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C A S O S  P R Á T I C O S  D O  P R O G R A M A

SIBRATEC EXTENSÃO

Como coordenadores do Programa
Sibratec Extensão no Estado de Santa
Catarina, temos a responsabilidade de promover
a distribuição de recursos importantes para o
desenvolvimento da indústria Catarinense, o que
nos traz grande motivação. Cada empresa atendida
recebe acompanhamento dedicado do início ao
fim do processo, tanto pela coordenação do
programa, quanto pelos especialistas que
realizam os atendimentos.

Os cases de sucesso descritos aqui
são uma amostra do resultado do esforço

conjunto entre os colaboradores internos do
Instituto e de nossos parceiros externos, ambos,

atores imprescindíveis à boa execução do programa. Os
cases são a demonstração da efetividade da parceria

entre Instituto Ânima e o Programa Sibratec Extensão,
parceria esta, que nos orgulha pelo resultado benéfico

apresentado às empresas de todas as regiões
do Estado de Santa Catarina.
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O Atendimento Tecnológico com Unidade Móvel normalmente
tem o objetivo de atender às empresas com necessidade
em melhoria de processos e produtos, redução de custos
operacionais, treinamento associado à consultoria tecnológica
e até mesmo para adequação de produtos às normas técnicas
e regulamentos internacionais ou nacionais. Destacam-se os
atendimentos às indústrias dos segmentos alimentício, fundição
e plástico. Distingue-se pelo atendimento com unidade móvel
equipada com laboratório para ensaios químicos.

M1
Atendimento Com
Unidade Móvel
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Esta categoria de atendimento tem como finalidade a ampliação
das exportações das indústrias Catarinenses. Muitas vezes as
empresas tem dificuldades ou dúvidas em como adequar seus
produtos às normas técnicas exigidas nos mercados clientes,
visto que cada região ou país possui peculiaridades em suas
normas, muitas vezes distintas, e é então em situações como
como essas que nossos especialistas os auxiliam.

M2.1
Adequação de
Produto Para o
Mercado Externo

Casos Práticos Sibratec Extensão



A adequação de produto às normas vigentes no Brasil é
necessária para uma série de categorias de produtos e visa a
padronização de características ou adequação em quesitos de
segurança, por exemplo. Com ajuda de especialistas as empresas
conseguem enquadrar seus produtos às leis e normas vigentes e
consequentemente aumentar suas vendas, fortalecendo ainda
mais sua atuação no mercado.

M2.2
Adequação de
Produto Para o
Mercado Interno
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Nos atendimentos da categoria GPP - Gestão de Processo
Produtivo, foca-se principalmente no aumento da produtividade
da indústria. Nossos parceiros especialistas em diversas áreas
do conhecimento industrial ajudam a organizar, treinar, modificar
e otimizar linhas de produção e processos industriais diversos.
Uma indústria com maior produtividade traz diversos benefícios
ao país e ao Estado, visto que terá maior competitividade tanto
regional quanto internacional, beneficiando assim, o Estado
Catarinense como um todo.

M3
Gestão de Processo
Produtivo
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Nesta categoria de atendimento, empresas de todo o Estado
de Santa Catarina que queiram implantar programas para
aumento da eficiência energética são atendidas por especialistas
do setor elétrico. Eles ajustam suas instalações e equipamentos
para que haja um maior aproveitamento da energia elétrica
utilizada em sua planta industrial, o que normalmente também
se reflete em uma redução de consumo de energia já no curto
prazo, beneficiando assim, a indústria e também o país.

M4
Produção Mais
Limpa
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Resultados Alcançados
+ 2 categorias de produto ensaiados.
+ 2 amostras ensaiadas.
+ 78 ensaios realizados.
+ Uso de relatório para registros e inspeções do órgão regulador e diferencial de marketing.
+ Estabelecimento de rotina de controle de qualidade dos seus produtos.
+ Identificação de oportunidades de melhoria nos processos.

Ações Realizadas
+ Elaboração de relatório de ensaio técnico para todas as amostras, com as informações sobre o resultado analítico dos ensaios
   realizados. De acordo com a ABNT NBR ISO IEC 17025:2005 o relatório técnico e as informações nele contido são de propriedade
   do cliente. 
+ Pesquisa da Instrução Normativa Nº 54 de 05 de novembro de 2001, Portaria Nº 2914 de 12 de dezembro de 2011 e Lei
   nº 8.918, de 14 de julho de 1994.

Caracterização do Projeto
A necessidade: propiciar melhoria no controle da qualidade dos produtos da empresa por meio de ensaios laboratoriais focados
no processo produtivo e produto acabado.
O produto: cervejas artesanais.
Mercado alvo: mercado nacional.

