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RESUMO 

O Planejamento estratégico das empresas é sustentado diretamente por seus 

indicadores. O OEE (Overall Equipment Effectiveness) é uma ferramenta de gerenciamento 

de ativos amplamente utilizada capaz de medir resultados obtidos pelo conceito TPM através 

do produto entre disponibilidade, desempenho e produtividade. Com ampla difusão industrial, 

cada empresa desenvolve seus parâmetros segundo necessidades próprias.  Em tempos de 

busca por eficiência, mensurar a agregação de valor de cada ativo torna-se de grande valia; e 

no contexto de transporte ferroviário não é diferente. Com o objetivo de disponibilizar linhas 

para melhor utilização de locomotivas, o presente trabalho visa estabelecer uma 

metodologia através da análise de dados reais fornecidos por uma empresa brasileira do setor 

ferroviário, permitindo assim, uma melhoria operacional. Os resultados identificaram as 

perdas não planejadas associadas à eficácia dos equipamentos e possíveis pontos de ação 

estratégica pela companhia de forma que o indicador elaborado oferece possibilidade de 

desenvolvimento de filosofia capaz de ser replicada à demais áreas, principalmente referentes 

à ativos circulantes. 

 

Palavras-chave: Gestão de Ativos, OEE; Eficiência; Ferrovia, Locomotiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The strategic planning of companies is supported directly by their key performance  

indicators. OEE (Overall Equipment Effectiveness) is a widely used asset management tool 

that measure the results achieved by the TPM concept through the product between 

availability, performance and productivity. With wide industrial diffusion, each company 

develops its own parameters according to its needs. Actually, when companies are looking for 

efficiency, it has a great importance if they are able to measure the aggregation of value of 

each asset, and the context of railway transportation is no longer different. With the objective 

of providing lines for better use of locomotives, the present work aims to establish a 

methodology through the analysis of real data provided by a Brazilian company in the railway 

sector, thus allowing an operational improvement. The results identified the unplanned losses 

that are associated with the effectiveness of the equipment and also possible points of 

strategic actions that could be taken by the company. Therefore, the elaborated indicator 

offers the possibility of developing a philosophy capable of being replicated to other areas, 

mainly referring to the current assets. 

 

Keywords: Asset Management, OEE, Efficiency; Railway, Locomotive. 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Na indústria atual é cada vez maior a necessidade de redução de custos de produção, 

mantendo altos níveis de atendimento operacional, qualidade e logística. As empresas estão 

conectadas buscando diferenciais tecnológicos com o objetivo de ganhar mercado e dominar 

seus segmentos (HANSEN, 2006). É esta busca que proporciona às empresas maior eficiência 

e sustentabilidade do negócio frente ao mercado. Portanto, faz-se necessário um controle 

apurado de produção, mapeamento dos fluxos de valores dos processos e dimensionamento 

dos ativos (NETO, 2006). 

Com a era digital e movimentos da indústria 4.0, as atualizações tornaram-se ainda 

mais dinâmicas e abrangentes na sociedade. Trazendo para um contexto modal de transportes, 

nos últimos meses, muito se tem falado sobre a importância do desenvolvimento das ferrovias 

de carga no Brasil (ANTF, 2010). A greve da classe de caminhoneiros ocorrida em 2018 

trouxe à tona diversas reflexões de infraestrutura e política, resgatando a necessidade da 

matriz de transportes nacional ser mais equilibrada, eficiente, segura e competitiva. Esta 

discussão é essencial para o desenvolvimento do setor de logística. 

Através da expansão das ferrovias de carga brasileiras que pode-se atingir a redução 

do “Custo Brasil”, aumento do PIB, elevar as exportações e favorecer a balança comercial 

(CAMPOS, 2018). Segundo estudo elaborado no início da década pelo Instituto de Energia e 

Meio Ambiente (IEMA), as emissões do transporte de carga somaram 67,95 milhões de 

toneladas de dióxido de carbono. O modal rodoviário respondeu pela emissão de 62,5 milhões 

de toneladas de CO2, equivalente a 92% do total. As emissões de CO2 pelo transporte 

ferroviário foram de 3,4 milhões de toneladas, somente 5% do total (ANTF, 2010). 
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Figura 1: Vantagens do modal ferroviário 

Fonte: VILAÇA (2017) 

 

Desde que as ferrovias foram concedidas à iniciativa privada, processo iniciado a 

partir de 1996, o transporte ferroviário de carga tem sofrido uma profunda transformação. O 

Governo Brasileiro criou as Concessões das ferrovias nacionais e desde então percebe-se o 

crescimento de investimentos no setor partindo da casa de R$500 milhões em 1996-97, 

passando a investir cerca de R$6 bilhões em 2015-16 (VILAÇA, 2017).  

 

Figura 2: Investimento nas Malhas Existentes concedidas à Iniciativa Privada 

Fonte: VILAÇA (2017) 

 

As ferrovias brasileiras também ganharam eficiência no período de concessão, haja 

visto que ampliaram significativamente o volume transportado. Atingiu o recorde de 503 

milhões de toneladas úteis em 2016 - aumento de 98,8% desde 1997, quando foram 
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movimentadas 253 milhões de toneladas úteis. Desde o início das concessões, o crescimento 

foi de mais de 170%. No entanto, a figura 3 mostra que mesmo com os avanços no setor, a 

participação ainda é discreta frente aos outros modais, se comparado aos países do BRIC, 

EUA e Canadá. 

    

Figura 3: Comparação de Matrizes de Transporte de Carga 

Fonte: World Factbook e Banco Mundial, 2014 

 

Para buscar uma maior participação do modal ferroviário no transporte brasileiro, as 

ferrovias buscam ampliar os seus investimentos de forma constante, através da captação de 

novos mercados. Segundo reportagem da Agronotícias (2017), a Associação Nacional dos 

Transportadores Ferroviários (ANTF) prevê um crescimento de 30% no transporte de cargas 

por ferrovias até 2026, além da previsão de investimentos no setor da ordem de R$25 bilhões 

neste período. 

Dado o atual contexto econômico do país, as organizações precisam traçar estratégias 

que a permitem se sustentar para estes investimentos e consolidar-se em suas áreas de atuação 

(FIEMG, 2017). Investir em processos robustos se justifica por benefícios que além de 

atenderem à necessidade de lucro, também tornam mais sustentáveis suas operações. A busca 

pela competitividade é cada vez mais constante e se diferenciar através de qualidade, 

flexibilidade e inovação tornaram-se uma das características mais importantes da gestão 

estratégica de empresas. É fundamental a criação de formas para medir e avaliar o seu 

desempenho, possibilitando que as organizações possam analisar se seus processos resultam 

em eficiência. 
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Dadas as considerações acima, este Trabalho irá abordar o conceito de gestão de 

ativos por indicador de efetividade global de equipamentos (OEE) na ferrovia nacional. É 

através do controle de desempenho que se verifica o alcance dos objetivos - reflexo das 

tomadas de decisões frente as alternativas estratégicas. 

1.1 INTRODUÇÃO 

O setor ferroviário brasileiro apresenta projeção de crescimento contínuo para os 

próximos anos. Em adição, foi tratada a importância da busca por boas práticas que resultem 

em sustentabilidade na empresa. Tal como a utilização de controles para estabelecimento de 

padrões nos processos como método efetivo de minimização de perdas.  

A medição do desempenho pode ser definida como a quantificação da eficiência e da 

eficácia de uma organização. A correta medição e avaliação do desempenho dos processos e 

do sistema produtivo em geral constituem a forma de garantir os objetivos estratégicos da 

empresa, qualidade, tempo, flexibilidade e custo (NEELY,1996). 

