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Introdução: O processo de Lingotamento Contínuo (LC) resume-se na transformação
do aço líquido em um produto sólido. Para isso, utiliza-se uma alta variedade de
materiais fundamentais para o sucesso do processo, como pó fluxante, material
isolante, sela molde, escória sintética e outros. Devido ao mix de produção de aços e
bitolas, a máquina de LC precisa ser preparada para atender as especificações do
acabamento e/ou cliente. Toda preparação gera parada, as quais precisam ser
confiáveis, uma vez que revelam o rendimento da máquina e o histórico do fluxo
produtivo e de manutenção. Objetivo: Controlar a realização dos pedidos de insumos,
assim como a entrega, acompanhamento de débito e registros de consumo. Auxiliar na
padronização dos conceitos e registros de Paradas quanto à preparação, espera,
oportunidades e outros, referentes às duas máquinas do Lingotamento Contínuo.
Metodologia: Após entendimento do processo, verificação do espaço de
armazenamento e necessidades de controle, por meio de contagens diárias do estoque e
mapeamento dos mesmos por locais na área, passou-se a realizar a reserva programada
de pedidos, diante o cronograma de produção. Para o controle de débitos, está sendo
avaliada a implantação de um sistema de checagem automatizado diante a entrega. Em
paralelo, a padronização do registro de paradas baseou-se no treinamento,
esclarecimento e alinhamento de conceitos.  Resultados: A solicitação de material, a
qual geralmente era feita por telefone e sem prévia checagem do estoque, agora é
realizada via sistema diante a verificação de um mapeamento, levantado diariamente,
de todo o estoque presente na área. Essas ações visam acabar ou minimizar a
quantidade de material disperso e obter controle sob a validade do produto, evitando ao
máximo a perda de estoque na área. Os materiais agora são dispostos em quatro locais
de maneira mais organizada, com placas de identificação, separados por marca e
disposição conforme a frequência de utilização e/ou capacidade do local. Além disso,
atuou-se na logística almoxarifado/área, reduzindo a quantidade de dias e aumentando
o volume de entrega. A ocorrência de erros no registro de paradas diminuiu de forma
drástica e quando há, os mesmos são corrigidos diante edição no sistema. Conclusão:
A organização da área e o acompanhamento da produção são essenciais para a
qualidade da gestão dos insumos. Porém tudo que envolve mudanças de hábito requer
tempo. As mudanças já são visíveis, porém ainda se tem muito a melhorar.

Palavras-chave: Padronização de conceitos. Gestão de insumos. Organização . 

Agências de fomento: Aperam

19ª Semana de Iniciação Científica e 10ª Semana de Extensão: A Educação e a Ciência como forma de superação de violências

21 a 23 de novembro de 2018, Centro Universitário do Leste de Minas Gerais - Unileste - ISSN: 1984-9818


