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Data
Desde 2016

2017-2018

Tecnologias
Qlik Sense e Nprinting

{ Aciaria – AMV e AMT }

ArcelorMittal S.A. é um conglomerado 
industrial multinacional de empresas de 
aço com sede em Luxemburgo. Foi 
formada em 2006, a partir da fusão da 
Mittal Steel Company e da Arcelor. 
ArcelorMittal é a maior produtora de aço 
do mundo, com uma produção anual de 
aço bruto de 93,6 milhões de toneladas a 
partir de 2012

Desafio
Com um modelo de dados que interliga informações das principais etapas de produção do 

aço, desde o início da corrida antes da Dessulfuração ou KR, passando por Convertedor, 

Refino e Lingotamento e ainda inclui Sincronismo, informações dos equipamentos e 

paradas. 

Solução
O foco é permitir o rastreamento de informações por todo o processo produtivo, além de 

permitir aos usuários análises de dados intensa por meio do consumo de informação e 

construção de conhecimento no formato self-service.

CASEBOOK

{ Aciaria – AMV e AMT }



Data
Desde 2016

2019

Tecnologias
Qlik Sense e Nprinting

{ Altos Fornos – AMV e AMT }

ArcelorMittal S.A. é um conglomerado 
industrial multinacional de empresas de 
aço com sede em Luxemburgo. Foi 
formada em 2006, a partir da fusão da 
Mittal Steel Company e da Arcelor. 
ArcelorMittal é a maior produtora de aço 
do mundo, com uma produção anual de 
aço bruto de 93,6 milhões de toneladas a 
partir de 2012

Desafio
A aplicação de Altos Fornos faz a coleta de dados dos sensores presentes Altos Fornos, 

bem como indicadores de quantidade produzida.

Solução
São tratados no aplicativo os dados que são gerados indevidamente pelos sensores 

(Outiliers), o que resulta em uma análise com dados mais qualificados.

Resultado
A aplicação permite avaliar dados históricos e comparar com dados atuais, identificando 

desvios do comportamento normal e assim corrigir e antecipar falhas de produção.

Está dividida em 4 assuntos: Análises de matéria-prima, Carregamento, Corridas e Forno 

próprio.

CASEBOOK

{ Altos Fornos– AMV e AMT }



Data
Desde 2016

2018

Tecnologias
Qlik Sense e Nprinting

{ Metalurgia AMV }

ArcelorMittal S.A. é um conglomerado 
industrial multinacional de empresas de 
aço com sede em Luxemburgo. Foi 
formada em 2006, a partir da fusão da 
Mittal Steel Company e da Arcelor. 
ArcelorMittal é a maior produtora de aço 
do mundo, com uma produção anual de 
aço bruto de 93,6 milhões de toneladas a 
partir de 2012

Desafio
O projeto Metalurgia AMV foi concebido para atender as necessidades do setor de Qualidade de 

AMV e virou Case Global dentro do grupo Arcelor.

Solução

Iniciando pela criação dos painéis de apresentação de resultado GQB e a disponibilização de um 

modelo de dados voltado a descoberta de dados, assim, permitindo ao usuário fazer suas 

próprias análises.

Resultado
Neste projeto foi mapeado a genealogia de uma bobina, isto é, a proporcionalidade entre mãe e 

filhas. Os dados gerados são utilizados em vários outros projetos dentro da Arcelor. Neste 

arquivos estão KPI’s importantes como Peso proporcional da Bobina mãe, Peso de entrada, 

Consumo de zinco, Geração de borra, dentre outros.

Todos os KPI’s foram calculados seguindo o padrão GQB.

CASEBOOK

{ Global Quality Benchmark – GQB }



Data
Desde 2016

2019-2020

Tecnologias
Qlik Sense e Nprinting

{ Metalurgia AMV }

ArcelorMittal S.A. é um conglomerado 
industrial multinacional de empresas de 
aço com sede em Luxemburgo. Foi 
formada em 2006, a partir da fusão da 
Mittal Steel Company e da Arcelor. 
ArcelorMittal é a maior produtora de aço 
do mundo, com uma produção anual de 
aço bruto de 93,6 milhões de toneladas a 
partir de 2012

Desafio
O Prime Analytics é um projeto que visa o aproveitamento de bobinas desclassificas em 

ordens de venda existentes, visando o aproveitamento de bobinas que estão paradas no 

estoque. 

Solução

O aplicativo permite o usuário mensurar o ganho do reaproveitamento das bobinas em e 

permite acompanhar o quanto de material em estoque pode ser aproveitado diretamente, 

com derroga e com retrabalho,  além de simular o custo de Não Qualidade em Ordens de 

vendas em que existem retrabalho.

CASEBOOK

{ Prime Analytics }



Data
Desde 2016

2019-2020

Tecnologias
Qlik Sense e Nprinting

{ Metalurgia AMV }

ArcelorMittal S.A. é um conglomerado 
industrial multinacional de empresas de 
aço com sede em Luxemburgo. Foi 
formada em 2006, a partir da fusão da 
Mittal Steel Company e da Arcelor. 
ArcelorMittal é a maior produtora de aço 
do mundo, com uma produção anual de 
aço bruto de 93,6 milhões de toneladas a 
partir de 2012

Desafio
Foi concebido para atender as necessidades do setor de Galvanização AMV. Iniciando pela 

criação dos painéis de apresentação de resultado e a disponibilização de um modelo de 

dados voltado a descoberta de dados, assim, permitindo ao usuário fazer suas próprias 

análises 

Solução

Com base nos dados já obtidos sobre dados de produção referente ao aplicativo 

PRODUÇÃO AMV, com devidas regras e validações já consolidadas, bem como fontes 

novas de dados, foi gerado o aplicativo, acrescido de dados sobre paradas, consumo de 

zinco e geração de bôrra. Também foi automatizado e implementado o conceito de metas 

por Strategy, Budget e MRF’s mensais e acumulados. 

CASEBOOK

{HDG – Performance Data Analysis}