O desenvolvimento ferroviário brasileiro sempre esteve intimamente ligado às 

políticas de governo, que sofreu grandes variações ao longo da história. Com a finalidade de 

sistematizar essa relação, procurou-se dividir a evolução do sistema ferroviário segundo fases 

cronológicas, correlacionadas a períodos da nossa história imperial e republicana. Segundo 

Branco (2018), a evolução ferroviária no País observa a seguinte sequência de fatos: 

 

Tabela 1: Eras da ferrovia nacional 

Fonte: autor (adaptado de BRANCO, 2018) 
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Os ativos ferroviários iam sendo aperfeiçoados, pois havia uma necessidade cada vez 

maior de inovações para o desenvolvimento industrial. Os ativos ferroviários estão divididos 

em dois grandes grupos, denominados Material Rodante e Malha Ferroviária. A Tabela 2 

apresenta de forma sucinta estes grupos. 

 

Tabela 2: Classificação dos Ativos Ferroviários 

Fonte: CAMPOS (2018) 

 

 

A evolução das máquinas vai sendo transformada junto com a história e as 

locomotivas a vapor perderam espaço frente às diesel/elétricas, ficando basicamente para fins 

turísticos. 

As concessionárias associadas à ANTF têm ampliado os investimentos em recursos -

em 2015, foram aplicados R$ 6,824 bilhões nas malhas. Esses investimentos possibilitaram 

um expressivo crescimento na frota de material rodante. Em uma década teve-se um aumento 

de 180% no número de locomotivas: de 1.154 locomotivas em 1997 para 3.268 unidades em 

2017 (VILAÇA,2017).  

Em mais de 20 anos de concessão à iniciativa privada, as ferrovias ampliaram sua 

participação na matriz modal do Brasil respondendo por cerca de 15% de “share”. Em 

paralelo a estes avanços, os processos e equipamentos também vão sendo modernizados. 
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Figura 4: Crescimento em 21 anos da ferrovia no Brasil 

Fonte: VILAÇA (2017) 

 

A partir da Segunda Guerra Mundial, a evolução e a maior complexidade dos 

sistemas e dos equipamentos levaram à introdução do conceito de Investigação Operacional 

no domínio da Manutenção, que pode ser definida como sendo a aplicação do método 

científico aos problemas operacionais (SILVA, 2010). 

Segundo PEREIRA (2010), a manutenção é uma etapa onerosa, porém necessária a 

todos os processos produtivos, visando garantir o correto funcionamento das instalações. Sem 

manutenção, esperam-se maiores interrupções da produção por quebras inesperadas dos 

equipamentos. A gestão da manutenção tem por objetivo promover a maior disponibilidade e 

desempenho dos equipamentos garantindo o perfeito estado de funcionamento da produção e 

contribuindo para o retorno sobre o investimento.  

Nas áreas de manutenção existem diversos indicadores utilizados mundialmente, 

sustentados por planos de monitoramento e controle, para determinar as ações e projetos que 

serão realizados. O presente trabalho procura analisar práticas que possam mensurar a 

utilização de ativos no setor ferroviário e a ele definir um modelo de indicador global de 

modo a conferir maior produtividade.  
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1.2 JUSTIFICATIVA 

A principal justificativa para a realização deste trabalho é a crescente importância da 

gestão de ativos. Dada a globalização do mercado, não basta simplesmente a organização ter 

uma equipe comprometida e profissionais capacitados. Todavia, o gerenciamento de ativos 

móveis ainda é pouco explorada no Brasil com baixa publicação de artigos e trabalhos 

relacionados ao tema. As referências mais utilizadas para cálculo de efetividade global de 

equipamentos são, em suma, voltadas a conceitos abrangentes a linhas de produção industriais. 

Diferentemente desses modelos, o trabalho apresenta uma proposta voltada para ativos 

móveis, o que gera algumas demandas de identificação, conceitos e inovações, porém um 

pouco complexos devido às peculiaridades dos processos. Mais especificamente ao caso 

aplicado à ferrovia cita-se a grande extensão da malha, difícil definição de padrões ou 

classificações abrangentes a todos os ativos e a mensurabilidade de qualidade, por exemplo.  

Somado as citações acima, com este trabalho espera-se contribuir com a gestão de 

ativos por indicador em um setor de grande relevância nacional; importante para resultados 

econômicos e servir de estímulo para demais profissionais da área.  

1.3 ESCOPO DO TRABALHO 

Este trabalho é iniciado com a apresentação de um referencial bibliográfico que 

envolve o desenvolvimento de Indicadores, os principais usuais no mundo, a gestão de ativos 

e suas ações. Voltado às áreas de Planejamento e Controle da Produção e Gestão da 

Manutenção, denominadas “Engenharia de Operações e Processos da Produção” - de acordo 

com a ABEPRO (2018) - o desenvolvimento foi realizado mediante revisão bibliográfica com 

objetivo centrado na fundamentação teórica por pesquisas em livros, artigos e cases.  

Como objeto de estudo, foi utilizada a “Empresa M”, atuante no segmento 

ferroviário nacional, que por razão de sigilo não terá o nome divulgado e seus dados textuais e 

numéricos preservados. Seu ambiente é regido por constante busca de eficiência operacional 

nos fluxos de trem de carga, seja ela em tempo de circulação, consumo de combustível, 

lubrificantes e previsibilidade de uso das máquinas. Com isso, tem-se a demanda por 

verificação da utilização das locomotivas e oportunidade de otimização de sua disponibilidade, 

utilização e  produtividade - fatores esses que compõem a eficácia global dos ativos.  



20 

 

Beneficiada pela concentração dos maiores complexos industriais a Empresa M 

possui a responsabilidade de transportar e distribuir cargas -  divididas em dois grupos: 

Minério de Ferro e Cargas Gerais - numa região que concentra 65% do produto interno bruto 

do Brasil. 

Hoje em dia fatores como qualidade, flexibilidade, rapidez e confiabilidade são cada 

vez mais exigidos pelos clientes (externos e internos) da organização, aumentando a demanda 

pelo pacote de valores (FALCONI, 1999). E para o alcance dos objetivos estratégicos, é 

preciso que todo o processo operacional possua um suporte em relação à eficiência da gestão 

corporativa estratégica e da gestão em operação de logística. Eficiência esta que é verificada 

pela avaliação do desempenho operacional através de métricas e métodos com foco em 

indicadores operacionais. 

O foco das análises foi a frota de locomotivas AC44 em fluxos produtivos de minério 

tipo exportação. Fabricadas em Contagem (MG) pela GE Transportation, com um índice de 

nacionalização de 63% dos componentes utilizados, essas máquinas são tracionadas via 

propulsão diesel-elétrica de corrente alternada que entrega potência de 4500HP em seus 

195.000kg. É atualmente uma das locomotivas mais importante da malha ferroviária nacional, 

podendo ser vistas em operação de forma mais ostensiva nos estados de São Paulo, Minas 

Gerais e Rio de Janeiro onde escoam produtos para o porto de Santos (SP). 

 

Figura 5: Características das locomotivas estudadas 

Fonte: autor (adaptado de TRANSFERR) 
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As etapas seguintes do trabalho passam por Estudo e Adaptação dos Conceitos, 

identificação das fontes de informação e construção das bases de dados, geração do indicador, 

modelos e fluxos, análise dos dados pertinentes, até identificar problemas correlatos e crítica 

de causas de maiores perdas. Em paralelo, o estudo possibilita formas de aprendizado, troca 

de informações, formas de relacionamento e de política, características importantes e 

inerentes ao crescimento acadêmico e profissional. 

1.4 ELABORAÇÃO DOS OBJETIVOS 

Através do desenvolvimento da capacidade para solucionar diversos problemas que 

as organizações possuem em seu cotidiano, o engenheiro que consegue controlar e reduzir os 

custos de uma organização, mas, sobretudo mantendo bons resultados de qualidade e 

segurança, tende a ser um profissional de sucesso. 

As tomadas de decisão desde estratégias especiais de manutenção e alocação de 

locomotivas em fluxos específicos, até a aquisição de novos equipamentos, deve ser 

conduzida a fim de gerar o melhor retorno possível, maior rentabilidade do ativo, atendendo 

às expectativas das partes interessadas no negócio.  

