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Klabin eleva produtividade e eficiência
operacional e financeira de fábricas com
SAP® MII
Com 16 fábricas no Brasil e uma na Argentina, a Klabin S.A. é a maior produtora e
exportadora de papéis do Brasil. Para otimizar o uso de ativos, reduzir desperdícios e
melhorar a qualidade e o controle da produção, elegeu o SAP® Manufacturing
Integration and Intelligence para automatizar seu processo de Melhoria Contínua.
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Visão Geral
Companhia
Klabin S.A.
Localização
São Paulo, SP, Brasil
Indústria
Celulose e Papel
Produtos e Serviços
Papéis e cartões para
embalagem, embalagens de
papelão ondulado e sacos
industriais, madeira em toras
para serraria e laminadoras
Funcionários
+14.000 (diretos e indiretos)
Faturamento
R$ 4.0 bilhões (2011)
Web Site
http://www.klabin.com.br

TRANSFORMAÇÃO DE NEGÓCIO
Principais objetivos da companhia
•• Suportar e acelerar os processos de melhoria contínua e Manutenção
Produtiva Total (TPM)
•• Maximizar o uso de ativos através da otimização da manutenção e das
configurações
•• Padronizar os processos entre as plantas para colocar em execução as
melhores práticas
Resolução
•• Redesenho dos processos para adoção do SAP® Manufacturing Integration
and Intelligence
•• Integração entre SAP® ERP e SAP® BusinessObjects BI com a camada de
sistemas de execução da manufatura
•• Implantação de acesso via Web ao SAP MII
Pricipais benefícios
•• Redução expressiva de desperdícios
•• Redução de desenvolvimentos e manutenção de aplicativos
•• Economia com custos de TI

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
ALCANÇADOS

20%

Menos quebras de produção em plantas de papel

30%

Mais cases de melhoria
lançados pela empresa

6,5%

Melhora na taxa de qualidade do produto final
Veja mais métricas

Leia mais

“Os benefícios do controle inteligente em todo nosso sistema de manufatura através do SAP MII
excederam nossas expectativas e nos colocaram em um novo nível para competir no mercado global.”
Lorival Verillo, gerente de TI, Klabin
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Em busca de excelência em produção

Objetivos da companhia

Resolução

Transformação de negócio

Planos futuros

conta disso, apresentava uma limitada capacidade
analítica, falta de controle da manufatura e baixo
nível de confiabilidade, impactando o desempenho
de toda a rede.

Com mais de 110 anos de história, a Klabin possui
16 unidades industriais no país e uma na Argentina,
além de escritórios comerciais em nove estados,
uma filial nos Estados Unidos e um agente na
Europa. Organizada em três unidades de negócios
– Florestal, Papéis (papel cartão e papéis kraft) e
Conversão (caixas de papelão ondulado e sacos
industriais), a empresa ainda mantém três unidades
florestais que abastecem o processo produtivo de
suas indústrias.

A Klabin decidiu modernizar sua infraestrutura
de Tecnologia da Informação (TI) para maximizar
sua qualidade produtiva, aumentar a eficiência
operacional e de custos em suas fábricas e viabilizar
o crescimento esperado para os negócios. Assim
também seria possível à empresa adequar e
otimizar os seus processos de melhoria contínua e
de Manutenção Produtiva Total (Total Productivity
Maintenance - TPM), implantando as melhores
práticas de mercado também em seu processo
produtivo.

Para lidar com este cenário complexo, margens
apertadas e a necessidade de otimizar ativos e
reduzir desperdícios, a Klabin precisava modernizar
os processos de toda a cadeia de produção. Até
então, embora já utilizasse o SAP® ERP, a Klabin
baseava essa gestão de processos em planilhas
e bancos de dados locais não integrados. Por

“Só conseguíamos lançar cases de melhorias uma vez por ano. Hoje, com
total visibilidade da cadeia, geramos novos cases a cada três meses,
cobrindo toda a planta e com maior nível de detalhe.”
Oseias Bueno, analista de negócios e responsável pelo SAP MII, Klabin
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Integração e inteligência a fábricas

Objetivos da companhia
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Planos futuros

Diante do desafio de maximizar sua qualidade
e eficiência produtiva e implantar os processos
de melhoria contínua e Manutenção Produtiva
Total (TPM), a Klabin optou pela adoção do SAP®
Manufacturing Integration and Intelligence.
A metodologia de TPM abrange todo o ciclo de vida
do sistema de produção e constrói um sistema
capaz de gerir perdas e otimizar o uso de ativos da
empresa para aumentar a sua competitividade. Uma
vez implantada a metodologia, as empresas podem
buscar o Prêmio TPM, que certifica a correta adoção
das boas práticas e a obtenção de resultados
efetivos.

em operação na companhia. Além disso, o SAP MII
também foi configurado de forma a ser acessado via
web.

“A melhoria de processos vinculada ao SAP MII
possibilita análises de dados rápidas e
eficientes, permitindo a tomada de decisões
acertadas e a imediata solução de problemas.”
Francisco Antonio Fernandes, coordenador de TI, Klabin

O projeto de implantação teve início na mais
complexa das fábricas da Klabin, em Telêmaco
Borba, no estado do Paraná. O projeto foi concluído
em cinco meses e a partir dali a empresa capacitou
a equipe interna para a realização de roll-outs em
outras plantas de produção – a solução foi replicada
para as quatro fábricas de papel, bem como para
as plantas de sacos industriais e na unidade da
Argentina.

Usuária do ambiente SAP desde 1999, pela
implantação do SAP MII, a Klabin adotou um
conceito para configuração de dados mestres e
otimizou os processos transacionais para entrada de
dados necessários, permitindo a melhor integração
de informações com o SAP ERP e outros ambientes
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Reconhecimento, economia e ganho
de qualidade
produtiva proporcionou à Klabin economias na casa
de centenas de milhares de dólares por ano. A taxa de
qualidade dos produtos acabados aumentou 6,5%,
chegando ao patamar de 99%.A fábrica reduziu os
desperdícios em 700 toneladas ao ano, aumentando em
1% os rendimentos totais da manufatura.

Com a adoção do SAP MII, a Klabin reduziu o número de
sistemas em operação e assim diminuiu os gastos com
suporte, desenvolvimento e manutenção de interfaces
para esses sistemas.
Dos 13 pilares da estrutura atual de melhoria continua
da Klabin, três têm como base de informações o
sistema de eficiência total de equipamentos (Overall
Equipment Effectiveness – OEE), desenvolvido dentro
do SAP MII: Melhoria Focada (visando Performance),
Qualidade e Manutenção (visando redução de Quebras).
Ao todo, a otimização dos processos ao longo da cadeia
PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

A implantação do SAP MII e as melhorias obtidas com a
solução garantiram à fábrica de Telêmaco Borba o Prêmio
Total Productive Maintenance, do Instituto Japonês de
Manutenção de Fábricas. O prêmio reconhece melhorias
e padrões de excelência industrial alcançados.
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Melhora na taxa de qualidade do
produto final

Aumento de produtividade do
pessoal da fábrica

Klabin
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Planos futuros

SAP em novos
processos
A automatização do processo de melhoria
contínua e o monitoramento da manufatura foi o
ponto inicial da jornada em busca da excelência
operacional. A Klabin planeja ampliar a utilização
do SAP MII através do desenvolvendo novas
aplicações e expandindo o escopo de atuação para
monitoramento de testes de qualidade de papel e
controle de indicadores.
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