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RESUMO 

 

No atual momento globalizado vivido pelas organizações, os cenários positivos para a 

expansão da produtividade e do aumento da qualidade são grandes, desde que haja uma 

ferramenta que auxilie os gestores a identificar estes cenários. O objetivo deste trabalho é 

apresentar uma ferramenta de implantação eficaz de uma ferramenta de medição da eficiência 

global de equipamentos, a OEE. Esta implantação se dará por conta da utilização do sistema 

de gestão de projetos PMBoK. Primeiro será desenvolvido um levantamento teórico levando 

em consideração as principais definições sobre medidas de desempenho, destacando a OEE 

como uma medida de eficácia dos equipamentos e o conceito do PMBoK como uma 

ferramenta de gerenciamento de projetos reconhecida mundialmente. A metodologia de 

estudo adotada neste trabalho foi o estudo de caso. O desenvolvimento foi realizado em uma 

empresa de baterias automotivas, mais precisamente em duas linhas de montagem. Todo o 

desenvolvimento será estruturado e seguirá as etapas definidas pelo PMBoK. A conclusão, as 

facilidades e dificuldades da implantação desta ferramenta por meio deste sistema de 

gerenciamento de projetos serão apresentadas no último capítulo, da mesma forma as 

sugestões para melhorias futuras. 

  

Palavras-chave: OEE. PMBoK. Gestão de Projetos. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

As organizations currently experience the benefits of globalization, managers must have the 

tools to identify immense opportunities to expand productivity and increase quality. The 

purpose of this paper is to implement a plan to effectively measure the overall effectiveness of 

equipment “OEE” based on the project management system “PMBok”. First, a study will be 

developed taking into consideration the theoretical definitions of performance measures, 

highlighting the OEE as a measure of equipment effectiveness and the concept of the PMBoK 

as a widely recognized tool for project management. A case study was adopted as the research 

methodology. The development was carried out in the automotive battery industry—more 

precisely in two assembly lines. All development will be structured and will follow the stages 

defined by the PMBoK. The conclusion, facilities and difficulties of the implementation of 

this tool by using this project management system will be presented in the last chapter, as well 

as the suggestions for future improvements. 

 

Key-words: OEE. PMBoK. Project Management. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Gestão de operações é a atividade de gerenciamento de recursos escassos e processos 

que produzem e entregam bens e serviços, visando atender as necessidades e desejos de 

qualidade, tempo e custo de seus clientes. Toda organização, vise ela lucro ou não, tem dentro 

de si uma função de operações, pois gera algum “pacote de valor” para seus clientes (SLACK; 

LEWIS, 2002). 

Com o aumento da competitividade do mercado as empresas buscam ter seus métodos 

gerenciais bem definidos a fim de gerar resultados, mas com tempos, metas e prazos curtos 

muitas empresas deixam de lado esta metodologia. 

Segundo Ballé, M. e Ballé F (2011), se as pessoas soubessem como resolver 

problemas de antemão, elas já teriam feito. De fato a maioria dos problemas operacionais são 

difíceis de resolver pela complexidade de análise, portanto é importante a implantação de 

alguma medida de desempenho, aonde seja possível conhecer os resultados passados e 

projetar cenários futuros. 

Conforme Rummler e Brache (1994), a medição é o ingrediente chave no 

gerenciamento de desempenho, mas para que a organização possa tomar alguma ação sob 

suas medidas de desempenho é importante organizar estrategicamente essas medidas. Afinal, 

sozinhas elas não mostram absolutamente nada, precisam estar agrupadas estrategicamente 

em um sistema de indicadores de desempenho para que os gestores das organizações possam 

agir de maneira eficiente e atingir os objetivos. 

 

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

 

 Atualmente as empresas buscam tomar suas decisões por meio dos indicadores de 

desempenho que possam ser pontos crucias para o sucesso de uma empresa, já que eles 

podem ser usados como ferramentas estratégicas em diferentes níveis e departamentos 

organizacionais. Conforme Hansen (2006), uma boa ferramenta é a Overall Equipament 

Effectiveness (OEE), pois apresenta detalhes suficientes para que se possa priorizar e 

identificar as áreas com maiores oportunidades de melhoria. 

Conforme exposto na seção anterior, faz-se necessário um método para garantir que os 

prazos e custos definidos pela organização sejam atendidos. Tendo isto presente busca-se a 

aplicação do Project Management Body of Knowledge (PMBoK) para que a apresentação seja 
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bem estruturada e a implantação do indicador OEE na linha de produção seja feita de forma 

eficiente e organizada. 

Nas empresas do setor de peças de reposição ao mercado automobilístico, é preciso 

estar apto a caminhar lado a lado com as mudanças do mercado das montadoras, a aquisição 

de novos maquinários ou adaptação dos já existentes é algo que pode desnivelar o sistema de 

produção. Neste caso, um sistema de medição de desempenho, como a OEE, seria um auxiliar 

importante para as tomadas de decisões nas linhas de produções.  

De acordo com Hansen (2006), “Quando a OEE é utilizada pela gerência como uma 

medida chave para as etapas vitais da fábrica e a avaliação de desempenho, a eficiência da 

fábrica evolui rapidamente.”. 

Identificando a necessidade de aplicação de uma ferramenta de medição de 

desempenho é necessário utilizar um método de implantação do processo de modo a garantir 

que as etapas e requisitos sejam cumpridos tornando o processo eficiente e eficaz para tomada 

de decisão quanto à produção, troca de equipamento ou outros procedimentos relativos à 

operação. 

Conforme esta necessidade, a aplicação da metodologia de projetos PMBoK pode 

garantir o bom gerenciamento durante o projeto de implantação dentro das empresas. Neste 

trabalho foi determinado um estudo de caso da aplicação desta ferramenta para medir o 

desempenho de uma fábrica de baterias que tem como portfólio baterias de carro, moto, 

caminhão e trator. 

1.2 HIPÓTESE 

Tendo em vista que a empresa avaliada tem como meta produzir 100.000 mil baterias 

ao mês até 2016, o que representaria um crescimento de 60%, a necessidade de buscar uma 

grande eficiência nas atuais linhas de produção, que deveram sofrer uma reestruturação para 

que possam atender tal projeto, é uma grande preocupação da gerência. 

Pode a metodologia do PMBOK auxiliar na implantação do método de medição da 

eficiência global dos equipamentos OEE? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Geral 
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O objetivo deste trabalho é propor a utilização do guia PMBoK na implantação eficaz 

de um método de medição da eficiência global de equipamentos, para estruturar o projeto de 

implantação da ferramenta OEE visando diminuir os desperdícios incorridos das máquinas, 

aumentando assim a produtividade da empresa.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

a) descrever necessidades e procedimentos para implantação da OEE; 

b) desenvolver os procedimentos que serão utilizados para gerenciar o projeto, 

conforme o guia PMBoK; 

c) analisar teoricamente as vantagens, potencialidades e capacidades de gerenciamento 

da aplicação do modelo para implantação da ferramenta OEE. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

A gestão de operações tem um papel fundamental para estratégia e para alavancar a 

vantagem competitiva (SLACK, 2005). A urgência, direção e prioridades de melhoramento 

serão determinadas parcialmente em razão do atual desempenho de uma operação a ser 

julgado como bom ruim ou indiferente. Todas as operações produtivas, portanto, precisam de 

alguma forma de medida de desempenho como pré-requisito para melhoramento (SLACK; 

CHAMBERS; JOHNSTON, 2009). Segundo Matarazzo (1998), a avaliação por meio de 

indicadores de desempenho exige a comparação com padrões e a fixação da importância 

relativa de cada indicador.  

Hammer e Champy (1994) propõem que as empresas devem adotar uma postura que 

permita a reestruturação radical dos processos empresariais que visam alcançar drásticas 

melhorias em indicadores críticos e contemporâneos de desempenho, tais como custos, 

atendimento, qualidade e velocidade. 

Conforme Hansen (2006), a OEE passou a ter maior valor como agente de mudança 

para unir a manutenção, as operações e a engenharia com vistas à obtenção de níveis 

superiores de desempenho em uma instalação industrial. Atualmente, ela é aceita por 

consultores de gestão como uma medida principal de desempenho. Sua escolha se deu 

principalmente por sua facilidade e rapidez de implantação, bem como pela facilidade de 

treinamento dos operadores e facilidade de interpretação (ZATTAR; RUDEK; TURQUINO, 

2010). 
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O método denominado Eficiência Global dos Equipamentos, é uma medida de 

desempenho bastante utilizada para determinar o quão eficaz as fábricas operam os seus 

processos quando são programadas para produzir; mostrando com precisão, o tamanho da 

“fábrica oculta” que existe numa determinada área (COX III; SPENCER, 2002). A fábrica 

oculta é definida por Hansen (2006) como o potencial da capacidade de produção instalada 

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

A utilização da gestão de projetos para implantação da OEE ou de qualquer outro tipo 

de projeto, é justificada pelos benefícios de controle, obtenção da eficiência dos 

procedimentos novos e da eficácia em relação aos objetivos, como citados na literatura.  

O presente trabalho discorre sobre um estudo de caso para aplicação da metodologia 

do PMBoK como meio de planejar, controlar as diversas fases da implantação, ajustar 

procedimentos, capacitar os envolvidos e avaliar os resultados, entre outros, num processo de 

implantação da OEE. 

Para Vargas (2005), a aplicação da gestão de projetos por meio do PMBoK 

proporciona inúmeros benefícios sobre as demais formas de gerenciamento, tendo se 

mostrado eficaz em alcançar resultados desejados dentro do prazo e custo definidos pela 

organização. Sua principal vantagem está na aplicabilidade a projetos de qualquer porte, 

independente de seu tamanho, complexidade e necessidade e restrições de recursos, dentre os 

principais benefícios, destacam-se: 

 

a) evitar surpresas durante a execução dos trabalhos; 

b) permitir desenvolver diferenciais competitivos e novas técnicas, uma vez que toda 

a metodologia está sendo estruturada; 

c) antecipar as situações desfavoráveis que poderão ser encontradas, para que ações 

preventivas e corretivas possam ser tomadas antes que essas situações se 

consolidem como problemas; 

d) adaptar os trabalhos ao mercado consumidor e ao cliente; 

e) disponibilizar os orçamentos antes do início dos gastos; 

f) agilizar as decisões, já que as informações estão estruturadas e disponibilizadas; 

g) aumentar o controle gerencial de todas as fases a serem implantadas devido ao 

detalhamento ter sido realizado; 

h) facilitar e orientar as revisões da estrutura do projeto que forem decorrentes de 

modificações no mercado ou no ambiente competitivo, melhorando a capacidade 

de adaptação do projeto; 
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i) aperfeiçoar a alocação de pessoas, equipamentos e materiais necessários; 

j) documentar e facilitar as estimativas para futuros projetos. 

