processo de usinagem de acessórios da empresa V, 

então o mapeamento do processo foi desenvolvido segundo a notação Business Process 

Modeling Notation (BPMN), com o auxílio do software Bizagi Modeler. 

 

 

 

A primeira atividade do processo de usinagem de acessórios da empresa V consiste em 

conferir os dados técnicos de produção, esse documento contém as especificações do serviço, 

os desenhos técnicos e os parâmetros necessários para nortear o operador ao longo do processo. 

Em seguida, a troca da máquina ou setup é realizada somente se os parâmetros relacionados ao 

diâmetro externo, espessura da parede, especificação do aço, tipo de rosca e o agrupamento das 

roscas em P e B precisarem ser alterados em relação ao tubo processado anteriormente.  

A atividade de setup é composta por uma série de subatividades: ajuste de castanhas e 

suportes, regulagem de banca auxiliar, acerto dos parâmetros de usinagem, usinagem em 

segmento de tubo similar ao que será processado, atividades ligadas aos métodos de 

processamento e a qualidade do produto final que serão detalhadas a seguir: 

O programa do torno CNC é inicializado e em sequência ocorre o abastecimento da 

máquina, que pode ser realizado por dois diferentes equipamentos de guindar: ponte rolante, 

para matérias com peso superior a 500 kg e maiores que 3 metros, e talha, para matérias com 

peso inferior a 500 kg e menores que 3 metros. Além disso, o abastecimento pode ocorrer pela 

Figura 16  -  Processo de usinagem de acessórios 
Fonte: Autora (2019) 
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placa dianteira ou traseira dos tornos CNC, para tubos com comprimento maior que 3 metros é 

necessário adaptar uma banca auxiliar, que necessita ser ajustada com o auxílio da ponte rolante.  

Após inicializar a máquina é necessário realizar o acerto, essa atividade consiste na 

inserção dos parâmetros corretos do tubo que sera usinado, além dos dados técnicos, um livro 

com o histórico das conexões processadas auxilia essa atividade. Em seguida, o processo é 

efetivamente realizado com a usinagem da conexão no tubo, posteriormente inspeções 

dimensionais e visuais são realizadas com o intuito de assegurar a qualidade do produto frente 

as especificações dos clientes e os requisitos normativos da empresa V. Caso a inspeção 

dimensional ou visual detecte uma não conformidade é necessário verificar se os limites de 

tolerância especificados nos dados técnicos permitem correções nos parâmetros de usinagem, 

em caso positivo ocorre o retrabalho nos recursos anteriores de apoio e a usinagem é realizada 

novamente. Nos casos em que os parâmetros de usinagem não possam ser corrigidos devido ao 

limite de tolerância especificado nos dados técnicos a conexão deve ser recusada. 

Após a conexão ser liberada pela inspeção de qualidade, ocorre a proteção dessa 

conexão com o acoplamento do protetor na extremidade do tubo. Em seguida, a peça é retirada 

da máquina com o uso dos equipamentos de guindar citados anteriormente e destinada ao buffer 

ou ao processo seguinte. Por fim, a produção é registrada em um documento que posteriormente 

será disponibilizado ao Fiscal de Produção para lançamento no sistema integrado de gestão 

utilizado pela empresa V. 

É importante ressaltar que todas as atividades descritas são desempenhadas por um 

único operador CNC por turno de trabalho. 

 

4.1.3.1. REGISTRO DE PRODUÇÃO 

Como descrito anteriormente, os registros da produção diária das máquinas da empresa 

V são preenchidos manualmente em um formulário com a descrição das conexões e o tempo de 

processamento, bem como os códigos e os tempos atribuídos as paradas de produção. 

Os códigos de paradas de produção são agrupados em paradas planejadas e paradas não 

planejadas. As paradas planejadas englobam as indisponibilidades previstas dos equipamentos 

de usinagem, indisponibilidade prevista de pessoal para operar os tornos CNC, 

indisponibilidade prevista de material (matéria-prima, produtos intermediários, embalagens, 

energia e utilidades em geral) e a indisponibilidade prevista de ferramenta necessária para a 

usinagem. 
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 As paradas não planejadas são subdivididas em: indisponibilidade de equipamento de 

usinagem, indisponibilidade de pessoal, indisponibilidade de material, indisponibilidade de 

ferramenta, problema no ambiente e no processo. 

 A indisponibilidade de equipamento de usinagem é subdividida em outros três grupos: 

quebra ou falha dos tornos devido a problemas elétricos ou mecânicos, o processo de setup dos 

tornos – que compreende as atividades desenvolvidas entre a última peça boa da campanha “A” 

até a primeira peça boa da campanha “B” – e eventuais regulagens durante a produção.  

Indisponibilidade de pessoal para operar os tornos refere-se as refeições, reuniões, 

problemas relacionados a saúde do operador, operador desempenhando outra função, falta legal 

e troca de turno. Indisponibilidade de material para usinagem engloba falta de matéria-prima, 

falta de produto semiacabado, falta de embalagem, falta de energia e utilidades. Por 

indisponibilidade de ferramenta entende-se a falta de ferramenta adequada para o processo de 

usinagem e a substituição da ferramenta por desgaste ou quebra.  

Problema no ambiente divide-se em interferência externa ao processo e sinistro, que 

significa evento inesperado externo ao processo – chuva intensa, explosão, acidente de trabalho 

são exemplos. Por fim, problemas no processo podem ser agrupados em obstrução da linha de 

produção, atividade de controle de qualidade durante a produção, paradas devido a produtos 

fora da especificação, atividade que alteram o tempo de ciclo da máquina e espera por 

movimentações que ocorram após o setup. 

A Tabela 1 resume os códigos utilizados para realizar o apontamento de produção da 

empresa V.   
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Tabela 1 - Apontamento de produção 

CÓDIGOS CLASSIFICAÇÃO 

1 PARADAS PLANEJADAS 
1.1 Indisponibilidade prevista de equipamento 
1.2 Indisponibilidade prevista de pessoal 
1.3 Indisponibilidade prevista de material 
1.4 Indisponibilidade prevista de ferramenta 
2 PARADAS NÃO PLANEJADAS 

2.1 Indisponibilidade de equipamento 
2.1.1 Quebra ou falha 
2.1.2 Setup 
2.1.3 Regulagens durante a produção 
2.2 Indisponibilidade de pessoal 

2.2.1 Refeição 
2.2.2 Reunião 
2.2.3 Saúde do operador 
2.2.4 Operador em outra função 
2.2.5 Falta legal 
2.2.6 Troca de turno 
2.3 Indisponibilidade de material 

2.3.1 Falta de matéria-prima 
2.3.2 Falta de embalagem 
2.3.3 Falta de energia e utilidades 
2.4 Indisponibilidade de ferramenta 

2.4.1 Falta de ferramenta 
2.4.2 Substituição da ferramenta por desgaste ou quebra 

2.5 Problema no ambiente 
2.5.1 Interferências externas 
2.5.2 Sinistro 
2.6 Problema no processo 

2.6.1 Obstrução 
2.6.2 Atividades de controle de qualidade 
2.6.3 Produto fora da especificação 
2.6.4 Atividades que alteram o tempo de ciclo 

2.6.5 Espera por movimentação 
Fonte: Autora (2019) 

 

4.1.4. ÍNDICE DE EFICIÊNCIA GLOBAL DOS TORNOS 

O Gráfico 1 apresenta o diagrama de caixa para o índice de eficiência global dos tornos 

CNC da fábrica de acessórios da empresa V. A caixa cobriu o intervalo do primeiro quartil, 

equivalente a 7% de OEE, até o terceiro quartil, que corresponde ao OEE de 47%. Além disso, 

o diagrama foi dividido na mediana em 22% e a média apresentada foi de 30%. A reta a baixo 

do primeiro quartil foi até o OEE mínimo de 0% e a reta superior ao terceiro quartil foi até o 

maior valor dos dados em 100%, no Gráfico 1 não foram observados valores atípicos. 
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Gráfico 1 – OEE dos Tornos 
Fonte: Autora (2019) 

 

Portanto, o processo de usinagem de acessórios apresentou em média 30% de eficiência 

global dos equipamentos de usinagem, no período de janeiro de 2016 a agosto de 2018. A 

métrica utilizada para o cálculo do OEE neste projeto foi a preconizada por Nakajima (1989) e 

está exposta no referencial teórico, que considerou como padrão mundial um OEE de 85%. 

Logo, os equipamentos de usinagem da fábrica de acessórios apresentaram um índice 

insatisfatório, uma vez que a disparidade com o parâmetro mundial foi de 55%.  

 

4.2. EXPLICITAÇÃO DO PROBLEMA ESPECÍFICO 

Para identificar os problemas básicos vinculados ao índice de eficiência global 

insatisfatório dos tornos CNC da fábrica de acessórios da empresa V, foi desenvolvida uma 

análise de causa raiz. Assim, uma árvore de falha foi construída para, através de uma lógica 

dedutiva, definir as causas raízes que tiveram impacto no problema específico, conforme a 

Figura 17. 
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Figura 17 - Árvore de falhas específica 
Fonte: Autora (2019) 
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4.2.1. ÍNDICES DE DISPONIBILIDADE E PERFORMANCE 

O evento de topo, índice de eficiência global insatisfatório dos tornos CNC da fábrica 

de acessórios da empresa V, foi desdobrado para um segundo problema relacionado aos índices 

de disponibilidade e performance. A evidência desse segundo desdobramento foi pautada nas 

análises dos diagramas de caixas para demonstrar a amplitude dos índices e a variação dos 

percentuais frente ao que foi determinado por Nakajima (1989). 

Conforme preconizado por Nakajima (1989) o índice de eficiência global dos 

equipamentos é o produto dos índices de disponibilidade, performance e qualidade. Sendo 

assim, o Gráfico 2 representa o diagrama de caixa da disponibilidade dos tornos, logo a caixa 

cobriu do primeiro quartil em 21% até o terceiro quartil em 77% de disponibilidade, com 

mediana de 47% e média de 49%. Não foram observados valores atípicos e as retas que 

representaram a amplitude da disponibilidade foram de 0% até 100%. 

 

 

Gráfico 2 – Disponibilidade 
Fonte: Autora (2019) 

  

O Gráfico 3 demonstra o diagrama de caixa referente a índice de performance dos tornos 

CNC da fabricação de acessórios. O percentual da performance dos tornos foi de 0% até 100%. 

Os 50% centrais dos percentuais da performance estavam entre 32% e 86%, com valor da 

mediana em 61% e da média em 57%, não foram observados valores atípicos. 
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Gráfico 3 – Performance 
Fonte: Autora (2019) 

 

O Gráfico 4 expõe o diagrama de caixa referente a índice de qualidade dos tornos da 

fábrica de acessórios. Como o primeiro quartil, a mediana e o terceiro quartil estavam na linha 

do 100% de qualidade, foi possível determinar que os valores dos dados se amontaram nesse 

percentual, e, então, a outra metade dos dados se estendeu para baixo, sendo, portanto, um 

gráfico assimétrico com muitos valores atípicos. O valor atípico mais baixo representou 0% de 

qualidade, ou seja, todas as peças produzidas foram recusadas e a média do conjunto de dados 

foi de 82%. 

