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Utilizando dados de produção   

para impulsionar a melhoria contínua

Mudanças Estruturais:  Siderurgia
 

 
 
 
 

Falta de insumos e matéria-
prima para a produção de 

aço e alumínio. 
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Empresas buscam mudar a 
curva de maturidade digital 

e, para isso, estão investindo 
em análise de dados e 

inteligência artificial (IA) 
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Estratégias Globais de 
descarbonização e 

iniciativas corporativas 
ambientais, sociais e de 

governança (ESG) 
demandam infraestrutura 

de energias renováveis. 
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A indústria Siderúrgica passa por uma 
grande transformação estrutural que pode 
ser decisiva para a sobrevivência de sua 
empresa no setor. 
 
A urgência por uma produtividade aprimorada e custos 
unitários mais baixos são reflexos da tendência do mercado 
consumidor em: reduzir o consumo de determinados tipos de 
produtos e buscar produtos de linha premium. Além disso, as 
estratégias globais e iniciativas ESG corroboram fortemente 
para a necessidade de otimização e consumo consciente de 
energia e matéria-prima. 

Alavancando dados de toda a operação, as empresas 
siderúrgicas podem maximizar o valor gerado pelos seus 
equipamentos, ao mesmo tempo que minimizam o custo 
unitário de produto acabado. Com custo unitário mais baixo, as 
empresas poderão absorver os custos crescentes de matéria-
prima, além de buscar de forma mais agressiva a produção de 
itens de linha premium - usando os recursos de automação 
atuais e os dados existentes. 

1. Deloitte , Tendências da mineração, relatório 2019/20 
2. Fitch Solutions, relatório 2021 

 

Extrair valor de dados de produção é a 
chave para mudança. 

O próximo nível de transformação para a melhoria contínua 
na indústria siderúrgica, será conduzido por dados - ou, mais 
especificamente, pela capacidade das empresas de usar todos 
os seus dados, independentemente de seu formato ou onde 
foi criado. Infelizmente, muitas vezes, as fábricas enfrentam 
desafios para que isso aconteça. Como em muitos outros 
setores da indústria, a indústria de metais gera milhões de 
dados de produção por minuto - mas apenas uma parcela 
bem restrita desses dados, se tornam valor real para a 
empresa. 

As principais razões desse cenário são: dados de produção e 
suas fontes não estão integrados, portanto, não existe uma 
maneira escalável de entender as inter-relações entre os 
dados da máquina e os eventos de produção. Além disso, 
como as informações não são compartilhadas de forma 
democrática aos profissionais da fábrica, não há capacidade 
de conduzir a otimização ao longo da cadeia de processos e 
nem conduzir a melhoria contínua. 
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3 recursos essenciais
Para alcançar a transformação digital, as 
empresas devem possuir três recursos 
essenciais para manipulação de dados 
 

 
 
A CRAVE Industry oferece os três recursos 
essenciais: 

Primeiro, coletamos os dados de produção de toda a empresa 
fabricante de metais. 

Esses dados são então integrados, contextualizados e utilizadas 
para apresentar uma única fonte de dados e informação para 
toda a organização. 

Finalmente, os dados são modelados em um “gêmeo digital” 
que espelha todo o processo de produção, transformando os 
dados em inteligência acionável para resolver problemas 
anteriormente não solucionados, ou gerar insights para 
melhoria contínua. 

 
 
 
Caso de uso – Indústria Siderúrgica 
 
Siderúrgica reduziu índices de desvios, defeitos e melhorou a 
resistência do material. A unidade possuía oportunidades de 
ganho reduzindo defeitos em unidades metálicas enquanto 
garantia a resistência ótima do material. Os esforços 
internos para endereçar esses desafios não atingiram o 
sucesso, devido ao processo de análise de dados lento e 
trabalhoso. Que por sua vez, falhou em mostrar as inter-
relações críticas entre os dados e os eventos de produção. 
Usando a solução Crave, o fabricante combinou dados de 
processo, qualidade e laboratório, para criar um gêmeo 
digital do processo completo. Isso permitiu que a equipe 
identificasse como os parâmetros das linhas de produção 
afetam a qualidade do produto. A solução permitiu à equipe 
melhorar os procedimentos operacionais por meio da 
operacionalização dos dados. 
 

 

Recursos e Funcionalidades: 
 

Historiadores PIMS Suportados: 
Osisoft, Aspen, GE, Honeywell, Yokogawa e outros.                     
.  

• Interface Intuitiva 
• Visibilidade Global 
 

• Dashboards e Relatórios 
• Análise Avançada 
 

• Modelos IA/ML 
• Digital Twins 

 