Micro empresa localizada na cidade de Timbó/SC atuando no
segmento alimentício, produzindo vários tipos de cerveja artesanal.

Atendimento Tecnológico com Unidade
Móvel Para Verificação de Adequação à
Norma ABNT NBR ISO IEC 17025:2005

M1
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Resultados Alcançados
+ Pioneirismo, pois não existe histórico de produção no país.
+ O mel em pó contém aproximadamente 17% de mel (base seca), concentração superior em relação a alguns produtos similares
   encontrados em países como EUA.
+ O processo utiliza uma técnica bastante conhecida na indústria farmacêutica e recentemente aplicada a alimentos.

Ações Realizadas
+ Pesquisa bibliogláfica para verificação de histórico do produto e condução do projeto. Também realizou-se pesquisa em base de
   dados nacionais e mundiais sobre o uso de aditivos, limites e restrições, como a RDC n. 45, de 03 de novembro de 2010, e sobre
   necessidade de registros, como a RDC nº 27, de 6 de agosto de 2010.
+ Apresentação de possível fabricante do maquinário necessário para produção do mel em pó.

Caracterização do Projeto
A necessidade: desenvolvimento da tecnologia de fabricação do mel em pós, bem como sua embalagem, e determinação de vida
útil favorável à exportação.
O produto: mel em pó.
Mercado alvo: consumidores que se preocupam com saúde e bem-estar e buscam alimentação saudável / mercado externo.

Empresa de médio porte localizada em Içara/SC atuando no
segmento alimentício, produzindo mel entre outros produtos.

Adequação de Produto Mel em Pó
Para o Mercado Externo

M2.1
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Resultados Alcançados
+ Com a avaliação das imagens através da varredura microscópica de 50x até 500x de ampliação foi possível a observação do
   acabamento superficial de regiões críticas do filtro. O   processo permitiu avaliação precisa da qualidade do produto e assim foi
   possível a otimização e alteração e adequação do processo de fabricação do produto, melhorando assim, a qualidade do mesmo.

Ações Realizadas
+ Desenvolvimento e fabricação dedispositivo para fixação de amostra no microscópio eletrônico.
+ Análise de amostras das regiões onde há conformação (dobra) do arame para avaliação de integridade superficial, pois estas
   regiões são consideradas críticas.

Caracterização do Projeto
A necessidade: realizar análise microscópica utilizando FEG - Field Emission Gun (canhão de emissão de campo) para 06 amostras
de filtro de veia cava.
O produto: filtro de veia cava removível para prevenção de tromboembolia pulmonar.
Mercado alvo: segmento médico hospitalar.

Empresa de pequeno porte localizada em Florianópolis/SC
atuando no segmento de produtos médico hospitalares.

Análise Microscópica Para Adequação de
Processo de Fabricação de Filtro Removível
Para Veia Cava
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Resultados Alcançados
+ Aumento de 8% no volume de produção.
+ Aumento de 12% na produtividade.
+ Ganho de 15% no espaço físico.
+ Melhorias na segurança dos postos de trabalho.
+ Melhoria na qualidade dos processos.
+ Otimização do espaço físico.
+ Organização dos postos de trabalho.

Ações Realizadas
+ Melhorias de layout, visando manufatura enxuta.
+ Melhorias de processos, visando criação de fluxo contínuo.
+ Desenvolvimento de metodologia para programação e controle de produção.
+ Implantação de indicadores de produção para estabelecimento de metas.

Caracterização do Projeto
A necessidade: melhoria do processo produtivo como um todo visando manufatura enxuta e fluxo contínuo, bem como implantação
de controle de produção por indicadores.
O produto: todas as linhas da empresa, desde estrados de camas box até painéis finger.
Mercado alvo: mercado interno - fabricantes de camas box e outras indústrias moveleiras.

Empresa de pequeno porte localizada em São Bento do Sul/SC
atuando no segmento moveleiro, produzindo estrado de camas box.

Gestão de Processo Produtivo com Programação
e Controle da Produção, Identificação de Melhorias,
Análises das Necessidades e Intervenções

M3
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Resultados Alcançados
+ Redução do ciclo de produção (Lead Time) de 19,5 para 2 dias (89,7%) (Bobina TX).
+ Redução de Estoque em Processo (WIP) de 632 para 16 peças (97,5%) (Bobina TX).
+ Redução do espaço utilizado de 99,2m2 para 16,2m2 (83,7%) (Bobina TX).
+ Qualificação dos funcionários nos princípios LEAN.
+ Qualificação dos funcionários em boas práticas de gestão e de produção.
+ Revisão dos padrões de trabalho (procedimentos operacionais).
+ Criação de uma gestão visual para acompanhar resultados e anomalias.
+ Treinamento e aplicação de práticas de 5S.

