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RESUMO 

 

Este trabalho se baseia na aplicação da metodologia de Gerenciamento da Rotina 
Diária (GRD) em uma das plantas de beneficiamento de nióbio da Niobras, empresa 
do grupo CMOC, localizada na cidade de Ouvidor-GO. A implantação desta 
metodologia compreendeu as atividades de mapeamento de processo, definição e 
priorização de variáveis críticas, definição de limites de controle ou especificação, 
análises de estabilidade e capacidade, além da confecção de árvores de variáveis e 
padrões de processo. A fim de garantir a manutenção e sustentação do GRD, foi 
desenvolvido um sistema automatizado com cartas de controle, para auxiliar no 
acompanhamento dos indicadores de desempenho da planta, e foi também 
estabelecido uma rotina de reuniões voltadas para o gerenciamento do trabalho no 
dia-a-dia. O acompanhamento criterioso das variáveis críticas do processo tem 
proporcionado ganhos significativos de produtividade, qualidade e estabilidade à 
planta. Isto se deve à mudança de hábitos e conceitos praticados pela organização, 
que fomenta o total emprego da gestão do conhecimento em seus processos, 
evitando a reincidência de anomalias, através de métodos estruturados, voltados 
para a análise e solução de problemas e melhorias operacionais. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Gerenciamento da Rotina Diária; Sistema para 
Acompanhamento de Variáveis; Cartas de Controle; Gestão do Conhecimento. 

 
ABSTRACT 

 

This work is based on the application of the Daily Routine Management (DRM) 
methodology in one of Niobras’ niobium processing plants, a CMOC group company, 
located in the city of Ouvidor-GO. The implantation of this methodology covered the 
activities of process mapping, definition and prioritization of critical variables,  
definition of control or specification limits, stability and capability analyzes, besides 
the construction of variable trees and process standards. In order to guarantee the 
maintenance and sustainability of the DRM, an automated system with control charts 
was developed to assist in monitoring the performance indicators of the plant, and 

mailto:vinicius.10.godoy@gmail.com
mailto:marcelo.miranda@cmocbrasil.com
mailto:jaime.dias@cmocbrasil.com
mailto:daniel.goncalves@cmocbrasil.com
mailto:hsennadiniz@hotmail.com
mailto:paulo_elias_carneiro@ufg.br


XXVII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 
Belém-PA, 23 a 27 de Outubro 2017 

 

 

was established too a routine of meetings focused on day-to-day. The detailed 
monitoring of critical process variables has provided significant gains in productivity, 
quality and plant stability. This is due to the change in habits and concepts practiced 
by the organization, which preaches the full employment of knowledge management 
in its processes, avoiding the recurrence of anomalies, through structured methods, 
focused on the analysis and solutions of problems and operational improvements. 

 
KEYWORDS: Daily Routine Management; System for Monitoring Variables; Control 
Charts; Knowledge management. 

 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
A atividade mineradora é caracterizada por necessitar de um grande volume de 
investimento, sujeito a algumas incertezas não aplicáveis às demais indústrias, 
maiormente as de ordem geológica, o que torna as características econômicas do 
setor únicas (RUNGE, 1998). A partir deste cenário, torna-se importante e  
necessário direcionar esforços no sentido de reduzir incertezas e custos 
operacionais, e padronizar e melhorar processos produtivos. 

 

Além dos fatos expostos, diante do atual cenário de crise global que vem afetando o 
setor de mineração, surge a necessidade de se trabalhar com orçamentos cada vez 
mais enxutos, reduzindo custos e maximizando receitas. A sobrevivência das 
empresas neste mercado competitivo está diretamente relacionada à produção de 
itens de alta qualidade à baixo custo e à processos cada vez mais simplificados e 
diretos. 

 

No planejamento das empresas, particularmente o direcionado ao curto prazo, há 
atividades que devem ser realizadas diariamente, compondo uma rotina operacional, 
estando sujeitas a problemas e erros, geralmente em função de dois fatores: (i) falta 
de padronização das atividades, e; (ii) excesso de repetição. Tal cenário, se não 
avaliado e corrigido devidamente, faz com que grande parte dos esforços gerenciais 
estejam orientados para a simples correção dos problemas, e não para a melhoria  
do sistema. 

