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RESUMO

O controle de estoque é hoje uma das tarefas mais importantes para todas as organizações, independente do seu ramo de atividade. O controle e a reposição dos estoques são

de extrema importância, principalmente em empresas onde o seu processo de produção ocorre de forma integrada, ou seja, onde um setor produtivo é totalmente dependente do

setor que antecede a ele para conseguir executar a sua cota de produção, evitando assim a paralisação do restante da empresa e impedindo também a perca de ganhos

financeiros que no caso das empresas de grande porte pode chega a ser na casa de milhões de reais. Neste contexto é extremamente importante que as organizações e até

mesmo os setores de uma empresa integrada tenham uma boa gestão de seus estoques e que estejam totalmente preparadas para tratar falhas. 

A ArcelorMittal de João Monlevade tem seu processo de produção totalmente integrado, iniciando com a preparação da sua principal matéria-prima que é o minério de ferro até

chegar ao seu produto final o fio máquina. Sendo assim, se ocorrer uma paralisação de um dos setores pode significar a paralisação do resto da usina. Para evitar essa perda de

tão grande proporção, é de fundamental importância que cada setor na medida do possível mantenha uma estratégia, como por exemplo, um estoque para ser usado em caso de

emergência. Esta foi à problemática abordada nesta pesquisa: Como manter a eficiência do processo de estoque no abastecimento de Sínter nos silos do Alto-forno após parada

acidental da Sinterização? 

O objetivo geral da pesquisa foi analisar a eficiência do processo de estoque no abastecimento de Sínter nos silos do Alto-forno após parada acidental da Sinterização e propor

melhorias. E os objetivos específicos foram:

a) Realizar revisão bibliográfica sobre a eficiência do processo de estoque;

b) Investigar como ocorre o processo de estoque no abastecimento de Sínter nos silos do Alto-forno e possíveis motivos de perda de nível nos silos;

c) Apresentar possíveis pontos de melhoria no processo na gestão de estoque.

Está pesquisa se justificou por tratar de um procedimento de extrema relevância para manter a continuidade operacional da empresa e ainda como contribuição para futuras

pesquisas na área.

Do ponto de vista teórico compreende que "estoque" são acúmulos de materiais ao longo da cadeia produtiva. Estoque mal dimensionado corresponde a baixa eficácia

operacional. Ao que tange o tema estoque na Usina ArcelorMittal de João Monlevade, destaca-se que o processo produtivo analisado é o estoque de sinter, sendo este um

produto com características físicas, químicas e metalúrgicas para serem consumidas nos Altos-fornos. 

O Sínter produzido na Sinterização da ArcelorMittal Monlevade é a principal matéria-prima consumida pelo Alto-forno, em média 90% da carga metálica, aproximadamente 200

toneladas/hora. A Sinterização mantém além dos silos reservas um estoque de Sínter acumulado no pátio de matérias-primas que serve para ser enviado para os silos principais

do Alto-forno em caso de parada de seu processo evitando assim a paralisação do restante da usina.

A metodologia para o alcance dos objetivos foi a classificação quanto aos meios e quanto aos fins, onde quanto aos fins a pesquisa se classifica como descritiva, pois investigou

a eficiência do abastecimento de sínter e quanto aos meios é um estudo de caso de caráter  qualitativo. Foram utilizadas fontes primárias e secundárias para a pesquisa. Como

fonte primária foi realizada a observação participante, com foco de coletar dados para solucionar a pergunta norteadora. Durante a realização da pesquisa de campo, todas as

observações relevantes e que potencialmente tenham relação com a gestão do estoque dos silos, foram registradas pelo pesquisador e foram utilizados no momento da análise

de dados.

Durante a análise de dados constatou-se que o processo da Sinterização consiste em misturar e homogeneizar minério de ferro fino com granulometria considerada muito

pequena para ser introduzido no Alto- Forno, pois compromete a permeabilidade da carga, juntamente com fundentes, combustível sólido, aditivos, e no caso da Sinterização de

João Monlevade, utiliza-se também alguns resíduos industriais gerados como matéria-prima, tudo isto com uma umidade controlada e submetê-los a uma semi-fusão

redutora-oxidante, atingindo temperatura, no leito, até cerca de 1300 °C. O ponto resultante da aglomeração a quente dessas matérias-primas é denominado Sínter, que é um

produto com características físicas, químicas, metalúrgicas e que possui uma granulometria ideal para ser consumido no Alto-Forno. 

O controle do estoque de Sínter nos silos do Alto-forno é acompanhado supervisor e pelo operador da sala de controle da Sinterização através do supervisório onde possui uma



tela com as informações do estoque de cada silo e também do estoque total. Normalmente este estoque é mantido na média de 75% de sua capacidade.

Observou-se através do estudo do estoque mínimo, que a siderúrgica mantém um estoque que pode suprir em caso de parada acidental até 9hs de parada, no entanto observou

várias lacunas que podem impactar neste prazo e fazer com que a gestão de reposição deste estoque não funcione. Destacaram-se na pesquisa os pontos que dizem respeito a

precisão do estoque contido nos silos (equipamento antigo e grande quantidade de material preso na parede do silo), processo de comunicação com possibilidades de falhas e

gestão pouco informatizada, sendo todo processo vulnerável à interpretação humana.
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