Ações Realizadas
+ Mapeamento de Fluxo de Valor atual e futuro (princípios do Lean) para o produto AVAL 3500.
+ Projetada célula de produção para o item “BOBINA TX”, reduzindo a movimentação do colaborador e a montagem de
   supermercados de peças. 

Caracterização do Projeto
A necessidade: Aumentar a produtividade por meio da implantação do lean manufacturing.
O produto: AVAL 3500 e BOBINA TX.
Mercado alvo: nacional - bancos e outras companhias que necessitam de portas giratórias como instrumentos para garantia da
segurança de colaboradores ou clientes.

Empresa de médio porte localizada em Garopaba/SC atuando
no segmento metalmecânico, produzindo portas giratórias.

Gestão de Processo Produtivo em
Indústria de Portas Giratórias, Portais
e Detectores de Metais

M3
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Resultados Alcançados
+ Adequação do produto a NM (normalização no Mercosul).
+ Desenvolvimento dos desenhos técnicos.
+ Padronização do processo produtivo.
+ Atendimento as normativas vigentes para o sistema de engate e para o acoplamento elétrico na ABNT NBR ISO 3732:2006, ISO 1724
   e ISO 3732.

Ações Realizadas
+ Adequação do modelo atual ao modelo proposto nas normativas vigentes.
+ Os projetos finalizados foram agrupados para o book dos produtos, organizando e controlando os documentos técnicos.
+ Adequação do sistema elétrico doengate às normativas vigentes.
+ Controle dos tempos de fabricação e melhor dimensionamento do lead time do produto.

Caracterização do Projeto
A necessidade: adequar a peça de engate do produto Trailer as normativas vigentes para o mercado nacional e do Mercosul. Construir
a peça e efetuar a instalação em veículo trailer.
O produto: engate do trailer ao veículo.
Mercado alvo: nacional e futuramente América Latina.

Empresa de pequeno porte localizada em São Bento do Sul/SC
atuando no segmento metalmecânico, produzindo trailers.

Adequação de Produto Para
o Mercado Interno NM ISO337

M2.2
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Resultados Alcançados
+ Análises realizadas em 13 de produtos da empresa.
+ 104 parâmetros analisados.
+ 02 categorias de produtos ensaiados.
+ Melhoria do controle de qualidade dos produtos.
+ Mais segurança na comercialização dos produtos e consequentemente menos reclamação dos clientes.

Ações Realizadas
+ Implantação de rotinas para controle de qualidade.
+ Identificação de oportunidades de melhoria nos processos.
+ Subsídios emforma de dados para tomada de decisão sobre os produtos.

Caracterização do Projeto
A necessidade: realizar controle de qualidade dos produtos de forma contínua, com análises físico-químicas e microbiológicas com
intuito de garantir a sanidade dos produtos e cumprir a legislação aplicável.
O produto: bebidas refrigerantes gaseificadas
Mercado alvo: supermercados e outros estabelecimentos comerciais do mercado nacional.

Micro empresa localizada em Rancho Queimado/SC atuando no
segmento alimentício, produzindo vários sabores do refrigerante.

Atendimento Tecnológico com
Unidade Móvel para Análise
Físico-Química e Microbiológica

M1

Casos Práticos Sibratec Extensão



Resultados Alcançados
+ Aumento no volume de produção 8%.
+ Aumento na produtividade 7%.
+ Redução dos custos de produção 5%.
+ Redução do índice de retrabalho (assistência técnica) 50%.
+ Redução da matéria prima 2%.
+ Redução do índice de refugo 50%.
+ Melhoria na segurança dos ambientes de trabalho.

Ações Realizadas
+ Levantamento da Capacidade Produtiva.
+ Estudo de Métodos e Tempos.

Caracterização do Projeto
A necessidade: levantar a capacidade produtiva por máquina, definir e implantar melhorias necessárias, desenvolvimento e implantação
de metodologia para controle de produção, desenvolver e implantar procedimentos operacionais e criar padrões visuais de qualidade.
O produto: toda a linha de produtos da empresa, em todas principais máquinas de produção.
Mercado alvo: nacional.

Empresa de médio porte localizada em Papanduva/SC atuando
no segmento madeireiro, produzindo batentes e molduras.

Gestão de Processo Produtivo e
Levantamento de Capacidade Produtiva
em Processo Madeireiro

M3
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Resultados Alcançados
+ Resultados diretos alcançados pela empresa após o projeto: Melhoria significativa na eficiência energética e nos sistemas térmicos.
+ Resultados qualitativos e quantitativos: Melhoria na eficiência energética na Rama – Texima 01, com economia anual de R$ 13.478,40
   e na Rama – Texima 03, com economia de R$22.744,88.
+ O resultado estimado replicando-se o método em outra área idêntica da empresa (Rama Texima 02) será de 131.040kWh/ano e uma
   economia monetária de cerca de R$58.968,00/ano.

