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Introdução: Diversos fatores contribuem para o eficaz andamento de uma fábrica ou
empresa, são levados em consideração alguns aspectos relevantes para que toda linha
de produção seja abastecida e continue seu processo sem falhas ou mesmo paradas,
tendo em mente este propósito a Manutenção Produtiva Total (TPM), trata-se de um
sistema capaz de eliminar perdas, diminuir custos, reduzir paradas e garantir a
qualidade contínua dos processos industriais. O Overall Equipment Effectiveness
(OEE) entra no conceito do TPM como um cálculo da eficiência global da empresa.
Tradicionalmente em programas de TPM utiliza-se muito o indicador OEE. Objetivo:
Após realizados estudos para identificar o que o OEE poderia trazer de retorno para os
equipamentos LC1 (Lingotamento Contínuo 1) e LC2 (Lingotamento Contínuo 2), foi
definido que o objetivo principal do projeto é trazer informações concretas e
verdadeiras sobre a eficiência dos equipamentos.
 Metodologia: A metodologia de pesquisa é classificada quanto à abordagem do
problema. Tendo característica quantitativa a abordagem do tema quanto ao tipo de
pesquisa é feita através de análise de gráfico, variáveis e cálculos da eficiência geral de
um equipamento. 
Os instrumentos utilizados para coleta de dados até o momento para fazer a pesquisa
são: SIP (Sistema Integrado de Produção), manual das máquinas de lingotamento
contínuo, sistema OEE da empresa. 
SIP - Buscar paradas e organizá-las do tempo certo do cálculo OEE.
Manual das máquinas - Saber das variáveis máximas de lingotamento.
http://oee.acesita.com.br - Alimentar o site com informações Resultados: O OEE dos
LC’s está em desenvolvimento onde se encontra na fase de captar dados para alimentar
o projeto e fazer o cálculo correto. Por enquanto possuí uma discussão sobre a
velocidade de lingotamento da máquina LC2 e uma proposta de projeto já
desenvolvido com valores corretos.
 Conclusão: De acordo com os fatos mencionados o projeto está em desenvolvimento e
poderá trazer resultados surpreendentes. A coleta de dados terá que ser bem verdadeira
e consistente para não ter falhas durante o processo de cálculo da eficiência dos
lingotadores. 
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