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| APRESENTAÇÃO PROFISSIONAL

[SUA FOTO]

Formado em Processos Gerenciais, Graduando em Engenharia, 
Green Belt Lean e Seis Sigma, CPS – Caterpillar Production System, 
com mais de 15 anos de experiência 7 anos atuando como Analista 
de Processos e Produtividade conduzindo projetos e treinamentos 
com foco em ferramentas Lean.
Empresas em que atuei:
Amsted Maxion – Cruzeiro SP
BR Metals – Barra do Piraí RJ
Comil Ônibus – Lorena SP
CSN  - Araucária PR 
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| APRESENTAÇÃO DA EMPRESA
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| VISÃO GERAL DO PROCESSO CONTEMPLADO

Decapagem

2 Linhas de Decapagem

Volta Redonda/RJ 
Araucária/PR ~ 748 km

Usina integrada

Centro de Serviços

Laminador

Galvanização 

Pintura

Cliente

Cliente

Cliente

Cliente

Cliente
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| SITUAÇÃO INICIAL

1.600 mm

22.000 kg

Over booking de pedidos na 
carteira da UPV;

Problemas de qualidade 
vinham se agravando na UPV;

Atrasos constantes na entrega 
dos pedidos na UPV;

Restrições de produção de 
alguns produtos que 
anteriormente não existiam;

Clientes 
Potenciais
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| SITUAÇÃO INICIAL

Falta de fluxo organizado dos 
veículos na planta com gargalo no 
pátio externo e arruamento da CSN 

Gargalo na balança devido 
dificuldade na pesagem 
veículos acima de 21,5metros 

Obstrução de ruas e faixas de 
pedestres – Risco de segurança 

Problema de acuracidade de 
estoque – dificuldade                      
conferência no recebimento

Tempo médio de 
permanência na planta:

Interno: 03:55

Total: 6:15

Dois processos produtivos 
com ociosidade. Número 
reduzido de clientes e 
impacto direto da 
sazonalidade de suas 
carteiras 

1.600 mm

22.000 kg
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| OBJETIVOS
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2016: visão 2017 - 2020

UTILIZAR a plena capacidade de 
produção da CSN-PR, ocupando a 
ociosidade da LDS
LDS = 27% → 96.000t/ano

MITIGAR as restrições no fluxo de 
movimentação in bound e out bound
da unidade;

DESENVOLVER novos clientes e 
produtos para aumentar nosso 
portfólio na LDS;

Preparar a unidade para aumento do 
volume de  faturamento:   
2018:  548.000t/ano; → 45.700t/mês; 
2022:  615.500t/ano → 51.300t/mês                                                               

 12,3% → 67.500t/ano
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CRONOANALISES

Coleta de dados, medições de tempos, distâncias dos 
processos

ESCOLHA DO FLUXO ABQ

maior quantidade de veículos e característica dos veículos 
(acima de 21,5 metros)

VSM

Desenho do fluxo de abastecimento da planta das Bobinas 
à Quente (BQ);

| PRIMEIROS PASSOS
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| TREINAMENTO DO TIME

• Treinamento conceitos Lean  nas ferramentas que foram utilizadas pelo 
time durante projeto: kanban, one piece flow, trabalho padronizado, 7 
perdas, takt time, Produção Puxada, Supermercado;

• Simulações na aplicação das ferramentas;

• Brainstorming com equipes (rodada com todas os 
turnos), para levantar as percepções de cada 
participante, oportunidades de melhoria, correções de 
problemas e descobrir “a fábrica escondida”.
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| IDENTIFICAR O FLUXO DE VALOR
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|SITUAÇÃO ALVO

Eliminar pesagem de veículos que descarregam no ABQ;  

Definir fluxo de movimentação baseado em sistema puxado para a matéria prima AÇO;

Definir modelo de estocagem e programação por posição de estoque;

Reduzir para 30 minutos o tempo interno de descarga no ABQ3 (portaria-portaria);

Reduzir a distancia percorrida pelo veiculo na planta; Reduzir a movimentação de ponte 
rolante (desenterrar bobinas);

Desenvolvimento de novas especificações e clientes para o processo de decapagem
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| TESTE DE CENÁRIOS

Premissas dos testes / simulações do projeto

• Reuniões de planejamento de teste com time do projeto;

• Filmagem  para cronoanalise futura;

• Retenção de veículos para formação de Gargalo planejado;

• Amostra de 30 veículos a cada teste; 
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| TESTE DE CENÁRIOS

Teste 1: (05/10) 
Objetivo: Cronoanalise
Cenário: Veiculo não passa 
balança (transf. entre unid.); 2 
racks reservados para descarga; 
sem padronização fluxo.         
Tempo médio: 26,34minutos

Saídas primeiro teste
* Desenho fábrica em escala
* Desenho modelo 
armazenagem;
* Inventario e organização 
estoque;
* Treinamento operadores;
* Desenvolvimento controle 
Excel;
* Inicio reuniões diárias GEMBA;
* Criação indicador assertividade 
Estoque;
* Parametrização posições 
Estoque SAP

Teste 2: (08/11) dia
Objetivo: Retirar prancheta
Cenário: Veiculo não passa 
balança; Conferência 
plataforma com identificação 
de cor no veiculo; Controle 
Excel lançamento patrimonial; 
lançamento NF staff LI;                          
Tempo médio: 36,2minutos

Saídas segundo teste
*Desenvolvimento controle 
puxada de matéria prima;
*Melhorias controle Excel;
*Implantação conceito 
programar posição estoque;