 

Uma metodologia que tem apresentado resultados muito satisfatórios é o 
Gerenciamento da Rotina Diária (GRD), que se propõe a direcionar as pessoas da 
empresa para o que deve ser feito a fim de manter e melhorar os resultados da 
organização, baseado na melhoria contínua, padronização do trabalho e tratamento 
e correção de anomalias (SANTOS, 2014). 

 

A aplicação da gestão do conhecimento, segundo Campos (2004), é o ponto chave 
para o sucesso do GRD dentro das organizações. Através dele, os colaboradores 
conseguem entender a atual situação de seus indicadores, e atuam para que os 
problemas sejam resolvidos, padronizando e aumentando a estabilidade dos 
processos. Miranda (2017) afirma que o GRD estimula os diferentes níveis 
organizacionais a resolver problemas e atuar para que as melhorias sejam 
padronizadas e estejam ao conhecimento de todos. Com isto, toda a equipe ganha 
em conhecimento e os resultados são consequência de todo o processo de gestão. 
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Este trabalho expõe a implantação da metodologia GRD na Niobras, produtora de 
liga ferronióbio, especificamente na planta de processamento mineral do projeto 
BVFR (Boa Vista Fresh Rock), a qual visa o beneficiamento de minério não 
intemperizado contido no horizonte “rocha fresca” da Mina Boa Vista, e foi parte de 
um esforço responsável por duplicar a produção de liga ferronióbio, atualmente em 
torno de 6.800 toneladas anuais. A empresa, cuja mina está localizada no município 
de Catalão-Go, e as instalações administrativas e de processamento mineral estão 
situadas no município de Ouvidor-Go, faz parte da CMOC International, braço da 
China Molybdenum Co. (CMOC), empresa chinesa que adquiriu as operações de 
nióbio e fosfato da Anglo American em 2016. 

 
 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

Na ocasião dos estudos para implantação do GRD na empresa, a planta do projeto 
BVFR foi priorizada entre as demais por ser responsável pela maior parte da 
produção de concentrado de pirocloro (mineral minério de nióbio). Portanto, os 
esforços para a introdução do GRD foram inicialmente voltados para esta operação, 
os quais se iniciaram em 2015, com o intuito de padronizar e estabilizar os  
processos produtivos na planta, para, futuramente, alcançar ganhos de  
produtividade e qualidade. 

 

O projeto teve início com a elaboração de um cronograma, a fim de organizar e 
definir as metas a serem alcançadas. Em seguida, foram realizadas reuniões do tipo 
brainstorming, com os propósitos de conhecer a atual situação do processo e 
levantar as variáveis a serem gerenciadas pelo GRD. A partir destas reuniões, foram 
desenvolvidos mapas do processo, identificando em cada operação unitária, os 
indicadores de desempenho e as variáveis de controle. 

 
O mapeamento do processo identificou 6 indicadores de desempenho (saídas de 
processo) e 49 variáveis de controle, totalizando 55 variáveis a serem monitoradas e 
gerenciadas. Como a verificação de 55 variáveis seria inviável, foi feita uma 
priorização destas, baseada na relevância de cada uma no processo, e efetuada por 
cada colaborador individualmente. Tal procedimento resultou em 41 variáveis a 
serem tratadas. 

 

As variáveis priorizadas foram, então, analisadas quanto aos seus respectivos 
comportamentos ao longo dos últimos meses, análises estas efetuadas a partir de 
cartas de controle obtidas com a série histórica de cada uma. Neste procedimento, 
os desvios atribuídos às causas especiais foram excluídos e as alterações 
tecnológicas do processo, identificadas, o que viabilizou a definição dos limites de 
controle para cada variável. 

 
Os limites de controle não garantem, por si só, a produção de acordo com as 
especificações do cliente. Portanto, na sequência, foi realizado um estudo sobre a 
capacidade do processo, baseado nos limites de especificação, onde foi calculado, 
para cada variável, o número de defeitos por milhão de oportunidades. A partir deste 
parâmetro, é possível averiguar, na carta de controle, quantos pontos consecutivos 
fora dos limites caracterizam uma anomalia. Por exemplo, para o teor de sílica (SiO2) 
no concentrado final, um dos contaminantes do processo, que possui apenas limite 
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de especificação superior, há uma probabilidade de se encontrar 531.198 desvios a 
cada 1.000.000 de amostras (Figura 1), o que caracteriza como anomalia a 
ocorrência de 7 ou mais pontos consecutivos fora dos limites de especificação. 

