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RESUMO
Nesse mercado em franca expansão e muito competitivo, com 

o lançamento de novos projetos de fábricas de celulose maio-
res e mais modernas, cada vez mais são exigidas habilidades 
de todos os membros da organização, e não apenas da equipe 
gerencial. Na busca da excelência operacional, as organizações 
se veem impelidas a desenvolver mecanismos de aprendiza-
gem, estimulando a inovação e gerenciando o conhecimento 
adquirido de maneira uniforme e participativa de todos, inde-
pendentemente do nível hierárquico. Além de promover a pa-
dronização da informação para que a melhoria contínua seja 
realmente aplicada, faz-se necessária a interpretação e a utili-
zação correta de todas as informações geradas em um sistema 
que englobe as ocorrências da jornada de trabalho, os desvios 
de processo em relação a limites definidos, a indicadores chave 
do processo e o registro de ações tomadas para a eliminação de 
desvios relacionados tanto a processo como a equipamentos. 
Este trabalho tem por objetivo mostrar como a implantação de 
uma ferramenta de gestão industrial voltada ao gerenciamento 
da rotina e desenvolvida a partir das necessidades da empresa 
tem auxiliado na gestão do conhecimento, na identificação de 
pontos de melhoria e na criação de uma cultura de operação 
voltada a excelência e inovação, mesmo em empresa em fase 
de consolidação de sua própria cultura. Como caso a apresentar 
será mostrada a aplicação dessa ferramenta no setor de prepa-
ração de cavacos da planta, com contribuição para aumento de 
eficiência e disponibilidade desse setor.

Palavras-chave: gerenciamento da rotina, gestão do conheci-
mento, melhoria contínua.

INTRODUÇÃO
Nas últimas duas décadas, devido a maior demanda de produtos 

derivados de celulose, iniciou-se expansão do setor com projetos de 
fábricas de celulose cada vez maiores, mais eficientes e com meno-
res custos de produção. Com isso, as empresas buscam aperfeiçoar 
processos e resultados, contudo, para que a melhoria contínua ocor-
ra com êxito, é necessário que o capital humano seja incentivado a 
contribuir concretamente com o conhecimento adquirido, gerando, 
assim, ambiente favorável à inovação. Caberá à empresa incentivar 
as pessoas a manifestarem sua criatividade e a correrem riscos, tole-
rando erros e oferecendo meios para que, em aprendizado contínuo, 
possam ter a liberdade de explorar suas habilidades não somente 
para descobrir problemas, mas também para solucioná-los (Macha-
do, 2005), sendo, pois, essas as bases da Gestão do Conhecimento.

Outra definição de Gestão do Conhecimento pode ser a proposta 
por Terra (2003, p. 23), em que a Gestão do Conhecimento é conce-
bida quando é identificada a necessidade de parar e aprender me-
diante transformações na cultura da empresa, com foco na forma de 
como as informações são gerenciadas em um ambiente que induza 
as pessoas aos processos de suporte à gestão.

Slack et al. (1997) definem a melhoria contínua da produção em 
termos pragmáticos. Estabelecem alguns passos que devem ser se-
guidos para chegar à melhoria. É o que acontece nas organizações: 
o desempenho é medido e acompanhado com diferentes níveis de 
estruturação, chegando-se aos pontos que merecem atenção e que 
precisam ser melhorados. Escolhe-se, então, a melhoria contínua ou 
a inovação, podendo também ocorrer a combinação das duas. Me-
lhoria contínua e inovação são dois conceitos que, embora opostos, 
andam juntos, pois são formas diferentes de tratar a melhoria de um 
padrão, não deixando de serem melhorias. Inovação, para Daman-
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pour (1991), pode ser um novo bem ou serviço, um novo processo 
de produção, uma nova estrutura ou sistema administrativo ou um 
novo plano ou programa adotado pela organização. Assim, a inova-
ção implica geração, desenvolvimento e implantação de novas ideias 
e comportamentos, com particular atenção na sua utilidade.

A melhoria de processos é necessidade no dia-a-dia de todas as 
empresas, podendo ocorrer de forma estruturada ou não. É preciso 
obter melhorias de forma contínua, para que a empresa sobreviva 
e evolua em um mercado de intensiva concorrência (Mesquita; Alli-
prandini, 2003; Delbridge; Barton, 2002). Para Murray e Chapman 
(2003), para que ocorra o comprometimento e a ação coordenada 
de todos os indivíduos da organização frente aos programas de me-
lhoria é necessário o desenvolvimento de uma cultura que valorize 
a aprendizagem.