O objetivo central do trabalho é propor os indicadores que compõem o OEE como 

métrica para ativos móveis - dadas as devidas adaptações frente ao normalmente encontrado 

nas literaturas - e uma aplicação no setor ferroviário. Com isso, analisar o cenário de alocação 

e fluxos produtivos de locomotivas na Empresa M, de onde pretende-se mostrar a importância 

da gestão e ativos e ações que possam alavancar os resultados operacionais. É pelo resultado 

de efetividade global do ativo que torna-se capaz de avaliar internamente e em comparação 

com as melhores práticas globais, qual o tamanho do impacto e causas relacionadas às perdas 

de retorno dos ativos por paradas de manutenção, por performance, qualidade/defeitos, entre 

outras, e auxiliar em ações prioritárias para melhoria do saldo global da frota. 

Para tornar o objetivo principal possível, são necessários alguns objetivos 

secundários, detalhados a seguir: 

 Apresentar sucintamente os conceitos técnicos utilizados pela Empresa M; 

 Identificar condições, modelos operacionais, arranjos produtivos, fluxos, ativos, 

entre outras variáveis que sejam responsáveis por perdas na rentabilidade do ativo 

e fluxos produtivos na Empresa M; 
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 Geração de base de dados confiável sobre as condições operacionais e de 

manutenção dos ativos. 

 Verificar a alocação da frota baseada em resultados de disponibilidade, 

utilização e produtividade, traduzidos em eficiência dos ativos no fluxo produtivo. 

 Apontar oportunidades de utilização de ativos alternativamente à aquisição de 

novas ativos para novos fluxos. 

1.5 DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA 

De acordo com Gerhardt e Silveira (2009), a classificação da metodologia do 

trabalho será dada quanto a natureza de pesquisa, forma de abordagem, objetivos e forma de 

pesquisa. 

A natureza da pesquisa é classificada como aplicada, uma vez que busca entender e 

relacionar os conhecimentos para aplicá-los na Empresa M. Pesquisas com este tipo de 

abordagem envolvem verdades e interesses locais, no caso o ramo ferroviário brasileiro. 

Para a forma de abordagem foi realizada uma combinação entre quantitativa e 

qualitativa, esta última em maior proporção. Os Indicadores são correlacionados através da 

coleta dos dados, já a análise qualitativa é presente na descrição das atividades fim do estudo. 

Ainda, classificou-se como exploratório os objetivos uma vez que o indicador proposto é mais 

usual entre linhas de produção e não a ativos circulantes.  

Quanto à forma da pesquisa é caracterizada como documental e bibliográfico. O 

processo de análise será baseado em referenciais diversas e os dados utilizados são numéricos 

através de tabelas e gráficos coletados na Empresa M.  

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este trabalho é composto por 5 capítulos. O primeiro capítulo traz as definições 

motivações e abordagem do assunto proposto, bem como a metodologia adotada, escopo e os 

objetivos. 
 
No Capítulo 2 é feito o levantamento bibliográfico a respeito de teorias, processos e 

conceitos que são base para o estudo da metodologia proposta a respeito de eficácia global de 

equipamentos.  
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O conteúdo do Capítulo 3 explicita os conceitos ferroviários seguidos, forma de 

emprego, bases de dados necessárias e aborda os indicadores e equações da metodologia 

proposta. 

O capítulo 4 diz respeito aos cálculos dos indicadores, onde são consolidados os 

conceitos abordados no capítulo 3. São exploradas as bases de dados de 36 meses de operação 

ferroviária afim de se identificar: disponibilidade, utilização e produtividade das locomotivas, 

sendo os resultados mostrados graficamente. Sobre eles seguem comentários e abordagens 

acerca de possíveis tomadas de decisões. 

 Por fim, no Capítulo 5, conclui-se acerca do presente estudo recapitulando as bases 

do trabalho e a consolidação da metodologia proposta. 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Segundo SHANE (2013) um modelo de Gestão de Ativos propõe o entendimento e a 

revisão completa dos processos relativos ao Ciclo de Vida dos Ativos, envolvendo as áreas de: 

Engenharia (especificação e criação de projetos), Suprimentos (cadastros e compras), 

Operação (operação e movimentação) e Manutenção (manutenção, desativação e baixa), 

conforme pode-se observar na Pirâmide da Figura 6. 

 

Figura 6: Pirâmide da Gestão de ativos por OEE 

Fonte: autor (adaptado de SHANE, 2013) 

 

As falhas apresentados pelos equipamentos podem ter prioridade reduzida, desde que 

não afetem segurança, eficiência operacional ou qualidade do produto. Para aumentar o ritmo 
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dos benefícios e impulsionar os efeitos positivos do TPM na produção, devemos priorizar a 

eliminação das falhas que afetam diretamente três fatores-chave deliberadamente escolhidos; 

são eles: Disponibilidade, Utilização e  Qualidade (SILVA, 2010). Esses três fatores são 

componentes da eficiência global do equipamento (OEE).  

Nas próximas seções serão apresentados estes conceitos base, bem como suas 

origens; conteúdo essencial para entendimento de uma boa gestão de ativos. 

2.1 O TPM  

As empresas tem por objetivo a maximização dos lucros. Para isso, existem algumas 

alavancas que devem ser avaliadas para chegar a este objetivo. Uma das mais importante é a 

redução das perdas, que junto ao aumento de produtividade nos processos trazem grandes 

economias para as empresas. O modelo de gestão do TPM objetiva eliminar essas perdas e a 

evolução da estrutura empresarial (MORAES, 2004). 

O Gerenciamento da Produtividade Total mais conhecido como TPM (Total 

Productive Management) é um método de gestão que busca a eficiência máxima do sistema 

de produção com a participação de todos os funcionários envolvidos nos processos do 

negócio da empresa. Segundo Fuentes (2006), o conceito de Manutenção Produtiva Total 

pode ser definido como uma forma de gestão projetada para melhorar a eficiência total do 

equipamento mediante o estabelecimento de um sistema de produção-manutenção detalhado, 

que abrange o ciclo de vida dos equipamentos. O TPM engloba aspectos como: projeto, uso e 

manutenção e, preconiza a participação de todo o pessoal, desde a alta gerência até o “chão de 

fábrica”, para promover a manutenção produtiva por meio da motivação das atividades 

administrativas ou de pequenos grupos voluntários.  

Este método de gestão objetiva a identificação e eliminação das perdas nos setores 

produtivos e administrativos, além da utilização total dos equipamentos, melhorando o 

desempenho do fator humano através de investimento na capacitação e desenvolvimento das 

habilidades e eficácia dos processos envolvidos, conduzindo assim, um cenário de custos 

competitivos e produtos de qualidade total às empresas. (FERNANDES, 2010) 

Para Moraes (2004), o TPM tem uma abordagem estratégica na gestão industrial 

sendo fundamental para a obtenção de vantagens competitivas, voltada para a otimização dos 

ativos, redução dos custos de produção, bem como de retrabalho. 
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2.2 LEAN MANUFACTURING 

Desenvolvido após a Segunda Guerra Mundial, por Shigeo Shingo e Taiichi Ohno, o 

Sistema Toyota de Produção, conhecida também como sistema de produção enxuta (Lean 

Production System) baseia-se na filosofia de agregar valor aos clientes, à sociedade, à 

comunidade e aos seus funcionários, pela melhoria contínua do processo produtivo, na 

eliminação do desperdício de material e tempo de cada etapa envolvida, na redução dos custos 

operacionais e na busca incansável pela excelência empresarial. (MEIER e LIKER, 2006). 

O Sistema Toyota de Produção é apontado por Ghinato (1994), como um modelo de 

gerenciamento industrial e apresentando flexibilidade quanto às transferências para outros 

ambientes é intrinsecamente envolvido no princípio de redução de custos pela eliminação de 

perdas, em função da capacidade de detectar as causas fundamentais dos defeitos operacionais.  