 

 
Gráfico 4 – Qualidade 
Fonte: Autora (2019) 
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Nas distribuições percentuais dos índices de disponibilidade e performance foi possível 

determinar que ambas foram relativamente simétricas, com amplitude abrangente entre 0% e 

100%. O que não ocorreu com o índice de qualidade que teve seus valores concentrados em 

100% e apresentou valores atípicos menores que esse percentual.  

Além disso, a Tabela 2 demonstra a variação entre os índices ideais preconizados por 

Nakajima (1989) e as médias dos índices do caso específico, abordado neste projeto, logo, foi 

possível concluir que a maior variação ocorreu nos índices de disponibilidade e de performance, 

com variação de 41% e 38%, respectivamente. 

 

Tabela 2 - Tempo de ciclo ideal x tempo de ciclo real 

 

Fonte: Autora (2019) 

 

Assim, segundo os argumentos apresentados anteriormente, é possível, concluir que o 

resultado insatisfatório do OEE, quando comparado com o padrão mundial, foi influenciado 

pelos percentuais dos índices de disponibilidade e performance. 

 

4.2.2. VARIAÇÃO DE TEMPO DE CICLO E PERDAS POR PARADA DE 

PRODUÇÃO 

Em seguida, a árvore de falha foi ramificada em dois outros pontos: o primeiro 

relacionado a variação entre o tempo de ciclo real e o tempo de ciclo teórico de usinagem e o 

segundo relacionado as perdas por parada de produção. 

O ramo relacionado a variação do tempo de ciclo foi fundamentado por uma análise de 

Pareto, demonstrada no Gráfico 5, essa análise apresentou a variação dos tempos de ciclo por 

conexão praticado pela área de usinagem de acessórios e o estabelecido pela equipe de 

engenharia de métodos da empresa V. 

 As variações dos tempos foram agrupadas em 32 categorias e as 4 primeiras 

apresentaram um somatório acumulado de 82,0%. Ou seja, 46,2% das conexões variaram no 

intervalo de 0 a 6,2 minutos em relação ao tempo teórico; 19,2% das conexões apresentaram 

variação no intervalo de tempo entre 12,4 e 18,6 minutos; 10,1% das conexões excederam o 
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tempo teórico no intervalo de 24,8 a 31 minutos e 6,6% das conexões ultrapassaram o tempo 

de engenharia dentro do intervalo de 37,2 a 43,4 minutos. 

  

 

Gráfico 5 - Classificação da variações dos tempos de ciclos 
Fonte: Autora (2019) 

 

Por oportuno, vale destacar que, somente 19,6% das conexões processadas cumpriram 

o tempo pré-estabelecido, ou seja, 80,4% das usinagens no período apresentaram variações 

entre o tempo de ciclo real e o tempo de ciclo teórico. Além disso, a média do conjunto de dados 

analisado foi de 15,04 minutos, razão pela qual o tempo de processamento por conexão em 

média excedeu 15,04 minutos o tempo idealizado pela equipe de métodos.  

Como visto anteriormente, o processo de usinagem não aderiu o tempo de ciclo teórico 

em 80,4% das conexões processadas no período. Apesar do contexto apresentado os operadores 

CNC não apontaram no relatório de produção o código relacionado as atividades que alteram o 

tempo de ciclo. Ou seja, a variação do tempo de ciclo não foi assimilada pelos operadores 

responsáveis pela atividade de usinagem. 

 O modo de falha relacionado as perdas por parada de produção, foi evidenciado através 

dos registros de produção do processo de usinagem de acessórios da empresa V, com a 

finalidade de compreender com maior clareza a distribuição dos tempos destinados a produção 

e assim aferir o impacto das paradas de produção no OEE. 
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Nesse viés, a Figura 18 representa a distribuição dos tempos de produção destinados a 

usinagem de acessórios, no período de tempo analisado neste projeto. Considera-se, portanto, 

o tempo de calendário como o tempo total destinado para produção. Do tempo de calendário 

desconta-se as paradas planejadas, sendo as paradas planejadas equivalentes a 24% do tempo 

de calendário, restando, assim, 76% para o tempo de produção planejado. O tempo de agregação 

de valor corresponde ao tempo que o equipamento está efetivamente em funcionamento, 

gerando valor para o cliente, situação na qual ocorreu em 39% do tempo planejado na fábrica 

de acessórios, nos outros 61% houve paradas de produção. 

 

 

Figura 18 - Distribuição dos tempos da usinagem de acessórios da empresa V 
Fonte: Autora (2019) 

 

4.2.3. PRIORIZAÇÃO DAS PERDAS POR PARADA DE PRODUÇÃO 

Com a finalidade de definir quais as principais paradas produção acometeram o processo 

de usinagem de acessórios da empresa V, o Gráfico de Pareto foi utilizado para compilar e 

categorizar os códigos descritos anteriormente e seus respectivos tempos. Assim, com a análise 

das perdas produtivas, foi possível identificar as áreas que apresentaram oportunidades de 

melhoria no OEE. 

O Gráfico 6 demonstra a priorização das paradas não planejadas de produção que 

impactaram o processo de usinagem, sendo assim, 40,0% das paradas eram relacionadas a 

indisponibilidade do equipamento, 33,7% referente a indisponibilidade de pessoal para operar 

os tornos e 13,7% foram associado a problemas no ambiente externo. Logo, é possível notar 

que curva de porcentagem acumulada, para as três paradas de produção descritas anteriormente, 

apresentaram o somatório de 87,4%. 
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Por sua vez, as perdas por parada de produção priorizadas apresentadas anteriormente 

foram divididas em três outros ramos, também resultados de investigação pautada no registro 

de produção: 

• Indisponibilidade do equipamento de usinagem: foi impactado pelo alto tempo 

destinado ao setup dos tornos CNC; 

• Indisponibilidade de pessoal para operar os tornos: foi dividido em tempo 

atribuído a refeição dos operadores CNC e as reuniões definidas pela gestão da 

empresa V; 

• Problemas externo ao processo de usinagem: foram divididos em interferência 

externa devido aos processos antecessores e aos equipamentos de guindar 

destinados a movimentação dos tubos. 

A seguir, os ramos relacionados a indisponibilidade de equipamento, indisponibilidade 

de pessoal e problema no ambiente foram detalhados e explicados no contexto do caso analisado 

com o intuito de definir com assertividade o motivo do OEE insatisfatório da usinagem de 

acessórios da empresa V. 

 

4.2.3.1. INDISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTO 

De acordo com o Gráfico 7, que apresenta a estratificação dos tempos de 

indisponibilidade do equipamento de usinagem, foi possível determinar que o setup engloba 

78,8% dos problemas de paradas de produção dessa categoria. 

Gráfico 6 - Classificação das paradas de produção 
Fonte: Autora (2019) 
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As atividades de setup da usinagem de acessórios são divididas em subgrupos que 

englobam a troca de castanhas e suportes, regulagem de banca auxiliar, busca por material 

utilizado no setup, acerto dos parâmetros de usinagem para a nova campanha e atividades que 

abrangem questões relacionadas qualidade do produto e aos métodos de processamento. Ou 

seja, todas as atividades que contemplem o tempo de preparação da máquina para a próxima 

operação. 

 

 

 

 

O Gráfico 8 apresenta um Gráfico de Pareto da divisão dos tempos relativos as 

atividades vinculadas ao setup. Logo, as atividades ligadas ao acerto da máquina, qualidade, 

material e a troca de suportes correspondem a 86,0% do tempo utilizado para a realização do 

setup dos tornos analisados.  

 

Gráfico 7 - Classificação da indisponibilidade de equipamento 
Fonte: Autora (2019) 
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Os tópicos a seguir detalharão as paradas relacionadas as atividades de setup priorizadas 

no Gráfico 8 – acerto de máquina, qualidade, material e suportes. 

 

ACERTO DE MÁQUINA 

O Gráfico 9 demonstra a priorização das atividades de acerto dos tornos CNC da fábrica 

de acessórios. No Gráfico de Pareto fica evidenciado que 73,2% do tempo do setup destinado 

ao acerto da máquina foi utilizado na atividade de usinagem da conexão requisitada pelo cliente 

em uma cobaia.  

 

Gráfico 8 - Classificação das atividades de setup 
Fonte: Autora (2019) 
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Essa atividade consiste em usinar um segmento de tubo, denominada de cobaia, com 

aço e espessura de parede similares ao tubo requisitado pelo cliente, com o intuito de ajustar a 

máquina as especificações do tubo que posteriormente será usinado. 

 Para ajustar os parâmetros do equipamento as características do material, um livro que 

contém o histórico das conexões usinadas é utilizado pelo operador com o intuito de tornar a 

atividade mais otimizada. Utiliza-se a anotação com as características físicas e químicas mais 

próxima ao tubo que será processado, porém podem existir peculiaridades entre os materiais ou 

o material requisitado pelo cliente ainda não ter sido processado na fábrica, nesses casos, o uso 

do histórico não é possível. Outros fatores também podem interferir o uso do histórico de 

conexões, por exemplo: se o equipamento for submetido a manutenções ou transcorrido muito 

tempo da última usinagem o histórico deve ser submetido a análise crítica do operador, pois os 

parâmetros anotados podem ter sido alterados. 

 Pelos motivos expostos anteriormente, ajustar a máquina considerando somente o 

histórico da última conexão usinada com especificações similares do tubo, por vezes, não é 

suficiente. Assim, o método tradicional - experiência dos operadores e as informações descritas 

nos dados técnicos de produção – são utilizados para desempenhar a atividade, fazendo com 

que o operador consuma tempo destinado ao setup para concluir a usinagem da cobaia com 

assertividade.   

 

ATIVIDADES DE QUALIDADE 

Gráfico 9 - Classificação das atividades de acerto de máquina 
Fonte: Autora (2019) 
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O Gráfico 10 apresenta a priorização das atividades relacionadas a qualidade dos 

produtos após finalização da usinagem da cobaia e da primeira peça usinada. Sendo assim, 

68,0% do tempo dessas atividades foram destinadas as inspeções visuais e dimensionais e 

22,1% do tempo foi devido a verificação do molde. Essas atividades são desenvolvidas pelo 

inspetor de qualidade, ou seja, durante as atividades de qualidade o torno permanece parado 

aguardando a liberação para que, então, a produção do lote possa ser concluída. 

 

 

 

 

MATERIAL 

O Gráfico 11 apresenta a priorização das atividades ligadas a indisponibilidade dos 

materiais necessários para a realização do setup. Que engloba as atividades de carga ou descarga 

da máquina, quando o equipamento de guindar já está disponível para movimentar o tubo, ou 

seja, o tempo transcorrido para abastecer ou desabastecer o torno, e a falta de cobaia/material 

que consiste na indisponibilidade ou não localização da cobaia ou material. No Gráfico de 

Pareto a falta de cobaia/material para a produção representa 73,0% do tempo dessa categoria. 