A melhoria contínua recebe variadas definições e conceitos, po-
dendo ser mais bem entendida a definida por Shiba et al. (1997), que 
argumentam que a melhoria contínua é um método sistemático de 
resolução de problemas e distingue três níveis; o primeiro, de con-
trole, visa apenas à manutenção dos níveis operacionais; o segundo, 
reativo, visa o restabelecimento do estado atual; e o terceiro, deno-
minado de proativo, tem por objetivo o aumento de desempenho.

A forma de como aplicar os conceitos de Gestão do Conhecimento, 
Melhoria Contínua e Inovação na rotina de uma empresa pode ser 
considerado como a adoção da prática do gerenciamento da rotina 
diária. Esse gerenciamento é definido por diversos autores, com a 
definição de Campos (2013) apresentando um sistema concentrado 
nos seguintes pontos:

• perfeita definição da responsabilidade de cada pessoa; 
• padronização dos processos e do trabalho; 
• monitoramento dos resultados desses processos e sua compa-

ração com as metas; 
• ação corretiva do processo a partir dos desvios encontrados 

nos resultados quando comparados com as metas; 
• bom ambiente de trabalho e máxima utilização do potencial 

mental das pessoas; 
• busca da melhoria contínua. 

MÉTODOS
Para realização deste trabalho foi feito um levantamento das fer-

ramentas de apoio ao gerenciamento da rotina que são utilizadas na 
empresa desde o início da operação da planta. Todas as informações 
foram extraídas do banco de dados da empresa.

Sistema de Gerenciamento na Empresa
A empresa possui basicamente duas grandes equipes gerenciais. 

Uma voltada à operação da fábrica durante 24 horas por dia e com-
posta pelos operadores de área, operadores de SDCD, coordenadores 
de fábrica e apoio de turno de manutenção. Essa equipe tem como 
objetivo manter a produção, cumprir procedimentos determinados e 
eliminar desvios que impactem na continuidade operacional. A outra 
equipe, composta por gerentes, coordenadores de área, assistentes 
técnicos e especialistas, é voltada ao suporte da equipe responsá-
vel pelas 24 horas de operação, estabelecendo diretrizes, buscando 
oportunidades de melhoria e eliminando causas de problemas sis-
têmicos. 

Para suporte ao todo, há a equipe de sistemas de informação, res-
ponsável por manter o banco de dados de processo atualizado, sen-
do também a equipe que gerencia as melhorias no sistema conforme 
demanda das áreas que o utilizam diariamente.

 A Figura 1 oferece resumo das atribuições em situações normais 
e de anomalia. Em situações normais o fluxo das informações é de 
cima para baixo, determinado pela direção da empresa. Já nos casos 
de anomalias, o fluxo de informações é de baixo para cima, cabendo 
à operação o relato dos problemas que levaram a situação de ano-
malia, com comprometimento do desempenho. 

Para que o fluxo descrito na Figura 1 ocorra, é necessário a empre-
sa ter um sistema em que seja possível obter as informações geradas 
pela operação de forma padronizada, de fácil interpretação, que dê 
todo o suporte na tomada de decisão das funções gerenciais e possa 
apoiar a gestão das áreas na busca dos resultados determinados.

Para centralização das informações geradas nos relatos dos turnos 
de trabalho e estudos de análises dos problemas crônicos e sistê-
micos, foi desenvolvido, em parceria com empresa de tecnologia da 

  Normal Anomalia

Gerenciais

Direção Estabelece metas para desempenho da empresa Estabelece metas para corrigir a situação

Gerência

Treina função Supervisão Elimina anomalias crônicas

Atinge metas Revê periodicamente anomalias, detectando as crônicas

 
Verifica diariamente as anomalias atuando 
complementarmente à função supervisão

Operacionais
Supervisão

Treina função Operação  

Verifica se a função Operação cumpre os 
procedimentos operacionais

Conduzir a análise das anomalias, detectando as causas 
imediatas

Operação Cumpre padrões Relata anomalias (gera informação)