Controle de puxada de materia prima

Acompanhamento puxada MP

Teste 3:  (29/11) dia
Objetivo: Conferencia portaria
Cenário: Veiculo não passa 
balança; conferencia Portaria; 
Lançamento dados Excel para 
classificação de cor pela 
patrimonial; lançamento NF 
staff LI;  
Tempo médio: 35minutos

Saída terceiro teste
*Instalação cabine
com micro e impressora ao lado da 
cancela
* Desenvolvimento controle para 
classificação de material

Teste 4: (07/12) noite
Objetivo: Validar fluxo
Cenário: Veiculo não passa balança; 
conferencia Portaria; lançamento NF pela 
patrimonial; 

Tempo médio: 17,5 minutos
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| MATRIZ ANSOF

Desenvolvimento 
de Produto

Penetração de 
Mercado

Novo

Ex
is

te
n

te
N

o
vo

PRODUTO

M
ER

C
A

D
O

Desenvolvimento 
de Mercado

Diversificação

Existente

Produto Existente e Mercado Existente = Penetração de Mercado

• fornecer lotes de teste;

• reafirmamos nossa intenção de comercialização de nossos 
produtos e mantivemos aproximação comercial;

Produto Novo e Mercado Existente = Desenvolvimento de Produto 

• analisar as especificações, normas técnicas e requisitos específicos 
potenciais clientes;

• cadastrar em nossos sistema as especificações e testar em 
produção, de forma a homologar nossa unidade junto aos clientes;

Produto Existente e Mercado Novo = Desenvolvimento de Mercado:

• homologar nossos produtos nos clientes/ mercados desenvolvidos;

• acompanhar o ciclo de desenvolvimento de novos mercados e a 
performance dos produtos neles inseridos,  para manter 
atualizadas nossas soluções futuras (ação cíclica);
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| AÇÕES IMPLEMENTADAS  

 Conferência NF x  lote pelo vigilante

 Entrada NF no SAP pelo vigilante

 Retirado balança do fluxo de entrada de veículos –
aprovação áreas de auditoria e riscos

 Instalação Plataforma de conferencia;

 Instalação Posto Trabalho Patrimonial (Cabine)
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| AÇÕES IMPLEMENTADAS  

• 16

 Desenvolvimento do modelo de armazenagem ABQ3 
e abastecimento da linha por posição – kanban;

 Implantação de indicadores de assertividade de estoque;

 Implantação do modelo de puxada de MP;

 Organização do estoque por grupos de  produto no SAP

 Retirado pesagem de saída

 Retirada da prancheta (risco de segurança);

Controle de puxada de materia prima

Acompanhamento puxada MP

 Abertura raio de giro ABQ3
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| RESULTADOS

Base Line do 
Projeto

Trabalho padronizado (Logística e Planejamento)
Organização do estoque (kanban)

Agendamento de veículos
(takt time)

Instalação 
Plataforma
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| RESULTADOS
Aumento de  participação no 
principal cliente da época . 

60 especificações cadastradas ; 
20 clientes com demanda 
sistêmica;

Aumento dos produtos em desenvolvimento da LDS com clientes estratégicos de mercados 
antes não explorados. Ação nos levou a capacitar a linha, com investimentos pontuais, para 

que em 2022 esteja apta a um aumento de capacidade de 5.000t/mês para atendimento 
desta carteira em desenvolvimento; 

Incremento de 25% do 
volume ocioso;

Nesta ação já temos 
sinalização de 50% desta 

capacidade vendida;

Incremento  75% do 
volume ocioso;
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| RESULTADOS – ATENDIMENTO VISÃO ESTRATÉGICA
438.000t
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| RESULTADOS – ATENDIMENTO VISÃO ESTRATÉGICA
130.000t
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| RESULTADOS – ATENDIMENTO VISÃO ESTRATÉGICA

Crescimento anual constante das entregas à vendas, com quebra do ciclo em 2020 devido à Pandemia.

615.000t
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| RESULTADOS - ATENDIMENTO VISÃO ESTRATÉGICA

Em 2021 as ações consolidadas do Projeto Lean de Fluxo de Movimentação na unidade e as Ações de Desenvolvimento de Produto e Mercado nos 

trará um aumento de faturamento de R$ 372 mi no ano, em relação à 2016 (valores atuais)

UTILIZAR a plena capacidade de produção da CSN-PR, 
ocupando a ociosidade da LDS;

ATINGIR o volume anual de 600.000t de produto 
acabado em 2020;

DESENVOLVER novos clientes e produtos para aumentar 
nosso portfólio na LDS;

MITIGAR as restrições no fluxo de movimentação in 
bound e out bound da unidade;

438.000t

615.000t
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| EQUIPE

Fazer BEM
Fazer MAIS

Fazer SEMPRE
Fazer JUNTOS

PATRIMONIAL

PLANEJAMENTO

FATURAMENTO

LOGISTICA

TRANSPORTE

PRODUÇÃOQUALIDADE

MARKETING

DESENVOLVIMENTO 
DE MERCADO

DESENVOLVIMENTO 
DE PRODUTO

COMERCIAL
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| EQUIPE

Anderson Souza

Aurio de Oliveira

Fernando Torres

Gislane Pereira

Inês Valter Janete LechetaWeliton da Cruz

Fernanda Knopik

Cintia Yoshino

Sergio Rodrigues

Alex Batista

Thiago Focosi

Alexandre Almeida

Schirlei Silva
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| EQUIPE
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| DIFERENCIAIS
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| DIFERENCIAIS
INOVAÇÕES PARA CSN 

Estoque bobinas

Estoque Estrados

Patio Veículos
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