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Gerando valor
através de Serviços



ENGENHARIA

Uma máquina é um grande investimento e você  
precisa ter certeza de que obterá o máximo  
proveito ao colocá-la em sua produção. Sem a 
melhor escolha de métodos e ferramentas você 
aumentará o tempo de retorno sobre o investimento.

Nossos especialistas trabalham em estreita  
colaboração com fabricantes e representantes de 
máquinas-ferramenta e clientes em uma ampla gama 
de indústrias, oferecendo uma verdadeira parceria. 
Contamos com o apoio de nossas mais de 60 
instalações de pesquisa e testes e uma rede global 
de especialistas pronta para ajudá-lo a qualquer 
momento.

Faça certo desde o início

Machine Tool Solutions  
(Soluções para Máquinas-ferramenta)

A Sandvik Coromant está pronta para auxiliá-lo na escolha da 
ferramenta e da máquina, além de outras considerações técnicas. 
Em nossos Sandvik Coromant Centers ao redor do mundo,  
trabalhamos exaustivamente para encontrar soluções inteligentes 
de ferramentas para você. Nada substitui a experiência do líder 
mundial.

SUPERE AS DIFICULDADES 
DA OTIMIZAÇÃO 

Para diminuir o tempo 
de manufatura

Para reduzir o custo 
por peça

Para otimizar 
seu processo de 

produção

Para minimizar o 
risco de paradas na 

produção

Para auxiliar 
na escolha 

das ferramentas, 
máquinas e 

estratégias de 
programação 

corretas
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IMPLEMENTAÇÃOVALIDAÇÃORECOMENDAÇÃOPESQUISA

MANUFATURA

A introdução de uma nova e mais ampla perspectiva em suas operações ajudará a melhorar a produtividade.

O PIP é um processo comprovado e estruturado com quatro etapas que pode durar de um dia a várias semanas 
para ser concluído. 

Trabalhamos junto com você para coletarmos as informações apropriadas e fazer nossas recomendações com 
interferências mínimas em sua produção.

Novas perspectivas em produtividade

Programa de Incremento de Produtividade (PIP)

Um aumento de 20% no volume de produção pode diminuir 
o tempo de retorno do investimento em uma nova máquina 

em 10 meses.

Um aumento de 20% nos dados de corte pode reduzir o 
custo por peça em mais de 10%.

Um aumento de 20% na utilização da máquina pode  
propiciar uma margem de lucro bruto 10% mais alta.

A divisão entre custos fixos e variáveis em sua produção 

Para obter maior economia, é importante  
reduzir o tempo de produção e aumentar  
a utilização das máquinas-ferramentas.

ECONOMIA DA MANUFATURA

meses
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Em muitas operações de produção, cerca de 20% do tempo do 
operador é gasto procurando ferramentas e até 60% do estoque 
nunca é usado, enquanto que 15% dos trabalhos atrasam devido 
à falta de ferramentas.

UMA MANEIRA INTELIGENTE 
DE VER A PRODUTIVIDADE

LOGÍSTICA

Cerca de 20-30% do tempo 
extra é gasto na administração 
de pedidos, devido aos atrasos 

que ocorrem por falta de 
ferramentas certas

30-60% das ferramentas 
não são armazenadas, 

mas empilhadas nas 
máquinas

Cerca de 80% do trabalho 
é realizado com apenas 

20% das ferramentas

Cerca de 80% dos itens 
de um estoque normal é 

usado duas vezes ao ano

Geralmente, até 60% do 
estoque é obsoleto

15% dos trabalhos 
agendados são 

interrompidos ou ficam 
atrasados por falta de 

ferramentas certas

20% do tempo de um 
operador é gasto  

procurando ferramentas

A análise não tão profunda da logística de ferramentas está provavelmente elevando seus 
custos. Enquanto a produtividade é geralmente descrita como um aumento nos dados de 
corte ou na utilização eficiente da máquina, consideramos a simplificação da administração 
das ferramentas igualmente importante.

O DESAFIO: FALTA DE CONTROLE DE ESTOQUE
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Melhorar a logística de ferramentas significa melhorar a eficiência do processo. Assumir o controle 
de seu estoque permitirá que você reduza drasticamente os custos com estoque e compras. As 
soluções da Sandvik Coromant adequam-se à maioria das empresas, de todos os tipos e portes, e 
vão desde conceitos de estoque aberto e versátil até armários automáticos para controle total do 
estoque. 

A SOLUÇÃO: ASSUMIR O CONTROLE DO SEU ESTOQUE

Custos de 
administração 
minimizados

Controle 
sobre áreas 
de alto custo 
e mudança 
gradual de 
produtos

Disponibilidade 
em estoque

Controle 
de nível de 
estoque

Não importa a solução de logística de ferramenta da 
Sandvik Coromant escolhida, pois você sempre terá:

O software da Sandvik Coromant controla todos os itens 
usados na fábrica. O software pode ser combinado a uma 
vending machine para propiciar controle total e pode ser 
usado de forma independente ou integrado ao sistema 
de pedidos.