Ações Realizadas
+ Atividades realizadas: Foram realizadas mudanças de equipamentos e análises, com utilização de tecnologias para melhorar a
   eficiência energética.
+ Pesquisa de legislações / diretivas / normas (especificar).
+ Implantações: troca do sistema de iluminação, ventilação e melhoria no sistema térmico.

Caracterização do Projeto
A necessidade: melhora da eficiência energética da planta industrial.
O produto: em sua planta industrial geral.
Mercado alvo: têxtil.

Empresa de médio porte localizada em Brusque/SC atuando no
segmento têxtil/tinturaria com serviços de tinturaria e estamparia.

Oportunidades de Eficiência
Energética em Empresa de Tinturaria
Têxtil

M4
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Resultados Alcançados
+ Análises realizadas em 08 de produtos da empresa.
+ 70 parâmetros analisados.
+ Melhoria do controle de qualidade dos produtos.
+ Mais segurança na comercialização dos produtos e consequentemente menos reclamação dos clientes.

Ações Realizadas
+ Implantação de rotinas para controle de qualidade.
+ Identificação de oportunidades de melhoria nos processos.
+ Subsídios para tomada de decisão sobre os produtos via dados concretos.

Caracterização do Projeto
A necessidade: controlar qualidade dos produtos de forma contínua, com análises físico-químicas com o intuito de garantir a sanidade
dos produtos e cumprir a legislação aplicável.
O produto: 08 tipos de cerveja produzidos pela empresa.
Mercado alvo: mercado nacional - bares e empórios.

Microempresa localizada na cidade de Nova Trento/SC atuando no
segmento alimentício, produzindo vários tipos de cerveja artesanal.

Atendimento Tecnológico com Unidade Móvel
Para Avaliação de Produtos Via Análise
Físico-Química

M1
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Resultados Alcançados
+ Análises realizadas em 10 de produtos da empresa.
+ 75 parâmetros analisados.
+ 04 categorias de produtos ensaiados.
+ Melhoria do controle de qualidade dos produtos.
+ Mais segurança na comercialização dos produtos e consequentemente menos reclamação dos clientes.

Ações Realizadas
+ Implantação de rotinas para controle de qualidade.
+ Identificação de oportunidades de melhoria nos processos.
+ Subsídios de informação para tomada de decisão sobre a fabricação dos produtos.

Caracterização do Projeto
A necessidade: realizar controle de qualidade dos produtos de forma contínua, com análises físico-químicas e microbiológicas com
intuito de garantir a sanidade dos produtos e cumprir a legislação aplicável.
O produto: sucos e vinhos.
Mercado alvo: nacional.

Empresa de médio porte localizada em Iomerê/SC, atuando no
segmento alimentício, produzindo sucos, vinhos e outras bebidas.

Atendimento Tecnológico com
Unidade Móvel Para Avaliação de
Produtos Via Análise Físico-Química

M1
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Resultados Alcançados

Ações Realizadas
+ Análise crítica das válvulas existentes no mercado (camisa e carretel) e identificação dos principais problemas.
+ Proposta de modificações no projeto da válvula, sugestão de materiais e tratamentos necessários.
+ Modificação do projeto do sistema carretel-camisa-flange.
+ Especificação dos materiais para compor o conjunto e tratamentos superficiais.
+ Desenvolvimento de simulador para testar o funcionamento da válvula.
+ Fabricação do conjunto carretel-camisa-flanges e simulador.
+ Acompanhar a realização de testes experimentais com as válvulas e instalação na usina. 

Caracterização do Projeto
A necessidade: desenvolver e nacionalizar válvula hidráulica reguladora de vazão para comportas de hidroelétricas, através de melhorias
na produção da camisa, flange e carretel.
O produto: válvula hidráulica.
Mercado alvo: usinas hidrelétricas e fabricantes de equipamentos para usinas hidrelétricas.

Microempresa localizada em Joinville/SC atuando no segmento
metalmecânico, produzindo peças especiais e usinagem de peças.

Desenvolvimento e Nacionalização de
Válvula Hidráulica Reguladora de Vazão
Para Comportas de Hidroelétricas

M2.1
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Resultados Alcançados

+ A Eldorado está capacitada para produzir fundidos em conformidade com as normas ASTM A-536, ABNT NBR 6916 e DIN 1693.
+ Aumento do valor agregado do produto em 80%.
+ Houve aumento de faturamento da ordem de 7%.
+ Redução de refugo de 76%.
+ Redução de retrabalhos em 15%.