 

Gráfico 10 - Classificação das atividades de qualidade 
Fonte: Autora (2019) 
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Esse problema é evidenciado por atividades como: buscar os insumos em um local de 

armazenamento pré-definido afastado dos tornos; aguardar definição dos setores responsáveis 

sobre qual insumo será utilizado no momento do setup devido a comunicação ineficiente entre 

os setores da empresa V; separar qual dos insumos disponíveis será utilizado no momento do 

setup - pois a atividade não é realizada previamente; aguardar que o insumo seja entregue por 

outros setores no momento que é requisitado; procurar o insumo necessário nas dependências 

da fábrica ou na empresa V e conferir, durante o setup, o insumo que foi disponibilizado. 

 

TROCA DE SUPORTE 

Por fim, o Gráfico 12 demonstra as atividades relacionadas a troca de suportes dos 

tornos CNC, logo foi possível concluir que as atividades de troca de pastilha nos suportes, 

colocação e retirada dos suportes que estavam no castelo de ferramenta do torno consomem 

82,4% do tempo dessa categoria. 

 

Gráfico 11 - Classificação das atividades relacionadas ao material 
Fonte: Autora (2019) 
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4.2.3.2. INDISPONIBILIDADE DE PESSOAL 

O Gráfico 13 demonstra as paradas não planejadas referente a indisponibilidade de 

pessoal, logo os tempos relacionados as refeições e as reuniões somados correspondem a 85,5% 

do tempo direcionado a essa indisponibilidade. 

 

 

 

 

As paradas referentes a refeição têm duração de uma hora por turno de trabalho. Isto 

deve-se ao fato dos tornos terem um único operador por turno, sendo assim, é necessário que 

Gráfico 12 - Classificação das atividades relacionadas ao suporte 
Fonte: Autora (2019) 

 

Gráfico 13 - Classificação da disponibilidade de pessoal 
Fonte: Autora (2019) 
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ocorra uma hora de paralização da produção do equipamento para que as refeições sejam 

realizadas, o que totaliza 50,8% das paradas da categoria de indisponibilidade de pessoal. 

Por sua vez, as paradas caracterizadas como reunião englobam duas atividades que 

antecedem o início do turno de trabalho: o Diálogo Diário de Segurança (DDS) e Grupo de 

Execução da Rotina (GER), além da reunião mensal de segurança. Conforme pode ser 

observado no Gráfico 14, as paradas relacionadas ao DDS, GER e reunião mensal de segurança 

totalizam 34,7% das paradas relacionados ao tema reunião. 

 

 

 

 

O DDS é uma reunião que visa auxiliar na conscientização de assuntos sobre segurança, 

saúde e meio ambiente. Na fábrica de acessórios a duração média do DDS foi de 20 minutos 

por turno de trabalho. O tempo padronizado pela empresa para essa reunião são de 15 minutos, 

ou seja, a fábrica excede 25% do tempo estabelecido pela gestão da empresa V. 

  E o GER é uma reunião informativa, com duração média de 10 minutos por turno de 

trabalho na fábrica de acessórios, têm o intuito de incentivar os operadores a terem uma reação 

rápida frente aos problemas cotidianos e otimizar a passagem de serviço para os envolvidos nas 

atividades produtivas. O GER deveria durar 5 minutos, segundo a metodologia estabelecida 

pela empresa V, logo, é possível concluir que o tempo gasto na reunião ultrapassam 50% do 

tempo proposto. 

Além disso, mensalmente é realizado uma reunião de segurança com o todos os 

envolvidos na operação, com o propósito de demonstrar os indicadores e os destaques mensais 

Gráfico 14 - Atividades relacionadas ao tema reunião 
Fonte: Autora (2019) 
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ligados ao tema e alinhar as expectativas da empresa para o próximo mês, essa reunião tem 

duração média mensal de 2 horas. 

 

4.2.3.3. PROBLEMA NO AMBIENTE 

Por fim, o Gráfico 15 demonstra que 99,9% dos problemas relacionados ao ambiente 

fabril são referentes as interferências externas ao processo de usinagem, entende-se por 

interferência externa as interrupções no processo que são provocadas por fatores que não tem 

vínculo direto com o equipamento analisado. Essas interferências ocorrem após inicializada a 

produção, ou seja, mesmo os equipamentos de usinagem disponíveis para a produção, nenhum 

item está sendo processado devido a problemas externos ao ambiente de usinagem.  

 

 

 

 

As interferências externas ao processo de usinagem da empresa V, foram estratificadas 

e agrupadas, utilizando a metodologia do Gráfico de Pareto para melhorar o entendimento 

acerca dos problemas que acometeram o processo de usinagem no período analisado, conforme 

pode ser observado no Gráfico 16. 

 

Gráfico 15 - Classificação de problema no ambiente 
Fonte: Autora (2019) 
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Portanto, 49,9% das interferências eram relacionadas aos processos antecessores, que 

são os processos vinculados os equipamentos da serra, calibradora e forno de indução. E 31,2% 

das interferências estavam relacionadas aos equipamentos de guindar, que são os responsáveis 

pela movimentação das peças entre os postos de trabalho e por abastecer e desabastecer os 

recursos da fábrica. Sendo assim, os dois problemas descritos anteriormente somados refletem 

81,1% das ocorrências do ambiente externo. Nos tópicos a seguir as interferências externas 

serão detalhadas: 

 

PROCESSOS ANTECESSORES 

Como descrito anteriormente, o processo de usinagem de acessórios possui uma 

dependência dos recursos antecessores (serra, calibradora e forno de indução) que fornecem 

suporte para os tornos, assim, ineficiências nos processos anteriores causam esperas nos tornos. 

O Gráfico 17 demonstra o diagrama de caixa do tempo de parada não programada nos 

tornos CNC devido aos processos antecessores. Logo, os tempos de paradas foram de 4 minutos 

até 87 minutos. Os 50% centrais dos tempos estavam entre 15,38 minutos e 47,7 minutos, com 

valor da mediana em 27,8 minutos e da média em 33,2 minutos, não foram observados valores 

atípicos. 

 

Gráfico 16 - Classificação das interferências externas 
Fonte: Autora (2019) 
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Gráfico 17 - Tempo de parada dos recursos antecessores 
Fonte: Autora (2019) 

 

Como os recursos antecessores são únicos e abastecem os dois tornos da fábrica, quando 

os materiais são programados em paralelo para os dois tornos e precisam ser beneficiados pelos 

recursos anteriores, esses recursos se tornam o gargalo da área de usinagem.  

A situação descrita anteriormente aconteceu em 17,74% das conexões processadas nos 

tornos e em 42,81% do tempo de produção dessas conexões o tempo de ciclo dos processos de 

suporte, para alimentar os dois tornos simultaneamente, foram superiores ao tempo de ciclo de 

usinagem. Porém, o setor de planejamento não considerou essa peculiaridade na programação 

da produção da fábrica, programando a produção exclusivamente utilizando o tempo de ciclo 

dos tornos, que é o recurso que mais agrega valor para a empresa V. 

A calibradora apresentou três problemas pontuais que causaram interrupções no 

processamento dos tornos da fábrica de acessórios no período analisado. O primeiro ponto é 

relacionado ao setup da máquina, que corresponde a uma parcela de 15,0% do tempo de 

operação da calibradora e 21,6% do tempo de setup é destinado a atividades que não agregam 

valor, problemas como inexistência de padrão para troca do ferramental (gaveta e mordente) e 

movimentações desnecessárias devido aos locais indefinidos para o armazenamento das 

ferramentas e instrumentos, são exemplos.  

O segundo ponto é relacionado as normas internas de qualidade que apontam a 

necessidade de aguardar a inspeção de qualidade de todas as conexões usinadas para iniciar 

uma nova calibragem. Isto é, a calibradora, mesmo após o fim do processo de um determinado 

lote, não pode realizar a troca dos parâmetros para calibrar um novo lote de conexões. É 
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necessário aguardar a inspeção de qualidade nos tornos da última peça do primeiro lote 

processado na calibradora, para que o processo de calibragem possa, então, prosseguir seu curso 

normal. Essa determinação visa manter os padrões de qualidade do tubo e reduzir o tempo de 

espera dos tornos, caso seja necessário retrabalhar o tubo usinado na calibradora. Porém, a 

medida, por vezes, causa o efeito reverso, uma vez que, aguardar o torno aprovar a última peça 

para depois realizar o troca da máquina para a nova conexão, onera o processo de calibragem, 

e consequentemente, o torno tende a esperar os materiais advindos deste posto. 

 Por fim, os testes de tração, que são realizados para determinar a eficiência da 

calibragem realizada pela fábrica de acessórios, podem ser requisitado pelo cliente, e quando é 

necessário realizar esse teste o tempo de ciclo do processo dobra, mas essa particularidade do 

processo de calibragem também não é considerado no plano de produção. 

Com relação as interferências provocadas pela serra, o primeiro ponto é relacionado a 

dependência de um segundo operador para realizar as movimentações pertinentes ao posto de 

trabalho, pois o operador da serra não é qualificado para operar equipamentos de guindar. 

Portanto, o processo fica dependente de um segundo operador qualificado para realizar 

movimentações, o que acaba onerando o processo, torno-o mais lento. Outro ponto relevante é 

que a serra não tem local de armazenamento para produtos acabados, sendo assim, não é 

possível serrar com antecedência os materiais para a construção de “pulmões” para abastecer 

os tornos.  

Conclui-se, pois, que 49,9% das interferências externas ao processo de usinagem são 

devido à espera de matérias que serão usinados, mas encontram-se cativos nos processos 

anteriores. Ou seja, o processo de usinagem é interrompido devido à ausência de matéria-prima, 

visto que, os tubos estão em fase de preparação nos recursos antecessores. 

 

EQUIPAMENTOS DE GUINDAR 

O Gráfico 18 representa o diagrama de caixa do tempo de parada de produção dos tornos 

da fábrica de acessórios devido aos equipamentos de guindar. Dessa maneira, a caixa cobriu do 

primeiro quartil em 5,11 minutos até o terceiro quartil em 18 minutos de parada não 

programada, com mediana de 11,13 minutos e média de 12,4 minutos. Não foram observados 

valores atípicos e as retas que representaram a amplitude das paradas foram de 2 minutos até 

32 minutos. 
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Gráfico 18 - Tempo de parada dos equipamentos de guindar 
Fonte: Autora (2019) 

 

Os materiais que serão beneficiados nos tornos precisam ser movimentados com o 

auxílio de equipamento de guindar, apesar de a fábrica possuir sete desses equipamentos, 

somente quatro podem ser utilizados pelos tornos – duas pontes rolantes e duas talhas 

eletromecânicas.  

As duas pontes rolantes disponíveis na fábrica realizam movimentações de produtos 

para todos os recursos e auxiliam durante os processos produtivos. Assim, no momento que o 

torno necessita da ponte para abastecer ou desabastecer a máquina, por vezes, a ponte pode 

estar realizando movimentações ou auxiliando outros processos, gerando interrupções de 

produção nos tornos.  

