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Linha de montagem da Toyota Motors, onde os visitantes puderam ver esforços de inovação feitos pelos colaboradores
para produzir veículos de elevada qualidade com maior efetividade

'

E
incrível observar, a cada ano,

a capacidade das empresas

japonesas de colocar em

prática os novos conceitos,

técnicas e abordagens. A

melhoria contínua já faz parte da cultura

de várias organizações japonesas e o

l MAM, por meio de seus fundadores,

Reinaldo A. Moura e José Maurício Banzato,

anualmente, desde 1985, acompanha e

analisa a evolução do Oriente.

Neste ano, 26 participantes de 10

empresas, integraram o grupo da 34a

Missão de Estudos, ocorrida entre os dias

20 de outubro e 3 de novembro. Foram

visitadas 14 empresas, nas quais os

participantes, que vieram de empresas de

elevada competência no cenário nacional

e internacional, já investem há anos neste

processo de desenvolvimento organi-

zacional.

A essência
As duas semanas de visitas técnicas

foram suficientes para transmitir aos

participantes a essência por trás de todas

as metodologias japonesas de qualidade e

produtividade. Por exemplo, não dá para

explorar com propriedade conceitos como

"lean production", TQM ("total quality

management", gerenciamento da qualidade

total), 6 Sigma, TPM ("total productive

maintenance", manutenção produtiva total),

entre outros, sem compreender os

princípios que deram origem aos mesmos.

É claro que alguns vão dizer que muitos

destes conceitos não são japoneses, mas

conhecendo o Japão, suas empresas, sua

cultura, suas necessidades e motivações,

todos percebem que a essência dos

programas de aumento de competitividade

parte de um país que, sem muitos recursos
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naturais, tornou-se uma das maiores

potências econômicas do mercado mundial.

O "mix" de empresas visitadas, aliado aos

conhecimentos adquiridos sobre os costumes

e cultura geral do país, deram aos participantes

os elementos necessários à reflexão e análise

de seus próprios processos de desen-

volvimento organizacional.

Com a intenção de organizar e classificar

o aprendizado obtido nesta Missão,

destacamos alguns dos principais temas

que se tornaram pontos fortes do

programa: a tradicional cultura japonesa,

que explica parte do sucesso das empresas;

elevados índices de eficiência e eficácia da

produção; a automação do fluxo de

materiais convivendo com processos logís-

ticos de extrema simplicidade; a integração

do ser humano no processo de melhoria

contínua; o respeito ao meio ambiente e à

própria vida; as oportunidades e desafios

para o desenvolvimento do aprendizado

nas empresas brasileiras, entre outros.

A cultura japonesa
A convivência com o povo japonês, seus

hábitos e costumes, entre outros aspectos,

deram ao grupo a exata dimensão da

capacidade de um povo que nunca desiste,

mesmo nas maiores adversidades.

Compreender o sucesso do TPS -

Sistema Toyota de Produção, a partir das

ações de seu fundador, Sakichi Toyoda,

mesmo quando a montadora se

aprimorava em fazer teares e não

automóveis no início do século XX, foi

fundamental para refletir sobre sucesso do

modelo de gestão japonês.

A cultura de um povo tem influência

nos métodos de gestão organizacional, mas

é apenas parte do todo, pois o que

realmente prevalece é a cultura da

organização, que é construída e cultivada

ao longo dos anos.

A oportunidade de visitar empresas com

indicadores de eficiência de equipamentos

de produção acima de 90% (por exemplo,

rendimento global do equipamento - OEE),

que têm a TPM implementada há tempos,

mostra que algumas já venceram o desafio

da eficiência. Elas aumentaram o grau de

exigência (foco na eficácia), somando ao
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indicador de eficiência o índice de valor

agregado, o qual apresenta novas opor-

tunidades de melhoria a serem exploradas,

como destacou ao grupo Kawai Yoshihiko

um ex-dirigente da Toyoda Cosei, atualmente

prestando serviço a empresas chinesas.

Automação e simplificação
Além do desenvolvimento industrial, os

participantes da Missão tiveram a

oportunidade de conhecer a realidade da

logística de distribuição no Japão. Empresas

que atuam apenas com distribuição

destacaram também a realidade do atacado

e varejo no Japão, caracterizada por eleva-

das freqüências de entrega e baixos volumes.

A concentração de volumes por

grandes atacadistas, alguns deles com

quase 300 anos de existência, possibilita

sistemas de movimentação, estocagem e

separação extremamente automatizados,

com investimentos superiores a US$ 50 mi-

lhões só em automação.

Porém, para atender a empresas e a

demandas específicas, existem operações

simplificadas com sistemas de controle

baseados no antigo e tradicional "kardex".

Esse paradoxo entre automação e

simplicidade fez o grupo refletir sobre os

critérios utilizados na viabi l ização de

investimentos em logística no Japão.

Integração do ser humano
Um dos pontos altos da Missão é

entender o sistema de mão-de-obra. Os

modelos de gestão de pessoas, consi-

derando sistemas de remuneração e

Banzato:"0 kaizen está incorporado à cultura
de quaisquer empresas"
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Centro de distribuição Ryoshoku

premiação, grupos de melhoria, gestão a

vista, kaizen, salários e benefícios, encargos,

terceirização, e outros aspectos deter-

minantes para o bom desempenho profis-

sional, como o treinamento, mostraram

que as empresas visitadas se preocupam

com o ser humano, pois sabem que ele é

a base do seu sucesso.

Centros e programas de treinamento e

desenvolvimento, mapas de competência,

treinamentos específicos nos postos de

trabalho, aliados a uma adequada edu-

cação básica, possibilitam realidades difíceis

de serem alcançadas se comparado à

realidade brasileira.

Outro ponto interessante a observar é

a dedicação das empresas japonesas em

relação à questão do meio ambiente.

Algumas já assumiram reciclar 100% dos

resíduos que geram, e pudemos conhecer

um centro de reciclagem que assegura o

cumprimento deste objetivo.

Aprendizado
Diretores, gerentes, engenheiros, entre

outros profissionais que participaram da

Missão, trocaram experiências ao longo

destes dias, o que contribui ainda mais para

compreensão dos modelos de gestão

adotados pelas empresas nacionais.

Além disso, tivemos também a opor-

tunidade de fazer uma breve apre-

sentação de um estudo de caso da IMAM

Consultoria aos japoneses, que também

se interessaram em saber o grau de

evolução da qualidade e produtividade

nas empresas brasileiras.

Atualmente, o grau de profundidade

que aplicamos no entendimento da

realidade japonesa é o responsável por

percebemos que o Japão muda a cada

ano e que as Missões de Estudos têm

responsabilidade fundamental e crítica neste

processo de aprendizado.

No próximo ano estarão programadas

duas Missões à Ásia: China, de 1 a 13 de

outubro, e Japão de 13 a 26 de outubro.  
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