Ações Realizadas
+ Análise de processos e produtos e definição de aspectos a serem melhorados.
+ Definição de liga modelo para testes.
+ Adequações e melhorias e inserção de controles no processo de fabricação incluindo: matéria prima, temperaturas de fusão,
   nodularização e vazamento; Implantação das adequações e fabricar produtos conforme os novos critérios.

Caracterização do Projeto
A necessidade: adequação dos processos e controles para a produção de ligas de ferro fundido nodular em conformidade com as
normas ASTM A-536, ABNT NBR 6916 e DIN 1693.
O produto: toda sua fundição, de forma geral.
Mercado alvo: A empresa fornece para a indústria mecânica de máquinas e equipamentos.

Empresa de pequeno porte localizada em Joinville/SC atuando
no segmento metalmecânico, produzindo produtos fundidos.

Adequação das Ligas de Ferro Fundido Nodular
em Conformidade com as Classes das Normas
ASTM A536, ABNT NBR 6916 e DIN 1693

M2.2
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Resultados Alcançados
+ Adequação dos produtos de acordo com as normas EN 716:2013 e ABNT NBR15860:2010 garantindo requisitos de segurança,
   durabilidade e resistência.
+ Laudos técnicos dos ensaios de laboratório.
+ Criação de sistemática de controle da produção dos berços infantis.

Ações Realizadas
+ Ensaios de acordo com as normas EN 716:2013 e ABNT NBR15860:2010.
+ Adequação do processo produtivo à ISO 9001:2008 - controle de documentos, de registros, comunicação com o cliente e processo de
   aquisição.

Caracterização do Projeto
A necessidade: adequar os produtos da empresa para atender as exigências da certificação compulsória para berços infantis, conforme
Portaria n.2 118 do INMETRO. Realização de ensaios de acordo com as normas ABNT NBR 15860-1:2010 e avaliação do atendimento
de requisitos do RGCP — Requisitos Gerais de Certificação de Produtos.
O produto: berços infantis
Mercado alvo: mercado externo.

Empresa de pequeno porte localizada em Campo Alegre/SC atuando
no segmento moveleiro, produzindo produtos em madeira e MDF.

Adequação de Produto Para o
Mercado Externo ABNT NBR 15860:2010
Partes 1 e 2

M2.1
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Resultados Alcançados
+ Implantação de boas práticas de produção, visando garantir 100% da qualidade dos produtos da empresa.
+ Melhoria de toda modelagem e padronização de acordo com a tabela de medidas garantindo o espaço no mercado e o aumento
   das vendas.
+ Adequação no setor de produção, que além de melhorar a qualidade, reduziu as despesas da empresa. 

Ações Realizadas
+ Revisão da modelagem.
+ Elaboração da tabela de medidas para padronização dos produtos.
+ Acompanhamento do corte para possíveis melhorias. 
+ Acompanhamento da produção, tanto interna como das facções para garantir a qualidade do produto. 

Caracterização do Projeto
A necessidade: melhorar suas modelagens e a padronização das mesmas, bem como acompanhar o processo de corte e costura para
garantir a qualidade de seus produtos, tanto na estrutura como nos acabamentos, com o objetivo de garantir seu espaço no mercado.
O produto: modelagem de facção.
Mercado alvo: brasileiro de roupas.

Empresa de médio porte localizada em Brusque/SC atuando
no segmento têxtil, produzindo pijamas adultos e infantis.

Revisão e Padronização
da Modelagem e Controle
de Qualidade

M3
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Resultados Alcançados
+ Certificação para normas NBR 14136 eNM 60884-1:2004 alcançada.
+ Através da mudança de materiais e novos desenhos reduziu-se o custo unitário de R$40,00 para R$15,00.
+ Aumento de ganhos mensais para o produto de 500%.

Ações Realizadas
+ Análise de processos e produtos e definição de aspectos a serem melhorados.
+ Definição de liga modelo para testes.
+ Adequações e melhorias e inserção de controles no processo de fabricação incluindo: matéria prima, temperaturas de fusão,
   nodularização e vazamento; Implantação das adequações e fabricar produtos conforme os novos critérios.

Caracterização do Projeto
A necessidade: adequação do produto ás normas NBR 14136 e NM 60884-1:2004, destinadas a comercialização no mercado brasileiro.
O produto: tomada elétrica com entrada usb.
Mercado alvo: lojas de utilidades, informárica e material elétrico em geral no mercado brasileiro.

Empresa de pequeno porte localizada em Joinville/SC atuando
no segmento plástico, produzindo tomadas, entre outros produtos.

Adequação de Produto Para o
Mercado Interno NBR 14136 e
NM 60884-1:2004

M2.2
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Resultados Alcançados
+ Redução de inadimplência da empresa com a concessionária de energia.
+ Quitação de um valor de R$ 31.852,43, no total de 6 faturas em aberto e não houve atraso em outras faturas.

