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Outliers Mining Solutions é um grupo de consultoria de operações de mineração e gestão 
de ativos que oferece uma gama de serviços específicos de mineração para aumentar a 
produtividade e reduzir os custos das operações de nossos clientes.

Nossas avaliações exaustivas, programa de despacho de valor agregado, programa de 
gerenciamento de desempenho do OMS, programa de gestão  de ativos do OMS, serviços de 
treinamento de supervisor de minas e programa de treinamento de aprimoramento de negócios 
fornecem aos nossos clientes as ferramentas para o sucesso no setor de mineração.

Nossas equipes pequenas e especializadas identificam oportunidades de melhoria e 
implementam soluções para fechar rapidamente as lacunas de desempenho. Como especialistas 
no assunto de mineração e tecnologia e profissionais de aprimoramento contínuo, fornecemos 
soluções e executamos programas de aprimoramento para ajudar nossos clientes a obter um 
aumento sustentável de desempenho. Transformamos minas em operações de classe mundial.

Quem nós somos e o que nós fazemos

Outliers Mining Solutions agregou valor aos 
nossos clientes em todo o mundo.



Nossas soluções
Projetado para tornar sua operação de mineração de 
classe mundial.

A abordagem da Outliers é usar nossa experiência, recursos de análise estatística e nossa experiência 
em tecnologia de minas para identificar, quantificar e priorizar oportunidades de melhoria em um plano de 
melhoria com treinadores responsáveis no SITE. Nosso foco é desbloquear o valor dos ativos / recursos 
existentes para aumentar a produção e reduzir os custos.

Os Outliers adotamos uma abordagem de equipe pequena para melhorar o desempenho: enviamos 
menos recursos altamente qualificados com conhecimento diversificado no assunto para integrar com 
as equipes de nossos clientes. Como influenciadores da mudança, contamos com nossa capacidade de 
montar rapidamente uma equipe, desenvolver capacidade com o cliente e iniciar a entrega das melhorias 
sustentáveis. 

Avaliação Exaustiva 
Uma avaliação abrangente da operação 
de mineração, a fim de identificar, 
quantificar e priorizar as oportunidades 
de melhoria com base no impacto, 
esforço e tempo. Pag 3

Despacho de Valor Agregado
Programa desenvolvido para aproveitar todo o potencial 
de um sistema de gerenciamento de frota, fornecendo 
treinamento de conscientização sobre gerenciamento de 
frota para as principais partes interessadas e treinamento 
avançado  no SITE, baseado em cenários, para 
despachantes. Pag 4

Programa de Gerenciamento 
de Desempenho OMS
Este programa é uma solução construída sobre uma 
estrutura de controle de intervalo curto, um manual 
detalhado de cenário para operações e expedição, 
scorecards (indicadores de Desempenho) de 
despachantes e operadores de equipamentos e o 
processo de gerenciamento visual. Pag 7-8

Gestão de Ativos
Este programa oferece maior disponibilidade 
e confiabilidade dos equipamentos da mina e 
fornece a base de confiabilidade necessária para 
implementar efetivamente um monitoramento da 
integridade dos ativos em tempo real. Pag 5

Programa Supervisor de 
operações de mina
Programa de treinamento que aprimora as 
habilidades de liderança e gerenciamento 
de pessoal do líder de operações de minas, 
além de melhorar sua competência técnica e 
o entendimento das melhores práticas para 
equipamentos de produção e suporte. Pag 9

Treinamento de 
Melhoria de Negócios
Este programa é um conjunto de 
treinamento Lean e Six Sigma 
projetado especificamente para o 
trabalho de melhoria de negócios 
em um ambiente de mineração. É 
uma oportunidade de desenvolver 
rapidamente capacidades e 
habilidades internas dentro de 
uma organização de mineração 
e capacitar os funcionários a 
oferecer ganhos sustentados 
de produtividade e economia 
de custos em todos os 
departamentos através do 
trabalho de melhoria de negócios.  
Pag 6



Avaliação Exaustiva

Uso eficaz do sistema de 
gerenciamento de frota
Outliers Mining Solutions possui especialistas em 
sistemas de gerenciamento de frota em 
todos os principais fornecedores de sistemas. 
Nossos especialistas analisarão a configuração do 
sistema, a cobertura da rede, o hardware do sistema 
e os processos usados para gerenciar e dar suporte 
ao processo de mineração. Também avaliamos 
como os despachantes estão operando o sistema 
de gerenciamento de frota, especificamente o uso 
de despacho dinâmico, pois isso tem um enorme 
potencial para liberar capacidade adicional na frota 
de mineração através de uma melhor alocação de 
caminhões de carregamento.

