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Introdução teórica:
Produção enxuta é uma estratégia de negócios para aumentar a satisfação
dos clientes através da melhor utilização dos recursos. A gestão enxuta procura
fornecer, consistentemente, valor aos clientes com os custos mais baixos
(PROPÓSITO), através da identificação de melhoria dos fluxos de valor primários,
e de suporte (PROCESSOS), por meio do envolvimento das pessoas qualificadas,
motivadas e com iniciativa (PESSOAS). O foco da implementação deve estar nas
reais necessidades dos negócios e não na simples aplicação das ferramentas da
produção enxuta.
Os resultados obtidos geralmente implicam aumento da capacidade de
oferecer os produtos que os clientes querem, na hora que eles precisam, nos
preços que estão dispostos a pagar, com custos menores, qualidade superior, lead
times mais curtos, garantindo, assim, maior rentabilidade para o negócio.
Fonte: Lean Institute Brasil

Instruções de Trabalho
Padrão
 4S+S
 Controles Visuais
 Comprovação de
Erros
 Padronização do
Ponto de Controle

Objetivos
1. Aprender fazendo (“Learn by doing”) os conceitos de Trabalho Padronizado
Participantes replicarem conceitos nas áreas de atuação

2. Fomentar mudança cultural na área operacional
Cultura de exposição de anomalias para melhoria contínua através da
solução de problemas

3. Melhorar a performance da manobra do trem cargueiro 2 e Solução de Problemas.
Meta: reduzir a permanência até a partida de 2h51min para o
orçamento de 2h00min
4. Confecção de painel “dashboard” para sinalização de anomalias ao supervisor, visando o
conceito 4S + S.
Meta: reduzir a permanência até a partida de 2h51min para o
orçamento de 2h00min
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Pátio ferroviário de Açailândia – Condição Inicial

Não atendimento
a meta orçada.
Produção sem
ritmo

Empregados sem
participação no
processo.
Não existia padrão
para realização da
manobra.

Fase 1 – Aprender fazendo

Observação das manobras do
C002 e tomadas de tempo em
conjunto com equipe.
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Propostas de
modelos de
painel, discussão
com equipes e
reformulação.

Apresentação da
proposta para
equipe de campo.

Fase 2 – Montagem de painel com todos os fluxos, clientes e regras do processo
Diversos modelos até chegar ao de alta concordância(princípio do pensamento
enxuto)
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Fase 3 – Aprimoramento através de acompanhamento/experimentação e regras.
Proposta de painel
gestão a vista
C002.
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Entrega de
cronômetros para
equipe.

Construção de
painel “DASH
BOARD” para
acompanhamento
da supervisão

Fase 3 – Aprimoramento através de acompanhamento/experimentação e regras.
- Monitoramento e experimentação;
- Maior inserção do empregado no processo com compra de cronômetros buscando fazer
com que cada empregado tenha seu tempo marcado e ao final do turno os empregados
preencham o quadro de gestão a vista com os tempos realizados;
- Construção do painel Dashboard para que a supervisão acompanhe o processo on-line.

Meta batida, média de
permanência até a
partida do trem
cargueiro dentro do
orçamento!

Conceitos:
Tempo até liberação – tempo contabilizado desde a passagem do trem pelo circuito
de via 03 de baixo da locação 33 até o final da manobra do trem com o maquinista
informando que o trem está pronto para partir.
Tempo até partida - tempo contabilizado desde a passagem do trem pelo circuito de
via 03 de baixo da locação 33 até que o trem atinja o circuito de via 03 de cima.

Mina – sentido cima

Porto – sentido baixo

Comentários
- Empregados fazem parte do processo de padronização.
- Atendimento a meta abaixo da orçada(2h:00) para um realizado médio de 1h:49min até a partida
de trem do pátio de QAL.
- Existência de padrão para realização da manobra.
- Todos os envolvidos sabem do resultado esperado e as regras de atendimento.
- Atualização do croqui do pátio,
produtividade(planejamento do pátio).

garantido

maior

segurança(durante

manobra)

e

PRÁTICAS DE VPS
CARGUEIRO 2
Situação
Atual

KAIZEN

MAL ACONDICIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS
DE MANOBRA LEVANDO AO DESPERDÍCIO DE
TEMPO DE DESLOCAMENTO DE EMPREGADOS E
ATRASO NA MANOBRA DE TRENS.

Resultado Esperado:
Reduzir movimentação

Data: 13/12/2012
Equipe: Afonso e
Adão

Antes

Depois

Os equipamentos ficavam todos no controle operacional e
sempre ocasionava desperdício de tempo quando o
empregado necessitava vir buscá-los para utilizar nos
trens.

Padronizar a atividade, de forma que os
equipamentos de manobra estejam próximos aos
operadores. Foram confeccionadas 3 cases e
postas estrategicamente no pátio de ferroviário.

Resultado Alcançado: Diminuição do tempo para liberação do trem menor do que o orçamento previsto.
Pendências: Garantir correta utilização dos equipamentos e visualização da lista de equipamentos dentro de
cada case.

Pátio ferroviário de Açailândia – Reconhecimento na diretoria e demais gerências gerais

Vale@informar 28/11/2012
Implantação de nova metodologia de VPS Enxuto em Açailândia

A nova ferramenta apresenta a
cronologia e passo-a-passo da manobra
de recomposição do Cargueiro 02

Implantando ações que visam simplificar as
tarefas diárias garantindo maior eficiência,
agilidade e segurança na operação, Gerência
de Operações Ferroviárias (GAPOG) realizou
mais uma ação de VPS Enxuto em
Açailândia (MA). Desta vez, foram instalados
outdoors em pontos estratégicos do pátio
com a cronologia e passo-a-passo da
manobra de recomposição do Cargueiro 02.
Esse trem é responsável pelo abastecimento
de combustível de toda região sul do Pará e
Maranhão, além de escoar toda produção de
cobre, gusa e níquel do Sistema Norte.

Passos futuros
- Expansão das práticas de VPS para os demais trens
- Implementação de alarmes sonoros dentro do pátio ferroviário
- Painel triedro para inserção dos demais modelos ( 3 painéis de práticas de VPS)
- Novos painéis de gestão a vista

