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NoBrasil,autopeçastambémseguemoexemplo
Bosch, Zollern e Dehr são três companhias que vão atrás dométodo para reduzir custos

Porqueas
empresas
querem
serToyota

GESTÃO

ABosch, uma gigante do se-
tor de autopeças, adaptou a
filosofiaToyota noBrasil em
ummétodo próprio, chama-
do deSistemaBosch de Pro-
dução (SBP) a partir de
2002. A meta é a excelência
operacional e eliminação de
desperdícios. “Produzir o
queoclientedemanda,naho-
ra pedida e na qualidade
acertada”, resume Amadeu
DalcenoJúnior, gerentecor-
porativo da empresa.
De cada 1milhão depeças

que a Bosch produz atual-
mente,emmédiaduasretor-
namcomproblemade quali-
dade. “Antes, chegavam a

ser centenas”, afirma Dalceno.
O SBP é desenvolvido nas qua-
trofábricasdogruponoBrasile
na unidade da Argentina. Ago-
ra, a Bosch está desdobrando o
programapara suabasede for-
necedores. Já há 42 empresas
capacitadas.
Na Zollern Transmissões

Mecânicas, a implantação do
Lean Manufacturing, termo
usado pela empresa, faz parte
deestratégiaparacortede cus-
tos emelhoriadosprocessosde
produção em todas as áreas. O
resultado esperado é a redução
dosprincipaistiposdedesperdí-
cios até sua total eliminação.
A empresa de Cataguases

(MG)definiuumplanopilotopa-
ra inícioda implantaçãodopro-
cesso, que será contínuo. Entre
osprincipaisobjetivosestãoeli-
minarasuperprodução, padro-
nizar processos e acabar com
produtos defeituosos.
A Dehr, fabricante de radia-

dores de carros emArujá (SP),
entranosextoanodeadoçãodo
processo, “que é de melhoria
contínua”,conformedefineoge-
rente Marcos Encinas. Batiza-
do de Sistema Dehr de Produ-
ção (SDP) adaptou vários dos
princípios da Toyota. “Já tive-
mos ganho de produtividade,
masos resultadosmais concre-
tos vão aparecer agora.”

Aempresatem950funcioná-
rios. Uma das ações que ajuda-
rama economizar tempo e cus-
tos foi a adequação de caixas
com peças para abastecer a li-
nhademontagem.Antes, havia
elevado estoquedepeças ao re-
dor da linha e o funcionário ti-
nhadedeixarseupostoe irbus-
cá-las cada vez que precisava.
Alémdo tempo perdido, o esto-
que parado gerava custos.
Agora, pequenos ‘trenzi-

nhos’percorremalinhaeentre-
gam apenas as peças necessá-
rias, sem que o trabalhador te-
nhadedeixar seuposto.Parece
pouco,mas o ganho é concreto,
segundoEncinas. ● C.S.

Até hospitais já seguem omodelo de
produção que levantou amontadora

Volkstreina
funcionários
combrinquedo
ereduzperdas

AmadeuDalceno Júnior
Gerente daBosch
“Ameta é produzir o que o cliente
demanda, na hora pedida e na
qualidade acertada. Antes, de 1
milhãode peças produzidas,
centenas voltavampor
problemas de qualidade, agora
são só duas”

Marcos Encinas
Gerente daDehr
“Já tivemos ganhode
produtividade,mas os resultados
mais concretos vão aparecer
agora”

SEMERROS–FuncionáriosdaVolks treinamcomcarrosdebrinquedoeaprodutividadecresceu 15%

EMALTA–Símboloquevirou sinônimodeeficiênciaé instaladona fábricadaToyotaemShangai