Figura 1. Quadro de Nemoto
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informação (TI), um sistema em que é possível ter em uma única 
plataforma os seguintes conteúdos:
• relatórios dos turnos;
• registro de anomalias que impactam no desempenho da área;
• geração de notas de manutenção nos casos de registro de 

anomalia;
• geração de perda teórica de produção;
• geração de perda teórica de exportação de energia;
• geração de relatórios para priorização das anomalias que mais 

impactam no processo;
• realização de análise das causas das anomalias;
• acompanhamento das ações geradas nas análises de anomalias;
• controle estatístico de processo (CEP);
• gestão de forces realizados;
• cadastro e lançamento de indicadores gerenciais;
• geração e registro de atas de reunião;
• registro de ocorrências ambientais; 
• cadastro e gerenciamento de ideias inovadoras.

A seguir, a descrição das principais ferramentas do sistema de-
senvolvido.

Gestão de Anomalias
A gestão de anomalias é uma prática que colabora na busca da 

excelência operacional e, juntamente com outras ferramentas, visa a 
melhoria contínua dos processos, eliminando desvios de produtivida-
de com base no ocorrido durantes os turnos de trabalho. Para que a 
gestão de anomalias ocorra a contento, ela depende de fatores como:
• entendimento da ferramenta e do que ela significa para a empresa; 
• alinhamento com os objetivos e metas da organização; 
• disciplina e participação multidisciplinar para monitorar, manter 

e promover melhorias; 
• aplicação da metodologia; 
• uso e melhoria contínua da ferramenta de gestão (software). 

Uma boa gestão das anomalias de uma empresa está resumida 
na Figura 2.

A identificação de fatos ou atividades relevantes é feita pelos ope-
radores, tanto os de área como os de SDCD. A observação desses 
fatos pode ocorrer visualmente ou via sistemas de operação. Todo 
fato que mereça registro deve ser inserido no sistema na forma de 
ocorrência. Ocorrências que são divididas em dois grupos:

Anomalia – qualquer desvio das condições normais de opera-
ção com potencial impacto no processo, na produção ou no meio 
ambiente. Pode ser um ruído estranho na máquina, uma falha de 
equipamento, um distúrbio operacional ou de processo, uma recla-
mação de cliente. 

Operação normal – são ocorrências outras que não anomalias. 
Essa categoria de ocorrência corresponde a relatórios de turno, rotinas 
relevantes, informações de processo, manobras operacionais. Ocorrên-
cias de operação normal não demandam análise e plano de ação. 

Todas as anomalias lançadas no sistema são fonte de geração de 
relatórios no sistema auxiliar de mapeamento das principais origens 
de desvios impactantes na produtividade. Na Figura 3 um exemplo 
de anomalia que provocou parada no processo.

Com o registro das anomalias, é possível solicitar a análise da 
anomalia da Figura 3, ocorrendo, assim, a etapa de tratamento de 
anomalia que abrange os ciclos de análise e solução de problemas 
da Figura 2, divididos como mostrado a seguir.

Priorização – etapa onde a coordenação filtra as ocorrências e 
verifica quais impactaram mais no desempenho da área.

Análise da anomalia – é aplicado o ciclo PDCA para realização de 
análise do fenômeno, para que seja detalhado o contexto em que ocor-
reu a anomalia. Após a análise do fenômeno há a análise do processo, 
que busca entender o que causou a anomalia e determina, então, as 
causas fundamentais que levaram à ocorrência da anormalidade. 

Elaboração e execução de plano de ação - voltado às cau-
sas fundamentais para que esse tipo de anomalia não ocorra nova-
mente ou tenha sua frequência reduzida.

Verificação da eficácia – etapa que inclui verificar se as ações 
executadas após a análise foram eficazes, validando, assim, a análise 
feita. Caso as ações não tenham resultado no objetivo desejado, é 
possível retornar à consideração da anomalia para a fase de análise, 
repetindo-se todo o ciclo. 