Controle  
Absoluto

Uma ferramenta 
por vez, para 
controle total

Versatilidade 

Diversas quantidades 
de ferramentas para 
escolher

Estoque aberto

Sem controle de 
acesso

Em geral, a solução 
da Sandvik Coromant 
reduz o networking 
capital em 40% ao 
usar nossas alter-
nativas completas 
de logística de ferra-
mentas.

Menos capital 
parado em 
ferramentas

Menos tempo gasto buscando 
as ferramentas certas. 
Tempo de máquinas paradas 
minimizado. Processos de 
trabalho melhores e mais 
eficientes.

Eliminação de 
erros de pedido por 
meio de funções 
automatizadas

Uma máquina 
com taxa de uso 
de 50% pode ter 
essa taxa elevada 
para 95% se você 
tiver controle total 
das ferramentas

Gaste menos tempo com seu processo de colocação de pedidos, 
administração e manutenção do fluxo de produção obtendo as 
ferramentas certas sempre que precisar.

A loja on-line da Sandvik Coromant é a solução mais rápida e com 
melhor custo x benefício para qualquer empresa que queira fazer 
negócios eletronicamente. Porém, uma conexão B2B EDI totalmente 
integrada, geralmente, é a melhor opção para pedidos frequentes e 
quando documentos eletrônicos precisam ser compartilhados.

Agilize seu processo de colocação de pedidos

E-commerce

ECONOMIA SIGNIFICATIVA AO TRABALHAR ATIVAMENTE COM LOGÍSTICA 
DE FERRAMENTAS:
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TREINAMENTO 
TÉCNICO

A manufatura depende de uma força de trabalho qualificada, no entanto, as empresas têm cargos que não conseguem 
ser preenchidos. Isso gera falta de mão de obra qualificada.

FALTA DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA

Escassez global potencial 
de 40 milhões 

de trabalhadores altamente 
capacitados até 2020

Compartilhamento de trabalhadores com 
formação superior no setor de manufatura 

na China.

Foi reportada uma escassez moderada 
a média de trabalhadores qualificados 

disponíveis.

Os programas de treinamento Sandvik Coromant abrangem desde o 
básico (aplicação prática de ferramentas) ao avançado (treinamento 
especial), de módulos padrão até seminários personalizados.

O material é sempre atual, incorporando as mais recentes tecnologias 
em ferramentas, usinagem e materiais. Equilibramos teoria e prática 
para atender as necessidades dos participantes. 

Oferecemos programas de treinamento globalmente em nossos 
Sandvik Coromant Centers, nas instalações dos clientes e por meio 
do primeiro programa de e-learning mais abrangente do mundo para 
habilidades em usinagem, no metalcuttingknowledge.com

Por que os treinamentos devem continuar
Treinamento técnico

O treinamento adequado reduz o tempo de máquinas paradas, 
melhora a compreensão de aplicações de usinagem  
atualizadas, reduz o tempo de set-up e melhora a qualidade  
dos produtos.

TREINAMENTO DE GRANDE 
VALOR



SUSTENTABILIDADE

O metal duro que usamos vem de nossos clientes, que lucram 
vendendo suas pastilhas e ferramentas rotativas usadas. 
Independentemente da origem, compramos seu metal duro 
usado a preço de mercado. 

Disponibilizamos caixas de coleta  em sua fábrica para que você 
possa acondicionar toda a sucata. Assim que estiverem cheias, 
nós buscamos usando transportes sustentáveis certificados. 
Sem nenhum custo para você. 

Usamos métodos ambientais comprovados para reciclagem e 
estamos sempre procurando novas maneiras de desenvolver 
tecnologias de reciclagem mais limpas e mais eficientes. 

Uma ação sustentável e lucrativa

Reciclagem 

As ferramentas Sandvik Coromant 
são otimizadas para durar mais e 
ser eficientes na usinagem. As  
características exclusivas de 
nossas brocas e fresas de topo 
sólidas de metal duro foram  
cuidadosamente projetadas  
para desempenho superior.

É por isso que oferecemos o 
recondicionamento de nossas 
ferramentas rotativas sólidas de 
metal duro. Garantimos a qualidade 
da ferramenta original. Além disso, 
você ainda pode diminuir o seu 
custo médio com ferramentas. 

Manuseie suas ferramentas 
com cuidado

Recondicionamento

Ajudamos você a tornar seus produtos e processos mais 
eficientes e menos agressivos ao meio ambiente. Uma  
parte importante disso é uma nova abordagem do ciclo de 
vida que aplicamos ao comprar e coletar suas ferramentas 
usadas para que possam ser recondicionadas ou recicladas.

TECNOLOGIAS MAIS VERDES



Como nossos 
serviços podem 
beneficiar você?
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