 

Figura 1. Análise de capacidade do teor de sílica no concentrado final 

 
Na sequência, foram elaboradas árvores de variáveis, para melhor visualização da 
relação de causa e efeito entre as mesmas, o que permite a identificação rápida das 
causas responsáveis pelo não atendimento a uma especificação. 

 
De posse destas informações, foram estabelecidos os padrões de processo para 
cada operação unitária e os critérios para tratar desvios, anomalias e problemas 
crônicos, acompanhados de treinamento dos colaboradores das respectivas áreas, 
possibilitando a ação rápida e adequada por parte dos mesmos, no sentido de 
manter o processo estável e procurar melhorias. Um sistema de controle das 
variáveis foi elaborado, para auxiliar os colaboradores na verificação do 
comportamento destas durante cada turno. 

 

Além disso, a alta gerência da empresa se reuniu com os colaboradores para 
informar o início das atividades e apoiar os mesmos no projeto, mostrando, portanto, 
o engajamento de todos nas atividades. Por fim, foi estabelecido um calendário de 
reuniões a fim de acompanhar o andamento das atividades do projeto e avaliar os 
resultados alcançados em cada período. 

 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A implantação do GRD foi acompanhada da elaboração, em 2015, de um sistema 

automatizado, construído na plataforma Microsoft Excel®, o qual foi atualizado 
posteriormente para a plataforma do Google Chrome (Figura 2). Tal sistema permite 
o acompanhamento dos indicadores e das variáveis de processo por meio de cartas 
de controle, em qualquer turno da operação, facilitando a análise do processo e a 
ação de medidas corretivas. 

 
As informações obtidas através do sistema permitem aos colaboradores e gestores: 
(i) comparar os resultados obtidos com os constantes no plano de produção; (ii) 
identificar anomalias; (iii) averiguar a eficácia das ações corretivas implantadas; (iv) 
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analisar o cumprimento das especificações do produto, e; (v) identificar projeções 
para a produção, tanto em termos qualitativos quanto quantitativos. 

 

Figura 2. Interface do sistema para o GRD na plataforma do Google Chrome 

 
A análise do processo por meio de coeficiente de variação da média dos indicadores 
e das variáveis de controle, antes, durante e após a implantação do GRD (Quadro  
1), mostra que houve uma diminuição geral da variabilidade do processo, tornando-o 
cada vez mais estável de acordo com o andamento do projeto. A diminuição 
constante da variabilidade pode ser visualizada nas Figuras 3 e 4, as quais mostram 
as cartas de controle para as seguintes variáveis: produção diária de Nb2O5, 
recuperação global, teor de SiO2 no concentrado final, alimentação da usina, 
utilização e disponibilidade. 

 
Tabela 1. Coeficientes de variação dos principais indicadores de desempenho da planta 

 
 

Descrição 

GRD  

Ganho  

Antes 
 

Implantação 
Durante 

Implantação 

 

Acompanhamento 
 

Após 

Produção (tBS Nb2O5/dia) 51% 30% 16% 17% 12% -77% 

Recuperação Global (%) 43% 25% 14% 13% 7% -84% 

Alimentação Usina (tBS/h) 17% 10% 1% 5% 5% -71% 

% Nb2O5 Alimentação 15% 8% 10% 9% 6% -59% 

Disponibilidade Física (%) 13% 8% 4% 6% 4% -70% 

Utilização (%) 5% 5% 4% 6% 3% -37% 
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Figura 3. Cartas de controle da produção de concentrado de nióbio e da recuperação global 
 

 

Figura 4. Cartas de controle do teor de sílica, alimentação da planta, utilização e 
disponibilidade física 

 
Observa-se que além da diminuição da variabilidade houve uma melhoria gradativa 
também dos atributos que definem a qualidade dos produtos, da recuperação e da 
produção diária.  Na  Figura  3,  é possível perceber a  melhoria dos  parâmetros  de 
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produção e recuperação, cujos valores médios aumentaram gradativamente no 
sentido da implantação do GRD, aliado a uma diminuição da variabilidade dos 
valores, característica de um processo mais estabilizado e padronizado. 