O conceito “zero defeito” é aplicado em todas as operações e processos de forma 

planejada, bem como a eliminação e redução dos desperdícios. Os resultados trazem 

melhorias para o sistema produtivo. Esta postura do STP evita as condições de falhas, 

aumenta a produtividade e consequentemente a redução dos custos operacionais (GHINATO, 

1994). 

Pereira (2010) destaca algumas ideias Lean aplicadas à Gestão da Manutenção: 

 Gerenciar o negócio Manutenção como se fosse seu: racionalize os gastos; 

 Forme Team Work (time de trabalho): contribuição de todos; 

 Combater o desperdício; 

 Avalie constantemente os fornecedores de materiais; 

 Tenha critérios para promoção salarial dos subordinados – ser justo; 

 Criar métricas de desempenho que agreguem ao negócio manutenção; 

 Manutenção autônoma: cuidar dos ativos corretamente; 

 Crie gestões visuais e forma de divulgar os resultados: manter a equipe 

informada e motivada a buscar a meta; 

 5S: treine a equipe, dê o exemplo e posteriormente cobre os resultados; 

 Importante ter o senso de urgência para as atividades de manutenção; 

 Criar multiplicadores de habilidades: identifique experts em mecânica, 

hidráulica, eletrônica etc., para que possam ministrar treinamentos internos; 

 Ter apenas um Sistema de Gerenciamento de Manutenção – evitar controles 

paralelos. 
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As ações acima relatam a importância de se buscar constantemente a redução dos 

desperdícios em um processo produtivo, seja ele tanto de Operação quanto de Manutenção. 

Para se mostrar a importância desta metodologia e seus impactos, a marca Toyota foi 

considerada a mais valiosa do mundo no ramo automotivo em 2015 pelo ranking produzido 

pela Brand Finance, avaliada em US$ 35,017 bilhões (EXAME, 2015). 

 

2.2.1 Teoria das restrições 

A Teoria das Restrições foi desenvolvida pelo físico israelense Eliyahu M. Goldratt, que 

trouxe um entendimento mais amplo a respeito de como uma organização pode obter lucro através 

da proposição de indicadores globais e operacionais, bem como da definição de gargalos 

produtivos e recursos com capacidade restrita, elaborando também os cinco passos para atingir  a 

meta (GOLDRATT, 1994).  

Os cinco passos utilizados pela TOC (Antunes, 1998) são:  

 Passo 1 – Identificar as restrições do sistema (mercado, capacidade);  

 Passo 2 – Explorar da melhor maneira possível as restrições pois a empresa não 

poderá vender mais do que é possível fluir pela restrição;  

 Passo 3 – Subordinar ou sincronizar os demais recursos a trabalhar pelo ritmo da 

restrição;  

 Passo 4 – Elevar a capacidade das restrições;  

 Passo 5 – Voltar ao passo 01 após quebrada um restrição (melhoria contínua) não 

permitindo que a inércia se transforme em restrição.   

 

Dentro do escopo do presente estudo se faz necessário mencionar à luz da TOC dois 

conceitos importantes: o de gargalo e o de Recursos com Capacidade Restrita (CCRs). Entende-se 

o gargalo como aqueles onde a capacidade de produção é inferior a demanda. Já os Recursos com 

Capacidade Restrita são aqueles em que em média a capacidade é superior a demanda, porém 

devido a um conjunto de aspectos conjunturais acabam restringindo o desempenho global do 

sistema (Antunes, 1998). O OEE identifica as perdas e qualquer ganho obtido no gargalo será 

um ganho para toda a empresa. 
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2.3 GESTÃO DE ATIVOS 

Dada a globalização, onde os tempos de processamento são cada vez menores, os 

recursos mais escassos e maiores as exigências dos clientes, as empresas terão que rever seus 

processos, focar em melhoria contínua e analisar pontos positivos e negativos que venham a 

impactar no negócio. Para as empresas manterem-se competitivas e com margens lucrativas, é 

necessária uma integração da equipe de Operação com a de Manutenção, visando um 

processo produtivo enxuto, confiável e seguro (BANDEIRA, 2009). Definimos então a gestão 

de ativos como uma atividade por meio da qual toda a organização gerencia de maneira 

sustentável os seus ativos, levando em consideração tanto o desempenho quanto seu custo 

durante o ciclo de vida.  

Para se atingir a Gestão de ativos é necessária uma estruturação da empresa, 

sustentada por áreas de Manutenção, Operação e Engenharia, capazes de avaliar e 

implementar funções, intervenções técnicas, ciclo de vida, políticas e planejamento 

estratégicos. (NICOLAY, 2015) 

 

 

Figura 7: Evolução para Gestão de ativos 

Fonte: NICOLAY 2015 

 

Por Nicolay (2015) os quatro princípios de gestão de ativos descritos na norma 

ISO55000 são: 

 Os ativos existem para fornecer valor à organização e partes interessadas; 
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 A gestão de ativos transforma a intenção estratégica em tarefas, decisões, 

atividades técnicas e  financeiras;  

 A liderança e a cultura do local de trabalho são determinantes na percepção 

de valor;  

 A gestão de ativos fornece garantia de que os ativos vão cumprir e 

desempenhar sua função. 

 

Os benefícios da implementação e certificação de um sistema de gestão de ativos 

podem incluir:  

 Melhoria do desempenho financeiro, através de uma melhoria do retorno do 

investimento e uma diminuição dos custos, ao mesmo tempo em que o valor 

do ativo é preservado sem sacrificar os objetivos de curto ou longo prazo da 

organização; 

 Metodologias e critérios claros, e documentados para a tomada de decisões e 

definição de prioridades; 

 Melhoria dos produtos e serviços disponibilizados pela organização como 

resultado de um bom desempenho dos ativos; 

 Demonstração transparente de cumprimento com requisitos legais, 

normativos e outros subscritos pela organização; 

 Melhoria de reputação através do aumento da satisfação do cliente, 

consciência e confiança das partes interessadas; 

 Melhoria da sustentabilidade organizacional através de uma gestão eficaz dos 

custos e desempenho de curto e longo prazo; 

 Melhoria da eficácia e eficiência organizacionais através da análise, revisão e 

melhoria dos processos. 

 

Percebemos então a importância da gestão de ativos que traz desde ganhos 

financeiros até à melhoria dos processos e produtos, garantindo assim a sustentabilidade da 

empresa. 
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2.3.1 MEDIÇÃO DE DESEMPENHO 

É importante o estabelecimento de padrões, para controle de desempenho. Através da 

implementação de indicadores de desempenho, poderão ser feitos controles a fim de verificar 

se a empresa alcançou os objetivos e quais são os reflexos das tomadas de decisões na sua 

estrutura funcional. Conforme visualizado anteriormente na figura 8, a Gestão de ativos é 

pautada no planejamento estratégico; este necessita identificar e analisar vários fatores como: 

as oportunidades existentes, os pontos fortes e oportunidades, bem como as ameaças 

encontradas no ambiente interno e externo à empresa e é através da medição que se consegue 

mensurar tais necessidades. 

Os sistemas de medição de desempenho são constituídos por uma série de medições 

(ou indicadores) utilizadas para quantificar a eficiência ou a eficácia de um processo. A 

eficácia se refere ao atendimento dos requisitos do cliente, seja ele interno ou externo, 

enquanto que a eficiência é uma medida do uso econômico dos recursos para atingir um 

determinado nível de satisfação do cliente (NEELY, 1996). 

 

2.3.2 INDICADORES 

Indicador é o instrumento que permite mensurar as modificações nas características 

de um sistema, ou seja, os indicadores devem estabelecer, para um dado período, uma medida 

da sustentabilidade do sistema (DEPONTI, 2002). Sendo assim é uma das ferramentas básicas 

utilizada nas empresas no processo de tomada de decisão são os indicadores, que podem ser 

usados durante um processo ou no final deste. 