 

Segundo Prado (2003), a boa prática do gerenciamento de projetos produz resultados 

expressivos para a sobrevivência e progresso das organizações. Dentre os mesmos podemos 

citar um aumento da chance de sucesso dos projetos. No caso deste trabalho, projeto de 

implantação da OEE. 

 

1.5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Inicialmente se buscou junto à realização da pesquisa bibliográfica o referencial 

teórico que sustentou e guiou essa pesquisa. Segundo Gil (1991), o referencial teórico é 

definido quando o estudo é elaborado a partir de materiais já publicados, constituído 

principalmente de livros, artigos de periódicos e atualmente com material disponibilizado na 

Internet. Roesch (1999) chama de “revisão de literatura” uma das seções mais longas e 

trabalhosas, na prática, implica seleção, leitura e análise de textos relevantes ao tema. 

O ensaio teórico que se pretende como este trabalho busca identificar as vantagens e 

possibilidades de aplicar a metodologia do PMBoK para resolver problemas de implantação 

de processos complexos e integrativos. 

Por esta razão, dentre a análise dos dados bibliográficos coletados, a escolha foi pela 

aplicação de uma abordagem combinada entre a abordagem qualitativa e a quantitativa, para 

Creswell e Clark (2006), algumas vantagens de combinar essas duas abordagens são:  

 

a) proporcionar vantagens que compensam os pontos fracos de ambas as abordagens; 

b) prover evidências mais abrangentes para o estudo de um problema de pesquisa do 

que cada abordagem isoladamente; 

c) ajudar a responder a questões que não podem ser respondidas por abordagem 

separadamente; 

d) encorajar os pesquisadores a colaborarem, superando relacionamentos 

contraditórios entre pesquisadores quantitativos e qualitativos; 

e) encorajar o uso de pontos de vista múltiplos ou concepções metodológicas mais do 

que uma simples associação típica das concepções dos pesquisadores quantitativos 

e qualitativos; 
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f) ser “prática” no sentido de que o pesquisador é livre para usar todos os métodos 

possíveis para solucionar o problema da pesquisa. 

 

Portanto a avaliação inicial foi que o presente estudo deveria ser desenvolvido por 

meio de um estudo de caso. Para Guba e Lincoln (1994), o objetivo do estudo de caso é 

relatar os fatos como sucederam, descrever situações ou fatos, proporcionar conhecimento 

acerca do fenômeno estudado e comprovar ou contrastar efeitos e relações presentes no caso. 

Segundo Fidel (1992), o objetivo do estudo de caso é compreender o evento em estudo 

e ao mesmo tempo desenvolver teorias mais genéricas a respeito do fenômeno observado. 

Para Yin (1994), o objetivo é explorar, descrever ou explicar. Por seu lado, Ponte (1994) 

afirma que o objetivo é descrever e analisar. A estes dois, Merriam (1998) acrescenta um 

terceiro objetivo, avaliar. 

Desta forma ao reunir estes vários objetivos, Gomez, Flores e Jimenez (1996:99) 

referem que o objetivo geral de um estudo de caso é: “explorar, descrever, explicar, avaliar 

e/ou transformar”. 

O trabalho seguirá uma sequência estabelecida com base nos trabalhos de Forza 

(2002), Croom (2005) e Sousa (2005), aonde eles definem os seguintes passos para a 

condução do estudo de caso: 

 

a) definir uma estrutura conceitual-teórica, etapa aonde o mapeamento a literatura e o 

delineamento as proposições são realizados; 

b) planejar o caso, selecionando as unidades de análise e contatos, escolhendo os meios 

para coleta e análise de dados e o desenvolvimento do protocolo para coleta dos dados. 

c) conduzir o teste piloto, testando procedimentos de aplicação, verificando a qualidade 

dos dados e fazendo ajustes necessários. 

d) coletar os dados, registrando os dados. 

e) analisar os dados, identificando causalidades e produzindo uma narrativa. 

f) gerar o relatório, provendo estruturas para replicações. 

 

 

 

 

 



 21 

2 REVISÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo serão apresentados os principais conceitos associados à OEE e ao 

PMBoK com base na fundamentação teórica, referenciando livros e autores renomados sobre 

os assuntos abordados. 

 

2.1 MEDIDAS DE DESEMPENHO 

 

Gestão de Operações é a atividade de gerenciamento dos recursos e processos 

produtivos que produzem o pacote de serviços entregue aos clientes. A grande maioria das 

organizações possui uma função (e processos) que tem esse papel, embora muitas vezes não 

sejam por este nome (operações). Essas funções, em geral, processam insumos-clientes, 

materiais, informações, energia e outros – e usam para isso recursos de transformações: 

máquinas, equipamentos, terreno, pessoas, sistemas de informações e outros. A gestão de 

operações preocupa-se basicamente com como estas funções e processos são gerenciados 

(CORRÊA; CORRÊA, 2006). 

A administração da produção é a atividade de gerenciar recursos destinados à 

produção e disponibilização de bens e serviços. Tudo o que você veste, come, senta em cima, 

usa, lê ou lança na prática de esportes chega a você graças aos gerentes de operações que 

organizaram sua produção (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2009). 

Segundo Corrêa e Corrêa (2006), o nível de desempenho de uma operação é a função 

dos níveis de eficiência e eficácia que suas ações têm. Dai: 

 

a)  medição de desempenho pode ser definida como o processo de quantificação da 

eficiência e da eficácia das ações tomadas por uma operação; 

b)  medidas de desempenho podem ser definidas como as métricas usadas para 

quantificar a eficiência e eficácia de ações; 

c)  um sistema de medição de desempenho pode ser definido como um conjunto 

coerente de métricas usado para quantificar ambas, a eficiência e eficácia das 

ações. 

 

Todas as operações produtivas, portanto, precisam de alguma forma de medida de 

desempenho como pré-requisito para melhoramento. Sem a medida de desempenho, seria 
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impossível exercer qualquer controle sobre a operação de forma contínua (SLACK; 

CHAMBERS; JOHNSTON, 2009). 

Medição de desempenho é o processo de quantificar ação, no qual medição significa o 

processo de quantificação, e o desempenho da produção é presumido como derivado de ações 

tomadas por sua administração (NEELY, 1993).  

O comportamento da operação pode ser medido pelo OEE, uma medida de 

desempenho que é realizada a partir de três variáveis: disponibilidade, desempenho e 

qualidade. Cada um desses avalia de maneira específica o comportamento do processo dentro 

de seus determinados parâmetros. Estas variáveis são de grande importância na medição do 

desempenho dos processos, mas se forem avaliados de forma separada, não fornecem uma 

ideia completa da eficácia global do processo. 

 

2.2 OEE 

 

Hansen (2006) explica que a OEE começou a ser reconhecida como um importante 

método para a medição do desempenho de uma instalação industrial no final dos anos 80 e 

início dos anos 90. Surgiu em um período no qual as organizações viram a necessidade de 

analisar as reais condições de seus equipamentos, então a necessidade de um indicador 

utilizado para medir as melhorias implementadas pela Total Productive Maintenance (TPM). 

Para Nakajima (1989), a Total Productive Maintenance (TPM) é um método que tem 

como finalidade melhorar a eficiência e a longevidade das máquinas. Então a OEE surgiu 

como uma ferramenta para medir as melhorias implantadas pela metodologia TPM. A 

utilização do indicador OEE permite que as empresas analisem as reais condições da 

utilização de seus ativos e identifiquem as perdas existentes em ambiente fabril, envolvendo 

índices de disponibilidade de equipamentos, desempenho e qualidade. 

 

2.2.1 Conceito da OEE 

 

Para Slack, Chambers e Johnston (2009), o OEE é considerado um método de 

avaliação da eficácia da capacidade que abrange conceitos de perda de capacidade. A OEE é 

um indicador que explana o percentual de utilização do equipamento em sua capacidade 

máxima, considerando a velocidade máxima como situação ideal para o processo, sem 

paradas ou desvios e com qualidade total. Seu resultado é obtido a partir do produto dos 
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índices de desempenho, disponibilidade e qualidade. Este indicador possibilita a medição da 

diferença entre o real e o ideal. 

Segundo Nakajima (1989), a OEE é uma medição que procura revelar os custos 

escondidos na indústria. Já para Hansen (2006), a medição de desempenho por meio da OEE 

permite que a organização detecte os pontos críticos do processo, focalizando esforços nesses 

recursos. Para que bons níveis de OEE possam ser alcançados é importante uma integração 

entre os grupos de processo, produção, manutenção e qualidade. 

Segundo Nakajima (1989), a eficiência do equipamento depende diretamente das 

perdas que por fim influenciam diretamente o processo produtivo. O autor dividiu as perdas 

em seis, onde cada grupo é caracterizado da seguinte maneira: 

 

a) perda por quebra: perdas que causam a interrupção da função do equipamento 

impossibilitando seu uso causando a indisponibilidade do mesmo; 

b) perdas por setup e regulagens: perda de tempo entre o fim da produção de uma 

peça e a produção da primeira peça sem defeitos e aprovada nos requisitos de 

qualidade da operação; 

c) perda por pequenas paradas e ociosidade: Perda devido a paradas temporárias e 

pequenas interrupções para ajustes; 

d) perdas por queda de velocidade: Acontece quando o equipamento está operando 

com uma velocidade abaixo do especificado ou esperado; 

e) perdas por refugo ou retrabalhos: perda de tempo devido à fabricação de peças 

defeituosas ou que não atendem as especificações de qualidade; 

f) queda de rendimento: quando o equipamento demanda certo tempo para começar a 

funcionar. 

Estas perdas estão divididas de forma que uma ou mais estão ligadas a um dos índices 

que compõe o cálculo de eficiência. A OEE é o produto de três fatores individuais: 

desempenho, qualidade e disponibilidade, como podem ser observados na figura 1 a seguir: 
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Figura 1 - Elementos da eficácia global de uma máquina 

 

 

Fonte: Hansen, 2006. 

 

2.2.2 Utilização da OEE 

 

A OEE é utilizada para medir o desempenho de equipamentos e máquinas ou o 

conjunto destes, possibilitando a indicação de quais os recursos que possuem o menor índice 

de eficiência e que, por isso, necessitam do desenvolvimento de melhorias ou que podem ser 

utilizados como benchmark (RAPOSO, 2011).  Jonsson e Lesshmmar (1999) atestam também 

que, com a utilização deste indicador, é possível identificar onde devem ser desenvolvidas 

melhorias e quais áreas podem ser utilizadas como benchmark. ÉDER Passou por aqui 

Hansen (2006) afirma que uma estratégia da OEE deve ser desenvolvida de forma 

simultânea com os cinco passos da teoria das restrições: implementar na planta ou na fábrica 

piloto utilizando a lista prioritária dos ativos gargalos; concentrar os recursos e o programa 

inicial no gargalo principal; comunicar as outras áreas da planta; implementar na área - no 

gargalo selecionado - todas as mudanças necessárias para obter um elevado OEE; avaliar se 

esta área foi bem-sucedida. Isto é possível porque o gerenciamento de restrições é uma 

abordagem que reconhece o papel que representa a restrição no desempenho final do sistema 

produtivo de maneira global, envolvendo todas as funções de uma empresa (GOLDRATT, 

1990). 
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2.2.3 Cálculo da OEE 

 

Segundo Hansen (2006), a OEE multiplica fatores que representam disponibilidade, 

velocidade e qualidade. O resultado pode ser expresso como uma porcentagem da efetividade 

que esta diretamente relacionada com a real produção do chão de fábrica e pode ser conciliada 

100%.  Ela pode ser precisa e facilmente calculada; ela pode mostrar rapidamente o tamanho 

da “fábrica oculta” que existe em sua área. 