Figura 2. Etapas da gestão de anomalias Figura 3. Exemplo de anomalia



ARTIGO TÉCNICO / TECHNICAL ARTICLE 

O PAPEL vol. 77, num. 9, pp.  71 - 81  SEP 2016

74 Revista O Papel - setembro/September 2016

Controle Estatístico de Processo
O Controle Estatístico de Processo (CEP) é método preventivo para 

monitorar os resultados de um processo com padrão ou limites es-
pecificados, identificando, a partir de dados estatísticos, as tendên-
cias para variações significativas, indicando se deve ser tomada ação 
para eliminar ou controlar tais variações com objetivo de processo 
mais estável (Sommer, 2000). Por ser ferramenta de uso contínuo 
permite rápida identificação de anomalias, proporcionando consis-
tência e previsibilidade no processo, facilitando atuação e tomada 
de decisões para melhorias.

O sistema desenvolvido para a empresa do trabalho em questão 
abrange o controle estatístico de modo a definir quais as variáveis de 
controle e quais as de verificação. 

Variáveis de verificação são as que dão suporte às variáveis de 
controle. No sistema desenvolvido, elas também podem ser exibidas 
graficamente, mas nos casos de desvio não há geração de uma ano-
malia para correção no processo.

Variáveis de controle são as que podem ser consideradas como va-
riáveis de saída do processo, que indicam se o processo está em con-
formidade ou não com os padrões definidos. Essas variáveis, quando 
coletadas via sistema de dados da empresa com a definição de pe-
ríodo de cálculo e dos limites superiores e/ou inferiores de controle, 
fazem possível acompanhar a estabilidade do processo. Na Figura 6 
um exemplo de carta de controle gerada pelo sistema.

No software desenvolvido, é possível inserir nas etapas de análise 
de anomalia e execução de plano de ação arquivos que colaborem 
com a análise e evidenciem as ações tomadas.

Figura 4. Exemplo de análise de anomalia

Figura 5. Exemplo de plano de ação

Figura 6. Exemplo de carta de controle

Figura 7. Exemplo de anomalia gerada pelo CEP
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Quando a variável apresenta tendência para além dos limites, é 
automaticamente gerada uma anomalia pelo sistema para que o 
operador tome uma ação de controle da variação, e faça a justificati-
va do que foi feito para controle de tal situação.

Perdas Teórica de Produção e Energia
Em empresas do setor de celulose há medição de perda teórica 

de produção, que pode ser entendida como perda de produção no 
Digestor devido a parada ou redução do ritmo de produção. Essa 
perda é um auxilio na identificação de gargalos da produção. No 
sistema desenvolvido há o cálculo automático de perda teórica por 
turno de acordo com os dados gerados no PIMS e, caso ocorra tal 
perda, o Coordenador de Fábrica será o responsável por justificá-la, 
apontando a ocorrência que impactou a continuidade do processo. 
Nesse caso, será possível vincular a perda teórica de produção a mais 

de uma anomalia no sistema, podendo, portanto, haver distribuição 
correta entre áreas causadoras da perda de produção. 

O mesmo conceito é aplicado à exportação de energia, em que 
há meta de exportação de MW nas oito horas do turno de trabalho; 
quando essa exportação não atinge o valor determinado também 
há geração de anomalia, porém pertinente à exportação de energia, 
sendo o operador de SDCD dos turbogeradores responsável em ve-
rificar se a anomalia deveu-se a baixa geração ou a alta demanda 
de vapor, indicando a área geradora da causa e devendo ser aberta 
anomalia referente ao comprometimento da geração de energia no 
período em questão.

Relatórios
Com base nas ocorrências geradas pelos operadores ou automati-

camente pelo sistema, há a feitura de relatórios em formato de pla-
nilha eletrônica para estudos que definam onde direcionar esforços 
para assegurar a produtividade de determinada área.

Os gráficos gerados, na forma de gráficos de Pareto, podem ser 
produzidos como indicado a seguir. 
• Origem da ocorrência – classifica quais foram as disciplinas 

mais provavelmente causadoras das ocorrências.
• Equipamento – podendo filtrar de qual família de equipamen-

tos houve mais ocorrências.
• TAG – de acordo com o código do equipamento gerador da 

ocorrência.
• Tipo de ocorrência - classificando por natureza de ocorrência, 

se interna ou externa.
Figura 8. Exemplo de perda teórica de produção

Figura 9. Modelos de relatório de anomalias

Figura 10. Modelo de relatório de perda teórica de produção
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Indicadores
Finalizando o ciclo de gestão de anomalias apresentado na Figura 

2, faz-se necessário ter monitoramento dos resultados das áreas e da 
empresa. Para isso, há no sistema um módulo dedicado ao acompa-
nhamento dos indicadores das áreas. Nesse caso, o lançamento dos 
indicadores é manual e de frequência mensal. No momento do lança-
mento do valor mensal do indicador é possível inserir uma breve jus-
tificativa do desvio em relação à meta e, caso necessário, gerar uma 
análise de anomalia referida a desvio de indicador, análise que segue 
os mesmos passos da análise de anomalia de ocorrência de processo.