É importante salientar que, a ponte necessita ficar cativa durante o tempo de ciclo dos 

processos de aperto e saque de peças longas, durante o processo de alívio de tensão, durante o 

setup da calibradora e durante o processo de calibragem de peças longas. 

Após o alívio, a peça apresenta alta temperatura, necessitando ser resfriada para 

continuidade do processo. Esse resfriamento é realizado em um tanque pertencente a outro 

processo, e para realizar a operação de resfriamento do tubo, é necessário que a ponte rolante 

fique disponível durante a atividade. Além disso, a banca auxiliar do forno de alívio não tem 

cava para fornecer centralização e o avanço da peça no forno, sendo necessário que a ponte 

fique cativa durante todo o processo.  

Para realizar a calibragem de tubos maiores que 3 metros é necessário que a ponte 

rolante permaneça no processo para assegurar o centro de gravidade da peça, evitando, assim, 
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que a mesma entre em movimento de pêndulo. Esse cenário ocorreu em 42,4% das peças 

processada na calibradora. Além disso, no setup da calibradora a ponte rolante precisa auxiliar 

toda a atividade, pois o ferramental (mordente e gaveta) é pesado, podendo só ser movimentado 

com equipamentos de guindar, essa atividade consume 15% tempo produtivo da calibradora. 

Para aperto e saque de peças longas a ponte também precisa permanecer no recurso 

durante todo o processo para garantir o centro de gravidade do tubo e fornecer segurança para 

os operadores envolvidos na atividade. 

Em relação a utilização das talhas posicionadas próximas aos tornos há um limitante de 

peso e comprimindo, sendo vedado o transporte de tubos acima de 500 kg e maiores que 3 

metros.  Logo, 13,1% das peças usinadas ultrapassam esse limite e o transporte deve que ser 

realizado exclusivamente pela ponte rolante. Outro fator que determina a não utilização das 

talhas é o ergonômico, uma vez que o uso prologando da talha gera fadiga nos operadores 

devido ao ritmo excessivo, ao levantamento de peso e a postura inadequada.  

Além disso, as talhas não permitem movimentações entre os recursos da fábrica, porque 

estão localizadas em pontos fixos, e para serem utilizadas é necessário que as peças estejam 

dispostas nas proximidades do equipamento. Como os tornos não possuem um local destinado 

ao armazenamento dos tubos nas suas adjacências, o que inviabiliza a possibilidade de 

abastecimento e desabastecimento do torno utilizando a talha, logo a movimentação tem que 

ser realizada, neste caso, pela ponte rolante. 

Por último, não há quantidade suficiente de operadores qualificados e treinados para 

operar os equipamentos de guindar por turno de trabalho. A partir das escalas de trabalho da 

fábrica de acessórios foi possível definir que 40,0% dos operadores não são habilitados para 

operar os equipamentos de movimentação de carga. Por oportuno, vale ressaltar, que os 

operadores acumulam as atividades dos seus respectivos postos de trabalho e de movimentação 

de carga suspensa para seus postos e para os outros postos que porventura não tenham operador 

habilitados na operação de movimentação. 

A partir da problemática exposta, 31,2% das interferências externas são atribuídas aos 

equipamentos responsáveis pela movimentação das cargas na fábrica de acessórios, sendo 

assim, o torno precisa aguardar para realizar o abastecimento e desabastecimentos, o que onera 

o tempo destinado a usinagem. 

 

4.3. PROBLEMA GERAL 
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Com a finalidade de generalizar o problema específico atrelado ao OEE insatisfatório 

da usinagem de acessórios da empresa V em um problema geral como proposto no método de 

trabalho. O presente projeto relacionou os problemas que foram observados nos tornos CNC da 

fábrica de acessórios, descritos nos tópicos anteriores, com as Seis Grandes Perdas da 

metodologia TPM que foram preconizadas por Nakajima (1989) e as perdas por gestão, que 

estão expostas no referencial teórico deste projeto.  

Dessa maneira, a árvore de falhas do problema específico, apresentada na Figura 17, foi 

traduzida para uma árvore de falhas que expõem o problema de maneira genérica. Para, então, 

determinar uma classe de problemas que foi alvo de investigação para a definição de uma classe 

de soluções pautada na literatura. Assim, a Figura 19 demonstra a árvore de falhas que se 

configura como a classe de problemas geral.  
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Figura 19 - Árvore de falha genérica 
Fonte: Autora (2019) 

 

O evento de topo específico enunciado como índice de eficiência global insatisfatório 

dos tornos CNC da fábrica de acessórios, com média de 30%, foi traduzido para o evento de 

topo genérico: índice de eficiência global do equipamento insatisfatório. O segundo ramo da 

árvore de falhas específica que era referente aos índices de disponibilidade e performance do 

OEE da usinagem de acessórios foi substituído na árvore de falhas genérica por “índices de 

disponibilidade e performance abaixo do ideal preconizado por Nakajima”. 
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Assim como a árvore de falhas específica, a árvore genérica ramificou o problema 

vinculado aos índices de disponibilidade e performance. O primeiro desdobramento foi 

referente a queda da velocidade de trabalho, uma vez que a literatura relaciona a variação entre 

o tempo de ciclo real e teórico com essa grande perda do TPM. 

O segundo ramo genérico foi intitulado “perdas por paradas de produção” e originou-se 

das paradas de produção observadas na usinagem de acessórios da empresa V, e assim como 

anteriormente foi dividido em três outros tópicos: 

• Perda por parada: para substituir indisponibilidade do equipamento de usinagem 

e que posteriormente foi desdobrado em perda durante a mudança de linha 

(setup). 

• Perda devido ausência do operador no posto de trabalho: para substituir 

indisponibilidade de pessoal para operar os tornos durante a produção, que foi 

dividido em perda de gestão atribuído as refeições e as reuniões. 

• Perda por fatores externos a máquina: para substituir os problemas no ambiente 

externo à usinagem que foi desdobrado em operações em vazio/pequenas 

paradas relacionado a equipamentos de movimentação de carga e perda de 

gestão vinculada a falta de suprimentos dos processos antecessores. 

Por oportuno, vale destacar que a distinção de classificação entre processos antecessores 

e movimentação de carga ocorreu devido ao tempo de parada que ambos provocaram no 

processo de usinagem. Logo, as paradas relacionadas com a movimentação de carga, em média, 

duraram 12 minutos classificando-a, assim, como pequena parada e as paradas relacionada aos 

processos antecessores em média duraram 33 minutos, sendo, portanto, categorizado como 

perda de gestão. 

Sendo assim, os problemas específicos identificados no projeto, os índices que 

compõem o cálculo do indicador  de eficiência global dos equipamentos e a classe de problemas 

alvo de investigação na literatura relacionada ao tema estão resumidos na Tabela 3: 
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Tabela 3 - Classe de Problemas 

Caso estudado Teórico 

Problemas identificados no projeto Índice do OEE Classe de problemas 

I 
80,4% das conexões usinadas 

apresentaram variações entre tempo de 
ciclo real e o teórico 

Performance Queda da velocidade de trabalho 

II 

78,8% do tempo atribuído a 
indisponibilidade do equipamento de 
usinagem foi devido as atividades de 

setup dos tornos CNC 

Disponibilidade 
Perda durante a mudança de linha 

(setup) 

III 

50,8% do tempo atribuído a 
indisponibilidade de pessoal para operar 
os tornos CNC foi devido as refeições dos 

operadores 

Disponibilidade 
Perda de gestão relacionada as 

refeições 

IV 

34,7% do tempo atribuído a 
indisponibilidade de pessoal para operar 

os tornos CNC foi devido as reuniões 
(GER, DDS e reunião de segurança) 

Disponibilidade 
Perda de gestão relacionada as 

reuniões 

V 

49,9% do tempo de parada de 

interferência externa foi atribuído aos 

processos antecessores 
Disponibilidade 

Perda de gestão relacionada a falta de 
suprimento dos processos antecessores 

VI 

31,2% do tempo de parada de 

interferência externa foi atribuído aos 

equipamentos de guindar 
Performance 

Operação em vazio/pequenas paradas 
relacionada a equipamentos de 

movimentação de carga 

 
Fonte: Autora (2019) 

 

4.4. REQUISITOS DO PROBLEMA GERAL 

Para construção de uma classe de soluções para o problema genérico, construído no 

tópico anterior, a revisão bibliográfica exposta neste projeto foi utilizada como referência, de 

modo que a Tabela 4 apresenta a classe de problemas, a classe de soluções e seus respectivos 

autores. 
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Tabela 4 - Classe de Soluções 

Teórico 

Classe de problemas Classe de soluções Autores 

Queda da velocidade de trabalho 

Promover melhorias no processo para aproximar o 
tempo de ciclo real do tempo de ciclo de 

engenharia 

Jeong e Phillips (2001); 
Nakajima (1989) 

Promover melhorias agregando tecnologia 
necessária ao processo 

Shingo (1996) 

Envolver uma equipe multifuncional para auxiliar 
na melhoria do tempo de ciclo 

Hansen (2002) 

Promover melhorias no tempo de ciclo de 
engenharia 

Jeong e Phillips (2001); 
Nakajima (1989) 

Elevar o tempo teórico para mais que 15% do valor 
atual 

Nakajima (1989) 

Perda durante a mudança de linha 
(setup) 

Minimizar o tempo de produção destinado ao 
setup otimizando as tarefas de não produção 

Nakajima (1989); 
Hansen (2002) 

Analisar todas as atividades e eliminar do processo 
as que não agregam valor 

Shingo (1996) 

Desenvolver módulos de equipamentos pré-
montados 

Hansen (2002) 

Inserir no sistema produtivo mais recursos  Hansen (2002) 

Utilizar a metodologia SMED Hansen (2002) 

Perda de gestão relacionada as 
refeições 

Possuir equipe de trabalho com configuração 
apropriada para cobrir os horários das refeições 

Hansen (2002) 

Perda de gestão relacionada as 
reuniões 

Realizar as reuniões de alinhamento e treinamento 
antes ou depois do turno de trabalho 

Hansen (2002) 

Perda de gestão relacionada a 
falta de suprimento dos processos 

antecessores 

Balancear a capacidade da produção entre os 
processos predecessores e sucessores 

Jeong e Phillips (2001);  
Antunes et al. (2008)  

Operação em vazio/pequenas 
paradas relacionada a 

equipamentos de movimentação 
de carga 

Minimizar ou preferencialmente eliminar com 
melhorias no layout da fábrica 

Shingo (1996) 

Introduzir equipamentos para otimizar a atividade 
de transporte de carga 

Shingo (1996); Antunes 
et al. (2008) 

Reduzir para menos de 10 minutos com frequência 
de três vezes por mês 

Nakajima (1989) 

Envolver toda a organização para que com 
coerência e coesão possam eliminar os atrasos da 

produção 
Nakajima (1989) 

 
Fonte: Autora (2019) 
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5. DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO 

5.1. COMPARAÇÃO ENTRE OS REQUISITOS DO PROBLEMA GERAL E 

EXPLICITAÇÃO DO PROBLEMA ESPECÍFICO 

Após constatar o problema específico da usinagem de acessórios da empresa V, 

identificar a classe de problemas e a classe de soluções apontadas pela literatura acerca do tema, 

nesta etapa do projeto uma comparação das similaridades entre os requisitos do problema geral 

e a explicitação do problema específico foi realizada.  