 
No período analisado, observa-se que mesmo com uma leve diminuição da vazão 
mássica de alimentação da planta no último período analisado, houve um aumento 
da ordem de 200% na produção de concentrado, o que ressalta o ganho de 
produtividade e eficiência obtidos no processo. 

 

O histórico dos valores de disponibilidade física e de utilização dos equipamentos 
(Figura 4) mostra que o tempo médio entre falhas de manutenção e operação 
reduziram ao longo do tempo de implantação do projeto, resultando em aumentos 
aproximados de 10% na disponibilidade física e de 2% na utilização. Com a 
diminuição da reincidência de falhas, o processo se tornou mais previsível e houve 
uma redução brusca na variabilidade do valor de alimentação mássica da planta. 

 
O teor de alimentação aumentou após melhorias na britagem e a performance da 
planta chegou a um patamar bem mais elevado, com valores de recuperação 
próximos ao que o projeto especifica (aumento em torno de 21 pontos percentuais). 
Os teores de sílica e enxofre, contaminantes no produto final, foram reduzidos em 
cerca de 70% e 92%, respectivamente, o que se traduz em um produto com mais 
qualidade 

 

Logicamente não se pode creditar todo o mérito desta melhoria para o GRD, mas 
certamente, como se pode ver pelos gráficos, ele contribuiu de maneira significativa. 
Trata-se de uma constante alternância dos ciclos PDCA e SDCA. No dia-a-dia são 
identificadas oportunidades de melhoria, é feito um planejamento para a implantação 
destas, estabelecendo metas e métodos, para em seguida, executar as tarefas 
conforme planejado. Os resultados alcançados são comparados com as metas 
estipuladas, e caso sejam satisfatórios, o plano proposto torna-se padrão. Enquanto 
não surgem novas oportunidades de melhoria, o ciclo SDCA permanece, mantendo 
os processos padronizados. 

 

As oportunidades de melhoria identificadas rotineiramente são fruto da rotina de 
reuniões estabelecida pela gerência (Figura 5), que tem o propósito de garantir a 
manutenção e sustentação da metodologia na área, e envolvem todos os níveis 
hierárquicos da organização, desde o colaborador ao diretor. 

 

Figura 5. Reunião diária de GRD na sala de controle do BVFR 
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4. CONCLUSÕES 
 
Resultados expressivos vem sendo conquistados com a aplicação do GRD na planta 
BVFR da Niobras, particularmente no que tange ao aumento da produtividade e à 
estabilidade das operações unitárias. Após cerca de dois anos de implantação da 
metodologia, dentre os benefícios obtidos, pode-se destacar: aumento significativo 
da capacidade produtiva e da eficiência da planta, melhoria da qualidade do produto 
e aumento gradativo da estabilidade das variáveis e dos indicadores de processo. 

 

No que diz respeito às análises de tendências, a realização das reuniões tem sido  
de extrema importância, pois tem auxiliado na identificação de ações preventivas. 
Vale ressaltar também, que quando as ações sobre desvios e anomalias são 
realizadas da maneira correta, favorece a atuação assertiva sobre as causas dos 
problemas, evitando assim reincidências e tornando o processo cada vez mais 
estável. 

 

Outro ponto que se deve destacar é a padronização das variáveis críticas por meio 
dos padrões de processo. Através deles, as turmas passam a trabalhar de forma 
padronizada e a apresentar desempenhos semelhantes, pois possibilita que cada 
colaborador conheça mais seus processos, familiarizando-se com as especificações 
de produção, qualidade e dos limites de controle. 

 

Com a rotina de tratamento de desvios e anomalias é gerado um ganho de 
conhecimento significativo, fato este, essencial para garantir a estabilidade dos 
processos. A gestão do conhecimento quando aplicada de forma eficiente, gera 
ganhos relevantes para o negócio. 
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