Ata de Reunião
No dia a dia das empresas são realizadas reuniões de assuntos 

variados. Sem um padrão de ata não é possível obter um registro 

básico dos assuntos discutidos nem como realizar acompanhamento 
das ações definidas nas reuniões. No sistema desenvolvido há um 
módulo de ata de reunião que possibilita a elaboração de documento 
padrão, onde é possível informar aos participantes os assuntos abor-
dados de maneira resumida ou detalhada, além de eventual geração 
de plano de ação para acompanhamento e verificação se as ações 
definidas foram ou não executadas.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A implantação do sistema de gerenciamento da rotina na empresa 
ocorreu de forma gradativa, a partir de maio 2014. Primeiramente, 
foi disponibilizado à operação o sistema de ocorrências, para que os 
relatórios dos turnos não fossem elaborados em arquivos paralelos 
aos quais somente a equipe da área operacional teria acesso. Em 
seguida, houve orientação para o lançamento de anomalias causa-
doras de parada ou redução do ritmo de produção. Com esses dois 
assuntos mais difundidos, no segundo semestre de 2014 foi iniciado 
o apontamento das perdas teóricas de produção, vinculando a perda 
às ocorrências das áreas. Ainda no segundo semestre de 2014 foi 
definida a Linha de Fibras como piloto para aplicação do controle 
estatístico de processo (CEP). No início de 2015 deu-se início ao uso 
da ferramenta para elaboração de ata de reunião, assim como a libe-
ração do lançamento de indicadores no sistema.

Para realização de estudos de caso, e comprovar que o sistema de 
gerenciamento da rotina contribui para a obtenção de resultados, foi 
definida a seção de Preparo de Cavacos. 

Preparo de Cavacos
A área de Preparo de Cavacos converte toras de eucalipto vindas 

da floresta em cavacos com granulometria adequada a um cozimen-
to uniforme, de onde resultará a polpa celulósica. Os resíduos dessa 
área são enviados à Caldeira de Biomassa para geração de vapor e, 
na sequência, energia. 

Para a picagem das toras, essa área de produção de cavacos dis-
põe de três linhas de picagem que processam toras de 6,5 metros 
de comprimento e que inclui os sistemas que são indicados a seguir. 

Mesa de recepção de toras: onde a madeira é depositada para 
equalização da quantidade de toras a processar. 

Transportador de rolos e estação de lavagem: para a re-
moção de impurezas que acompanham a madeira, fazer a lavagem 
das toras para eliminação de areia e aprontar para a picagem.

Picador: equipamento que converte as toras em cavacos. Na em-
presa estudada são três os picadores, de tipo inclinado, com capaci-
dade de 400m³s/h cada.

Peneiras classificadoras: após a picagem há quatro peneiras 
vibratórias para classificação dos cavacos, conforme granulometria 
especificada. Cavacos fora da especificação, cascas e finos são en-
viados ao sistema de biomassa. Cada peneira tem capacidade de 
aproximadamente 345 m³s/h.

Figura 11. Indicadores mensais de processo

Figura 12. Ata de reunião
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Transporte e armazenamento de cavacos: após classifica-
ção, os cavacos são enviados à pilha de cavacos – com stacker e 
reclaimer - para estocagem e posterior envio ao digestor. A pilha de 
cavacos tem volume da ordem de 40.000m³s.

Picador de casca: cavacos desclassificados, cascas e pedaços de 
toras que não passaram pelo sistema transportador de rolos são envia-
dos a dois picadores de casca, com capacidade de 70m³s/h cada. Os re-
jeitos são enviados ao silo de biomassa, com capacidade de 1240m³s.

A gestão da área consiste de um gerente de Recebimento e Pre-
paro de Cavacos, um Coordenador de Área, um Assistente Técnico de 
Produção, além de Operadores de SDCD e Operadores de Área.