Assim, nos tópicos seguintes, o projeto retornou ao mundo “real” considerando o que 

foi desenvolvido no mundo do “design”, ou seja, os problemas identificados no caso concreto 

foram comparados com a classe de solução desenvolvida e exposta na Tabela 4. 

 

I) 80,4% das conexões usinadas apresentaram variações entre o tempo de ciclo 

real e o teórico: 

As soluções de promover melhorias no tempo de ciclo de engenharia (JEONG E 

PHILLIPS, 2001; NAKAJIMA, 1989) e elevar o tempo teórico para mais que 15% do valor 

atual (NAKAJIMA, 1989), não foram considerados devido as características do problema 

específico.  

Uma vez que, em média, as conexões usinadas excedem o tempo de ciclo de engenharia 

em 15,04 minutos e a amplitude dos dados variaram de 0 minutos a 43,4 minutos em 82,0% 

dos dados analisados. Assim, frente ao cenário apresentado, os esforços devem ser direcionados 

para aproximar o tempo de ciclo real ao tempo de ciclo teórico. Por esse motivo, as ações 

direcionadas a melhoria do tempo de ciclo teórico devem ser desenvolvidas posteriormente a 

solução do cenário exposto. 

Logo, as soluções direcionadas para promover melhorias no processo agregando 

tecnologias necessárias (SHINGO, 1996) e o envolvimento de equipe multifuncional para 

auxiliar na melhoria do tempo de ciclo (HANSEN, 2002) mostram-se adequadas para promover 

melhorias no processo com o intuito de aproximar o tempo de ciclo real do tempo de ciclo de 

engenharia (JEONG E PHILLIPS, 2002; NAKAJIMA, 1989).  

 

II) 78,8% do tempo atribuído a indisponibilidade do equipamento de usinagem 

foi devido as atividades de setup dos tornos CNC: 

A solução voltada para o desenvolvimento de módulos de equipamentos pré-montados 

(HANSEN, 2002) não se aplica ao caso concreto exposto neste projeto, uma vez que a temática 
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não foi abordada na priorização dos problemas específicos vinculados a indisponibilidade dos 

tornos CNC da fábrica de acessórios. Com isso, quatro das cinco soluções apresentadas 

inicialmente são pertinentes para a minimizar a indisponibilidade do equipamento devido as 

atividades de setup, conforme anunciam Nakajima (1989) e Hansen (2002) são soluções que 

visam minimizar o tempo destinado ao setup otimizando tarefas de não produção. 

O primeiro problema apresentado no caso concreto relacionado ao setup refere-se a 

atividade de usinagem em cobaia que foi evidenciada em 73,2% do tempo destinado ao acerto 

da máquina, sendo caracterizada como uma atividade essencial ao processo de usinagem de 

acessórios da empresa V, nesse viés, a solução teórica foi balizada por Hansen (2002) que 

orienta que as atividades essenciais ao processo produtivo devem ser otimizadas utilizando a 

metodologia SMED. 

Por sua vez, as atividades de controle de qualidade – inspeção visual, inspeção 

dimensional e verificação de molde – representaram 90,1% das atividades relacionadas a 

qualidade na usinagem de acessórios. Assim, a solução apresentada por Hansen (2002) é a 

utilização da metodologia SMED que orienta que os tempos referentes aos testes de qualidade 

sejam minimizados. 

A falta de cobaia/material foi evidenciada em 73,0% do tempo de indisponibilidade dos 

materiais para a usinagem, consequentemente foi expressa por uma série de atividades que não 

agregam valor indicadas pelos verbos: buscar, aguardar, separar, procurar e conferir. Assim, a 

classe de solução pertinente perpassa pela metodologia SMED com as orientações de fornecer 

ferramentas com o intuito de reduzir os erros dos operadores e separar as atividades entre 

internas e externas (HANSEN, 2002), além das soluções que instruem a separação das 

atividades de acordo com agregação de valor (SHINGO, 1996) e a inserção no sistema 

produtivo de mais recursos (HANSEN, 2002). 

Por fim, as atividades de troca de pastilha, colocação e retirada dos suportes consomem 

82,4% do tempo destinado a troca dos suportes da usinagem de acessórios. Sendo assim, a 

solução destinada a mitigar o problema específico se relaciona com o que foi exposto por 

Hansen (2002) ao determinar a divisão das atividades entre internas e externas, conforme 

estabelecido na metodologia SMED, além da inserção de mais recursos ao processo produtivo. 

 

III) 50,8% do tempo atribuído a indisponibilidade de pessoal para operar os 

tornos CNC foi devido as refeições dos operadores: 
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A classe de solução referenciada em Hansen (2002) que orienta que as empresas devem 

possuir equipes de trabalho com configuração apropriada para cobrir os horários das refeições 

se aplica ao problema específico relacionado a indisponibilidade de pessoal para operar os 

tornos CNC devido as paradas para refeições. Uma vez que, os tornos CNC paralisam uma hora 

por turno para a realização das refeições dos operadores, isso porque cada equipamento de 

usinagem da fábrica de acessórios possui um único operador CNC por turno. 

 

IV) 34,7% do tempo atribuído a indisponibilidade de pessoal para operar os 

tornos CNC foi devido as reuniões (GER, DDS e reunião de segurança): 

Hansen (2002) orienta que as reuniões e treinamentos sejam realizados antes ou depois 

do turno de trabalho com o intuito de não impactar o tempo destinado a produção. Sendo assim, 

tal solução aplica-se ao problema específico relacionado a indisponibilidade de pessoal para 

operar os tornos devido as reuniões – Diálogo Diário de Segurança, Gerenciamento e Execução 

da Rotina e reunião sobre segurança – realizadas na fábrica de acessórios. 

 

V) 49,9% do tempo de parada de interferência externa foi atribuído aos 

processos antecessores: 

As paradas de produção nos tornos CNC da fábrica de acessórios relacionadas aos 

processos antecessores, em média, duraram 33,2 minutos. De acordo com a análise do problema 

específico desenvolvido neste projeto os fatores responsáveis pelos resultados foram: a 

programação da produção que considerou somente o tempo de ciclo do recurso de maior 

agregação de valor, desconsiderando, portanto, os recursos antecessores de suporte e os 

eventuais testes de tração requisitados pelo cliente; o processo de calibragem que apresentou 

ineficiências nas atividades de setup e os entraves devido as normas internas relacionada as 

inspeções de qualidade das peças usinadas e por fim os operadores da serra que não possuíam 

autorização para manusear os equipamentos de guindar e a ausência de buffers para peças 

acabadas na serra. 

Em outras palavras, o torno necessitou esperar pela matéria-prima advinda dos recursos 

antecessores, porque os tubos estavam em fase de preparação nesses recursos, razão pela qual 

a solução proposta por Jeong e Phillips (2001) e Antunes et al. (2008) de balancear a capacidade 

da produção entre os processos predecessores e sucessores é adequada para mitigar as paradas 

de produção relacionada as interferências externas. 
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VI) 31,2% do tempo de parada de interferência externa foi atribuído aos 

equipamentos de guindar: 

As paradas relacionadas a movimentação de carga dos tornos CNC, em média, duraram 

12,4 minutos. Os principais motivos, levantados para a obtenção desse resultado, foram: 

dependência dos equipamentos de guindar para realizar todas as movimentações da fábrica; uso 

da ponte rolante durante os processos críticos; restrição de localização da área de usinagem; 

talhas com limitação de peso e comprimento; fator ergonômico que dificultou a o uso das talhas; 

ausência de local de armazenamento nas adjacências dos tornos e insuficiência de operadores 

qualificados na operação de movimentação de carga. 

Diante do exposto, introduzir novos equipamentos para otimizar a atividade de 

transporte de carga (SHINGO, 1996; ANTUNES et al., 2008) não se aplica ao caso concreto, 

visto que na explicitação do problema fica claro que a fábrica de acessórios não possuí 

deficiência de equipamentos de movimentação de carga sendo, portanto, necessário a utilização 

correta e otimizada dos equipamentos de movimentação existentes. Além disso, reduzir as 

paradas para menos de 10 minutos com frequência de três vezes por mês (NAKAJIMA, 1989) 

também não se aplica ao caso específico, pois é incompatível com o processo “job shop” 

desenvolvido pela empresa V para a fábrica de acessórios, visto que a fábrica necessita se 

adaptar as especificações dos clientes ocasionando paradas com frequência maior que a 

estabelecida pelo autor. 

Assim, a classe de soluções direcionadas para promover melhorias no layout da fábrica 

(SHINGO, 1996) e o envolvimento de toda a organização para que com coerência e coesão 

possam eliminar os atrasos da produção (NAKAJIMA, 1989), tornam-se adequadas para 

mitigar os problemas expostos neste tópico. 

 

Assim, para finalizar, a Tabela 5 demonstra o resumo da comparação descrita nos 

tópicos anteriores entre o caso específico abordado neste projeto e as contribuições teóricas que 

foram formadas pela classe de soluções e seus respectivos autores. 
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Tabela 5 - Comparação entre o caso específico e a classe de soluções 

Caso estudado Teórico 
 

Problemas identificados no projeto Classe de soluções Autores 

I 
80,4% das conexões usinadas 
apresentaram variações entre 
tempo de ciclo real e o teórico 

Promover melhorias no processo para 
aproximar o tempo de ciclo real do 

tempo de ciclo de engenharia 

Jeong e Phillips (2001); 
Nakajima (1989) 

Promover melhorias agregando 
tecnologia necessária ao processo 

Shingo (1996) 

Envolver uma equipe multifuncional para 
auxiliar na melhoria do tempo de ciclo 

Hansen (2002) 

II 

78,8% do tempo atribuído a 
indisponibilidade do 

equipamento de usinagem foi 
devido as atividades de setup 

dos tornos CNC 

Minimizar o tempo de produção 
destinado ao setup otimizando as tarefas 

de não produção 

Nakajima (1989); 
 Hansen (2002) 

Analisar todas as atividades e eliminar do 
processo as que não agregam valor 

Shingo (1996) 

Inserir no sistema produtivo mais 
recursos 

Hansen (2002) 

Utilizar a metodologia SMED Hansen (2002) 

III 

50,8% do tempo atribuído a 
indisponibilidade de pessoal 

para operar os tornos CNC foi 
devido as refeições dos 

operadores 

Possuir equipe de trabalho com 
configuração apropriada para cobrir os 

horários das refeições 
Hansen (2002) 

IV 

34,7% do tempo atribuído a 
indisponibilidade de pessoal 

para operar os tornos CNC foi 
devido as reuniões (GER, DDS e 

reunião de segurança) 

Realizar as reuniões de alinhamento e 
treinamento antes ou depois do turno de 

trabalho 
Hansen (2002) 

V 

49,9% do tempo de parada de 
interferência externa foi 
atribuído aos processos 

antecessores 

Balancear a capacidade da produção 
entre os processos predecessores e 

sucessores 

Jeong e Phillips (2001); 
Antunes et al. (2008) 

VI 

31,2% do tempo de parada de 
interferência externa foi 

atribuído aos equipamentos de 
guindar 

Minimizar ou preferencialmente eliminar 
com melhorias no layout da fábrica 

Shingo (1996) 

Envolver toda a organização para que 
com coerência e coesão possam eliminar 

os atrasos da produção 
Nakajima (1989) 

 
Fonte: Autora (2019) 

 

5.2. BUSCA POR SOLUÇÃO ESPECÍFICA 

O último passo definido pelo método de trabalho deste projeto consiste na busca por 

soluções específicas baseadas na classe de soluções. Assim, a Erro! Fonte de referência não 

encontrada. apresenta uma divisão em três blocos: o primeiro relacionado ao caso estudado 

com os problemas identificados no projeto, o segundo representa a teoria de onde foi extraído 
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a classe de soluções com seus respectivos autores e por fim o terceiro bloco demonstra as 

proposições específicas desenvolvidas pela autora.  