De acordo com Kaplan (1997), medir é importante: “o que não é medido não é 

gerenciado”. Não é possível gerenciar uma empresa sem que exista um sistema de medição de 

suas ações. Os indicadores têm por objetivo controlar os processos produtivos de uma 

empresa. Segundo Filho (2006), a partir dos indicadores é possível avaliar o desempenho 

atual de uma empresa e comparar com resultados anteriores. Funcionam também como fator 

norteador para metas e objetivos traçados pela Organização. Assim sendo, com os dados 

revelados pelos indicadores é possível quantificar a eficiência, produtividade, eficácia e 

qualidade desde o planejamento estratégico até a própria execução da manutenção. 

A redução de custos é fator primordial para a viabilização do negócio e passa 

diretamente por aumentar a eficiência. A manutenção adquire valor estratégico ao pensar em 

competitividade global. Os Indicadores de Manutenção nos dão referências da eficácia, bem 
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como permitem a análise de tendências e assim agir gerencialmente. Antes tratada como 

função de apoio ao processo produtivo, atualmente compõem a produção, a operação e a 

engenharia. Indicadores de Manutenção podem melhorar tomadas de decisões, além de 

permitir fluxo de informação e comunicação entre equipes. Outra vantagem é que eles podem 

ser criados de acordo com a necessidade da empresa, englobando assim as etapas e áreas mais 

sensíveis. Estudos apontam para uma necessidade cada vez mais crescente de se tratar 

indicadores de forma estratégica, não somente como função de apoio ao processo produtivo 

(Oliveira, 2013). 

Na literatura foram encontradas algumas classificações de indicadores: 

1. Indicadores específicos – fornecem informações para o gerenciamento da empresa 

e de seus processos individuais. Sendo indicadores que estão relacionados às estratégias e às 

atividades específicas da empresa, ou seja, as informações fornecidas são utilizadas para o 

planejamento, controle e melhoria contínua (Holanda, 2007).  

2. Indicadores globais – possuem um caráter mais conjunto e visam enfatizar o 

desempenho de uma empresa ou setor em relação ao meio em que se insere e, portanto, têm 

um caráter mais homogêneo para permitir a comparação. Esses indicadores podem ser 

voltados à empresa ou podem ser setoriais, para avaliar o desempenho do setor como um todo 

(Holanda, 2007). 

3. Indicadores estratégicos/gerenciais – os quais são estabelecidos com o objetivo 

de acompanhar e impulsionar a implantação de estratégias de planejamento na empresa 

(Oliveira,1995). 

4. Indicadores operacionais – são estabelecidos em função dos objetivos e tarefas 

desenvolvidos dentro de cada processo, devendo ser coerentes com objetivos e estratégias 

adotadas (Oliveira,1995). 

5. Indicadores de qualidade– são determinados pelo desempenho do produto ou 

serviço fornecido em relação às necessidades dos clientes internos e externos  (Navarro,2005). 

6. Indicadores de produtividade– são aqueles que medem a eficiência dos processos, 

fazendo uma relação entre os recursos utilizados frente aos resultados obtidos (Navarro,2005). 

Em complemento às citações acima, para dar a empresa uma melhor visão de como 

integrar os indicadores aos gerenciadores de seu processo, Lantelme (2001) segrega os 

indicadores em:  

1. Indicadores de produto – avaliam se as características do produto atendem aos 

requisitos previamente estabelecidos pelo cliente;  
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2. Indicadores de processo – avaliam se as características do processo atendem as 

necessidades do cliente;  

A classificação proposta por Lantelme (2001)  é utilizada para melhorar a visão da 

empresa quanto à integração dos indicadores ao gerenciamento de seus processos. De acordo 

com esse autor, a diferenciação entre um indicador de produto e de processo deve ser feita 

considerando-se individualmente os diferentes processos a serem analisados. 

 

2.3.3 OEE 

Desenvolvido pela metodologia TPM, que por sua vez é integrada a filosofia STP, o 

OEE é uma ferramenta imprescindível para o monitoramento do desempenho das maquinas e 

equipamentos utilizado na área industrial. De acordo Dorigo (2009), o OEE é um indicador 

cujo objetivo é medir a eficiência global do processo. Sua filosofia é pautada a responder as 

seguintes questões: com que frequência os equipamentos dos processos produtivos estão 

disponíveis para operar? Qual a rapidez do processo produtivo? Qual o percentual de refugos 

que foram gerados no processo?  

Este conceito passou a ser adotado pelas empresas que implementam a filosofia de 

produção enxuta (lean manufacturing). Atualmente sua utilização é mundial e em alta escala, 

pois retrata de forma objetiva a efetividade de um equipamento/processo. Em complemento, 

ele substitui a utilização de indicadores financeiros como tomadas de decisão nas plantas 

fabris, facilitando a assertividade das decisões (OEE, 2017).  

De acordo com Silva (2010), o OEE contribui não só para o monitoramento do 

desempenho como também para a melhoria contínua dos equipamentos e processos 

produtivos. Entretanto, Moellmann (2006) afirma que a partir do conhecimento da capacidade 

nominal dos equipamentos é possível ter uma ideia imediata da capacidade produtiva de um 

sistema operacional como um todo, através do indicador OEE. Além de ser útil para a análise 

de gargalos operacionais.  

Silva (2010) conceitua o OEE como indicador tridimensional, pois mede o 

desempenho de equipamentos norteados em três considerações: a Disponibilidade, que mede 

o percentual do tempo útil que o equipamento tem para operar; a Eficiência, que busca medir 

o percentual da produção real em relação à capacidade nominal; e a Qualidade que referencia 

o percentual da qualidade do produto mediante o processo que o equipamento está inserido. 
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A tridimensionalidade proposta na figura 8 é um dos exemplos encontrados na 

literatura. 

 

Figura 8: Tridimensionalidade do OEE 

Fonte: DA SILVA, 2010 

 

De acordo com Hansen (2006), o resultado de OEE pode ser classificado como: 

 • Inaceitável: OEE < 65%, onde ações corretivas devem ser tomadas a fim de 

melhorar a eficiência do equipamento; 

 • Aceitável: 65% ≤ OEE ≤ 85%  

• Muito bom: OEE > 85%, considerado equivalente a uma empresa de classe mundial. 

 

Conforme mensurado no capítulo de indicadores, as empresas vão se ajustando de 

acordo com seus processos internos. Abaixo serão listados alguns dos principais aspectos 

abordados, em livros e demais trabalhos científicos, que possam ser relacionados à gestão de 

ativos e por sua vez ao OEE. 

 

2.3.3.1 DISPONIBILIDADE 

O conceito de disponibilidade pode ser entendido a partir de Kardec e Nascif (2009), 

o qual representa o tempo em que determinado sistema/ativo está em condições de produzir.  

O fator de disponibilidade é um indicador para medir perdas por paradas não 

planejadas, ou seja, interrupções do funcionamento dos equipamentos causadas por 

ocorrências e não rotinas. O ideal é que seja analisado cada parada individualmente e montado 

planos de ações para que elas não ocorram novamente.  

Fogliatto e Ribeiro (2011) apontam ainda que a disponibilidade é um conceito que 

varia de acordo com a capacidade de reparo de determinada unidade. Assim, sendo, no caso 

de unidades não reparáveis a disponibilidade corresponde à própria confiabilidade. Em se 

tratando de unidades reparáveis, seus possíveis estados são de operação ou de manutenção, 
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sendo que ambos serão analisados em função do tempo, através de um modelo matemático 

específico. 

De forma sucinta, este modelo é resultante das variáveis dos indicadores de Tempo 

Médio Entre Falhas (MTTF) e Tempo Médio para Reparo (MTTR). A equação (1) apresenta 

o cálculo do indicador de disponibilidade: 

 

                                  
    

         
                                                 ( 1 ) 

 

O MTTF calcula o tempo médio entre uma falha, enquanto o indicador MTTR 

considera o tempo médio gasto na manutenção de uma unidade (Fogliato e Ribeiro, 2009). 

