
Identiique as oportunidades de 
melhorias da planta com a Análise 
das Necessidades do Cliente da SKF

SIDERURGIA

Benefícios

•	Executar	benchmarking	das	suas	práticas	de	manutenção	
•	Identiicar	as	lacunas
•	Aprender	quanto	elas	custam
•	Planejar	como	eliminar	as	mesmas
•	Implementar	melhorias

Onde é melhor investir para otimizar o 
rendimento da minha planta? Como 
melhoro e me adapto continuamente às 
mudanças constantes do ambiente de 
negócios?

Encontrar as respostas adequadas pode ser desalentador. Com os desaios 
operacionais diários, as limitações de 
tempo e as divisões entre os departa-
mentos, parece quase impossível saber 
onde começar, mas a SKF pode ajudar 
você. 

A Análise das Necessidades do Cliente 
da SKF está baseada no nosso modelo de trabalho da Otimização da Eiciência 
dos Ativos. Este modelo envolve seus 
objetivos de negócios, a estratégia de manutenção, a forma na qual é identii-
cado, controlado, executado, acompa-
nhado e mensurado. A Análise das 
Necessidades do Cliente da SKF avalia 
cada uma dessas áreas e as compara 
com os benchmarks da indústria.

Descobrindo	formas	de	reduzir	os	custos	ou	aumentar	a	produtividade
O primeiro passo é entender onde você 
está hoje. A SKF pode ajudar você através 
da realização de uma Análise das 
Necessidades do Cliente da sua planta 
para que compare seus resultados com 
os de outras empresas da indústria siderúrgica. Esta referência identiica 
suas fortalezas e as potenciais lacunas 
para as melhorias. A SKF pode então, 
ajudar você a calcular o custo dessas 
lacunas para sua companhia e quais 
atividades pode empreender para 
eliminar as mesmas.

Implementação	de	melhorias	com	a	SKF
Se desejar, a SKF pode ajudar você a 
fazer algo que os outros consultores não 
podem: elaborar  soluções customizadas 
na medida de suas necessidades e ajudar 
na sua implementação.

Para	maior	informação	a	respeito	de	produtos	e	soluções	SKF	para	a	indústria	siderúrgica,	entre	em	contato	com	seu	Distribuidor	SKF.

A Análise das Necessidades do Cliente da SKF está baseada no modelo 
de trabalho de Otimização de Eiciência dos Ativos da SKF. Pode 
mostrar as formas de reduzir os custos e as áreas de potenciais 
melhorias.



Aumente o retorno sobre seu investimento em manutenção com a SKF
A idéia toda por trás da Solução 360° da SKF é ajudar você a aproveitar melhor os equipamentos da sua planta e seus investimentos. Isto pode signiicar reduzir seus custos de manutenção, aumentar 
sua produtividade, ou as duas coisas! Apresentamos para você um exemplo da Solução 360° da SKF 
em operação na indústria siderúrgica.

A	Análise	das	Necessidades	do	Cliente	da	SKF	ajuda	laminação	a	desenvolver	um	plano	bem	sucedido
A	situação	
Uma laminação líder na Ásia tinha 
problemas para melhorar o rendimento 
da sua planta.

Com o suporte do gerente planta, os 
especialistas em gestão de ativos da SKF 
realizaram uma Análise das 
Necessidades do Cliente com o pessoal 
de manutenção, operações e compras.

A	avaliação	
A planta estava nesse momento uns 7% 
acima da média do setor, mas muitas 
lacunas reduziam a rentabilidade.

Práticas	positivas	
• Registro dos ativos preciso e atualizado 
• Uso eicaz do sistema de solicitação de 

trabalho para iniciar o trabalho

• Implementação da mudança do 
sistema de gestão 

• Orçamentos e cronogramas de 
trabalho compatíveis  

Lacunas	de	desempenho
• Fundamentos pouco claros para a 

designação dos trabalhos
• Altos custos de manutenção e dos 

níveis de inventário
• Duplicação do trabalho entre os 

departamentos
• Insuiciente comunicação entre os 

departamentos
• Programa de análise de causa raiz 

inconsistente
• O histórico de trabalho não era 

capturado ou utilizado 

Os	resultados
A SKF trabalhou então com a planta para 
desenvolver um plano de ação baseado 
em seus drivers que sistematicamente 
poderia enfocar as lacunas com soluções especíicas incluindo:
• A realização de uma revisão da 

estratégia de manutenção 
• A implementação de um programa de 

monitoramento baseado na condição  
• A combinação dos programas de 

cuidado básico de manutenção e do 
operador 

• A adoção de um programa comum de 
análise de causa raiz das falhas 
comuns

• A realização de uma revisão da 
otimização das peças de reposição 
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Análise das lacunas do cliente, representadas 
num gráico tipo aranha. 

O diâmetro externo do gráico representa a 
melhor prática da indústria. As ovais verme-
lhas representam potenciais lacunas para 
melhorar.

Análise	das	lacunas	do	cliente