Utilização de equipamentos
Esse elemento da avaliação abrangente analisa 
o tempo perdido de equipamentos de produção 
durante o período da linha de base. A reformulação 
dos processos e o melhor gerenciamento de 
pessoas e equipamentos reduzirão esses atrasos 
e eventos em espera e proporcionarão uma 
oportunidade para aumentar a produção sem gastar 
mais capital com equipamentos.

Produtividade do Operador
Através da observação em campo e da análise de 
dados do período da linha de base, a Outliers Mining 
Solutions avaliará o desempenho dos operadores 
de equipamentos para caminhões, escavadeiras, 
carregadeiras e perfuratrizes. Identificar os 
operadores com melhor desempenho e aqueles 
que precisam de treinamento adicional reduzirá a 
variabilidade entre os operadores e aumentará a 
produtividade geral  de sua frota.

Disponibilidade do 
equipamento
Uma revisão de todos os eventos de tempo de  
inatividade dos equipamentos de produção para 
direcionar e priorizar o trabalho de análise de 
causa raiz, com foco na eliminação dos tipos de 
interrupção que ocorrem com mais frequência.

Os serviços da Outliers Mining Solutions começam com uma avaliação exaustiva da operação 
de mineração.Esta avaliação abrangente aborda o uso efetivo do sistema de gerenciamento 
de frota e outros sistemas de tecnologia, produtividade de equipamentos, uso de tempo 
e disponibilidade. Nossa equipe de especialistas usa essas avaliações operacionais para 
comparar a operação atual com as melhores práticas, identificar oportunidades e quantificar 
os ganhos de produção com a melhoria.

A avaliação exaustiva fornece um plano de ação priorizado para melhorar a produtividade da 
frota, com um aumento potencial claramente articulado da produção para cada oportunidade, 
com suporte à análise estatística.



O treinamento de conscientização sobre 
gerenciamento de frota é um programa de 
treinamento abrangente, focado na compreensão 
do processo e da funcionalidade de um sistema de 
gerenciamento de frota. Esse treinamento também 
inclui treinamento em configuração e manutenção do 
sistema com parâmetros prioritários para operar com 
eficiência e criar consistência em todas as equipes. 
Ensinamos aos despachantes como responder a 
diferentes cenários operacionais para reduzir o 
tempo morto e maximizar a produtividade.Outros 
elementos do treinamento de conscientização em 
gerenciamento de frota incluem:

• Compreender a funcionalidade principal de um 
sistema FMS

• Disponibilidade, utilização e todos os elementos 
do ciclo de caminhões e escavadeiras que 
afetam a produtividade

• Configuração e manutenção adequadas 
dos gráficos da mina e dos parâmetros de 
priorização para operar o sistema com eficiência

• Treinamento de cada despachante e supervisor 
sobre como responder em diferentes cenários 
operacionais para maximizar a produtividade da 
frota e reduzir o tempo morto

• Estratégia de alocação e carga útil de caminhões 
e pás

Treinamento de 
conscientização sobre 
gerenciamento de frota

Utiliza tecnologia e treinamento dos despachantes 
para alocar melhor os caminhões e minimizar os 
tempos mortos durante o ciclo de transporte. O 
treinamento no assento inclui treinamento 1 a 1 de 
um treinador especializado em despacho Outliers. 
Eles trabalham com despachantes e supervisores 
de operações de minas no campo para ajudá-los 
a maximizar a eficácia de sua frota de mineração 
através do uso das melhores práticas do sistema de 
gerenciamento de frota do local.
Nossos instrutores são especialistas na configuração
 e operação de todas as principais plataformas de 
sistemas de gerenciamento de frotas.