Conforme citado por Corrêa e Corrêa (2006), por meio do cálculo da equação (01) a 

seguir obtemos o resultado da OEE:  

 

                                                                         (01) 

 

Aonde:  

A disponibilidade é dada a partir das paradas não planejadas originadas por perdas por 

interrupções não programadas (quebra de equipamento, setup, necessidades de ajustes no 

equipamento na troca de produto, etc.) e perdas por paradas programadas (manutenção 

preventiva ou programada, almoço, treinamentos, reuniões, etc.). O índice de disponibilidade 

é dado pela equação (02): 

 

                    
                                                           

                           
        (02) 

 

O desempenho considera as perdas por velocidade, aumento de clico de operações, 

atrasos, etc. O índice de desempenho é representado pela equação (03): 

 

               
                                                           

                 
        (03) 

 

Segundo Nakajima (1989), a diferença entre o desempenho teórico e real deve-se às 

perdas associadas às pequenas paradas e à queda de desempenho da máquina (queda da 

velocidade para qual a máquina foi projetada). A qualidade corresponde à produção conforme 

as especificações certas, levando em consideração os refugos que tiveram origem nas falhas. 

Este índice é representado por: 
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                                   –                                

                                  
       (04) 

 

Para que uma empresa possa saber exatamente como está indo o seu indicador OEE, 

Hansen (2006) propôs a seguinte classificação da Eficiência Global do Equipamento: Abaixo 

de 65% é classificado como “inaceitável”; entre 65% e 75%, considera-se “aceitável”, se a 

tendência for crescente; entre 75% e 85% “muito bom” e a partir de 85%, é considerado 

“classe mundial”. Resultados no nível “classe mundial” só são possíveis através de equipes 

multifuncionais buscando a solução de causas raízes de problemas em um sistema maduro de 

melhoria contínua. A maioria dessas melhorias pode ser realizada sem investimentos, como 

mudanças de procedimentos básicos (HANSEN, 2006). 

De acordo com The Productivity Development Team (1999), seu objetivo é analisar 

exclusivamente a eficácia dos equipamentos e não dos operadores. 

 

2.3 PMBOK 

 

Os projetos são dependentes dos processos, e os processos dependem dos projetos. 

Devido a esta dependência congênita entre o gerenciamento de processos e de projetos, à 

medida que os processos proliferam, o mesmo acontece com a necessidade de gerenciar 

projetos relacionados a esses processos (DINSMORE, 1999).  O uso de metodologias de 

gerenciamento de projeto, com suas filosofias e ferramentas correspondentes, podem 

determinar o sucesso ou fracasso de um projeto. 

O PMBoK é uma metodologia que consiste na consolidação do conhecimento e 

expertise na área de gestão de projetos, desenvolvido pelo Project Management Institute 

(PMI), uma organização internacional que reúne profissionais da área de gerência de projetos. 

O PMBoK é o resultado do esforço do PMI em registrar e documentar uma base de 

conhecimentos para a atividade de Gestão de Projetos. A primeira versão foi publicada em 

1984 e revista em 1987,1996 e 2000 (CLELAND; IRELAND, 2002). 

A riqueza de informações do PMBoK está no seu caráter cumulativo e progressivo, 

visto que integram as melhores práticas realizadas pelas empresas ao longo dos últimos anos 

em gerenciamento de projetos e as ferramentas empregadas por elas, servindo de inspiração 

para a redação de livros, materiais de consulta e softwares de gerenciamento de projetos 

(CASAROTTO FILHO; FÁVERO; CASTRO, 1999). 
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O conjunto das etapas de um projeto é conhecido como o ciclo de vida de um projeto. 

Chapman e Ward (1997) citam que o ciclo de vida do projeto é um modo de conceituar a 

estrutura genérica de um projeto ao longo do tempo. Usualmente, é dividido em quatro etapas, 

que são diferenciadas pelo nível de recursos empregados: o grau de definição, o nível de 

conflito, a taxa de gastos e assim por diante. Keeling (2002) destaca que todos os projetos 

passam pelas mesmas etapas do ciclo de vida, porém as curvas do ciclo de vida de projetos 

distintos são sempre diferentes. 

Para VARGAS (2009) as principais características das fases do ciclo de vida são as 

seguintes:  

 

a) fase de iniciação: nesta fase as necessidades dos envolvidos são identificadas e 

transformadas em problemas estruturados que devem ser resolvidos pelo projeto. 

Também definimos nessa fase a missão e o objetivo do projeto, a documentação 

inicial é produzida e as melhores estratégias são identificadas e selecionadas; 

b) fase de planejamento: nesta fase tudo que é necessário para realização do projeto é 

detalhado, interdependências entre atividades, alocação dos recursos envolvidos, 

incluindo cronogramas, análise de custos etc., para que, no final dessa fase, ele 

esteja suficientemente detalhado para ser executado sem imprevistos e dificuldade. 

Nesta fase os planos de escopo, qualidade, tempo, custo, recursos humanos, 

comunicação, riscos e aquisições são desenvolvidos.  

c) fase de execução: tudo que foi planejado anteriormente é colocado em prática. Os 

erros cometidos nas outras fases ficam evidentes nesta fase. Grande parte do 

esforço e do orçamento do projeto é consumida nesta fase.  

d) fase de monitoramento e controle acontece paralelamente ás demais fases do 

projeto. Tem como objetivo controlar aquilo que está sendo realizado pelo projeto, 

de modo a apresentar ações corretivas e preventivas no menor espaço e de tempo 

possível após a detecção da anormalidade. O objetivo do controle é comparar o 

status atual do projeto com o previsto pelo planejamento, tomando ações 

preventivas e corretivas em caso de desvio.  

e) fase de encerramento é quando a execução dos trabalhos é avaliada através de uma 

auditoria interna ou externa, os documentos do projeto são encerrados e todas as 

falhas ocorridas durante o projeto são discutidas durante o projeto e analisadas 

para que erros similares não ocorram em novos projetos, por isso está fase é 

conhecido como a fase de aprendizado. 
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De acordo com a definição do PMBoK (2004), “gerenciamento de projetos é a 

aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim 

de atender aos seus requisitos”. PMBoK descreve um conjunto de processos agrupados em 

áreas de conhecimento, associados com a Gestão de Projetos. O conhecimento necessário ao 

bom desempenho de um gerente de projeto, como destaca o PMBoK, engloba conhecimentos 

relacionados à: 

 

a) Gerência Geral; 

b) Conhecimento e práticas específicas da área em que o projeto está sendo 

desenvolvido (engenharia civil, computação, farmacologia, etc.);  

c) Gerência de Projetos. 

 

A reunião dos conhecimentos e práticas sobre Gestão de Projetos geralmente aplicadas 

gerou o PMBoK. Em razão de sua proximidade temática, estes conhecimentos foram 

agrupados em nove grandes áreas no PMBoK. O quadro 02 a seguir mostra a correlação entre 

as nove áreas e os processos de gestão de cada uma delas com as cinco fases do projeto: 

 

Quadro 1 - Mapeamento de grupos de processos de gerenciamento de projetos e áreas de conhecimento 

 

Áreas do 

conhecimento 

Grupos de Processos para Gerenciamento de Projetos 

 

 

    

 

4. 

Gerenciamento 

de integração 

do projeto 

4.1 Desenvolver 

o termo de 

abertura do 

projeto 

4.2 Desenvolver 

o plano de 

gerenciamento 

do projeto 

4.3 Orientar e 

gerenciar a 

execução do 

projeto 

4.4 Monitorar e 

controlar o 

trabalho do 

projeto 

4.5 Realizar o 

controle 

integrado de 

mudanças 

4.6 Encerrar o 

projeto ou fase 

5. 

Gerenciamento 

do escopo do 

projeto 

 5.1 Coletar os 

requisitos 

5.2 Definir o 

escopo 

5.3 Criar a EAP 

 5.4 Verificar o 

escopo 

5.5 Controlar o 

escopo 

 

6. 

Gerenciamento 

 6.1 Definir as 

atividades 

 6.6 Controlar o 

cronograma 

 

Monitoramento 

e controle 

Iniciação Planejamento Execução Encerramento 
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de tempo do 

projeto 

6.2 Sequenciar 

as atividades 

6.3 Estimar os 

recursos da 

atividade 

6.4 Estimar as 

durações da 

atividade 

6.5 Desenvolver 

o cronograma 

7. 

Gerenciamento 

de custos do 

projeto 

 7.1 Estimar os 

custos 

7.2 Determinar 

o orçamento 

 7.3 Controlar os 

custos 

 

8. 

Gerenciamento 

da qualidade 

do projeto 

 8.1 Planejar a 

qualidade 

8.2 Realizar a 

garantia da 

qualidade 

8.3 Realizar o 

controle da 

qualidade 

 

9. 

Gerenciamento 

de recursos 

humanos do 

projeto 

 9.1 Desenvolver 

o plano de 

recursos 

humanos 

9.2 Mobilizar a 

equipe do 

projeto 

9.3 Desenvolver 

a equipe do 

projeto 

9.4 Gerenciar a 

equipe do 

projeto 

  

10. 

Gerenciamento 

das 

comunicações 

do projeto 

10.1 Identificar 

as partes 

interessadas 

10.2 Planejar as 

comunicações 

10.3 Distribuir 

informações 

10.4 Gerenciar 

as expectativas 

das partes 

interessadas 

10.5 Reportar o 

desempenho 

 

11. 

Gerenciamento 

dos riscos do 

projeto 

 11.1 Planejar o 

gerenciamento 

dos riscos 

11.2 Identificar 

os riscos 

11.3 Realizar a 

análise 

 11.6 Monitorar 

e controlar os 

riscos 
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qualitativa dos 

riscos 

11.4 Realizar a 

análise 

quantitativa dos 

riscos 

11.5 Planejar as 

respostas aos 

riscos 

12. 

Gerenciamento 

das aquisições 

do projeto 

 12.1 Planejar as 

aquisições 

12.2 Realizar as 

aquisições 

12.3 

Administrar as 

aquisições 

12.4 Encerrar as 

aquisições 

Fonte: PMBoK (2008). 