Cleide Silva

A trajetória da Toyota, hoje a
mais rentável montadora e
prestes a ser a número um em
produção mundial, inspira nú-
merocadavezmaiordeempre-
sas a copiarem seus métodos,
que pregama produção enxuta
e defeito zero nos produtos.
Do ramo automotivo ao de

alimentos, passando pela pres-
tação de serviços e até hospi-
tais, há umacorrida aoTPS (si-
gla em inglês para Sistema de
Produção Toyota). Essa filoso-
fiadetrabalhoajudaráacompa-
nhia japonesa a pôr fim, prova-
velmente este ano, ao reinado
demais de sete décadas da Ge-
neralMotors no topo dasmaio-
res fabricantes de veículos.
Admirada e invejada no ra-

moautomotivo, aToyota regis-
troulucrorecordenoanopassa-
do, quando suas rivais GM e
Ford acumularam altos prejuí-
zos.Acompanhiaqueestápron-
ta para bater a produção de 9
milhõesdeveículosde2006ins-
pira o mundo industrial. Uma
das mais recentes empresas a
se render ao ‘toyotismo’ é aDa-
none,fabricantedeiogurtes,re-
queijão, leite e achocolatados.
“Neste primeiro semestre

vamos trabalhar na formação
de pessoas chaves da área in-
dustrial, que depois vão treinar
os demais funcionários”, infor-
maRonaldoBalloni,gerente-ge-

raldaDanonedoBrasil.Adotar
ométodoToyota foi umaorien-
taçãodamatrizfrancesa.Ogru-
po já tinha metodologia de me-
lhora de produtividade focada
em algumas áreas, mas o TPS
temavantagemde“trabalhara
cadeiadevalorinteira,doforne-
cedor até o cliente.”
ADanone ainda não temum

diagnóstico do que pretende
mudar,massabequeosresulta-
dosobtidosnoBrasilpodemser-
vir de exemplo para outras uni-
dades do grupo, inclusive fora
doPaís.Nesteano,ométodose-
rá adotado na fábrica de Poços
de Caldas (MG) e em 2008, na
deGuaratinguetá (SP).
Segundo Balloni, a Danone

precisaráadotarumsistemadi-
ferenciado, pois trabalha com
produtosdetempocurtodevali-
dade,muitodiferentedeumau-
tomóvelouautopeça.Daprodu-
ção ao consumo, são apenas 40
dias.“Senaproduçãohádescar-

te de algum produto porque a
embalagem não ficou na posi-
ção correta, é um desperdício
que teremos de zerar.”
O diretor de planejamento

corporativo da Toyota do Bra-
sil, Percival Maiante, vê com
bonsolhosapreocupaçãodeou-
trasempresas emadotaropro-
cesso, criado no Japão após a
Segunda Guerra Mundial e
constantemente renovado.
“Quanto mais competência ti-
ver ao nosso redor, bemmelho-
res nossos produtores terão de
ser para garantir competitivi-
dade.”
Maiantedizqueodiferencial

daToyota é a disciplinana apli-
caçãodoTPS.“Nãofazemosna-
da que não esteja no padrão.”
Umadaslinhasbásicasdosiste-
ma é não passar para a frente
umprodutoque tenhaapresen-
tado algumdefeito. “Não existe
a possibilidade de tentar resol-
ver na próxima etapa.”
A Toyota brasileira produz

os modelos Corolla e Fielder e
não revela dados de produtivi-
dade, nem mesmo comparati-
vos com outras marcas, um ta-
bu seguido por todas as empre-
sasdo setor.Asmontadoras fa-
zempesquisasanuaisparaava-
liar produtos, mas mantêm
acordo de confidencialidade.
Um exemplo da competên-

cia da Toyota do Brasil – que,
segundoMaiante, temníveisde
qualidade iguais aos da empre-
saemoutrospaíses–,éo fatode
a marca ter sido a primeira no
País a dargarantia de três anos
aos seus modelos, enquanto as
outras ofereciam apenas dois.