• Treinamento extensivo no assento com nosso 
instrutor especialista em despacho

• Treinamento de despachantes em práticas 
adequadas de manutenção e calibração e 
configuração do sistema

• Aplicação adequada de despacho dinâmico para 
maximizar a eficiência e minimizar o tempo de 
espera no ciclo de transporte e carregamento

• Implementação e uso de recursos e módulos 
avançados

• Foco dos esforços dos despachantes na 
atualização e manutenção do sistema, em 
vez de alocar manualmente caminhões e 
equipamentos

Treinamento de 
despacho dinâmico e 
cenário no assento

Despacho De Valor Agregado

O programa de Despacho de Valor Agregado foi projetado para aproveitar todo o potencial 
de um sistema de gerenciamento de frota, fornecendo treinamento de conscientização sobre 
gerenciamento de frota para as principais partes interessadas e treinamento avançado IN-
SITU, baseado em cenários para despachantes. Os resultados são uma equipe bem treinada 
e qualificada e um programa formal de treinamento para sustentar os ganhos de melhoria.



Gestão de Ativos

Outliers Mining Solutions oferece programas abrangentes de gerenciamento de ativos para 
identificar, avaliar e melhorar a confiabilidade dos equipamentos, sistemas e 
desempenho da equipe da mina.  O foco nas práticas fundamentais de gerenciamento de 
ativos, otimização de sistemas, eficácia da interface do cliente e suporte e integridade dos 
equipamentos permite criar uma forte cultura de confiabilidade, planejamento de gerenciamento 
de trabalho, eliminação de defeitos e ter o melhor foco  de negócios.

Nossos programas, focados em soluções de curto, médio e longo prazo, oferecem maior 
disponibilidade e confiabilidade dos equipamentos, melhor trabalho em equipe, priorizando as 
melhores decisões para os negócios e resultados sustentáveis.

Pesquisa de Integridade 
de Gerenciamento de Ativos
Para melhorar com sucesso e sustentabilidade o  
desempenho de manutenção e confiabilidade de 
nossos clientes, é necessária uma investigação dos 
sistemas de negócios e processos de trabalho de 
manutenção em uso, incluindo a compreensão dos 
paradigmas e crenças em torno da manutenção de 
ativos.

• Obter os benefícios máximos absolutos de 
manutenção e confiabilidade requer uma 
avaliação da integridade do gerenciamento de 
ativos bem estruturada e direcionada.

• Em uma avaliação de saúde de gerenciamento 
de ativos, entrevistamos todas as principais 
partes interessadas e reunimos informações 
sobre mais de 300 elementos do sistema 
de gerenciamento de ativos. Observamos 
atividades reais do dia-a-dia, desde o chão de 
fábrica até o escritório do gerente. Reunimos os 
dados operacionais do CMMS e da frota / planta 
e realizamos uma análise aprofundada para 
descobrir as causas do mau desempenho.

• O resultado é uma pesquisa de integridade 
abrangente, com oportunidades quantificadas 
e um roteiro detalhando as etapas de 
implementação.

Operar para o programa 
de confiabilidade
O “programa de operação para confiabilidade”
 da Outliers Mining Solutions concentra-se na tarefa 
estratégica de prever e evitar perdas. Constrói uma 
organização que trabalha para evitar cada tipo de 
perda, promovendo uma cultura de zero dano, 
zero defeitos e zero falhas. O programa muda a 
mentalidade e ajuda os operadores a reconhecer 
o papel que as operações desempenham na 
contribuição à confiabilidade do equipamento.

A demonstração das melhores práticas operacionais 
para aplicativos operacionais e o fornecimento de 
uma mensagem consistente educam os operadores 
do equipamento sobre as conseqüências da 
operação fora dos limites ou capacidade do 
equipamento e aprimoram o ciclo crítico de 
manutenção e operações.