 

Vargas (2005) afirma que um projeto é considerado bem-sucedido no momento em 

que é realizado conforme o planejado, ou seja, o projeto foi concluído dentro do prazo 

determinado, do orçamento previsto e com uma quantidade mínima de alterações no seu 

escopo, utilizando de forma eficiente os recursos (equipamentos, materiais, equipamentos e 

pessoas), atingindo a qualidade e o desempenho desejados, sendo aceito sem restrições pelo 

cliente, não provocando mudanças nas atividades normais da organização e não agredindo a 

cultura da organização. 

 

3 DESENVOLVIMENTO 

 

Este estudo caracteriza-se pela proposta da implantação do indicador OEE respeitando 

as características e etapas do PMBoK, em um contexto real. Iniciando-se pela estruturação do 

projeto com base nas fases do PMBoK, depois pela apresentação da empresa e uma análise 

dos setores. 

 

3.1 ETAPAS DO PROJETO 

 

Conforme comentado na revisão teórica, um projeto é considerado bem-sucedido no 

momento em que é realizado conforme o planejado, ou seja, o projeto foi concluído dentro do 

prazo determinado, do orçamento previsto e com uma quantidade mínima de alterações no seu 

escopo, utilizando de forma eficiente os recursos (materiais, equipamentos e pessoas), 
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atingindo a qualidade e o desempenho desejados, sendo aceito sem restrições pelo cliente, não 

provocando mudanças nas atividades normais da organização e não agredindo a cultura da 

organização. 

Para alcançar esses resultados foram elaboradas e preenchidas as fichas que serviram 

como base e horizonte para este planejamento. 

 

3.1.1 Termo de abertura do projeto 

O termo de abertura do projeto é o documento legal que reconhece a existência de um 

projeto. Ele é utilizado como a linha de base para o trabalho do gerente do projeto. Possui 

diversas informações e detalhes sobre o projeto, incluídos estimativas iniciais de qual o prazo 

destinado, recursos necessários e o orçamento disponível, conforme figuras 2 e 3 (VARGAS, 

2007). Nas figuras 2 e 3 foi elaborado o termo de abertura do projeto de implantação da OEE 

para a empresa estudada. 
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Figura 2 - Termo de Abertura do Projeto 

  
Fonte: o autor, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termo de Abertura do Projeto   

  

Implantação do OEE   
Data   Versão   Autor   

04/2016   1.0   Éder Jose Barbieri   

  
1 -   RESUMO   

Este projeto pro  põem a implantação do método de medida de desempenho     visando diminuir os  
desperdícios incorridos das máquinas, aumentando assim a produtividade da empresa.   

  
2 -   OBJETIVO   

Propor uma ferramenta de medição de desempenho    para medir a eficiência da produção .   

  
3 -   JUSTIFICATIVA   

Controlar condições de produção considerando a disponibilidade do equipamento, capacidade  
produtiva e qualidade dos produtos para  atingir a meta de produzir 100.000 mil baterias ao mês  
até 2016 .   

  
4 -   ESCOPO   

Observar desempenho no setor de  montagem de uma empresa de um produto manufaturado  
identificando os gargalos nesta etapa da produção;   
Estabelecer medidas úteis  s]     a serem realizadas   para controle da eficiência do equipamento;   
Definir procedimentos para medir, registar e avaliar o desempenho e        decidir sobre sua  
utilização.   

  
5 -   NÃO - ESCOPO   

Este projeto não vai abrangir a aplicação do método de desempenho no setor de componentes  
e embalagem.   
A empresa como um todo não é objetivo deste trabalho;   
A análise dos resultados após aplicação;   

  
6 -   INTERESSADOS ( STAKEHOLDERS)   
   Diretoria  Industrial ;   
   Gerente de operações ;   
   Colaboradores da empresa;   
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Figura 3 - Termo de Abertura do Projeto 

 
Fonte: o autor, 2016.  

 

 

7 -   PRAZO ESTIMADO PARA CONCLUSÃO   

  

A execução para realização deste projeto terá início em abril de 2016 e com duração   
máxima de seis meses.   

  

8 -   ORÇAMENTO ESTIMADO PARA A  CONCLUSÃ O   

  

Baixo custo porque se baseia em um projeto de observação e levantamento de dados    

para análise;   

Tempo para capacitação dos operadores e supervisores.   

  

9 -   EQUIPE BÁSICA   

  

   Líder do projeto;   

   Supervisor da Qualidade;   

   Gerente industrial;   

   Operadores ;   

   Equipe    de manutenção   

  

10 -   RESTRIÇÕES   
  

   Disponibilidade do líder do projeto         que não esta full time na empresa ;   

   Localização da empesa;   

   Disponibilidade da produção para auxiliar a implementação do projeto;   

   Tempo para realização do projeto;   

   Limitações financeiras;   

  

-   PREMIS   SAS   
  

   O projeto não possui orçamento para investimentos;   

   Interesse da alta gerência;   
  

12 -   GERENTE DO PROJETO   

  

 Éder José Barbieri 

Ficará responsável pela implantação da OEE, além de alinhar e realizar os 

treinamentos com os colaboradores da empresa. Terá responsabilidade para 

coordenar e analisar os dados levantados pela operação. 

 

  

 

  

   

11 
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3.1.2 Declaração do escopo do projeto 

 

O gerenciamento de mudanças de escopo envolve mudanças de processos e 

procedimentos padrões que são utilizados para gerenciar as mudanças do escopo, que foram 

consubstanciados no plano de gerenciamento do escopo. Este gerenciamento garante que 

sejam coletadas todas as informações relacionadas aos interessados na alteração, além de ser 

realizada, para cada alteração proposta, uma avaliação de custos e benefícios (PMI, 2008). 

O escopo do projeto constitui-se em uma descrição documentada de um projeto, 

quanto a seus resultados, abordagem e conteúdo. É um resumo de suas consequências 

esperadas, permite uma compreensão do que se pretende fazer e com que finalidade 

(VALERIANO, 2004). O escopo é considerado um dos nove módulos do corpo de 

conhecimento do gerenciamento de projeto, com integração, prazo, custo, qualidade, risco, 

recursos humanos, compras e comunicações. O escopo também serve para informar o que vai 

ou não ser feito, pois fornece uma síntese do que se espera do projeto, citando o (sub) produto 

e/ou o trabalho a ser obtido (PRADO, 2001). Dentre essas definições os escopos deste projeto 

foram apresentados pela figura 4. 
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Fonte: o autor, 2016 

 

 

 

  

  
5 -   PRINCIPAIS ENTREGAS E MARCOS   

Definir uma máquina para o projeto piloto;   
Levantar dados da máquina;   
Levantar e definir os tempos padrões ;   
Criar acompanhamento dos tempos padrões ;   
Levantar e definir os motivos das paradas ;   
Criar acompan hamento do tempo parado por motivo ;   
Levantar e definir os principais motivos de refugos ;   
Criar acompanhamento de refugo do processo ;   
Criar o formulário de acompanhamento;  
Treinar operadores no preenchimento dos formulários; ;   
Coletar dados por um período de tempo; 

Cálculo OEE ;   
Análise de resultados ;   

  
6.   RISCOS INICIAIS DO PROJETO   
Tempo limitado;   

Figura 4 - Declaração do Escopo 

  Declaração do escopo do projeto   

  

Implantação da OEE   
Data   Versão   Autor   

04/2016   1.0   Éder José Barbieri   

  
1 -   DESCRIÇÃO DO PROJETO   

Estudo   da implementação da medida de dese mpenho OEE visando  o setor de montagem da  
empresa estudada de modo a garantir um melhor controle da qualidade dos processos.   

  
2 -   PRODUTO DO  PROJETO   

Ao final do projeto será entregue um método para medir a eficiência da produção.   

  
3 -   EXPECTATIVAS   

Apresentação de uma medida de desempenho ;   
Projeto dentro do prazo estabelecido;   

  
4 -   LIMITES DO PROJETO E EXCLUSÕES   

Melhorias no processo;   
Melhorias no  produto; 
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3.1.3 EAP 

 

EAP é a ferramenta de gerenciamento do escopo do projeto, cada nível descendente do 

projeto representa um aumento no nível de detalhamento do projeto, como se fosse um 

organograma (hierárquico). O detalhamento pode ser realizado até o nível desejado 

apresentando dados genéricos ou detalhados (VARGAS, 2007). A figura 5 detalha todos os 

níveis do projeto da OEE. 

 

Figura 5 – Estrutura analítica do projeto EAP 

 

Fonte: o autor, 2016. 

 

3.1.4 Dicionário EAP 

 

O dicionário da EAP é um conjunto de definições que detalham o trabalho a ser 

realizado, bem como os aspectos relacionados aos recursos, predecessores, sucessores e 

riscos. As figuras de 06 ao 11 detalham os níveis detalhados na EAP. 

 

 

 

 

Estrutura analítica do projeto EAP   

  
Implantação do OEE 

  
Data 

  Versão 
  Autor 

  
04/2016 

  1.0 
  Éder José Barbieri 

  
  

1 - 
  EAP 

  

  
  
  
  

2 - 
  DICIONÁRIO EAP 
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Figura 6 - Dicionário da EAP 

 

Fonte: o autor, 2016. 

 

 

DICIONÁRIO EAP   

Pacote: 1.1.1  –   Estruturação  –   Levantamento de dados    

  
1 -   INFORMAÇÕES BÁSICAS   

  

Código EAP   1.1.1   
Resposável   Éder José Barbieri   

Prazo estimado   10   dias   

  
2 -   P RINCIPAIS TAREFAS A SERE M   REALIZADAS   

  

   Visitar a empresa;   

   Coletar os dados sobre a      fabricação;   

   Definir o grupo de produtos estudados;   

  

3 -   R ECURSOS PREVISTOS   

  

   Líder do projeto;   

   Supervisor da Qualidade;   

   Gerente industrial;   

  

4 -   PREDECESSORES PRINCIPAIS DO PACOTE DE TRABALHO   

  

   1.Estruturação   

  

5 -   SUCESSORES PRINCIPAIS DO PACOTE DE TRABALHO   

  

   1.1.1  Escolha do setor   

  

6 -   RISCOS ASSOCIADOS   A O PACOTE DE TRABALHO   

  

   Dados falsos;   

   Alteração do tipos de produtos pós coletamento de dados   
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Figura 7 - Dicionário da EAP 

 

Fonte: o autor, 2016. 

 Industrial;   

  

4 -   PREDECESSORES PRINCIPAIS DO PACOTE DE TRABALHO   

  

   1.1 .1   Escolha do setor   

  

5 -   SUCESSORES PRINCIPAIS DO PACOTE DE TRABALHO   

  

   1. 2 .   –   OEE    

  

6 -   RISCOS ASSOCIADOS AO PACOTE DE TRABALHO   

  

   Alteração na característica do produto (número de placas);   

   Melhorias nos equipamentos durante estudo   (alteração da capacidade) ;   

DICIONÁRIO EAP   

Pacote: 1.1.1.1.1  –   Estruturação  –   Definição do gargalo    

  
1 -   INFORMAÇÕES BÁSICAS   
  

Código EAP   1.1.1.1.1   
Resposável   Éder José Barbieri   

Prazo estimado   9   dias   

  
2 -   PRINCIPAIS TAREFAS A SEREM REALIZADAS   
  

   Levantar a   quantidade de placas por produto;   

   Verificar a capacidade de produção de cada equipameto;   

   Levantar o números de pessoas por equipamento;   

   Definir qual equipamento que limita a produção    

  

3 -   R ECURSOS PREVISTOS   

  

   Líder do projeto;   

   Supervisor da Qualidade;   

   Gerente  
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Fonte: o autor, 2016. 