FEBRE
Há farta literatura sobre oTPS
e até uma entidade, chamada
Lean Institute, que difunde pe-
lo mundo a filosofia da produ-
ção enxuta. Para Flávio Batta-
glia, gerente de Projetos do
LeanInstituteBrasil,osresulta-
dos daToyota nos últimos anos
têminfluenciadomuitasempre-
sasabuscarareceitaparaadap-
tar aos seus negócios.
O setor de serviços (bancos,

seguradoras e consultorias) es-
tá no grupo dos mais recentes
adeptos, principalmente nos
EUA,onde virou febre atémes-
mo em hospitais, conta Batta-
glia. No Brasil, as iniciativas
nesse ramo de atividade ainda
são pontuais, diz Battaglia.
Umexemplo internacional é

o Hospital Geral de Allegheny,
da Pensilvânia (EUA) que, ao
aplicar técnicas da Toyota, re-
duziu em 90% o número de in-
fecções trêsmeses apóso início
doprograma.Ohospital conse-
guiu economia de R$ 500 mil
por ano emcustos. ●

AVolkswagen doBrasil encon-
trou fórmula especial para de-
senvolverseuprogramadequa-
lidade. Montou uma fábrica de
carrinhos de brinquedo no
meio da linha demontagem em
São Bernardo do Campo, no
ABCpaulista.Maso trabalho lá
é sério: todos os funcionários,
do peão de fábrica ao adminis-
trativo, têm de fazer estágio e
aprender o processo completo
da produção do um veículo.
Inaugurada este ano, a linha

deminicarros simula as etapas
da produção, desde a monta-
gem da roda até a inspeção do
produto final. Problemas que
podem ser enfrentados no pro-
cesso e soluções são discutidos
pela equipe de 15 funcionários.
Ajornadanaminifábricadu-

ra quatro horas emeia e ocorre
duas vezes por semana. Cada
um dos 20 mil funcionários do
grupoterádepassarpeloapren-
dizado. Ao todo, 70 carrinhos
de plástico foram comprados
da fabricante brasileira Brinq-
bras. Na Volks, foram adapta-
dospara facilitaramontageme
desmontagem e receberam se-
los com o slogan damarca.
Até agora, quase 200 traba-

lhadores passaram pela etapa
dafábricadebrinquedosnaAn-
chieta, informa o coordenador
Marcelo Farias dos Santos. Fi-
liais serão abertas nas unida-
des em Taubaté, São Carlos e
São José dos Pinhais (PR).
Afábricadebrinquedos,cha-

mada de “academia”, faz parte
deumprogramamaisamploini-
ciado em 2005, chamado Onda
PMP–ProcessodeMelhoriade
Produtividade.Areceitaépare-
cidaaodeoutrasempresase in-
cluitécnicasdoSistemaToyota
deProdução,quepregaaprodu-
ção enxuta, redução de esto-
ques e defeito zero.
A inovação está na forma de

aplicá-la. “Buscamos adaptar o
programaàculturabrasileira”,
diz o vice-presidente deOpera-
çõesdaVolkswagen,JoergMül-
ler. “Aqui as coisas são mais
emocionais, enquanto na Ale-
manha,porexemplo,émaistec-
nocrática”,dizele.Ospontosbá-
sicos do PMP foram impressos
embolas de futebol.
Os resultados da brincadei-

ra já aparecem. Em 2006, a
Volks conseguiu média de 15%
de aumento de produtividade
em suas quatro fábricas. Fo-
ram eliminados 83 casos de su-
perprodução e 156 operações
de retrabalho.
Na lista de melhorias divul-

gada pela montadora está até
“economia de sola do sapato
dosoperadores”.Comnovos lo-
cais de estoque de peças e posi-
cionamentodos trabalhadores,
o deslocamento dentro das fá-
bricasfoireduzidoem605quilô-
metros em 12 meses. “São ga-
nhos importantesdecompetiti-
vidadeparaamontadora”, afir-
ma Müller. A criatividade do
processobrasileirodespertoua
atenção de outras unidades do
grupo.Amatriz naAlemanha e
as subsidiárias da Argentina e
da Espanha estão copiando o
modelo em suas produções.
“Nossodesafioparaospróxi-

mosanosétransformaraVolks-
wagendoBrasilemumadasem-
presas mais rentáveis e flexí-
veis do mundo, operando num
modelo exemplar de produção
enxuta”, diz o executivo. ● C.S.

FRASES

Matriz francesa da
Danone ordenou
adoção do método
em todos os países
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