Então, disponibilidade está relacionada às paradas não programadas, sendo que estas vão 

influenciar diretamente no total de produção. 

Todas as definições de Manutenção, sejam elas oficiais ou não, têm subentendido 

que a Função Manutenção é a garantia da disponibilidade dos equipamentos de produção, 

através da avaliação das imperfeições no patrimônio tecnológico investido (Souris, 1992). 

Outro conceito encontrado é a Disponibilidade Física, que avalia o estado dos ativos 

a partir do tempo calendário. Na figura 9 consta a estratificação dos tempos dos quais somente 

o 'Tempo em Corretiva' traz impactos negativos no indicador. É válido salientar que 'Tempo 

Inativo', 'Tempo parado' ou 'Tempo perdido' os ativos estão produtivos, porém não agregam 

valor ao processo, impactando em utilização e performance. 

 

Figura 9: Disponibilidade - mapa de tempos 

Fonte: Nascif (2013) 

 



34 

 

2.3.3.2 UTILIZAÇÃO 

O indicador de Utilização mede o percentual da capacidade total em que está 

efetivamente em trabalho, isto é, o percentual de Horas Produtivas Rentáveis sobre o total de 

Capacidade Total gerada, no mesmo período. Bandeira (2009) complementa esta definição ao 

afirmar que qualquer atividade que não esteja ligada à atividade-fim de um processo, 

agregando valor, não deve ser contabilizada no percentual de Utilização.  

A equação (2) resume a fórmula de cálculo: 

 

              
                          

            
   (2) 

Em que: 

 Horas Produtivas Rentáveis: horas agregadas em Ordens de Serviço (OS) 

 Horas Totais: compreende o tempo total de capacidade produtiva 

 

Embora a quantidade de horas produtivas possa significar bons resultados, isso não 

garante a eficiência de fato, uma vez que, além da quantidade em horas efetivas, é necessária 

a eficiência ou produtividade nesta hora gerada. 

 

2.3.3.3 QUALIDADE 

A qualidade, normalmente encontrada como terceiro índice que compõe o indicador 

de OEE, é relativa à geração de produtos defeituosos, que resultam em refugos e retrabalhos. 

Elas informa a conformidade, quantos itens bons foram produzidos em relação ao total de 

itens produzidos, sendo calculado por (4): 

 

             
                                                              

                   
    (4) 

 

Este conceito no entanto é mais comumente aplicado a processos de 'chão de fábrica', 

ou seja, linhas de produção que resultam em produtos mensuráveis. 

 

2.3.3.4 PRODUTIVIDADE 

Por Cesário (2017), a produtividade é um indicador de eficiência de um dado 

processo, que parte da relação entre o resultado (saída/output) e o esforço aplicado 



35 

 

(entrada/input) para obtê-lo. Partindo do princípio de que o conceito de produtividade pode 

ser adaptado a várias realidades define-se o output como sendo o serviço de manutenção 

executado, e o input sendo os recursos utilizados para executar este serviço (pessoas, 

materiais, serviços, ferramentas, equipamentos, etc), apresentado na equação 5: 

 

               
      

     
  

                 

                 
      (5) 

 

Pelas considerações a respeito de metodologias base e alguns possíveis indicadores a 

compor as bases de gestão de ativos, o capítulo seguinte traz a metodologia proposta de 

medição de efetividade global para locomotivas. 

 

3. METODOLOGIA PARA VERIFICAÇÃO DE EFETIVIDADE GLOBAL 

Na ferrovia, no modelo de concessão adotado, por sua vez não há concorrência em 

relação ao trecho de operação, ou seja, cada malha é operada somente pela empresa designada. 

Nesse contexto, qual a importância da aplicação de um método de eficácia?  

Sem focar diretamente em concorrência, esse conceito é bastante difundido em 

relação a um comparativo à real demanda e capacidade do ativo em análise, ou seja, a 

empresa faz o investimento em máquinas e deve saber se de fato elas são produtivas e geram 

rentabilidade. Outro fator importante numa visão mais abrangente é a representatividade da 

tarifa do transporte frente ao produto final entregue; que dada a maior produção ser destinada 

a exportação, uma logística eficiente faz com que as indústrias do Brasil fiquem mais 

competitivas.  O desenvolvimento de uma gestão estratégica envolve a avaliação das 

competências da organização (LOBATO, 2006). Para tal é necessário que cada organização 

desenvolva as estratégias a serem utilizadas para a implementação de sua visão e missão. 

3.1 O INDICADOR E A CARACTERIZAÇÃO DOS ESTADOS PRODUTIVOS 

Podemos replicar os questionamentos do capítulo 2 para o cenário ferroviário: 

quantos são as locomotivas da companhia? Quantas estão aptos a circular? Quando estão em 

manutenção? Qual o tempo gasto nestes processos? Qual tempo médio de operação entre uma 

manutenção e outra? 
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Esses questionamentos abrangem quase que completamente uma boa gestão da 

manutenção ferroviária, pois possuem focos em produtividade, qualidade ou confiabilidade 

dos processos e da manutenção realizada para garantir a disponibilidade das locos para 

operação. Desta forma, o OEE pode ser considerado como uma maneira eficaz de encontrar 

respostas para mudanças de patamares expressivos de forma global nos processos produtivos 

(OEE, 2017). 

 O transporte ferroviário de minério de ferro é conhecido como Heavy Haul. No 

período delimitado, o trem era composto por três locomotivas AC44 com alta capacidade de 

tração, deslocando 132 vagões com capacidade volumétrica de até 120 toneladas. Estes trens 

são formados apenas por vagões de um único cliente, transportando sempre um único tipo de 

carga em toda a composição, circulando sempre carregado para os terminais de descarga e 

retornando vazios para os terminais de carga. Aproximadamente 70% da totalidade das 

mercadorias transportadas pela Empresa M correspondem ao fluxo N, chamado “minério 

exportação”, e por ser o principal da empresa em termos de volume de produção, foi o 

escolhido para estabelecimento da análise. A Figura 10 exemplifica este fluxo percorrido 

pelos trens entre a carga e a descarga no porto. 

 

 

 

 

Figura 10: Fluxo N da Empresa M 

Fonte: Autor, adaptado de Empresa M 

 

Na Empresa M existe um sistema interligado ao qual permite conectar o centro de 

controle de trens, pátios e terminais e áreas fins, na qual é informado o local de origem, de 

destino, as atividades a serem realizadas, horários de chegada e partida e a formação de cada 

trem nos fluxos produtivos. Para padronização destas informações, é necessário então a 

caracterização de alguns conceitos e critérios comuns aos veículos ferroviários e que são 

registrados pela operação, conforme visto na Tabela 3. Os conceitos são regidos por 
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procedimentos aos quais descrevem cada uma das etapas de transição dos registros das 

informações no sistema.  

Tabela 3: Conceitos da operação ferroviária 

Fonte: autor, adaptado de Empresa M 

  
 

Uma vez definidos os conceitos aplicáveis, as bases de dados fornecidas pela 

Empresa M foram consolidadas por meio de dados disponíveis nos sistemas da Companhia. A 

apuração é feita de forma a detalhar as 5 abordagens: Evento, Estado, Situação, Condição e 

Localização, as mensurando na unidade: horas. 
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3.2 TIPOLOGIA 

O indicador de eficiência global do equipamento (OEE - Overall Equipment 

Effectiveness) possibilita a medição do desempenho geral do ativo, e a identificação das 

melhores oportunidades nas quais a empresa deve investir esforços para melhoria da 

performance dos equipamentos. Serão avaliadas pelo modelo proposto as dimensões das 

práticas de manutenção (que resultam diretamente em disponibilidade), de operação (que 

resultam diretamente em utilização) e de engenharia operacional (que resultam diretamente 

em produtividade). O resultado da efetividade global será então o produto entre os 3 fatores 

explicitados na Figura 11. 