 

 

 

  

DICIONÁRIO EAP   

Pacote: 1.2  –   OEE     

  
1 -   INFORMAÇÕES BÁSICAS   
  

Código EAP   1.2.   
Resposável   Éder José Barbieri   

Prazo estimado   4   dias   

  
2 -   PRINCIPAIS TAREFAS A SEREM REALIZADAS   
  

   Definir a metodologia proposta para implantação da OEE na empresa;   

   Elaborar o fluxo;   

  

3 -   R ECURSOS PREVISTOS   

  

   Líder   do projeto;   

   Supervisor da Qualidade;   

  

4 -   PREDECESSORES PRINCIPAIS DO PACOTE DE TRABALHO   

  

   1.1.1.1.1  –   Estruturação     –   Definição do gargalo   

  

5 -   SUCESSORES PRINCIPAIS DO PACOTE DE TRABALHO   

  

   1.2. 1   Disponibilidade   

  

6 -   RISCOS ASSOCIADOS AO PACOTE DE TRABALHO   

  

   Não citar alguma   etapa importante.   

  

Figura 8 - Dicionário da EAP 
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Fonte: o autor, 2016. 

 

DICIONÁRIO EAP   

Pacote: 1.2 .1   –   OEE  –   Disponibilidade    

  
1 -   INFORMAÇÕES BÁSICAS   
  

Código EAP   1.2 .1   
Resposável   Éder José Barbieri   

Prazo estimado   2   dias   

  
2 -   PRINCIPAIS TAREFAS A SEREM REALIZADAS   
  

   Definir as paradas planejadas   

   Definir as paradas não planejadas   

  

3 -   R ECURSOS PREVISTOS   

  

   Líder do projeto;   

   Supervisor da Qualidade;   

  

4 -   PREDECESSORES PRINCIPAIS DO PACOTE DE TRABALHO   

  

   1. 2. OEE   

  

5 -   SUCESSORES PRINCIPAIS DO PACOTE DE TRABALHO   

  

   1.2 .2   Qualidade   

  

6 -   RISCOS ASSOCIADOS AO PACOTE DE  TRABALHO   

  

   Não citar alguma parada essencial.   

  

Figura 9 - Dicionário da EAP 
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Figura 10 - Dicionário da EAP 

 

Fonte: o autor, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICIONÁRIO EAP   

Pacote: 1.2.2  –   OEE  –   Qualidade    

  
1 -   INFORMAÇÕES BÁSICAS   
  

Código EAP   1.2.2   
Resposável   Éder José Barbieri   

Prazo estimado   4   dias   

  
2 -   PRINCIPAIS TAREFAS A SEREM REALIZADAS   
  

   Acompanhar o processo      gargalo;   

   Definir as principais perdas       do processo;   

  

3 -   R ECURSOS PREVISTOS   

  

   Líder do projeto;   

   Supervisor da Qualidade;   

  

4 -   PREDECESSORES PRINCIPAIS DO PACOTE DE TRABALHO   

  

   1.2.1 Disponibilidade   

  

5 -   SUCESSORES PRINCIPAIS DO PACOTE DE TRABALHO   

  

   1. 3   Treinamento   

  

6 -   RISCOS  ASSOCIADOS AO PACOTE DE TRABALHO   

  

   Não citar alguma     perda de produto         frequente;   
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Figura 11 - Dicionário da EAP 

 

Fonte: o autor, 2016. 

 

 

 

 

DICIONÁRIO EAP   

Pacote: 1.3  –   Treinamento    

  
1 -   INFORMAÇÕES BÁSICAS   
  

Código EAP   1.3   
Resposável   Éder José Barbieri   

Prazo estimado   4   dias   

  
2 -   PRINCIPAIS TAREFAS A SEREM REALIZADAS   
  

   Desenvolver as    etapas do treinamento;   

   Definir   praticipantes;   

   Definir passos para aplicação da empresa;   

  

3 -   R ECURSOS PREVISTOS   

  

   Líder do projeto;   

   Supervisor da Qualidade;   

   Operadores das máquinas;   

   Supervisos da Produção;   

  

4 -   PREDECESSORES PRINCIPAIS DO PACOTE DE TRABALHO   

  

   1.2.2  Qualidade   

  

5 -   SUCESSORES PRINCIPAIS DO PACOTE DE TRABALHO   

  

   Nenhuma   

  

6 -   RISCOS ASSOCIADOS AO PACOTE DE TRABALHO   

  

   Não envolver todos os colaboraradores com envolvimento no projeto;   
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3.1.5 Plano de gerenciamento de escopo 

 

O plano de gerenciamento de escopo é o documento que descreve os procedimentos 

que serão utilizados para gerenciar todo escopo do projeto. 

 

 

 

Fonte: o autor, 2016. 

 

 

 

 

  
Aprovações   

Participante   Assinatura   Data   

      

      

  

Plano de Gerenciamento de Escopo   

  

Implantação da OEE   
Data   Versão   Autor   

04/2016   1.0   Éder José Barbieri   

  
1 -   DESCRIÇÃO  DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE ESCOPO   

  

   O gerenciamento de escopo será realizado com base na EAP das atividades,  

suas durações e       prazos de entrega;   

   Toda e qualquer alteração no escopo deverá ser avaliada, para que possa ou  

não ser realizada.   

  

2 -   FREQUENCIA DE AVALIAÇÃO DO ESCOPO DO PROJETO   

     O escopo do projeto será avaliado diariamente, por meio de e - mail, conforme  
estabelecido no plano      de gerenciamento das comunicações.   

  

3 -   ADMINISTRAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE ESCOPO   

    O gerente do projeto, Éder José Barbieri será responsável direto pelo plano de  

gerenciamento de escopo, este plano será atualizado semanalmente por meio de  

reuniões .  .  

  

 Figura 12 – Plano de gerenciamento de escopo 
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3.1.6 Lista das atividades com duração 

 

É uma listagem completa com todas as atividades do projeto e suas durações. As 

atividades são as etapas necessárias para se completar um projeto, as mesmas podem ocorrer 

separadamente ou simultaneamente. As atividades destes projetos estão apresentadas pelo 

quadro 13 com suas respectivas durações. 

Figura 13 – Lista das atividades 

 

Continua 

 

LISTA DAS ATIVIDADES COM DURAÇÃO   

  
Implantação do OEE   

Data   Versão   Autor   
04/2016   1.0   Éder José Barbieri   

  
#   Nome da atividade   Duração   
1   Levantamento de dados     

2   Visitar a empresa;   7 dias   

3   Coletar os dados sobre a fabricação ;     2 dias   

4   Definir   o grupo de produtos estudados;   1 dia   

5   Escolha do setor     

6   Analisar setores levan tados de dados ;   5 dias   

7   Definir setor;   1 dia   

8   Coletar os dados sobre áreas do setor defini d o ;     2 dias   

9   Descrever os equipamentos;   2 dias   

10   Definição do gargalo     
11   Levantar a quantidade de placas por produto   4 dias   

12   
Verificar a capacidade de produção de cada  

equipameto ;   
3 dias   

13   Levantar o números de pessoas por equipamento;     1 dia   

14   Definir qual equipamento que limita  a produção   1 dia   

15   OEE     

16   
Definição  da   metodoligia proposta para implantação  

da OEE na empresa;   
1 dia   

17   Elaboração   do fluxo;   1 dia   

18   DISPONIBILIDADE     
19   Definição das paradas planejadas   1 dia   

20   Definição das paradas não planejadas   1 dia   
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Fonte: o autor, 2016. 

 

 

3.1.7 Lista de recursos do projeto 

 

A lista de recursos do projeto é utilizada para definir a alocação de cada recurso no 

projeto. A figura 14 apresenta uma listagem dos recursos em suas disponibilidades. 

 

.Figura 14 - Lista de recursos do projeto. 

 
Fonte: o autor, 2016. 

 

# Nome da atividade Duração 

21 QUALIDADE  

22 Acompanhar o processo gargalo; 2 dias 

23 Definir as principais perdas do processo 2 dias 

24 TREINAMENTO  

25 Desenvolver as etapas do treinamento 1 dia 

26 Definir praticipantes; 1 dia 

27 Definir passos para aplicação da empresa; 2 dias 

 

Lista de recursos do projeto   

  
Implantação do OEE   

Data   Versão   Autor   
04/2016   1.0   Éder José Barbieri   

  
Nome do recurso   Tipo   Disponibilidade   

Linha de montagem A   Equipamento   8 horas/dia   

Linha de montagem B   Equipamento   8 horas/dia   

Formulário de  Apontamento   Documento   100%   

Gerente Industrial   Auxilio ao projeto   2 horas/dia   

Lider de produção A   Auxilio ao projeto   2 horas/dia   

Lider de produção B   Auxilio ao projeto   2 horas/dia   

Colaborador A   Auxilio ao projeto   2 horas/dia   

Colaborador B   Auxilio ao  projeto   2 horas/dia   

Planilha de análise   Documento virtual   100%   
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3.1.8 Matriz de responsabilidades do projeto 

 

A Matriz de responsabilidade do projeto apresenta, na forma de uma tabela, as 

responsabilidades de cada um dos membros da equipe no projeto. A figura 15 apresenta as 

responsabilidades detalhadas de cada recurso, como também as responsabilidades apenas das 

pessoas e funções-chave do projeto, Identifica as responsabilidades, bem como a necessidade 

de apoio e a supervisão de cada grupo de atividades do projeto e de cada plano específico do 

projeto. 

 

 

 

Fonte: o autor, 2016. 

 

 

 

  3   
Levantar dados teóricos   X   S   S   

Definir o gargalo   X   C   S   
Definir os motivos de parada   T   V   S   

Definir principais perdas do processo   T   V   S   
Elaborar formulário   X   V   C   

Elaborar treinamento   X   V   C   
        

  

Legenda:   
T Toma decisão     V Valida  X Executa    C É consultado   A   Analisa   S Suplente   

1.   Gerente do projeto   
2.   Supervisor da indústria   
3.   Colaboradores   

  

Aprovações   
Participante   Assinatura   Data   

      

      

  

Figura 15 - Matriz de responsabilidade do projeto 

Matriz de responsabilidades do projeto   

  

Implantação da OEE   
Data   Versão   Autor   

04/2016   1.0   Éder José Barbieri   

  
Atividades   Responsáveis   

Nome   1   2 
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3.1.9 Plano de gerenciamento de recursos humanos 

 

Segundo Vargas (2007) o plano de gerenciamento de recursos humanos é o documento 

formal que descreve os procedimentos que serão utilizados para gerenciar todos os recursos 

do projeto. Para este projeto o plano de gerenciamento de recursos humanos foi apresentado 

pela figura 16. 