As proposições específicas construídas pela autora foram pautadas nas análises da 

situação problema abordadas neste projeto e nas soluções propostas pelos autores expostos no 

referencial teórico. 

Tabela 6 - Soluções específicas 

Caso estudado Teórico Proposição  

Problemas identificados 
no projeto 

Classe de soluções Autores Soluções específicas 

I 

80,4% das conexões 
usinadas 

apresentaram 
variações entre 

tempo de ciclo real e 
o teórico 

Promover melhorias no 
processo para 

aproximar o tempo de 
ciclo real do tempo de 

ciclo de engenharia 

Jeong e 
Phillips 
(2001); 

Nakajima 
(1989) 

• Inserir comentários no cabeçalho do 
programa de usinagem; 
• Realizar o carregamento automático 
dos presets; Promover melhorias 

agregando a tecnologia 
necessária ao processo 

Shingo 
(1996) 

Envolver uma equipe 
multifuncional para 

auxiliar na melhoria do 
tempo de ciclo 

Hansen 
(2002) 

Criar grupo de trabalho semanal para 
discussão acerca do tempo de ciclo de 
usinagem; 

II 

78,8% do tempo 
atribuído a 

indisponibilidade do 
equipamento de 

usinagem foi devido 
as atividades de setup 

dos tornos CNC 

Minimizar o tempo de 
produção destinado ao 

setup otimizando as 
tarefas de não 

produção 

Nakajima 
(1989); 
Hansen 
(2002) 

Minimizar o tempo de produção dos 
tornos CNC da fábrica de acessórios 
otimizando as tarefas de não produção; 

Inserir no sistema 
produtivo mais recursos 

Hansen 
(2002) 

Contratar um operador CNC auxiliar, por 
turno de trabalho, para fornecer suporte 
aos operadores titulares; 

Analisar todas as 
atividades e eliminar do 

processo as que não 
agregam valor 

Shingo 
(1996) 

• Anotar as alterações dos parâmetros no 
histórico de conexões usinadas; 
• Acrescentar as informações referentes 
as novas conexões no histórico e 
conexões usinadas; 
• Realizar as inspeções de qualidade em 
pares – inspetor de qualidade e o 
operador CNC; 
• Desenvolver um checklist de pré-setup; 
• Separar as atividades de troca de 
suporte em externas e internas; 

Otimizar o setup 
segundo a metodologia 

SMED 

Hansen 
(2002) 

III 

50,8% do tempo 
atribuído a 

indisponibilidade de 
pessoal para operar 

os tornos CNC foi 
devido as refeições 

dos operadores 

Possuir equipe de 
trabalho com 
configuração 

apropriada para cobrir 
os horários das 

refeições 

Hansen 
(2002) 

 

 

 
 

Contratar um operador CNC auxiliar, por 
turno de trabalho, para alternar o horário 
das refeições com os operadores 
titulares; 

Fonte: Autora (2019) 
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Tabela 7 (continuação) - Soluções específicas 

Caso estudado Teórico Proposição  

Problemas identificados no 
projeto 

Classe de soluções Autores Soluções específicas 

IV 

34,7% do tempo 
atribuído a 

indisponibilidade de 
pessoal para operar 

os tornos CNC foi 
devido as reuniões 

(GER, DDS e reunião 
de segurança) 

Realizar as reuniões de 
alinhamento e 

treinamento antes ou 
depois do turno de 

trabalho 

Hansen 
(2002) 

• Adequar os tempos de duração efetiva 

das reuniões com a duração estabelecida 

na metodologia desenvolvida pela 

empresa V; 

• Tornar os tempos de reunião 

padronizada como paradas de produção 

planejadas; 

V 

49,9% do tempo de 
parada de 

interferência externa 
foi atribuído aos 

processos 
antecessores 

Balancear a capacidade 
da produção entre os 

processos 
predecessores e 

sucessores 

Jeong e 
Phillips 
(2001); 

Antunes et 
al. (2008) 

• Programar a produção utilizando o 
tempo de ciclo gargalo para o processo; 
• Considerar na programação da 
produção o tempo destinado aos testes 
de tração; 
• Eliminar as atividades que não agregam 
valor ao setup da calibradora; 
• Adequar a norma interna de qualidade 
para a calibradora aguardar a inspeção 
da última peça do lote usinado somente 
em tubos críticos; 
• Qualificar o operador da serra para 
operar equipamentos de guindar; 
• Definir um local apropriado para o 
armazenamento dos materiais advindos 
da serra; 

VI 

31,2% do tempo de 
parada de 

interferência externa 
foi atribuído aos 

equipamentos de 
guindar 

Minimizar ou 
preferencialmente 

eliminar com melhorias 
no layout da fábrica 

Shingo 
(1996) 

• Promover melhorias estruturais nos 
processos críticos; 
• Definir um local apropriado para 
armazenamento dos tubos próximo aos 
tornos; 

Envolver todo a 
organização para que 

com coerência e coesão 
possam eliminar os 

atrasos da produção 

Nakajima 
(1989) 

• Promover melhorias ergonômicas 
vinculada ao uso da talha; 
• Qualificar mais operadores para 
manusear equipamentos de guindar. 

Fonte: Autora (2019) 

 

A seguir um resumo dos problemas identificados no projeto, as classes de soluções, as 

soluções específicas desenvolvidas pela autora e observações e detalhamentos foram 

apresentados: 

Problema identificado no projeto (I): 80,4% das conexões usinadas apresentaram 

variações entre o tempo de ciclo real e o teórico. 

Classe de solução (I):  

• Promover melhorias no processo para aproximar o tempo de ciclo real do tempo 

de ciclo de engenharia (JEONG E PHILLIPS, 2001; NAKAJIMA, 1989); 
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• Promover melhorias agregando tecnologias ao processo (SHINGO, 1996); 

• Envolver uma equipe multifuncional para auxiliar na melhoria do tempo de ciclo 

(HANSEN, 2002). 

Soluções específicas desenvolvidas pela autora (I):  

• Inserir comentários no cabeçalho do programa de usinagem; 

• Realizar o carregamento automático dos presets; 

• Criar grupo de trabalho semanal para discussão acerca do tempo de ciclo de 

usinagem. 

Observações e detalhamento (I): As soluções específicas construídas visam otimizar o 

tempo de ciclo e proporcionar melhorias no processo. Nesse sentido, as propostas de soluções 

têm como pressupostos promover aperfeiçoamentos no programa de usinagem através da 

identificação dos blocos com comentários no cabeçalho e configurar o programa para realizar 

o carregamento automático dos presets.  

Como o preset consiste em uma atividade que visa informar à máquina os tamanhos e 

geometria das ferramentas utilizadas, assim, configurar o programa de usinagem para inserir 

automaticamente essas informações, ao iniciar o programa, eliminaria essa atividade do 

processo produtivo. Por sua vez, a adição dos comentários referente as ferramentas de usinagem 

no cabeçalho do programada irá nortear o operador no setup da máquina, além de otimizar o 

tempo destinado a essa atividade. 

 A solução específica de criar um grupo de trabalho multifuncional, com frequência 

semanal e fora do turno de trabalho, com representantes dos setores de processo, métodos e 

planejamento, além dos envolvidos diretos com a atividade de usinagem: operadores CNC, 

inspetores de qualidade e operadores de equipamentos de guindar. Visa analisar os problemas 

cotidianos de não aderência ao tempo de ciclo, propor melhorias para auxiliar na adequação do 

tempo, acompanhar as variações dos tempos, monitorar as ações e seus impactos no processo. 

 

Problema identificado no projeto (II): 78,8% do tempo atribuído a 

indisponibilidade do equipamento de usinagem foi devido as atividades de setup dos 

tornos CNC. 

Classe de solução (II): Minimizar o tempo de produção destinado ao setup otimizando 

as tarefas de não produção (NAKAJIMA, 1989; HANSEN, 2002). 

Solução específica desenvolvida pela autora (II): Minimizar o tempo de produção dos 

tornos CNC da fábrica de acessórios destinado ao setup otimizando as tarefas de não produção. 
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Observações e detalhamento (II): A classe de solução apresentada é aplicada para os 

quatro problemas relacionados ao setup dos tornos CNC: usinagem em cobaia, atividades de 

controle de qualidade, falta de cobaia/material e troca de suporte. Portanto, os desdobramentos 

dessa primeira solução específica são apresentados a seguir: 

 

USINAGEM EM COBAIA 

Classe de solução (II): Otimizar o setup segundo a metodologia SMED (HANSEN, 

2002). 

 Soluções específicas desenvolvidas pela autora (II):  

• Anotar as alterações dos parâmetros no histórico de conexões usinadas; 

• Acrescentar as informações referentes as novas conexões no histórico de 

conexões usinadas. 

Observações e detalhamento (II): A atividade de usinagem em cobaia é uma atividade 

de não produção essencial ao processo produtivo, sendo assim, não pode ser eliminada, 

portanto, a metodologia SMED orienta otimizar os tempos destinados a essa atividade.  

Como exposto anteriormente o histórico das conexões usinadas cumpri o papel de 

otimizar o tempo de inserção e acerto dos parâmetros para usinar a cobaia. Portanto, manter o 

histórico das conexões usinadas sempre atualizado, ou seja, anotar todas as alterações dos 

parâmetros realizado ao longo do tempo e, sobretudo, acrescentar informações referentes as 

novas conexões processadas otimiza o tempo destinado a essa atividade, tendo em vista que a 

conexão não contemplada no histórico quando for processada novamente na fábrica de 

acessórios terá o tempo de processamento otimizado. 

 

ATIVIDADES DE CONTROLE DE QUALIDADE 

Classe de solução (II): Otimizar o setup segundo a metodologia SMED (HANSEN, 

2002). 

Solução específica desenvolvida pela autora (II): Realizar as inspeções de qualidade em 

pares – inspetor de qualidade e o operador CNC. 

