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1. RESUMO  

O artigo teve como finalidade apresentar um estudo de caso, realizado na empresa 

MG Centro de Serviços, onde são executados serviços de corte de bobinas. O estudo 

visou definir os fatores considerados para um futuro aumento de demanda, 

possibilitando um aumento da produtividade e competitividade da empresa em estudo 

nesta pesquisa.  

O principal foco foi propor melhorias das operações da máquina de corte longitudinal, 

de forma a aumentar sua eficiência e eficácia, mediante um cenário de aumento da 

demanda nos próximos anos.   

Foi realizado o mapeamento dos processos, desde o recebimento de matéria-prima 

até o despacho do produto final, e, com base nos dados coletados, foi analisado o 

nível de eficiência através da qualidade dos processos, performance da produção e 

disponibilidade da manutenção. 

De acordo com estudos iniciais, a empresa apresenta um nível de produtividade 

abaixo de 60% decorrente da ineficiência do gerenciamento dos tempos de processo, 

falta de planejamento e controle da produção. 

Com base nas condições descritas, foi analisado a viabilidade da instalação de um 

componente de máquina, como forma de redução do tempo de produção, além de 

uma proposta para uma nova organização da mão de obra no preparo e execução 

dos processos no chão de fábrica.  

2. INTRODUÇÃO  

O setor metalúrgico, a partir do ano de 2014, sofreu um impacto nos níveis de 

produção em decorrência da redução da atividade econômica brasileira. Após 11 

trimestres de recessão, no final de dezembro de 2016, o Brasil passou a apresentar 

sinais de recuperação nos principais setores econômicos: agronegócio, indústria e no 

comércio (EXAME, 2017). Além disso, as previsões para os próximos períodos são 

de aumento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, sendo a soma, em valores 

monetários, de todos os bens e serviços finais produzidos, o que indica que a atividade 

econômica poderá aumentar (VALOR ECONÔMICO, 2018). 

A indústria metalúrgica apresentou um crescimento devido a recuperação do setor 

automobilístico, onde os números do primeiro trimestre de 2018 vem se aproximando 

de níveis próximos da média dos anos antes da recessão (VALOR ECONÔMICO, 

2018), o que implicaria em um aumento de demanda no mercado. 



Sendo assim, o estudo visou determinar, analisar e simular os fatores produtivos 

considerados nas operações de corte de bobinas, relacionados à melhoria da 

produtividade, de acordo com um cenário de aumento gradual da demanda dos 

serviços. 

3. OBJETIVOS  

O trabalho teve como objetivo primário otimizar os processos operacionais de corte 

de bobinas e chapas de aço da máquina de corte longitudinal. Como objetivos 

secundários envolveu o mapeamento do processo, readequação e otimização dos 

recursos tecnológicos e humanos utilizados.  

4. METODOLOGIA  

A metodologia da pesquisa utilizada foi um estudo de caso. Foram utilizados dados 

qualitativos e quantitativos, classificados em primários e secundários. Na fase dos 

dados primários foram efetuadas visitas técnicas, realização de entrevistas, aplicação 

de questionário e aplicação de cronoanálises, através da avaliação dos dados 

primários, buscou-se entender o funcionamento da fábrica, além de identificar a 

oportunidade de melhoria. 

Os dados secundários basearam-se no processamento e avaliação de ordens de 

fabricação, planilhas com indicadores de produtividade, custos e tempos da produção. 

Com base no mapeamento de processos e a cronometragem dos tempos, viabilizou-

se a análise estatística e o estudo da eficiência global dos equipamentos ou Overall 

Equipment Effectiveness (OEE). 

5. DESENVOLVIMENTO  

Mediante nove visitas técnicas realizadas, observaram-se os processos operacionais 

de corte de bobinas, complementadas com entrevistas semiestruturadas dos gestores 

e colaboradores, juntamente com a coleta de tempos dos processos na fábrica. 

Com base nas informações encontradas, foi realizado o mapeamento de processos 

da empresa com o intuito de verificar o fluxo de processamento das bobinas para 

realização da cronoanálise. 

Visando estabelecer um foco da pesquisa científica foi escolhido o principal 

equipamento do processo de corte longitudinal, denominado na fábrica como 

“Máquina Slitter”. O critério de escolha desse equipamento baseou-se na sua 

identificação como ponto crítico do processo e maior geradora de receita para a 

empresa. 



Na sequência foi calculado o nível de Eficiência Global (OEE) da Máquina Slitter 

visando registrar a qualidade dos cortes executados, performance da produção, 

através de sua velocidade e sua disponibilidade medida pela manutenção. 

Foram analisadas as Ordens de Fabricação (OF) do mês de julho de 2018, onde, de 

um total de 243 OF, 72,43% foram para cortes longitudinais e 27,57% para cortes 

transversais.  

A partir da análise das Ordens de Fabricação da máquina Slitter de cortes 

longitudinais, foi obtido a seguinte tabela: 

TABELA 1 – APONTAMENTO DOS TEMPOS DE PRODUÇÃO DO MÊS DE JULHO 

Motivo Tempos (minutos) Porcentagem 

Falta de Energia 205 2,45% 

Falta de Material 199 2,37% 

Final da OF 1300 15,51% 

Final/Início de Passada 1853 22,11% 

Liberação de Máquina 259 3,09% 

Montagem do Carrinho 55 0,66% 

Paradas não definidas 2120 25,29% 

Preparação Setup 2391 28,53% 

Total Geral 8382 100,00% 
FONTE: Os Autores (2018). 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

A partir dos dados apresentados, foram definidos os tempos de preparação ou setup, 

tempos de finalização da OF e tempos das operações iniciais e finais de passadas 

(específicas para a operação do corte). Conclui-se que estes tempos correspondem a 

mais de 50% do total do tempo gasto, sendo a maioria composta pelo tempo gasto 

para a passada da fita de contenção nas bobinas cortadas. Com a cronoanálise, foi 

possível identificar que são estimados o tempo de um minuto para passar cada fita de 

contenção, portanto, há casos em que a bobina foi cortada em 26 bobinas menores, 

gerando um tempo aproximado de 26 minutos onde a máquina teve que ficar parada.  

O trabalho buscou reduzir este tempo para essas operações e está sendo estudada a 

possibilidade de retirada da bobina da máquina sem que as fitas tenham que ser 

passadas com a máquina parada. Além disso está sendo avaliada a possibilidade de 

instalação de um dispositivo ferramental específico para agilizar as respectivas 

operações de preparação e corte das bobinas.  Ao final do trabalho prevê-se uma 

redução de tempos em torno de 10% a 25% refletindo em incremento na produtividade 

das operações da empresa. 
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