 

Figura 16 - Plano de gerenciamento de recursos humanos 

 

Fonte: o autor, 2016. 

 

 

 

Plano de Gerenciamento de Recursos Humanos   

  

Implantação do OEE   
Data   Versão   Autor   

04/2016   1.0   Éder José Barbieri   

  

1 -   DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS  

HUMANOS   

As principais responsabilidades estão centralizadas no gerente do projeto, que terá  

assistência do gerente industrial na dúvidas macro sobre o processo, os líderes de  

produção tanto da linha de montagem A quanto da B auxiliarão o gerente nos  

treinamentos d oos colaboradores que por fim terão como função o preenchimento dos  

formulários de apontamento.   

  

2 -   CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RESULTADOS   

Os resultados do trabalho de todos os envolvidos será avaliada       semanalmente pelo  

gerente de projeto, por meio de e -        mail.   

Ao final do projeto será realizada uma reunião de avaliação de todos os membros da  

equipe.   

3 -   FREQUÊNCIA DE AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO  

DE RECURSOS HUMANOS.   

Os resultados referentes ao desempenho da equipe será apresentada semanalmente  

por e - mail e ao final do projeto por meio de reunião presencial conforme estabelecido  

no plano de gerenciamento das comunicações.   

4 -   ADMINISTRAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RECU RSOS  

HUMANOS   

O gerente do projeto, Éder José Barbieri será responsável direto pelo plano   de  

gerenciamento de recursos humanos, este plano será atualizado seguindo a  

necessidade.   
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3.1.10 Plano de gerenciamento de riscos 

 

Este é o documento formal que descreve os procedimentos que serão utilizados para 

gerencias os riscos por meio do projeto. O plano de riscos é um dos planos secundários do 

plano geral do projeto. Os riscos representam, ao mesmo tempo, ameaças e oportunidades; 

são incertezas que surgem no decorrer do projeto e que requerem aprimoramento 

(HELDMAN, 2006). Por isso, nem sempre são ruins, mas representam possibilidade de 

resultados indesejáveis (VALERIANO, 2004). Para gerenciar os riscos deste projeto foi 

elaborado um plano de gerenciamento de riscos apresentado pela figura 17. 

. 

Figura 17- Plano de Gerenciamento de Riscos 

 

Fonte: o autor, 2016. 

 

3.1.11 Plano de gerenciamento das comunicações 

 

O Plano de gerenciamento das comunicações é o documento formal que descreve os 

procedimentos que serão utilizados para gerenciar todo o processo de comunicação no 

projeto. Dinsmore e Cavalieri (2008) destacam que, se existir boa comunicação no ambiente 

de projeto, a equipe estará motivada, ampliando as chances de sucesso no projeto. Os autores 

Plano de Gerenciamento de Riscos   

  

Implantação do OEE   
Data   Versão   Autor   

04/2016   1.0   Éder José Barbieri   

  

1 -   DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS   

definidos, a identificação, a avaliação e o monitoramento de riscos devem ser feitos  

por meio de e   -mail  

  

2 -   FREQUENCIA DE AVALIAÇÃO DOS RISCOS DO PROJETO   

Os riscos previamente identificados serão avaliados semanalmente por meio de e-mail  

conforme previsto n o plano de gerenciamento das comunicações.   

  

3 -   ADMINISTRAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTE DE RISCOS   

O gerente do projeto, Éder José Barbieri será responsável direto pelo plano de  

gerenciamento de riscos, este plano será atualizado seguindo a necessidade.   

O gerenciamento de riscos do projeto será realizado com base nos riscos previamente  
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ainda complementam dizendo que a maioria dos gerentes dos projetos concluídos com 

sucesso gastaram aproximadamente noventa por cento de seu tempo envolvidos com algum 

tipo de comunicação, seja ela escrita, falada, de forma não verbal, com um estilo formal ou 

informal. Para o projeto deste trabalho foi elaborado um plano de gerenciamento de 

comunicações apresentado pela figura 18. 

. 

 

Figura 18 - Plano de Gerenciamento das Comunicações 

 

Fonte: o autor, 2016. 

 

3.1.12 Plano de gerenciamento da qualidade 

 

O plano de gerenciamento da qualidade é o documento formal que descreve os 

procedimentos que serão utilizados para gerenciar todos os aspectos da qualidade do projeto.  

Para Fonseca (2006), os processos de gerenciamento de qualidade são implantados por meio 

de política, procedimentos e processos de planejamento, garantia e controle da qualidade. 

Plano de  Gerenciamento das Comunicações   

  

Implantação do OEE   
Data   Versão   Autor   

04/2016   1.0   Éder José Barbieri   

  

1 -   DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO DAS  

COMUNICAÇÕES.   

O gerenciamento das comunicações será realizado por meio dos processos de  
comunicação citados abaixo:   

   E - mails;   

   Documentos impressos;   

   Reuniões presenciais;   

   Telefone   

   Treinamento   

  

2 -   EVENTOS DE COMUNICAÇÂO.   

Os principais eventos de comunicação são:   

   Reunião inicial com todos os envolvidos   

   Treinamento pré -   implementação.   

   E - mails de   follow up durante o projeto.   

   Reunião de encerramento   
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Planejamento é a identificação de padrões de qualidade relevantes ao projeto e determinação 

de como obtê-los; garantia é a aplicação das atividades de qualidade planejadas e 

sistematizadas nos processos necessários para atender aos requisitos; controle é o 

monitoramento de resultados do projeto, o qual determina os resultados de acordo com os 

padrões de qualidade e contribui para eliminar as causas de um desempenho insatisfatório. 

Neste trabalho o plano de gerenciamento da qualidade esta apresentado pela figura 19. 

 

Figura 19 - Plano de Gerenciamento da Qualidade 

 

Fonte: o autor, 2016. 

 

3.2 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 

 

A empresa estudada foi fundada em 1989, está localizada na região Sul do Brasil e 

atua no mercado de reposição de baterias automotivas, na época que foi fundada sua produção 

era de 150 baterias mensais atualmente a produção é de cerca de 100.000 baterias ao mês. O 

portfólio de produtos inclui baterias para carros, caminhões, tratores e motos.   

Plano de  Qualidade do Projeto   

  
Implantação do OEE   

Data   Versão   Autor   
04/2016   1.0   Éder José Barbieri   

  
  
  

REQUISITOS DE QUALIDADE   

PRODUTO   REQUISITO   
Ficha para monitoramento   Correto preenchimento   

    
    
    
    

  
  

1 -   DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS DE  GERENCIAMENTO DA QUALIDADE.   
O gerenciamento da qualidade será baseada nos fatores de sucesso, todas as  
mudanças que poderão afetar a qualidade prevista devem ser avaliadas.   
  

2 -   FREQUENCIA DE AVALIAÇÃO DOS REQUISITOS DE QUALIDADE DO  
PROJETO   

Os requisitos da  qualidade do projeto deverão ser avaliados semanalmente por meio  
de e - mails entre os líderes de produção e o gerente de projeto.   
  

3 -   ADMINISTRAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE QUALIDADE.   
A gerente do projeto, Éder José Barbieri será responsável direto pelo plano de  
gerenciamento de qualidade, este plano será atualizado seguindo a necessidade.   
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Como a produção de baterias pode variar pelo tipo, neste trabalho será realizado um 

estudo para aplicação da OEE na linha de produção de baterias de carro e caminhão dos 

modelos. Serão estudadas duas linhas de produção que vamos chamar de A e B. 

  

3.3 APRESENTAÇÃO DOS SETORES 

 

Uma bateria é composta basicamente por chumbo e solução eletrolítica e sua produção 

passa por três etapas. A primeira etapa é definida como componentes, nessa etapa são 

fabricadas as placas positivas e placas negativas, a segunda é a montagem aonde é realizado a 

montagem das placas nos conjuntos plásticos e a última etapa é o acabamento aonde se realiza 

a formação e embalagem das baterias. 

 

3.4 COMPONENTES  

 

Este setor é responsável pelo desenvolvimento das grades das baterias que é uma tela 

de chumbo que tem a função de servir como condutor de corrente elétrica e sua estrutura 

metálica é quem sustenta o material ativo. A composição das grades é de 95% de chumbo e 

5% de outros elementos, que são adicionados principalmente para melhorar as propriedades 

mecânicas e de condutividade da grade. Neste processo são fabricados cinco tipos de grades 

(Grade liga cálcio (Ca) – Negativa. Grade liga selênio (Se) – Positiva, Grade liga estanho (Sn) 

– Positiva, Grade liga prata (Ag) – Positiva). 

O setor de componentes possui oito áreas, sendo eles: fundição de grades por 

gravidade, fundição de grades fita em bobina, moinho de óxido, masseira, empastadeira de 

lona e empastadeira contínua. 

 

3.4.1 Montagem 

 

O setor montagem possui cinco áreas que tem a função de agrupar os componentes 

previamente fabricados e os componentes comprados como a caixa e a tampa e os separadores 

de polietileno, que vão formar as baterias. Existem duas linhas de montagem, a primeira que 

iremos denominar de A é uma linha de produção automatizada, já a linha denominada de B é 

uma linha semi-automática. 
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3.4.2 Acabamento 

 

A última etapa denominada de acabamento engloba duas áreas, a formação e a 

embalagem.  O processo de formação é aonde as baterias são formadas para o armazenamento 

de energia elétrica. Essa etapa se faz por meio da colocação de solução de ácido sulfúrico e da 

passagem de corrente elétrica. Cada modelo de bateria tem o seu plano específico, com carga, 

amperagens e tempos definidos. 

A embalagem é o acabamento final da bateria, aonde são feitas as limpezas e as 

identificações de cada bateria, para que possam estar prontas para o mercado. 

 

3.5 PRODUTOS ESTUDADOS 

 

Atualmente a produção de baterias de carros e caminhões possui uma variedade de 26 

baterias, neste trabalho irão ser estudados 10 modelos os quais estão listados abaixo: 

 

 F38DF 

 F40D/E 

 F45DG/EG 

 F50D/E 

 F55D/E 

 F60D/E 

 F70DG/EG 

 F75/E 

 B90EP 

 F105 

 

3.6 DEFINIÇÃO DO SETOR ESTUDADO 

 

Dos setores apresentados neste trabalho será estudado o setor denominado de 

montagem, pois é considerado o setor mais crítico do processo. As áreas que englobam este 

setor estão descritas abaixo com suas funções. 
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3.6.1 Envelopadeira 

 

É o processo que tem a função de agrupar as placas positivas, placas negativas e 

separadores que vão formar os vasos das baterias. As placas negativas são inseridas dentro de 

um envelope e então são separadas intercalando uma positiva e uma negativa envelopada 

formando um conjunto que irá preencher um vaso. Na linha A este processo trabalha com 

duas pessoas e na B com três.  