Quanto a desempenho, o Preparo de Cavacos tem como indicado-
res principais a disponibilidade e a eficiência de picagem. Na Figura 
13 um esquema simplificado do processo.

Período anterior à implantação do sistema
Para auxiliar a gestão da área com informações sobre paradas de 

equipamentos, pontos de atenção e demais notas para levantamento 
de dados, era utilizada uma planilha eletrônica desenvolvida pela 
equipe do Preparo de Cavacos, salva no diretório eletrônico da área 
na rede interna da empresa. Dessa forma, a informação ficava res-
trita às pessoas com acesso autorizado ao diretório. Para a geração 
de um relatório mensal consolidado era necessária a criação de uma 
planilha que realizasse a busca das informações nos demais arquivos 
da área, podendo-se perder todas as informações em caso de erro 
em um dos cinco arquivos base.

Os indicadores mensais da área eram lançados em outro software, 
que também recebia as atas de reunião realizadas. Figura 13. Esquema simplificado da preparação de cavacos

Figura 14. Vista aérea da preparação de cavacos

GESTÃO DE ROTINA - PREPARO DE CAVACOS 
Data: 30/11/2013 OPERADOR ALVEDIR PINHEIRO ROCHA  
Segurança

DESCRIÇÃO
Acidente 0  
Incidente 0  
Diferença de Pilha
Data 30/11/13 0:00 100.000  
Data 1/12/13 0:00 110.000  
 

It Área Dia Meta Prod. do Digestor Prod. da Fábrica Justificativa

1 Linha 1 4.201 5400

2958 adt 
10237 m³s 2374 adt

2:22 FALTA DE MADEIRA / 3:50 PILHA CHEIA / 0:30 DDS 
/ 0:24 LIMPEZA DE EQUIPAMENTO

2 Linha 2 4.379 5400
1:40 FALTA DE MADEIRA / 3:10 PILHA CHEIA / 0:30 DDS 
/ 0:35 TRAVAMENTO COM MADEIRA E CASCA 0:30

3 Linha 3 3.350 5400
1:36 FALTA DE MADEIRA / 3:50 PILHA CHEIA / 0:30 DDS 
/ 1:02  AGUARDANDO ELETRICA / 0:27 MECANICA

TOTAL
11.930 16200  

73,64%    
 

It   Disponibilidade Meta Eficiência Meta Justificativa

1 Linha 1 65,00% 75% 67,00% 75%
2:22 FALTA DE MADEIRA / 3:50 PILHA CHEIA / 0:30 DDS 
/ 0:24 LIMPEZA DE EQUIPAMENTO

2 Linha 2 66,00% 75% 69,00% 75%
1:40 FALTA DE MADEIRA / 3:10 PILHA CHEIA / 0:30 DDS 
/ 0:35 TRAVAMENTO COM MADEIRA E CASCA 0:30

3 Linha 3 63,00% 75% 53,00% 75%
1:36 FALTA DE MADEIRA / 3:50 PILHA CHEIA / 0:30 DDS 
/ 1:02  AGUARDANDO ELETRICA / 0:27 MECANICA

TOTAL 64,67% 75% 63,00% 75%   

Figura 15. Arquivo de gerenciamento da rotina antes do sistema
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A análise e tratativa de anomalia eram realizadas mediante um 
arquivo em modelo de apresentação de slides, sem acesso a toda 
a organização e podendo passar por alterações sem o registro de 
quem efetuou alteração no documento. 

Resumindo, na área, as informações eram alocadas em planilhas, 
arquivos em modo apresentação, num sistema que não englobava 
todas as necessidades para a gestão da área. 

Com base no desempenho dos anos de 2013 e 2014, em 2015 
a área de Preparo de Cavacos foi mapeada como área crítica para 
alcance da meta de produção, necessitando, assim, de um trabalho 
estruturado para identificação de quais os pontos de desvio no de-
sempenho da área e o que poderia ser submetido a ação para au-
mento de disponibilidade e eficiência.

Período pós implantação do sistema
No início de 2014 começou a utilização do novo sistema na área 

de Preparo de Cavacos e, como para toda nova ferramenta, foi ne-
cessário certo período de ajuste e aprendizado pela operação, res-
ponsável pela inserção das informações sobre as ocorrências da área.

Com base no desempenho de 2015, foi aberta no sistema a análise 
de anomalia para aumento de disponibilidade e eficiência do Preparo 
de Cavacos-Ano 2015.