 

 

Figura 11: Dimensões abordadas no trabalho 

Fonte: autor 

 

  

 Expressos em formatos percentuais, a métrica terá como fim a parcela de tempo total a 

qual a locomotiva está disponível, sendo utilizada e de forma produtiva, ou seja, mensurando 

a rentabilidade do ativo e sua capacidade de gerar receita.  

 Da caracterização de estados temos então a classificação de quais tempos serão 

abordados em cada uma das 3 parcelas propostas, conforme segue na Tabela 4: 
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Tabela 4: Estados ferroviários dos ativos 

Fonte: autor 

 

  

 Veremos a partir de então a composição da proposta, pela qual já é possível inferir que 

a linha composta pela marcação em verde forma a composição que agrega valor ao processo 

produtivo.  
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3.2.1 DISPONIBILIDADE 

Para o presente estudo foi abordada a Disponibilidade física das locomotivas. Esta é 

a disponibilidade de estado estável quando se considera o tempo de inatividade por 

manutenção preventiva e inspeções, corretivas e acidentes, atrasos logísticos ou projetos. De 

maneira geral a disponibilidade física representa o percentual de dedicação para operação de 

um equipamento em relação às horas totais do período. A equação (6) apresenta o cálculo da 

disponibilidade das locomotivas, através do quociente entre tempo disponível do ativo versus 

tempo calendário cheio. 

 

                                      
                              

                
                  (6) 

 

Observando a Tabela 4, temos então que o 'Tempo de Locomotiva Disponível' é dado 

pelo conjunto das atividades 17 a 35 e o 'Tempo Calendário' é o número de dias de cada mês 

multiplicado por 24 horas. 

Consideradas as paradas dos equipamentos, não seria esperado atingir a totalidade  

da parcela para disponibilidade física. Além disso, existem fatores naturais não mapeados e 

corretivas - por sinal custosa de ser mensurada - que fazem a aderência desta parcela serem 

inferior aos 100%. 

 

3.2.2 UTILIZAÇÃO 

 O indicador de Utilização proposto é a capacidade total em que está efetivamente em 

trabalho, isto é, o 'Tempo de Locomotivas Anexada a Trem' com divisor dado pelo 'Tempo de 

Locomotivas Disponível'. Pelo caracterizado na Tabela 4 o numerador seria dado pelas 

parcelas que compõem 'G5' (que são os eventos de 17' a 25' da tabela) sobre o numerador 'G2' 

(eventos 17' a 35'). Tem-se então, a equação (7) da utilização conforme abaixo: 

 

                                 
                                   

                              
                         (7) 

 

Como existem no processo algumas atividades de auxílio e serviços internos, por 

exemplo, entende-se que o alvo ideal do indicador de utilização será menor que 100%. No 

entanto devemos mapear tais estados 'não utilizáveis' e estudar formas de minimizá-los. 
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3.2.3 PRODUTIVIDADE 

O indicador de produtividade mede o desempenho das locos dentro das atividades, 

isto é, se os tempos praticados tem como fim a agregação de valor ao transporte. Entende-se 

por agregar valor toda atividade do processo que contribui para a circulação dos trens. 

 A fórmula de cálculo proposto compreende o quociente do 'Tempo Produtivo' e o 

'Tempo Utilizado': 

 

                               
               

                
                                      (8) 

                                    

O alvo ideal do indicador de produtividade é de 100%, ou seja, espera-se que a o 

tempo Produtivo seja maximizado pela operação.  

 

3.3 CONCEITOS ADICIONAIS PERTINENTES AO TEMA 

Encontra-se na literatura uma ampla abordagem em relação ao tema OEE, suas 

melhores práticas, bem como a seleção de indicadores que permitem tratar a função de forma 

mais estratégica, porém a abordagem é mais voltada às linhas de produção; o que torna 

relevante o objeto deste trabalho, sendo fundamental para a completa compreensão do cenário 

atual e futuro desta função.  

É salientado que a proposta apresentada tem a principal interferência no 3º fator de 

cálculo do OEE, que não foi expresso em termos de qualidade (comumente encontrado), mas 

sim da produtividade do processo. Isso é explicado pelo fato da metodologia ser envolvente a 

ativos circulantes a qual o produto fim é o transporte e não um item mensurável unitário, por 

qual se pode avaliar refugos e retrabalhos. Proposta similar foi realizada no trabalho de 

Pereira, Robles e Cutrim (2013) em análise no Terminal Portuário Ponta da Madeira. 

Avaliamos, através da figura 12, as características mensuráveis referentes a cada uma 

das parcelas adotadas, que justificam a metodologia proposta. 
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Figura 12: Metodologia propõe alteração do fator qualidade para produtividade 

Fonte: autor (adaptado de NASCIF, 2013) 

 

Dada a disponibilidade, utilização e produtividade dos ativos investidos pela 

Empresa M, é possível aproveitá-los em maior volume e/ou em substituição a ativos 

defasados e não somente de forma singular?  Um ganho de eficiência seria inato, implicando 

em menores custos e por sua vez em menores tarifas, como requerido. Veremos então no 

capítulo a seguir o resultado das parcelas propostas. 

 

4. MEDIÇÃO DA EFETIVIDADE GLOBAL: RESULTADOS E ANÁLISES 

 Através da metodologia proposta no capítulo 3, foram estratificados os tempos 

referentes a cada parcela dos eventos que compõem a Disponibilidade, Utilização e 

Produtividade. Neste trabalho optou-se pelo levantamento de dados históricos de 36 meses 

anteriores à análise. O período de 3 anos foi avaliado como satisfatório para que quaisquer 

variações sazonais e/ou de tendências pudessem ser observadas e demandas de transporte 

variáveis fossem contempladas. É importante ressaltar, que os valores dos indicadores 

disponibilizados pela Empresa M foram preservados. O intuito é realizar a aplicação da 
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metodologia, logo as análises em torno da efetividade global serão qualitativas. Com isso 

espera-se avaliação em torno da sequência de dados abordadas e não um comparativo de 

classificação 'bom/ruim' frente à parâmetros globais (isto avaliaria a empresa e não o método). 

 As Figuras abaixo sinalizarão graficamente a evolução anual das 3 parcelas, plotadas 

em mesma escala, de modo a permitir o comparativo entre os anos e a abertura mensal dos 

meses. 

 

4.1.DISPONIBILIDADE 

 Ao analisar a Figura 13, pode-se perceber a evolução da Disponibilidade ao longo dos 

3 anos. Nota-se que em janeiro e fevereiro do Ano2 foram os meses que apresentaram os 

menores resultados. Em contrapartida, o ano mais recente mostra uma curva ascendente 

demonstrando evolução no processo. A variação máxima entre o período analisado chegou a 

11 pontos percentuais, sendo que a variabilidade aumentou de 3 p.p. em A1 para 8p.p. em A2 

e A3, ou seja, apesar da crescente o processo sofre mais variações. A explicação para este 

último fato esta relacionada à produção da empresa; nos primeiros meses do ano o volume 

transportado é menor em função de estratégias dos clientes e, assim, é válido o aumento do 

volume de manutenção planejada na frota. Em contrapartida, com o aumento da demanda no 

decorrer do ano, espera-se maior número de máquinas disponíveis. 

 

 

Figura 13: Evolução anual - Disponibilidade 

Fonte: autor 

 

 Analisando os meses conforme Figura 14, a fim de verificar sazonalidades, percebe-se 

que os primeiros meses dos anos apresentam períodos mais instáveis de disponibilidade, 
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sendo os maiores patamares atingidos no mês 10. Isto é explicado historicamente, para a 

Empresa M, devido ao mês de outubro apresentar as maiores necessidades de volume de 

transporte. 

