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 650 SKU´S

 Polvilhos

 Talcos

 Supositórios

 Sabonetes líquidos

 Shampoos

 Hidratantes

 Cremes e Loções

 Veterinários

 Maquiagens

 Velas

 Perfumes e Colônias

 Aerossóis

 Sabonetes em barra

 Opacos

 Glicerinados

 Coco

 Antissépticos

 11 milhões de unidades/mês

 5 Módulos de Produção

 Módulo Farmacêutico

 5 salas de Fabricação

 5 linhas de envase

 Módulo para Cosméticos líquidos e semi-sólidos

 10 salas de fabricação

 12 linhas de envase

 Módulo para pequenos volumes

 4 salas de fabricação

 6 linhas de envase e acabamento

 Módulo para Hidroalcoólicos e Aerossóis

 3 salas de fabricação

 4 linhas de envase

 Módulo Saboaria

 12 salas de fabricação

 6 linhas de envase

PRODUTOS E PRODUÇÃO



 Mercados

 Polvilhos

 Entre as 3 principais

 25% de participação

 Infantil

 Líder em sabonetes infantis

 Crescimento de 14 p.p. acima do 

mercado

 Sabonetes

 Entre as 5 principais

 Cresceu enquanto o mercado caiu 

 Supositórios

 Líder

 Sup. Adulto corresponde a 20% do 

mercado total

 R$ 680 milhões faturados em 2019

 Mais de 5.000 clientes ativos

 75 Lojas próprias no Brasil

 3 Lojas na Europa

 Crescimento médio na década acima de 

10% ao ano. 

VENDAS E MERCADO



O PROJETO APS

DESAFIOS RESULTADOS

 Planejar com Capacidade Finita

 Conjugar restrições de equipamentos com 

restrições de MO

 Incluir restrições de materiais

 Validar Interface com ERP (JDE)

 Mix de produtos com diferentes processos 

produtivos

 Curva de venda mensal e sazonalidades no 

ano

 Relatório/Interação com chão de fábrica

 Planejamento em multiníveis, considerando 

demandas dependentes e independentes

 Tempo médio para executar o 

planejamento reduzido em mais de 50%

 Facilidade em corrigir distorções em tempo 

real

 Análise de gargalos em tempo real

 Analise da necessidade/ocupação da MO

 Equilíbrio de MO reduzindo gastos com HE e 

temporários

 Economia de US$12.500 no primeiro ano

 Análise das necessidades de materiais com 

base na programação real

 Uniformidade na utilização da capacidade, 

reduzindo vales e picos





Cebrace Cristal Plano 



▪ Apresentação

▪ A Cebrace

▪ Produtos

▪ Projeto Preactor APS 

(Desafios, Solução e Resultados)

Agenda



Fruto de uma Joint-Venture 
entre os dois maiores grupos 
produtores de vidro plano do 

mundo, a Saint-Gobain 
(França) e a NSG (Japão).

Fundada em 1974 é líder 
de mercado no segmento de 

vidro plano brasileiro

Maior produtora de vidros 
e espelhos da América do Sul

Com capacidade de 
produção 

de 3.600 toneladas/dia

Cebrace



UNIDADES
PRODUTIVAS

C1 – Jacareí, SP

C2 – Caçapava, SP

C3 – Jacareí, SP

C4 – Barra Velha, SC

C5 – Jacareí, SP



Produtos



Expectativas e Desafios

• Melhorar performance do processo de planejamento e 
programação da produção.

• Sistematizar as particularidades do ciclo de produção e 
da programação das ordens.

• Agilizar as tomadas de decisão diante de alterações 
inesperadas.

• Melhorar o nível de serviço. 

• Sistematizar e melhorar a disponibilidade de matérias 
primas.

• Melhorar lead time de atendimento dos MTO’s



Solução Preactor APS

Preactor Planning

Production Plan - SKU

Preactor Scheduling

Float

Preactor Planning

Production Plan - Semiacabados

Preactor Scheduling

Laminating

Preactor Scheduling

Coating

Preactor Scheduling

Mirror

Preactor Scheduling

Cutting

Plano Restrito Nível 0

Explosão de BoM

Plano Restrito Nível 1

Ordens de Produção

Sequenciamento Nível 1

Sequenciamento Nível 0



Resultados

Perda Geométrica

Redução de 18% 
para 10%

Atendimento MTO

Redução de 70 para
15 dias

Ciclo de produção

Redução anual na 
emissão dos ciclos 

de 20 para 10

Mão de obra

Redução de 5 para 
3 pessoas na 
equipe de PCP

Visibilidade

Aumento de 15 
para 45 dias

Agilidade no PCP

Redução de 3 para 
1 dias no processo 

de PCP



Voxxel Consultoria
Apresentação de Caso - Tecnomatix

Manufacturing Summit Brazil



Voxxel Consultoria
Quem somos?

Manufacturing Summit Brazil

Nossa origem: Fundada em 1988 com a missão de
transferir novas tecnologias computacionais para
área de Engenharia e tecnologia da informação.

O que oferecemos: Treinamento; implementação;
consultoria especializada; suporte técnico para
projetos de manufatura industrial,
desenvolvimento de produto e gestão de dados
mestre.

Onde atuamos: Indústria Automotiva, TI, Óleo &
Gás e Aeroespacial.

O QUE FAZEMOS?



Desafios do Projeto
Ampliar linha de montagem de carroçaria

Manufacturing Summit Brazil

“O desafio era implementar a mudança de ampliação da linha de armação de um
mix de 2 para 4 modelos de veículos, sem parada de linha e impactar a produção.
Não podíamos errar, era necessário validar virtualmente o cenário para ter respostas
assertivas.” – André Maciel, Voxxel Consultoria

Atribuições:
▪ Validar alcance e processos de soldas de todos os robôs na célula.
▪ Validar throughput e sequenciamento do mix de produtos.
▪ Inibir interferência de garras, componentes e seus periféricos.



Tecnomatix
Benefícios e Chaves para o Sucesso

Manufacturing Summit Brazil

Com o Gêmeo Digital, reproduzimos o 
cenário físico da linha dentro do NX e 

projetamos os meios de produção 
adicionais e com a utilização da 

ferramenta Tecnomatix. Com o Process 
Simulation simulamos todos os 

mecanismos e processos robóticos de 
solda de solda, e com o Plant 

Simulation validamos o 
sequenciamento do mix de produtos.

RESULTADO: O cliente programou a parada da fábrica para um final de semana prolongado,
adotando os resultados da simulação chegamos com os equipamentos prontos para instalar e
montar no local adequado, sem impactar a retomada de produção.