Treinamento de melhoria de negócios

O Programa de Treinamento de Melhoria de Negócios da Outliers Mining Solutions é um 
conjunto de treinamento Lean e Six Sigma projetado especificamente para o trabalho de 
melhoria de negócios em um ambiente de mineração.

É uma oportunidade de desenvolver rapidamente capacidades e habilidades internas dentro 
de uma organização de mineração e capacitar os funcionários a oferecer ganhos sustentados 
de produtividade e economia de custos em todos os departamentos através  do trabalho de 
melhoria de negócios. Os aprendizes trabalham em projetos reais em sua área à medida que 
progridem no programa. Isso oferece a oportunidade de praticar as lições aprendidas com o 
treinamento e fornecer valor para sua organização imediatamente.

Esse programa Lean Six Sigma fornecerá treinamento nessas 
metodologias de aprimoramento dos engenheiros de mineração 
usando dados reais e estudos de caso das minas em operação. 
Os participantes obterão habilidades analíticas aprimoradas para 
encontrar soluções técnicas para os problemas, bem como as 
habilidades necessárias para garantir que a mudança seja aceita 
e a melhoria seja sustentável, além de fornecer valor real para sua 
operação assim que eles retornarem ao SITE.

OBJETIVOS DO PROGRAMA



 

Programa de Gerenciamento de Desempenho - OMS

O Programa de Gerenciamento de Desempenho do OMS é uma solução construída sobre uma 
estrutura de controle de intervalos curtos, um manual detalhado de cenário para operações 
e despacho, scorecards(indicadores de Desempenho) de despachantes e operadores de 
equipamentos e o processo de gerenciamento visual.

Essas ferramentas, juntamente com o treinamento e a orientação dos consultores de 
gerenciamento de desempenho da Outliers Mining Solutions, fornecem uma solução comprovada 
que conduz a tomada de decisão baseada em dados em tempo real, cria responsabilidade e 
transparência nas operações da mina e oferece melhorias sustentáveis na produção.

Nosso painel de controle de intervalos curtos mostra 
o desempenho detalhado e em tempo real de cada 
unidade de carregamento e frota de transporte.

• Quantifica a meta planejada versus a real para 
cada indicador de desempenho chave de 
utilização e produtividade em toneladas /volume 
ganho ou perdido. Isso identifica rapidamente 
qual operador de produção está causando o 
maior impacto na produtividade da frota

• O fornecimento de dados em tempo real 
significa que os problemas na mina podem ser 
identificados e resolvidos imediatamente, não no 
final do turno

• É uma ferramenta útil de fim de turno para 
orientar supervisores de turnos, despachantes e 
encarregado geral

• As tendências de carga por carga em tempo 
real ajudam na detecção de oportunidades e na 
validação de ações tomadas durante o turno

Painel de controle de 
intervalo curto

Esses scorecards fornecem feedback detalhado 
sobre todos os elementos da produtividade em um 
formato fácil de entender.Os cartões de pontuação 
diminuem a variabilidade das minas entre os 
operadores de escavadeiras e caminhões, permitem 
o reconhecimento dos melhores desempenhos 
e identificam os requisitos de treinamento para 
os operadores com baixo desempenho. Vemos 
consistentemente ganhos na produtividade de 
escavadeiras e caminhões após a implementação, 
levando a um aumento na eficiência geral da mina.

• Ferramenta cultural para promover o 
envolvimento dos funcionários por meio de 
discussões de desempenho individual entre 
supervisores e operadores

• Traz idéias e preocupações da força de trabalho 
da linha de frente através de discussões 
regulares sobre desempenho

• Diminui a variabilidade em todos os operadores 
de escavadeiras e caminhões

• Fornece feedback detalhado sobre todos os 
elementos de produtividade de cada operador

• Cria a capacidade de reconhecer os melhores 
desempenhos e concentrar os esforços 
de treinamento em operadores com baixo 
desempenho

Scorecards de operadores, 
despachantes e trabalhadores



Este manual transforma dados de despacho em
ações e decisões simples. A mineração é um 
ambiente altamente variável, onde os entraves do 
processo podem mudar várias vezes dentro de um 
turno. Interrupções nas operações regulares, como 
avaria de pá, congestionamento nos pontos de 
descarga ou alteração das condições de escavação, 
exigem reações rápidas e coordenadas entre líderes 
de turno, despachantes e supervisores da linha de 
frente para minimizar as perdas de produção.