Ações Realizadas
+ Análises de faturas energéticas e análise das demandas energéticas.
+ Implantação da gestão e controle de contas energéticas.

Caracterização do Projeto
A necessidade: melhoria da eficiência energética da sua planta industrial como um todo.
O produto: toda sua linha de produção e planta fabril em geral.
Mercado alvo: têxtil nacional.

Empresa de médio porte localizada em Joinville/SC, atuando
no segmento têxtil, produzindo tecidos esportivos.

Oportunidades de Eficiência
Energética na Indústria Têxtil

M4
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Resultados Alcançados
+ Maior controle da variação no processo para poliestireno.
+ Redução do ciclo de injeção de 12s para 9s o que representa 25% de aumento na produção dos lacres.

Ações Realizadas
+ Adequação dos parâmetros de injeção.
+ Alteração no ponto de injeção para melhor preenchimento.

Caracterização do Projeto
A necessidade: redução no índice de refugo e melhora na produtividade.
O produto: lacres plásticos fabricados em injetoras.
Mercado alvo: indústrias têxteis de roupas, tanto no mercado interno, quanto externo.

Microempresa localizada em Blumenao/SC atuando no segmento
plástico, produzindo lacres de autenticidade para roupas.

Readequação e Parâmetros
no Processo de Injeção de Plástico
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Resultados Alcançados
+ 80% dos soldadores Qualificação, em relação a realidade antes do projeto.
+ Aumento de 75% dos processos de soldagem qualificados em relação a realidade anterior.
+ Aumento de 75% na capacidade produtivida.
+ Reconhecimento dos seus processos de soldagem em conformidade com a ASME IX, instituição reconhecida internacionalmente no
   segmento de soldagem.
+ Abertura de novos mercados.
+ Garantia de manutenção do sistema ISO 9001

Ações Realizadas
+ Capacitação dos profissionais envolvidos na área de soldagem.
+ Aumento da capacidade produtivida e ampliação do número de soldadores qualificados.
+ Mão-de-obra de soldadores qualificados.
+ Definição de critérios de inspeção visual de soldagem.
+ Garantia de manutenção do sistema ISO 9001.

Caracterização do Projeto
A necessidade: qualificação dos profissionais envolvidos, devido à alta complexidade e requisitos de segurança e qualidade no processo. 
O produto: caldeiras e sistemas de movimentação.
Mercado alvo: mercado nacional.

Empresa de porte médio localizada em Rio do Sul/SC atuando
no segmento metalmecânico, produzindo equipamentos industriais.

Gestão do Processo Produtivo
e Qualificação de Profissionais
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Resultados Alcançados
+ 2 categorias de produto ensaiados.
+ 2 amostras ensaiadas.
+ 78 ensaios realizados.
+ Uso de relatório para registros e inspeções do órgão regulador e diferencial de marketing.
+ Estabelecimento de rotina de controle de qualidade dos seus produtos.
+ Identificação de oportunidades de melhoria nos processos.

Ações Realizadas
+ Delimitação das áreas de trabalho, circulação e armazenagem.
+ Destaque dos equipamentos com tarjas amarelas e pretas caso haja necessidade de atendimento futuro a NR-12.
+ Apelo para produção puxada expondo que as melhorias na metodologia de programação da produção considerando a média de
   vendas dos últimos 12 meses ao invés de previsões de vendas irá demandar uma necessidade de espaço fabril significativamente
   inferior a atual.

Caracterização do Projeto
A necessidade: otimização das áreas produtivas bem como áreas de circulação (corredores) para minimizar os percursos dos operadores.
O produto: água mineral com gás e sem gás.
Mercado alvo: mercado nacional, principalmente Estado de SC.

Empresa de médio porte localizada em Rancho Queimado/SC
atuando no segmento alimentício, engarafando água mineral.

Otimização de Layout do Processo
Produtivo e Área Externa e Análise
de Risco

M3
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Resultados Alcançados
+ O problema de quebra de punções passou de 15% para zero.
+ Eliminados prejuízos pela geração de refugos, substituição de produtos, perda de tempo, baixa lucratividade e falta de confiabilidade.
+ Eliminadas paradas de processo do cliente da G6, assim como transtornos e custos adicionais gerados com problemas recorrentes.
+ O cliente da G6 aprovou o produto. Antes havia o risco de perdê-lo, comprometendo o faturamento na ordem de 20%.

Ações Realizadas
+ Diagnóstico e detecção de problemas de quebra da ordem de 15% dos punções, com interrupções no processo do cliente da G6,
   transtornos, custos e atrasos na entrega, além de riscos de perder o cliente.
+ Identificação dos modelos com maior incidência de quebra.
+ Investigação buscando soluções para projetos, materiais e mudança no ciclo de tratamento térmico e testes.
+ Proposta de substituição do aço VND por aço VC 131, com sugestão de processo de fabricação e de novo ciclo de tratamento térmico.
+ Implantação do processo e treinamento dos colaboradores.