Após abertura da anomalia no sistema deu-se início a sua análise para 
avaliação de quais as maiores fontes de desvio nesse processo. Na etapa 
de análise do fenômeno como item de verificação, foi decidido buscar 
no sistema as paradas programadas e não programadas nele lançadas.

Figura 16. Disponibilidade e eficiência nos anos de 2013 e 2014

Figura 17. Anomalia para análise

Figura 18. Paradas de 2014 por motivos internos
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Para o levantamento foram utilizadas as informações de 2014 refe-
rentes a paradas de picagem por motivos internos, excluindo-se, assim, 
motivos como trip de fábrica, parada geral, parada da área da linha de 
fibras e outros motivos externos. Também foram desconsideradas as 
paradas para troca de facas dos picadores, por ser parada programada.

Foi feito levantamento das paradas programadas de 2014 para 
identificar quais sistemas necessitaram de maior planejamento de 
parada. Em seguida, também foi feito levantamento do tempo gasto 
para troca de facas por linha no ano de 2014.

Após o levantamento dos tempos de parada e análise dos dados, 
as equipes de Preparo de Cavacos e a equipe de Engenharia de Ma-
nutenção definiram, em consenso, quais as maiores fontes de desvio 
na produção de cavacos que impactam disponibilidade e eficiência da 
área. De modo geral, os motivos mais sérios foram o travamento de 
madeira, limpeza de equipamentos, paradas por motivos mecânicos 
e paradas por questões elétricas. A seguir, foi delineado um plano de 
ação para que os equipamentos e processos críticos recebessem mais 
atenção e melhorias, de modo a reduzir sua criticidade. Na Figura 21 
um resumo do plano de ação elaborado por operação e manutenção.

Com a realização das ações, o passo seguinte foi avaliar a eficácia 
das ações tomadas, verificando se os principais indicadores da análi-
se obtiveram a melhoria pretendida.

Figura 19. Paradas de 2014 por código de equipamento

Figura 20. Paradas programadas de 2014 por sistema

Figura 21. Plano de ação resumido
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Figura 22. Paradas de 2015 por motivos internos

Figura 23. Paradas de 2015 por código de equipamento

Figura 24. Paradas programadas de 2015 por sistema
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REFERÊNCIAS

No ano 2015, após realização das melhorias mapeadas as para-
das por causa mecânica continuam como a de maior incidência de 
paradas, todavia, com redução de 13% frente ao ano anterior. Outra 
redução que vale destacar é a parada por travamento de madeira, 
com redução de 15%. Em contrapartida, as paradas por motivos de 
caldeiraria aumentaram, contribuindo para que em 2015 a disponi-
bilidade sofresse pequena queda, de 1,2 pontos percentuais compa-
rando 2015 com 2014.

Ao observar o índice de eficiência da área, que é determinado pela 
razão entre MSR e média de produção, tem-se o valor expressivo de 
93% de eficiência de picagem quando disponível, tornando a área de 
preparo de cavacos referência no setor de celulose.  

CONCLUSÕES
Ter um sistema de gerenciamento da rotina que englobe variadas 

ferramentas de apoio tanto à operação quanto à coordenação da 
área proporciona melhor assertividade na identificação de pontos 
passíveis de melhoria, e também auxilia na tomada de decisão, fa-
zendo com que os recursos empreendidos sejam alocados correta-
mente, propiciando melhoria contínua de processos e uma rede de 

Figura 25. Disponibilidade e eficiência nos anos 2013, 2014 e 2015

aprendizado que permeia todos os níveis da organização, do que 
resultam ganhos expressivos, que alçam a Eldorado Brasil a referên-
cia em eficiência de processos. Para a obtenção de tais processos é 
absolutamente importante a participação de todos, propondo melho-
rias nos sistemas para sua adequação às necessidades dos colabo-
radores, criando assim sistemas que possam ser ferramentas de uso 
diário e não somente mais uma burocracia instalada.

No estudo de caso, mostra-se possível obter aumento de produti-
vidade superior a 4% na área de produção de cavacos mediante apli-
cação da ferramenta como apoio na tomada de decisão, contando 
com o apontamento corretos das ocorrências da área e toda a equipe 
colaborando no desenvolvimento da ferramenta.
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