Observações e detalhamento (II): No período de análise deste projeto, os tornos 

permaneceram com suas atividades paralisadas durante o controle de qualidade da cobaia e da 

primeira peça usinada, logo, o operador CNC aguardava a finalização das atividades para então 

prosseguir normalmente com a produção.  
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Como a metodologia SMED orienta otimizar os tempos destinados as atividades de 

controle de qualidade, a solução específica direciona para a realização das inspeções pertinentes 

em pares, ou seja, o inspetor de qualidade com o auxílio do operador CNC. Dessa forma, o 

operador CNC, devidamente treinado, realizaria a inspeção visual e dimensional e o inspetor 

de qualidade faria as verificações de molde. Essa solução visa reduzir pela metade o tempo de 

paralização da produção vinculado as atividades de qualidade dos produtos. 

 

FALTA DE COBAIA/MATERIAL 

Classe de solução (II):  

• Otimizar o setup segundo a metodologia SMED (HANSEN, 2002); 

• Analisar todas as atividades e eliminar as que não agregam valor (SHINGO, 

1996); 

• Inserir no sistema produtivo mais recursos (HANSEN, 2002).  

Soluções específicas desenvolvidas pela autora (II):  

• Desenvolver um checklist de pré-setup; 

• Contratar um operador CNC auxiliar, por turno de trabalho, para fornecer 

suporte aos operadores titulares. 

Observações e detalhamento (II): A falta de material/cobaia consiste na 

indisponibilidade ou não localização imediata do material ou cobaia quando é requisitado no 

setup, configurando-se, portanto, atividades de não agregação de valor.  

Assim, a solução específica perpassa em desenvolver um checklist de pré-setup, com o 

intuito de previamente separar, procurar, buscar e conferir os materiais/cobaia necessárias ao 

processo. Além disso, esse checklist deverá ser preenchido pelo operador auxiliar CNC, que 

fornecerá apoio aos dois tornos da fábrica de acessórios, sendo o responsável por disponibilizar 

os materiais e as cobaias para a área de usinagem. Portanto, as ações descritas anteriormente, 

tornam as atividades relacionadas aos insumos externas ao processo de usinagem, seguindo 

orientação da metodologia SMED. 

 

TROCA DE SUPORTE: 

Classe de solução (II):  

• Otimizar o setup segundo a metodologia SMED (HANSEN, 2002); 

• Inserir no sistema produtivo mais recursos (HANSEN, 2002). 

Soluções específicas desenvolvidas pela autora (II):  
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• Separar as atividades de troca de suporte em externas e internas; 

• Contratar um operador CNC auxiliar, por turno de trabalho, para fornecer 

suporte aos operadores titulares. 

Observações e detalhamento (II): As atividades vinculadas a montagem do suporte e a 

procura por suporte/pastilha podem ser desempenhadas durante o tempo de funcionamento dos 

tornos, pois são atividades externas ao processo de usinagem, segundo a metodologia SMED, 

portanto, o operador CNC auxiliar poderá desempenhar essa duas funções. Além disso, o 

operador auxiliar também ajudará o operador titular nas atividades de colocação e retirada do 

suporte, reduzindo-as pela metade do seu tempo original. Com as soluções propostas, haveria 

uma economia de 42,9% do tempo utilizado para a troca de suportes dos tornos da área de 

usinagem da empresa V, segundo o cenário analisado neste projeto. 

 

Abrangência da solução específica relacionada a contratação de um operador CNC 

auxiliar para atividades vinculadas ao setup não priorizadas neste trabalho, mas que seriam 

impactadas positivamente pela solução específica apresentada.  

Como, as atividades de setup dos tornos da fábrica de acessórios são realizadas, 

exclusivamente, quando a máquina está parada, em razão de haver apenas um operador 

desempenhando todas as atividades pertinentes ao posto de trabalho, e ainda as atividades que 

poderiam ser realizadas de maneira combinada, com o auxílio de um segundo operador, também 

são realizadas por um único operador. Razão pela qual a inserção de um segundo operador CNC 

auxiliar eliminaria aproximadamente 14% do tempo de setup do período analisado, 7% devido 

as atividades que podem ser desenvolvidas durante o funcionamento dos tornos e 6% para as 

atividades que podem ser desenvolvidas por dois operadores simultaneamente. 

 

Problema identificado no projeto (III): 50,8% do tempo atribuído a 

indisponibilidade de pessoal para operar os tornos CNC foi devido as refeições dos 

operadores. 

Classe de solução (III): Possuir equipe de trabalho com configuração apropriada para 

cobrir os horários de almoço (HANSEN, 2002). 

Solução específica desenvolvida pela autora (III): Contratar um operador CNC auxiliar, 

por turno de trabalho, para alternar o horário das refeições com os operadores titulares. 

 Observações e detalhamento (III): Como cada torno possuía um único operador CNC 

por turno de trabalho, durante o cenário analisado neste projeto, no momento das refeições, era 
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necessário a paralização de uma hora das atividades de usinagem. Deste modo, com a 

contratação de um operador CNC auxiliar as paradas referentes a indisponibilidade de pessoal 

devido as refeições seriam eliminadas do processo produtivo, uma vez que as refeições 

ocorreriam de maneira alternada entre os três operadores. 

 

Problema identificado no projeto (IV): 34,7% do tempo atribuído a 

indisponibilidade de pessoal para operar os tornos CNC foi devido as reuniões (GER, DDS 

e reunião de segurança). 

Classe de solução (IV): Realizar reuniões de alinhamento e treinamento antes ou depois 

do turno de trabalho (HANSEN, 2002). 

Soluções específicas desenvolvidas pela autora (IV):  

• Adequar os tempos de duração efetiva das reuniões com a duração estabelecida 

na metodologia desenvolvida pela empresa V; 

• Tornar os tempos de reunião estabelecido na metodologia desenvolvida pela 

empresa V como paradas de produção planejadas. 

Observações e detalhamento (IV): Como as reuniões têm caráter gerencial, sobretudo 

relação direta com práticas normativas de segurança e possuem metodologia estabelecida pela 

empresa V, o que incluí tempos padronizados para a duração de cada reunião. As ações devem 

ser no sentido de adequar os tempos de duração efetiva das reuniões com os tempos 

estabelecidos na metodologia, seguindo rigorosamente os passos e os respectivos tempos 

expressos nesse padrão. Além de tornar os tempos de reuniões padronizados como parada de 

produção planejada, visto que esses tempos são definições gerenciais. 

 

Problema identificado no projeto (V): 49,9% do tempo de parada de interferência 

externa foi atribuído aos processos antecessores. 

Classe de solução (V): Balancear a capacidade da produção entre os processos 

predecessores e sucessores (JEONG E PHILLIPS, 2001; ANTUNES el al.; 2008). 

Soluções específicas desenvolvidas pela autora (V):  

• Programar a produção utilizando o tempo de ciclo gargalo para o processo; 

• Considerar na programação da produção o tempo destinado aos testes de tração; 

• Eliminar as atividades que não agregam valor ao setup da calibradora; 

• Adequar a norma interna de qualidade para a calibradora aguardar a inspeção da 

última peça do lote usinado somente em tubos críticos; 
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• Qualificar o operador da serra para operar equipamentos de guindar; 

• Definir um local apropriado para o armazenamento dos materiais advindos da 

serra. 

 

Observações e detalhamento (V): As soluções específicas têm o intuito de mitigar as 

perdas relacionadas a ausência de matéria-prima advinda dos recursos antecessores. Logo, 

como orientado na classe de soluções, a solução desenvolvida visa balancear a capacidade de 

produção da área de usinagem da fábrica de acessórios. 

Sendo assim, para mitigar os atrasos nos tornos devido aos tubos que estão cativos nos 

recursos antecessores que apresentaram tempo de ciclo superior ao tempo de ciclo de usinagem, 

o projeto propõe programar a produção utilizando o tempo de ciclo gargalo dos processos da 

fábrica de acessórios. Além disso, também é necessário considerar na programação da produção 

o tempo destinado aos testes de tração. 

Outra solução específica, direciona para eliminar as atividades de não agregação de 

valor do processo de setup da calibradora, ou seja, deve-se desenvolver padrões de troca do 

ferramental utilizado na máquina e delimitar locais para armazenamento de ferramentas e 

instrumentos próximo ao posto de trabalho, reduzindo, assim, o tempo desnecessário durante a 

troca da calibradora. 

Por sua vez, faz-se necessário adequar a norma interna, para a calibradora esperar a 

inspeção da última peça do lote usinado, somente, em tubos ditos críticos, aqueles que 

apresentam características físicos e químicas diferenciadas, e consequentemente apresentam 

uma maior probabilidade de gerar uma recursa no torno. Para os demais tubos, após a 

calibragem da última peça, deve-se prosseguir normalmente com a troca da máquina para a 

nova conexão, assim, a solução específica busca mitigar o tempo de usinagem desprendido com 

a espera da calibragem de tubos não críticos.  

O projeto ainda orienta qualificar o operador da serra para operar equipamentos de 

guindar, para que o processo possa transcorrer com maior naturalidade, ou seja, sem 

interrupções para aguardar um segundo operador movimentar os tubos. E por fim, faz-se 

necessário definir um local apropriado para o armazenamento dos materiais que foram serrados, 

com o intuito de criar “pulmões” para abastecer os tornos. 

 

Problema identificado no projeto (VI): 31,2% do tempo de parada de interferência 

externa foi atribuído aos equipamentos de guindar. 
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Classe de solução (VI):  

• Minimizar ou preferencialmente eliminar com melhorias no layout da fábrica 

(SHINGO, 1996); 

• Envolver toda a organização para que com coerência e coesão possam eliminar 

os atrasos de produção (NAKAJIMA, 1989). 

Soluções específicas desenvolvidas pela autora (VI):  

• Promover melhorias estruturais nos processos críticos; 

• Definir um local apropriado para armazenamento dos tubos próximo aos tornos; 

• Promover melhorias ergonômicas vinculada ao uso da talha; 

• Qualificar mais operadores para manusear equipamentos de guindar. 

Observações e detalhamento (VI): A primeira solução específica visa promover 

melhorias nos processos críticos da fábrica de acessórios – aperto e saque de peças longas, 

alívio de tensão, calibragem de peças longas e no setup da calibradora – para que esses 

processos se tornem autônomos em relação a utilização da ponte rolante. Para o processo de 

aperto e saque de peças longas uma banca deve ser acoplada na extensão da máquina, 

proporcionando segurança e para manter o centro de gravidade adequado. Nesse mesmo viés, 

um pedestal móvel deve ser desenvolvido para a calibradora, a fim de evitar o movimento de 

pêndulo das peças longas e no recurso de alívio de tensão uma banca regulável com cava deve 

ser instalada para proporcionar centralização da peça e o avanço do forno.  

Além disso, é necessário definir um local nas adjacências dos tornos, para 

armazenamento das peças, que permita o abastecimento e desabastecimento com a talha 

eletromecânica, com o intuito de reduzir a dependência da ponte rolante. Ainda, melhorias 

ergonômicas devem ser realizadas para que o uso da talha seja difundido entre os operadores, 

nesse sentido, o local de armazenamento deve ter uma banca ergonômica para possibilitar 

postura adequada e para reduzir o peso elevado manualmente. 