 

3.6.2 Farmer 

 

Nesta etapa serão fabricados os elementos. Os elementos são um conjunto de placas 

positivas e negativas intercaladas entre os separadores aonde são mergulhadas em um molde 

de chumbo líquido que formará os elementos.  A Linha A trabalha com uma pessoa e a B com 

duas. 

 

3.6.3 Montagem 

 

É principalmente durante está etapa do processo que se verifica a diferença entre as 

duas linhas. Na linha B está etapa possui dois colaboradores que tem como função colocar os 

elementos produzidos nas farmer nas divisórias internas da caixa, porém na linha A este 

processo acontece de forma automática após a farmer. 

 

3.6.4 Extrusora 

 

As caixas de baterias possuem furos internos entre as divisórias dos vasos, é nesta 

etapa que os conectores são fundidos através de um torque mecânico e uma descarga elétrica, 

e isto irá gerar a ligação em série dos seis elementos. Em ambas as linhas de montagem, a 

extrusora trabalha com uma pessoa. 

 

3.6.5 Seladora 

 

Este processo consiste em fechar a bateria por meio da queima da tampa e da caixa, 

para não permitir vazamento de ácido, após sua formação. Na linha A o número de 

funcionários é um e na linha B são dois. 
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3.7 IMPLANTAÇÃO DA OEE 

 

A metodologia proposta para implantação da OEE seguirá os passos conforme o 

fluxograma apresentado na figura 20: 

 

Figura 20 - Fluxograma da implantação OEE 

 

Fonte: o autor, 2016. 

 

As etapas do fluxograma serão detalhadas a seguir.  
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3.8 DEFINIÇÃO DA MÁQUINA PARA O PROJETO PILOTO E LEVANTAMENTO DE 

DADOS 

Slack, Chambers e Johnston (2009) definem o gargalo como a parte que limita a 

produção de todo o processo, esta etapa do processo representa a restrição de capacidade no 

processo. Segundo COX III e SPENCER (2002), se houver diversas operações em linha, com 

takt time diferentes, aquela ou aquelas operações (pode existir mais de um gargalo em uma 

linha ou sistema produtivo) de takt time limitam a capacidade produtiva e, desta forma, geram 

ociosidade de capacidade nas demais etapas do processo. 

O gargalo foi definido através da análise de tempos, verificando o maior takt time 

entre as operações, definindo assim o nosso equipamento que irá ditar o ritmo da linha de 

produção.  

Para definição do gargalo da empresa foi realizada a tabela 1, com a capacidade de 

todas as áreas do setor de montagem.  
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Tabela 1 - Capacidade da linha B e da linha A 

 

Fonte: o autor,2016 . 

 

Após a realização do levantamento de dados o gargalo definido para as duas linhas de 

montagem, tanto para a velha quanto para a nova é a Envelopadeira, pois ela que dita o ritmo, 

devido a sua baixa capacidade de produção. Além deste motivo, a escolha destas linhas de 

montagem para implementação do projeto piloto deve-se também ao fato da simplicidade e 

rapidez para a coleta dos dados, por se tratar de duas linhas com grande grau de automação, 

ou seja, não haveria problemas na coleta dos dados por falta de tempo do colaborador. 

 

3.9 DEFINIÇÃO DAS PARADAS E MÉTODO DE ACOMPANHAMENTO 

 

De acordo com CHIARADIA (2004, apud BARBER et al., 2003) a definição da 

tipologia da parada é uma etapa importante para o cálculo da OEE, devendo ser realizada pela 

Baterias / h
Placas /h

Baterias / h
Placas /h

Baterias / h
Placas /h

Baterias / h
Placas 

/h Baterias / h
Placas /h

F48DF 48 30 1440 40 1920 40 1920 50 2400 80 115200

F40D/E 42 130 5460 130 5460 130 5460 130 5460 130 709800

F45DG/EG 54 130 7020 130 7020 130 7020 130 7020 130 912600

F50D/E 54 130 7020 140 7560 140 7560 140 7560 140 982800

F55D/E 66 130 8580 140 9240 140 9240 140 9240 140 1201200

F60D/E 72 110 7920 130 9360 130 9360 140 10080 140 1108800

F70DG/EG 84 90 7560 110 9240 110 9240 140 11760 140 1058400

F75/E 90 85 7650 95 8550 110 9900 130 11700 120 918000

B90EP 78 80 6240 80 6240 100 7800 110 8580 100 624000

F105 90 70 6300 80 7200 90 8100 110 9900 100 630000

Baterias / h
Placas /h

Baterias / h
Placas /h

Baterias / h
Placas /h

Baterias / h
Placas 

/h Baterias / h
Placas /h

F48DF x x x x x x x x x x x

F40D/E 42 160 6720 240 10080 240 10080 240 10080 240 10080

F45DG/EG 54 160 8640 240 12960 240 12960 240 12960 240 12960

F50D/E 54 160 8640 240 12960 240 12960 240 12960 240 12960

F55D/E 66 150 9900 240 15840 240 15840 240 15840 240 15840

F60D/E 72 150 10800 240 17280 240 17280 240 17280 240 17280

F70DG/EG 84 140 11760 220 18480 220 18480 220 18480 220 18480

F75/E 90 140 12600 220 19800 220 19800 220 19800 220 19800

B90EP 78 130 10140 200 15600 200 15600 200 15600 200 15600

F105 90 130 11700 200 18000 200 18000 200 18000 200 18000

Quantidad
e de Placas

Modelo

Quantidad
e de Placas

Modelo

Capacidade de Produção
Capacidade de 

Produção
Capacidade de Produção

Capacidade de 
Produção

Capacidade de 
Produção

Farmer Montagem Extrusora Seladora

Montagem Extrusora Seladora

Capacidade de 
Produção

LINHA A

Capacidade de Produção Capacidade de 
Produção

Capacidade de 
Produção

Envelopadeira

Capacidade de Produção

FarmerEnvelopadeira

LINHA B
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própria empresa, por se tratar do momento em que a empresa descreve como entende as 

perdas existentes em seu sistema de produção. 

No projeto em questão essas paradas serão definidas abaixo de acordo com as 

características da empresa analisada com base nas definições de Hansen. No capítulo 5 será 

apresentando um exemplo da listagem das paradas (planejadas e não planejadas) com códigos.  

 

3.9.1 Paradas planejadas 

 

a) início de Turno; 

b) reunião planejada; 

c) refeição; 

d) limpeza de máquinas e trocas de ferramentas; 

troca de produto; 

e) manutenção planejada; 

f) realização de testes; 

g) falta de programação; 

h) treinamento; 

i) ginástica Laboral. 

 

3.9.2 Paradas não planejadas 

 

a) manutenção corretiva mecânica; 

b) manutenção corretiva eletrônica; 

c) Set up induzido (a linha para por razões externas): 

o falta de energia; 

o falta de insumos; 

o falta de operador; 

o Falhas no início da produção;  

o Falta de matéria prima; 

d) Matéria prima fora das especificações; 

e) Falha operacional (causada pela não observação de procedimentos operacionais); 

f) Limpeza dos equipamentos (sujeira). 
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3.10 DEFINIÇÃO DAS PERDAS DE PROCESSO E MÉTODO DE 

ACOMPANHAMENTO 

 

Por meio de um levantamento feito in loco e do histórico apresentado, foi encontrado 

um grande número de perdas que geram refugo ou retrabalho. Essas perdas ocorrem 

principalmente durante o processo de montagem, identificam-se essas perdas nas placas, 

caixas e tampas das baterias. Atualmente a empresa já possui um sistema próprio para realizar 

a medição dos refugos, mas essas perdas são generalizadas sem que haja qualquer forma 

identificação das maiores causas. Visando uma melhor identificação das causas das perdas de 

processo foram listadas de uma maneira mais específicas as perdas geradas nos gargalos. Com 

auxílio da ferramenta OEE será possível entender quais são maiores agentes causadores de 

refugos e retrabalhos. A seguir estão apresentadas as perdas: 

 

a) pontas dos separadores com tamanho diferente; 

b) separador danificado; 

c) envelope danificado; 

d) placas soltas; 

e) placas queimadas; 

f) trincas nas placas; 

g) trincas nos conectores. 

 

3.11 FORMULÁRIO DE APONTAMENTO 

 

O formulário desenvolvido para esta aplicação esta apresentado na figura 21 a seguir: 
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Figura 21 - Formulário de apontamento 

 

Fonte: o autor,2016. 

 

3.12 TREINAMENTO 

 

Para um bom resultado na aplicação da OEE é necessário uma boa capacitação de 

recursos humanos. O comprometimento dos colaboradores é essencial para a implantação 

desta ferramenta. Segundo Lacombe (2005) treinamento é definido como qualquer atividade 

Turno MinHora Fim

Trincas nos conectores

Outros

1◦ Turno 

 Pontas dos separadores com tamanho diferente

Separador danificado

Envelope danificado

Placas soltas

Placas queimadas

Trincas nas placas

2◦ Turno Tipo de Perda

Peças com defeito (n◦ de placas)

Disponibilidade

ObservaçãoCód Parada Hora Início

Quantidade 

Produzida

(Baterias)

1◦ Turno 

Hora Fim

Quantidade 

Produzida

(Placas)

 Registro da produção

Envalopadeira 

ProdutoLinhaData

Hora Início

A B

2◦ Turno 
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que contribua para tornar uma pessoa apta a exercer sua função ou atividade, para aumentar a 

sua capacidade de exercer melhor essas funções ou atividades, ou para prepará-la para exercer 

de forma eficiente novas funções ou atividades. 

Os treinamentos devem acontecer em três etapas, a primeira deve ser para os 

supervisores e líderes de produção. Neste modelo será apresentada a parte teórica contento 

conceitos das métricas da OEE, aplicações de sucesso, seus benefícios e uma explicação da 

planilha de como ela funciona e como deve ser preenchida. A segunda parte seria uma parte 

teórica com exemplos da fábrica, benefícios e o preenchimento das fichas que serão 

apresentadas todos os campos a ser preenchidos com exemplos do dia a dia. A última etapa 

seria uma sensibilização com todos os colaboradores com objetivo de apresentar os conceitos 

da ferramenta e uma explicação das métricas.  

 

4 PROPOSTA DE APLICACÃO DA OEE NA EMPRESA  

 

O objetivo deste capítulo é descrever o funcionamento da ferramenta OEE na empresa 

avaliada. Isso vai acontecer por meio de uma análise dos tempos de produção, das paradas e 

as perdas apresentadas no capítulo 4 e apresentação de resultados da aplicação de ambas as 

ferramentas. Este objetivo será realizado em duas etapas. 

 Iniciando-se pela escolha dos participantes e definição das atividades realizada. Em 

seguida, será apresentado o procedimento para preencher a ficha e a planilha de apontamento. 