• Os manuais operacionais criam consistência em 
todo o site para tomar decisões, padronizando 
estratégias e ações tomadas de acordo com 
diferentes condições operacionais

• Pode atuar como uma referência de treinamento 
para o pessoal inexperiente da mina sobre 
como priorizar e responder às oportunidades no 
campo

Manual Operacional

O gerenciamento visual é a base do programa de 
gerenciamento de desempenho do OMS. O sistema 
de reuniões cria expectativas e responsabilidades 
claras para despachantes, supervisores de 
turnos e liderança de operações. Juntamente 
com a ferramenta de controle de intervalo curto, 
o gerenciamento visual fornece um fórum para 
feedback diário e uma oportunidade para treinar e 
orientar supervisores da linha de frente. Permite uma 
rápida troca de informações e feedback imediato 
sobre o desempenho da mina e os principais 
indicadores de desempenho específicos de melhoria 
que estão sendo rastreados 

Gerenciamento visual



Programa de Treinamento de Supervisor de Minas

O Programa de Treinamento para Supervisor 
é um programa personalizado que trabalha do 
Gerente de Minas aos Supervisores da linha de 
frente. O objetivo do programa é melhorar as 
habilidades de liderança e gerenciamento de 
pessoal desses líderes de operações, além de 
melhorar suas competências para o trabalho 
crítico que supervisionam na mina.
 
Nossos instrutores são profissionais de 
mineração com formação técnica e vasta 
experiência em liderança de linha de frente nas 
operações de minas e também em experiência 
em gerenciamento em níveis organizacionais 
mais altos.

Como parte do programa de supervisão de minas, 
nossos instrutores fornecerão orientação prática 
aos supervisores sobre como garantir que o 
equipamento esteja sendo operado da maneira 
mais segura e eficiente possível. As áreas de foco 
incluem:

• Conformidade com os procedimentos de 
segurança

• Configuração adequada da escavadeira para 
maximizar a produtividade

• Uso adequado do equipamento de suporte para 
manter as superfícies de transporte

• Use o controle de intervalo curto para identificar 
e resolver problemas de produção

• Uso adequado de equipamentos de suporte em 
áreas de descarga e ROM

• Administrar o início e o final do turno para 
minimizar as interrupções

• Operar com confiabilidade

Melhorando a competência
em mineração

Nossos experientes mentores de supervisores de 
minas trabalharão 1 a 1 com cada um dos líderes e 
fornecerão observações, feedback e orientação 
para ajudar cada supervisor a desenvolver as 
competências essenciais necessárias para ser um 
supervisor eficaz de minas.

Essas competências essenciais para o treinamento 
de supervisor são:

• Segurança

• Liderança visível

• Gerenciamento de Desempenho

• Comunicação

• Gerenciamento de tempo

• Sistemas de Gestão

• Atuar como treinador e recurso

Supervisor de Mina: 
Treinamento e Mentoria



7.5%

Este estudo de caso inclui resultados reais de um parceiro 
da Outliers Mining Solutions. 

O trabalho de otimização do Sistema de Gerenciamento de Frota (FMS) 
está focado na melhoria do desempenho de caminhões e escavadeiras 
e na entrega de material ao triturador em todos os cenários operacionais 
e na implementação de ferramentas e filosofia de gerenciamento de 
desempenho.

MINA DE MINÉRIO DE FERRO- EUROPE
Estudo de caso de otimização de gerenciamento de frota

Melhorias Ano a Ano

TPEH

Escopo do ProjetoDuração do Projeto

166
 DIAS

Otimização Wenco
Treinamento de Despacho
Ferramentas de Gerenciamento 
de Desempenho

Produtividade de 
Caminhões de Transporte

 Taxas de Escavação de 
Escavadeira

20.8%
Tkm/hr



+1 (647) 408-8116

info@outliersminingsolutions.com