A última solução específica propõe qualificar mais operadores para desempenhar a 

atividade de movimentação de carga na fábrica de acessórios, fazendo com que os operadores 

possam desempenhar as atividades do posto de trabalho que foram designados, sem que seja 

necessário paralisar suas atividades para auxiliar a movimentação de carga de outros processos. 

 

5.2.1. ESTIMATIVA DE GANHO COM AS SOLUÇÕES ESPECÍFICAS 
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Após a construção da solução específica, o presente projeto propõe-se realizar uma 

estimativa de incremento no indicador de eficiência global, assim, como o incremento 

financeiro para a área de usinagem de acessórios da empresa V. 

Importante salientar que, não foi possível realizar a estimativa de ganho de todas as 

proposições construídas, porque para algumas soluções o dimensionamento dos ganhos só será 

possível após a implementação das melhorias e o seu monitoramento a longo prazo. Dessa 

forma, as soluções específicas simuladas foram referentes a alguns problemas específicos 

vinculados ao índice de disponibilidade e, consequentemente, as paradas não planejadas de 

produção. Nesse sentido, a Tabela 8 apresenta os problemas identificados no caso concreto, as 

respectivas soluções construídas pela autora e as estimativas de ganho relacionadas aos tempos 

de interrupção da produção. 

Tabela 8 - Simulação da estimativa de ganho 

Caso estudado Proposição  

Problemas identificados no projeto Soluções específicas 
Estimativas de 

ganho 

II 

78,8% do tempo 
atribuído a 

indisponibilidade do 
equipamento de 

usinagem foi devido 
as atividades de 
setup dos tornos 

CNC 

Atividades de 
controle de 
qualidade 

Realizar as inspeções de qualidade em 
pares – inspetor de qualidade e o 
operador CNC; 

Redução de 50% do 
tempo destinado as 

atividades 

Falta de 
cobaia/ 
material 

• Desenvolver um checklist de pré-setup; 
• Contratar um operador CNC auxiliar, 
por turno de trabalho, para fornecer 
suporte aos operadores titulares; 

Redução de 100% do 
tempo destinado as 

atividades 

Troca de 
suporte 

• Separar as atividades de troca de 
suporte em externas e internas; 
• Contratar um operador CNC auxiliar, 
por turno de trabalho, para fornecer 
suporte aos operadores titulares; 

Redução de 42,9% 
do tempo destinado 

as atividades 

Outras 
atividades 

vinculadas ao 
setup 

Contratar um operador CNC auxiliar, por 
turno de trabalho, para fornecer suporte 
aos operadores titulares; 

Redução de 14% do 
tempo destinado as 

atividades 

III 

50,8% do tempo 
atribuído a 

indisponibilidade de 
pessoal para operar 

os tornos CNC foi 
devido as refeições 

dos operadores 

- 

Contratar um operador CNC auxiliar, por 
turno de trabalho, para alternar o horário 
das refeições com os operadores 
titulares; 

Redução de 100% do 
tempo destinado a 

atividade 

IV 

34,7% do tempo 
atribuído a 

indisponibilidade de 
pessoal para operar 

os tornos CNC foi 
devido as reuniões 

(GER, DDS e reunião 
de segurança) 

- 

• Adequar os tempos de duração efetiva 
das reuniões com a duração estabelecida 
na metodologia desenvolvida pela 
empresa V; 
• Tornar os tempos de reunião 
estabelecido na metodologia 
desenvolvida pela empresa V como 
paradas de produção planejadas. 

Redução de 100% do 
tempo destinado a 

atividade 

Fonte: Autora (2019) 
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Como apresentado na Tabela 8 a solução específica para realizar as inspeções de 

qualidade em pares tem uma estimativa de redução de 50% do tempo de parada vinculada a 

indisponibilidade do equipamento; as proposições para otimizar a falta de cobaia/material, o 

horário destinado as refeições e as reuniões têm estimativa de redução de 100% do tempo 

destinado as atividades; para as melhorias vinculadas as atividades de troca de suporte e para 

as outras atividades de setup a estimativa é de redução de 42,9% e 14%, respectivamente. 

Sendo assim, limitando-se ao cenário analisado neste projeto, as proposições simuladas 

proporcionariam uma redução de 62% das paradas não planejadas de produção o que poderia 

ser traduzido em um incremento de 23% no índice de disponibilidade e um acréscimo de 11% 

no OEE da usinagem de acessórios da empresa V. 

Além disso, as proposições expostas neste tópico gerariam um custo evitável de R$ 

4.167.387,00 no período de janeiro de 2016 a agosto de 2018, o que resultaria em R$ 130.230,84 

de custo evitável mensalmente. Dos valores expostos anteriormente já foi deduzido o valor do 

salário mensal do operador CNC auxiliar com os respectivos encargos, visto que essa é a única 

solução específica que demanda investimento adicional por parte da organização. 

Esse custo evitável refere-se às 153.303 horas de produção desprendidas com a 

indisponibilidade dos equipamentos de usinagem que as soluções apontadas neste tópico visam 

solucionar. Essa indisponibilidade pode ser traduzida em aproximadamente 15.303 turnos de 

10 horas cada, além disso o salário do operador CNC utilizado para o cálculo foi de R$ 290,00 

por turno de trabalho e o salário mensal com encargos do operador CNC auxiliar em média 

seria de R$ 8.700,00.  

Portanto, de acordo com a estimativa desenvolvida, as proposições para realizar as 

inspeções de qualidade em pares; para disponibilizar cobaias/materiais necessários para a 

produção previamente; realizar as atividades externas e combinadas com o auxílio do operador 

CNC auxiliar; adequar o tempo praticado pelas reuniões com o tempo definido no padrão da 

empresa V e tornar os tempos das reuniões padronizados como paradas de produção planejadas 

e alternar o horário de almoço entre os três operadores (os dois titulares e o operador auxiliar) 

evitariam aproximadamente R$ 4.167.387,00 e incrementaria o OEE em 11%. 
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6. CONCLUSÃO 

Esse projeto proporcionou a identificação das perdas que acometeram o processo de 

usinagem de acessórios, no período de janeiro de 2016 a agosto de 2018. Ou seja, no decorrer 

do projeto, buscou-se compreender o desempenho da área de usinagem, com ênfase nos tornos 

CNC, para então detectar os limitantes do processo produtivo. 

Seguindo as orientações do método soft design science research, realizou-se a distinção 

entre o mundo real e o mundo do design. Assim, inicialmente, houve a identificação e a 

explicitação do problema específico vinculado aos tornos CNC da fábrica de acessórios. 

Dessa forma, as perdas que impactaram a produtividade do sistema puderam ser 

percebidas através de análise do indicador de eficiência global.  Assim, o projeto identificou 

que em média o índice de eficiência dos tornos CNC foi de 30% e os índices de disponibilidade 

performance e qualidade, apresentaram média de 49%, 57% e 82%, respectivamente. Portanto, 

os índices de disponibilidade e performance foram os responsáveis pelo resultado insatisfatório 

do indicador global quando comparado com o padrão mundial e consequentemente pela 

minimização da produtividade da usinagem de acessórios. 

A combinação da análise de causa raiz, diagramas de Pareto e diagramas de caixa 

identificaram que 80% das conexões usinadas apresentaram variações entre o tempo de ciclo 

real e o teórico e 61% do tempo planejado para a produção foram destinadas as paradas de 

produção.  

Dessa maneira, os problemas vinculados as perdas por paradas de produção foram 

priorizadas para que as ações propostas fossem assertivas frente aos problemas observados no 

caso real. Logo, três grandes grupos – indisponibilidade de equipamento, indisponibilidade de 

pessoal e problemas no ambiente externo, que representaram, respectivamente, 40%, 34% e 

14% - obtiveram representatividade nas paradas não planejadas dos tornos CNC.  

Posterior a identificação do problema específico houve a generalização desse problema, 

ou seja, os problemas observados na usinagem de acessórios foram relacionados as seis grandes 

perdas e as perdas por gestão para a construção de uma classe de problemas. O intuito final, foi 

a construção de uma classe de soluções pautada no referencial teórico e que suportou a solução 

específica desenvolvida. Em outras palavras, as propostas de ações foram direcionadas para os 

problemas identificados no projeto com o suporte da classe de soluções que são orientações da 

literatura acerca do tema objeto de estudo. 

Assim, seis problemas da usinagem de acessórios da empresa V foram identificados e 

priorizados, assim como, a generalização do problema foi composta por seis pontos distintos 
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relacionado aos índices que compõem a métrica de cálculo do indicador de eficiência global 

dos equipamentos. A classe de solução foi composta por dezoito orientações de melhorias para 

os problemas gerais identificados neste projeto e por fim vinte e três soluções específicas foram 

desenvolvidas pela autora com o intuito de mitigar os problemas específicos apresentados. 

Logo, para refinar o indicador de eficiência global dos equipamentos e promover 

incrementos na produtividade do processo de usinagem de acessórios um conjunto de ações 

foram propostas neste projeto. 

Dessa forma, as ações foram direcionadas as melhorias no programa de usinagem, no 

envolvimento da equipe na resolução de problemas específicos, na alteração do processo de 

inspeção de qualidade, acréscimo da atividade de pré-setup, contratação de operador auxiliar, 

separação das atividades externas e combinadas, alinhamento acerca dos horários das reuniões, 

eliminação de atividades de não agregação de valor, qualificação de operadores em 

movimentação de carga, alterações no método de programação da produção, mudanças de 

layout, melhorias estruturais nos processos críticos e melhorias ergonômicas.  

Uma estimativa de ganhos com oito soluções específicas relacionadas ao índice de 

disponibilidade foi desenvolvida e por conseguinte as proposições analisadas reduziriam 62% 

das paradas não planejadas da área de usinagem de acessórios, maximizariam em 23% o índice 

de disponibilidade e proporcionaria um acréscimo de 11% no indicador de eficiência global dos 

tornos CNC. Além disso, evitariam R$ 4.167.387,00, no período de janeiro de 2016 a agosto 

de 2018, já incluídos os gastos da contratação do operador CNC auxiliar. 

 Conclui-se, pois, que as soluções específicas desenvolvida pela autora e expostas neste 

projeto podem beneficiar a usinagem de acessórios, refinando o indicador de eficiência global 

dos tornos e maximizando a produtividade da área. Porém, a decisão da implementação das 

proposições de melhoria expostas neste documento cabe a empresa V, motivo pelo qual essa 

decisão deve ser pautada em validações internas alinhadas as estratégias da organização. 

 

6.1. ESTUDOS FUTUROS 

Sugere-se a aplicação dos métodos Capacity Utilization of Bottleneck Equipment System 

(CUBES) e Total Effectiveness Equipment Performance (TEEP) ao processo de usinagem de 

acessórios, visto que são análises mais atuais, que priorizam a incidência das perdas e o tempo 

de utilização dos equipamentos.  
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Além disso, aponta-se também a implementação das proposições de melhorias expostas 

neste projeto, bem como o acompanhamento do indicador de eficiência global dos tornos CNC 

e o controle das perdas produtivas com o intuito de verificar a eficácia das ações. 
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