Caracterização do Projeto
A necessidade: encontrar solução para problemas de quebra em punções para ferramentas de corte, através de estudo e melhorias
no processo de fabricação, materiais e tratamento térmico.
O produto: ferramentas em metal para uso em corte e usinagem.
Mercado alvo: mercado nacional.

Micro empresa de Jaraguá do Sul/SC atuando no segmento
metalmecânico, produzindo ferramentas para corte e usinagem.

Adequação do Processo de Fabricação
de Punções Para a Produção de Dutos
em Painéis Eletrônicos
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Resultados Alcançados
+ Redução do índice de refugo e retrabalho de 10%.
+ Redução dos estoques intermediários (área de semiacabados).
+ Redução do tamanho do lote (variável para 15 peças).
+ Aumento de produtividade de 15%.
+ Produção conforme Takt Time.
+ Ganho de 10% no volume de produção.
+ Redução dos estoques de produtos acabados.

Ações Realizadas
+ Mapeamento de Fluxo de Valor atual (princípios do Lean) para o produto Haste Flexível.
+ Sistematizar e aplicar uma metodologia de solução e análise de problemas (Pensamento A3).
+ Balanceamento das etapas no processo de pré-montagem e montagem final ou criação de células de produção.
+ Entendimento das principais problemáticas e oportunidades de melhorias do processo produtivo.

Caracterização do Projeto
A necessidade: organizar a produção do carro chefe (Hastes Flexíveis), aumentar a produtividade dos colaboradores, identificar os
principais desperdícios desde o processo de recebimento da matéria prima até a expedição do produto acabado.
O produto: toda sua linha de produção, de todos os produtos.
Mercado alvo: mercado nacional.

Empresa de médio porte localizada em São José/SC atuando no
segmento de higiene, produzindo produtos com base em algodão.

Gestão do Processo Produtivo em Indústria
de Produtos Manufaturados para o Ramo
de Saúde e Higiene Pessoal
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Resultados Alcançados
+ Produto em conformidade com as normas IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3 e IEC 61000-4-6.
+ Aumento em 10% as vendas deste produto imediatamente após a certificação.

Ações Realizadas
+ Análise do produto atual mediante aos ensaios conforme as normas IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3 e IEC 61000-4-6.
+ Estudo e proposta de melhorias nos filtros de entrada da alimentação, com alteração de capacitores de desacoplamento de entrada
   e circuito de aterramento.
+ Estudo e proposta de melhorias nas trilhas de clock de alta frequência e implementados circuito casadores de impedância.
+ Desenvolvimento, fabricação e ensaios em novo protótipo referente aos ensaios conforme as normas IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3
   e IEC 61000-4-6.

Caracterização do Projeto
A necessidade: Adequação do equipamento modelo UMG 100 mediante aos ensaios de imunidade a descarga eletrostática referente
à IEC 61000-4-2, ensaio de imunidade de campo eletromagnético radiado de radiofrequência referente à IEC 61000-4-3 e ensaio de
imunidade a perturbações conduzidas, induzidas por campos de radiofrequência referente à IEC 61000-4-6, para certificação dos
equipamentos de telecomunicações quanto aos aspectos de compatibilidade eletromagnética para comercialização em mercado externo.
O produto: gateway de telecomunicação.
Mercado alvo: interfnacional.

Empresa de pequeno porte localizada em Florianópolis/SC, atuando
no segmento eletrônico produzindo equipamentos para telefonia.

Adequação do Equipamento Gateway de
Telecomunicação Conforme Normativas
Internacionais Para Exportação
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Resultados Alcançados
+ Houve aumento na produtividade das operações de usinagem em 50%.
+ Foi melhorado o acabamento superficial em 40 %.
+ Houve a solução do problema de aresta postiça de corte em 80%.
+ Aumento do faturamento em 10%.
+ Foram solucionados 50% dos problemas de vibrações na usinagem.
+ Aumento no valor agregado dos produtos em 40%. 

Ações Realizadas
+ Análise dos processos de usinagem, identificar e estratificar não conformidades.
+ Definição de problema crítico, no caso ferramentas e parâmetros de corte inadequados.
+ Solução de problemas em ferramentas e adequação dos processos de usinagem CNC.
+ Medir resultados, aprovar, implantar e treinar colaboradores.