 

4.1 ESCOLHA DOS PARTICIPANTES 

 

A escolha dos participantes do projeto foi de acordo com o grau de envolvimento com 

o processo escolhido e com o equipamento a ser monitorado. Para um bom desenvolvimento 

do projeto foram atribuídas funções e responsabilidades para cada integrante do projeto.  

 

a) operador da envelopadeira: 

- apontamento diário da produção; 

- apontamento diário das paradas; 

- execução de melhorias a ações corretivas imediatas. 

b) facilitador 

- treinar e orientar os operadores; 

- verificar se os apontamentos estão sendo feitos de forma correta; 
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- corrigir marcações erradas; 

- apontamento nas planilhas 

- análise dos dados e dos gráficos; 

- preparação de relatórios para apresentação aos integrantes e interessados no projeto; 

- comunicar resultados; 

- planejar plano de ação. 

     c) gerente 

- avaliar os resultados obtidos; 

- estabelecer metas. 

 

4.2 FICHAS DE PRODUÇÃO 

 

A ficha de produção vai funcionar por equipamento. A primeira etapa o operador deve 

preencher a data que esta realizando o apontamento, marcar em qual linha ele esta trabalhando 

e qual o código do produto, o horário início e o horário fim, conforme exemplo da figura 22. 

No caso de troca de produto no mesmo dia é necessário abrir um ficha nova. A quantidade de 

placas e baterias produzidas deve ser preenchida de acordo com a figura 23. 

 

Figura 22 - Ficha para registro da produção 

 

Fonte: o autor, 2016. 

 

23:30 14:30 

1344 

 

Quantidade  
Produzida 
(Baterias) 

25 28 

Primeiro Turno  

Hora Fim 

Quantidade  
Produzida 
(Placas) 

1200 

6:30 14:30 

 Registro da produção 

Envalopadeira  
Produto 
F40/DE 

Linha Data 
10/04/2016 

Hora Início 

A B 

Segundo Turno  
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Figura 23 – Quantidade padrão de placas por bateria 

 

Fonte: o autor, 2016. 

 

A segunda parte do preenchimento das fichas é realizada pelas paradas planejadas e 

não planejadas. O operador deve escrever código da parada conforme Figura 25, o turno, o 

horário de início e fim da parada, quantidade de minutos e se achar necessário alguma 

observação. Na figura 24 é possível verificar um exemplo de preenchimento das paradas de 

máquinas. 

 

Figura 24 - Ficha para registro da produção 

 

Fonte: o autor, 2016. 

 

Quantidad
e de Placas

F48DF 48 30 1440 x -

F40D/E 42 130 5460 160 6720

F45DG/EG 54 130 7020 160 8640

F50D/E 54 130 7020 160 8640

F55D/E 66 130 8580 150 9900

F60D/E 72 110 7920 150 10800

F70DG/EG 84 90 7560 140 11760

F75/E 90 85 7650 140 12600

B90EP 78 80 6240 130 10140

F105 90 70 6300 130 11700

Capacidade de Produção

Linha A Linha B

Envelopadeira

Capacidade de 
Produção

Envelopadeira

Turno Min

1 30

2 10

Hora Fim

8:00 Reunião Diária

15:4019 Placa queimada

Disponibilidade

ObservaçãoCód Parada Hora Início

7:30

15:30

2



 63 

Figura 25 - Lista de paradas 

 

Fonte: o autor, 2016. 

 

A última etapa do preenchimento da ficha refere-se às perdas por qualidade (refugo ou 

retrabalho). Nesta etapa deve ser preenchido o número de placas com defeito de acordo com o 

motivo de acordo um a figura 26. 

 

Descrição 

PARADAS PLANEJADAS

Código de parada Descrição 

Limpeza dos equipamentos (sujeira);

Manutenção corretiva eletônica

Falta de energia
Falta de insumos

Falta de operador,

Falhas no início da produção 

Ginástica Laboral

Início de Turno

Reunião planejada

Refeição

Limpeza de máquinas e trocas de ferramentas

Troca de produto

 Manutenção planejada
Realização de testes
Falta de programação

Treinamento

Matéria prima fora das especificações
Falha operacional (causada pela não 

observação de procedimentos operacionais)

Falta de matéria prima

9

10

11

12

Manutenção corretiva mecânica

PARADAS  NÃO PLANEJADAS

1

2

5

6

7

8

Código de parada

20

21

18

19

16

17

15

14

3

4

LISTA DE PARADAS
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Figura 26 – Placas com defeito 

 
Fonte: o autor, 2016. 

 

 

4.3 PLANILHA DE APONTAMENTO 

 

Para a coleta dos dados foi elaborada uma planilha eletrônica no Excel (figura 27 a 

30), que deve ser alimentada diariamente. Esta planilha vai apresentar os indicadores da OEE 

por meio de cálculos desenvolvidos na mesma. A primeira etapa para o desenvolvimento da 

planilha deverá ser o preenchimento dos dados registrados na Ficha de Registro de Produção 

(Figura 22).  São registrados os dados de produção divididos por produtos. Como a 

alimentação do sistema é feita pelos os facilitadores, a planilha foi elaborada visando 

praticidade e simplicidade.  

N 

Figura 27– Planilha de Apontamento Parte 1 

 

Fonte: o autor, 2016. 
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Trincas nas placas
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Figura 28 - Planilha de Apontamento Parte 2 

 
Fonte: o autor, 2016. 

.  

 

Figura 29 - Planilha de Apontamento Parte 3 

 
Fonte: o autor, 2016. 
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Figura 30 - Planilha de Apontamento Parte 4 

 
Fonte: o autor, 2016.  

 

 

Todos os campos em azul claro da planilha são calculados automaticamente não sendo 

necessária qualquer forma de preenchimento por parte dos facilitadores. As fórmulas baseadas 

em Hansen foram elaboradas conforme o sistema de cálculo apresentado pela Figura 31. 

Figura 31 - Sistema de cálculo da OEE 

 

Fonte: Hansen, 2006. 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Primeiramente ao citar as vantagens da utilização da OEE, conforme Santos e Santos 

(2007) analisaram, a aplicação deste indicador vai além da determinação de um número que 

indique a eficácia do equipamento, permite identificar também onde estão os potenciais de 

melhoria dos equipamentos. Envolvendo todos os setores da empresa por meio de um 

indicador, ajudando na liderança na administração de recursos, bem como em uma busca 

constante para o aumento da eficácia global da empresa. 

O gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas 

e técnicas para projetar atividades, de maneira a satisfazer ou exceder as necessidades e 

expectativas dos principais interessados. O objetivo deste trabalho consistiu em apresentar a 

aplicação do indicador OEE em um sistema produtivo de uma empresa de baterias 

automotivas, e foram utilizadas para isso, as etapas definidas pelo PMBoK que serviram de 

apoio para estruturação e orientação deste projeto de implantação.  

Conforme já citado na revisão teórica, o PMBok é um material genérico que serve 

para ajudar todas as áreas de conhecimento, ou seja, tanto para construção de uma casa, 

processo de produção industrial, ou como neste caso a implantação de uma ferramenta. 

Analisando a aplicação do PMBoK, sua estrutura permitiu um maior controle gerencial de 

todas as etapas a serem implementadas devido ao detalhamento ter sido previamente 

realizado. 

Uma análise mais aprofundada de cada etapa mostrou que este melhor gerenciamento 

a cada etapa nos permitiu antecipar situações desfavoráveis que poderiam acontecer, para que 

assim tomássemos ações preventivas evitando que estes problemas se tornassem reais. A 

tomada de decisões foi agilizada pelo fato de todos os detalhes e as informações já estarem 

disponíveis e estruturados. 

A proposta de gestão do projeto proporcionou melhor controle das mudanças e a 

documentação facilitou as estimativas para as melhorias. Foi possível observar também que as 

práticas que constituem as etapas do PMBoK são apresentadas de forma padrão e como neste 

trabalho cabe aos gerentes de projeto selecionar aquelas que melhor se adéquam a realidade e 

complexidade do projeto em questão. 

Portanto a utilização da ferramenta de gestão de projetos PMBoK, foi eficaz, pois 

permitiu medir, avaliar e divulgar os resultados de forma mais estruturada e detalhada para a 

empresa. Porém algumas dificuldades e obstáculos foram encontrados ao longo da realização 

do trabalho. (uma estrutura permite antecipar possíveis erros, desvios, entre outros). 
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É possível citar um exemplo de como a estrutura do PMBoK foi útil para o sucesso do 

projeto. Durante a estruturação do trabalho houve uma mudança referente à montagem dos 

produtos que foram selecionados para análise, porém esta mudança, que já havia sido 

apontada como um provável risco foi devidamente comunicado ao gerente do projeto 

seguindo o plano de gerenciamento de comunicação. 

Para o projeto em estudo, a implantação da OEE, a estrutura do PMBoK se mostrou 

complexa e a estrutura padrão teve que ser adaptada para que a complexidade fosse reduzida 

tornando a utilização do método mais simples.  Portanto o PMBoK pode se mostrar complexo 

para o gerente que possuam pouca ou nenhuma experiência na estruturação de projetos. 

Portanto com o auxílio do PMBoK foi possível estruturar e apresentar os dados sobre 

o estudo da implantação da ferramenta OEE na linha de produção. Com isto foi possível 

apresentar uma ferramenta que irá ajudar a medir a eficiência dos equipamentos em duas 

linhas de produção. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho demonstrou, por meio de estudo de caso, como a utilização da 

ferramenta de gestão de projetos PMBoK representou um facilitador para a implantação do 

indicador OEE em uma fábrica de baterias automotivas. 

Foram elaborados alguns passos imprescindíveis ao sucesso do projeto, tais como: 

Termo de abertura do projeto, declaração do escopo do projeto, EAP, dicionário da EAP, lista 

das atividades com duração, lista de recursos do projeto, matriz de responsabilidade do 

projeto, plano de gerenciamento de recursos, plano de gerenciamento de riscos, plano de 

gerenciamento das comunicações e o plano de gerenciamento da qualidade. 

Pode-se então verificar a importância e os benefícios que a estruturação e o 

gerenciamento de um projeto, por meio de uma metodologia reconhecida podem trazer ao 

gerente do projeto e aos stakeholders. A adoção do modelo beneficiou a gerente do projeto 

com o aumento do controle por meio da divisão das etapas em subdivisões, que desta forma 

se tornaram mais fáceis de serem gerenciadas através de uma EAP. 

A utilização dessa ferramenta de gerenciamento de projeto proporcionou também 

novos conhecimentos, que são denominados pela literatura como “lições aprendidas”, e estas 

podem a vir a se tornar úteis no desenvolvimento de projetos futuros. 

 Por fim vale destacar a necessidade de preencher alguns espaços para a validação deste 

método. O ponto a ser recomendado é a realização de um trabalho experimental com o intuito 

de testar os benefícios da implantação da OEE na prática, que neste trabalho foram 

estruturados conforme os passos do PMBoK somente de forma teórica. 
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