 

Figura 14: Comparativo mensal - Disponibilidade 

Fonte: autor 

 

4.2.UTILIZAÇÃO 

Em relação à parcela de utilização, analisando a Figura 15, pode-se perceber que seus 

valores são bem abaixo frente aos da disponibilidade. Nota-se que em janeiro e fevereiro do 

Ano1 foram os meses que apresentaram os maiores resultados. Já os piores meses são 

observados em fevereiro e março do Ano2, conversando com os menores meses de 

disponibilidade. A variação máxima percentual também chegou a 11 pontos percentuais e 

média de 7p.p de variabilidade entre os anos.  

 

 

Figura 15:  Evolução anual - Utilização 

Fonte: autor 
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Conforme a Figura 16, percebe-se que o primeiro semestre apresenta maior 

instabilidade, culminando em equilíbrio nos últimos meses dos anos. Isto reforça que a 

utilização apresenta melhoria conforme demanda de produção, ou seja, quanto mais transporte 

solicitado, mais utilizada serão as locomotivas. 

 

 
Figura 16: Comparativo mensal - Utilização 

Fonte: autor 

 

4.3. PRODUTIVIDADE 

 Analisando a produtividade através da Figura 17 percebe-se que seus percentuais são 

os maiores frente às demais parcelas e sua variabilidade a menor. Nota-se também que os 

resultados são ascendentes ao longo dos anos, demonstrando maturidade no processo, 

chegando a somente 3p.p. de variação no A3. Essa é uma questão foco atualmente: ser cada 

vez mais rentável com os mesmos recursos. 

 

 

 Figura 17: Gráfico Evolução anual - Produtividade 

Fonte: autor 
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 Já pela Figura 18, é possível inferir que, mesmo sendo a mais estável, ocorre variação 

no segundo semestre, sendo oposta aos demais indicadores no sentido de apresentar melhoria 

em períodos de maior volume transportado. 

 

Figura 18: Comparativo mensal - Produtividade 

Fonte: autor 

 

4.4. OEE 

 Consolidadas as parcelas, temos então que através do produto entre estes percentuais 

será consolidado o indicador de OEE proposto. A Figura 19, representa graficamente a 

evolução do indicador de desempenho de eficiência global para o período estudado.  

 Pode-se perceber que em M2 e M4 do Ano1 foram obtidos os melhores resultados, 

período a qual se observa o maior equilíbrio e melhor utilização. Outra importante observação 

é que o indicador apresenta tendência crescente para os finais de ano, principalmente nos 

meses M10 (outubro). O pior cenário foi identificado em fevereiro do Ano2, impulsionados 

pela baixa Disponibilidade e Utilização que contribuíram diretamente para o menor 

desempenho. 

 

Figura 19: Evolução OEE 

Fonte: autor  
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Pela Figura 20 foi analisada a correlação tanto entre os OEE's, quanto das parcelas 

em relação ao OEE ano a ano. Entendemos então que o Ano1 apresenta comportamento 

análogo (valores negativos de correlação tanto entre A1 e A2 quanto A1 e A3) em relação aos 

demais o que pode demonstrar uma alteração do processo. Outro fator importante é que o 

OEE apresenta alta correlação com a parcela de 'Utilização' (seja nos 3 anos ou a cada ano 

separadamente), sendo factível estudar as causas de perda nesta etapa. Certamente utilizando 

melhor os ativos culminará em um aumento da efetividade global. 

 
Figura 20: Correlações das parcelas em relação ao OEE 

Fonte: autor 

 

A fim de se identificar possível sazonalidade e comparativos dos períodos, temos na 

Figura 21 todos os resultados - mês a mês. A escala é mantida e percebe-se então que em sua 

maioria, o Ano3 apresenta melhores percentuais, significando melhoria de processo. Entre os 

meses 7 a 10 (julho a outubro) de cada ano as parcelas são  mais estáveis.  

 
 

Figura 21: Evolução mensal dos 3 fatores comparativa entre anos  

Fonte: autor 
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Em contrapartida o primeiro trimestre apresenta forte instabilidade, principalmente 

pela utilização. Uma possível explicação é o aumento de intervalos concedidos às equipes de 

Via Permanente. Estes intervalos são destinados à manutenção da via e geram interrupções do 

fluxo de trens. O resultado global é então apresentado pela Figura 22, pela qual se observa o 

equilíbrio na evolução do indicador. 

 

 

Figura 22: Evolução mensal do OEE comparativa entre anos 

Fonte: autor 

 

Em complemento às análises anteriores, a Figura 23 confirma as explicações em 

torno do volume de produção, de onde percebemos a baixa nos primeiros meses dos anos, 

seguidos por maiores entregas, principalmente em outubro. E, se comparada à Figura 19, 

percebe-se que o comportamento dos gráficos é semelhante - fato comprovado pela Figura 24, 

na qual é observada a correlação entre o indicador proposto e a produção histórica.  

 

 

Figura 23: Evolução mensal de produção Heavy Haul na Empresa M 

Fonte: autor 
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Figura 24: Correlações do OEE com a Produção 

Fonte: autor 

 

Consolidando a metodologia do OEE e replicando-a para demais fluxos, tem-se que 

ela pode ser suporte para a tomada de decisão de alocação dos ativos. Pela Figura 25 fica 

claro que mesmo mantendo patamares de Disponibilidade e crescimento na Produtividade, é 

pela Utilização que o OEE é mais fortemente correlacionado.  

 

 

Figura 25: Os fatores e o Resultado OEE nos 3 anos 

Fonte: autor 

 

 

A relevância da parcela de Utilização é mais fortemente evidenciada na Figura 26, 

onde é estratificado o resultado apenas do Ano3. Percebe-se o impacto da 'Não-utilização' 

como sendo até maior que a soma das demais perdas. 
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Figura 26: Estratificação do OEE - Ano 3 

Fonte: autor 

  

 Na Figura 27 são mostradas as principais perdas da lacuna de Utilização. Através do 

Gráfico de Pareto são indicados 2 fatores mais significativos, sendo o maior deles o loco 

'Estacionada em Pátio (34)'. Traduzindo em ação, este estado é caracterizado por máquinas 

que são 'Livres para Uso' e recém liberadas de manutenção em oficina, ou seja, para melhoria 

do indicador, a programação da operação deverá ser mais eficiente no retorno com estes 

equipamentos aos trens de produtivos. 

 

Figura 27: Principais perdas por Utilização 

Fonte: autor 

  

Observação: o número entre parênteses é referente à classificação da Tabela 4. 
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5. CONCLUSÃO 

Dado o cenário de evolução ferroviária e prospecção de seguidos aumentos de 

volume e representatividade, entende-se que a gestão dos ativos agrega maior capacidade  

de solidez à empresa. Uma forma de viabilizar esta gestão é através da medição de 

desempenho. 

O presente trabalho abordou a utilização do indicador de eficiência global de 

equipamentos (OEE) como forma de quantificação da melhoria nos fluxos produtivos a 

qual os ativos são submetidos. Baseado nesta proposta, o objetivo principal foi elaborar 

uma metodologia aplicável a ativos circulantes, descrevendo os índices que compõem o 

cálculo deste indicador e considerando as principais perdas que envolvem diretamente os 

ativos. Aplicado à Empresa M para as locomotivas do Fluxo N, conclui-se que o OEE é 

um indicador específico, estratégico e de produtividade, ou seja, ele atende ao processo 

individual abordado, de forma gerencial e agregando valor ao processo. 

Neste estudo de caso foi necessário definir uma tipologia que melhor 

representasse os estados das máquinas, gerando bases de tempo que pudessem quantificar 

as parcelas e analise dos números graficamente. Nos resultados desta aplicação ficou claro 

que o indicador é importante para melhoria contínua do processo e consequente aumento da 

utilização da frota. Através da demanda de produção é possível identificar oportunidades de 

melhor alocação dos equipamentos, evitando possíveis gastos de aquisição de novos ativos.  

Por fim, o estudo demonstra que as bases da metodologia são passíveis de aplicação 

a demais ativos móveis e com isso esperam-se propostas futuras que propõem a 

Implementação em rotina do Indicador, bem como o Acompanhamento do processo e 

replicação em outros modais. 
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