Caracterização do Projeto
A necessidade: adequar o processo de usinagem para a fabricação de peças em aço inox para a indústria de alimentos, através da
solução de problemas de desgaste de ferramentas e não conformidades no produto.
O produto: Os componentes de para máquinas da indústria alimentícia são peças de máquinas que entram em contato com alimentos
no processamento destes em máquinas e equipamentos. Estas peças são fabricadas em ligas de aço inoxidável e alumínio por serem
materiais menos contaminantes.
Mercado alvo: fabricantes de máquinas para processamento de alimentos no sul do Brasil.

Microempresa localizada na cidade de Jaraguá do Sul/SC atuando no
segmento metalmecânico, produzindo componentes para máquinas.

Adequação das Ferramentas de Usinagem para
a Fabricação de Componentes em Aço Inoxidável
para Máquinas da Indústria Alimentícia
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Resultados Alcançados
+ 2 categorias de produto ensaiadas.
+ 9 amostras ensaiadas.
+ 66 ensaios realizados.
+ Uso de relatório para registros e inspeções do órgão regulador e diferencial de marketing.
+ Estabelecimento de rotina de controle de qualidade dos seus produtos.
+ Identificação de oportunidades de melhoria nos processos.

Ações Realizadas
+ Pesquisa da Portaria Nº2914 de 12 de dezembro de 2011, Portaria Nº229 de 25 de outubro de 1988, Decreto Nº8198 de 20 de
   fevereiro de 2014, Resolução ANVISA Nº 04 de 24/de novembro de 1988, Lei nº10970 de 17 de novembro de 2004 e Lei nº7.678,
   de 8 de novembro de 1988.
+ Elaboração de relatório de ensaio técnico para as amostras, com as informações sobre o resultado analítico dos ensaios realizados.
   De acordo com a ABNT NBR ISO IEC 17025:2005 o relatório técnico e as informações nele contido são de propriedade do cliente. 

Caracterização do Projeto
A necessidade: propiciar melhoria do controle de qualidade da empresa por meio de ensaios laboratoriais focados no processo
produtivo e produto acabado.
O produto: vinhos de mesa.
Mercado alvo: mercado nacional.

Microempresa localizada na cidade de Tangará/SC atuando no
segmento alimentício, produzindo vinhos de mesa.

Atendimento com Unidade Móvel
Para Controle de Qualidade e
Ensaios Laboratoriais
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Resultados Alcançados
+ Montagem do plano para 2015 (hoshin).
+ Elaboração do mapa de fluxo de valor atual da família de cadeiras médicas e odontológicas.
+ Redução dos custos de produção em 7%.
+ Aumento do faturamento e volume de produção em 5%.
+ Diminuição do índice de refugo em 8%.

Ações Realizadas
+ Treinamento com todos os colaboradores na filosofia lean.
+ Treinamento em hoshin kanry com a direção.
+ Elaboração do hoshin para 2015 com o norte verdadeiro de aumentar as vendas.
+ Elaboração do fluxo de valor atual e futuro para os produtos da linha médica e odontológica.

Caracterização do Projeto
A necessidade: criar um norte para a filosofia LEAN (suporte de gestão), traçar um norte para o ano corrente, aumentar as vendas,
reduzir prazos e aumentar a qualidade do produto final, fazer a gestão integrada da informação.
O produto: linha geral da empresa.
Mercado alvo: mercado nacional, principalmente Estado de SC.

Empresa de médio porte localizada em Palhoça/SC atuando no
segmento médico, produzindo equipamentos odontológicos.

Gestão do Processo Produtivo e
Implantação Inicial e Treinamento
Filosofia Lean

M3
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O Instituto Ânima tem por finalidade o fomento,
o estímulo e o desenvolvimento de atividades ligadas
à cultura, às artes, ao turismo, ao desenvolvimento social
e sustentável, à ciência e à educação do nível básico ao
superior. Além disso, é seu papel promover e executar
atividades e pesquisas de caráter científico e tecnológico,
inclusive em parcerias com instituições públicas ou
privadas e órgãos de fomento como FINEP, MCTI, CNPq,
FAPEMIG, FAPESC, BNDES e BID, entre outros.

Missão
Ampliar e integrar o conhecimento
entre as IEs Anima e Sociedade, por
meio do estímulo e da promoção de
projetos sociais, ambientais e de
pesquisa científica e tecnológica,
promovendo o desenvolvimento
tecnológico e social do País.

Visão
Ser uma organização referência nas
atividades desenvolvidas, reconhecida
como um agente multiplicador de
conhecimento para a sociedade.

Valores
Inovação
Transparência
Responsabilidade Social
Reconhecimento
Cooperação



Matriz
Rua Gothard Kaesemodel, 833
Bairro Anita Garibaldi
Joinville / Santa Catarina
CEP 89203-400

Filial
Rua Albano Schmidt, 3333
Bairro Boa Vista
Joinville / Santa Catarina
CEP 89206-001

+55 (47) 3461-0264 +55 (47) 3461-0214


