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As arqui-rivais Airbus e
Boeing Co. não concordam em
muita coisa, mas ultimamente
seus gurus de produção cantam
o mesmo refrão: vamos copiar a
Toyota, a empresa que reinven-
tou a fabricação de carros.

As gigantes aeroespaciais e
seus fornecedores estão voltando
à escola para aprender sobre
produção eficiente com empre-
sas que fazem veículos que têm
apenas uma fração do tamanho
e da complexidade de um avião.
Cortar custos de produção e ace-
lerar a montagem é um passo
vital no duelo entre Airbus e
Boeing. As duas se debatem
para controlar o aumento dos
preços e elevar as vendas ao
mesmo tempo em que as compa-
nhias aéreas continuam a
enfrentar uma grave crise.

Mas o novo foco na eficiên-
cia tem limites, em parte por-
que as companhias aéreas exi-
gem muito mais personalização
do que compradores de carros.
Também há muito mais regula-
mentos de segurança para
aviões do que para carros, e
eles são mais onerosos. Mas os
fabricantes de aviões recente-
mente se deram conta de uma
grande verdade há muito reve-
lada pela Toyota Motor Corp.:
trabalhar duro para simplificar
as coisas poupa muito dinheiro.

Por isso a turma dos aviões
agora projeta peças pensando
em quanto tempo elas demora-
rão para ser feitas. Tanto a

Boeing quanto a Airbus corta-
ram seus estoques de peças,
copiaram a organização das
montadoras de carros e reduzi-
ram o tempo de produção. As
companhias aéreas estão tendo
menos opções em coisas como a
cor da aeronave e até a organi-
zação da cabine de comando. A
Boeing também conseguiu apli-
car a aviões uma técnica adota-
da muito tempo atrás por Henry
Ford: linhas de montagem. 

Não faz muito tempo que a
idéia de copiar uma montadora
parecia absurda. As montadoras
produziram milhões de carros no
ano passado, com preço em
geral de algumas dezenas de
milhares de dólares. A produção
anual da Boeing e da Airbus jun-
tas foi de apenas 605 aeronaves,
algumas com preço de quase US$
200 milhões. Os modelos de car-
ros mudam em poucos anos; os
de aviões levam décadas.

“Sempre pensamos que os
aviões eram diferentes porque
eles tinham quatro milhões de
peças”, diz Alan Mulally, diretor
da divisão de aviões comerciais
da Boeing. Um carro tem umas
10.000 peças. “Bem, os aviões
não são diferentes. Isso aqui é
produção industrial.”

Os fabricantes de aviões
estão sendo ajudados por forne-
cedores que ganharam expe-
riência com a produção de auto-
peças. É o caso da americana
Goodrich Corp. e da britânica
GKN PLC, uma recém-chegada
ao setor aeroespacial depois de
décadas fabricando peças com-
plexas para automóveis. A GKN,
aliás, transferiu funcionários
importantes da equipe automoti-
va para projetos de aviação. 

A Airbus agora está espre-
mendo os fornecedores numa
tentativa de cortar mais de US$
1,29 bilhão de sua base de custos

até 2006, diz seu diretor opera-
cional, Gustav Humbert. A téc-
nica, diz ele, é “melhorar sem-
pre” — uma abordagem promo-
vida originalmente pela Toyota. 

A Airbus pretende construir
um avião de um corredor até
2006 a partir do zero em apenas
seis meses, metade do tempo
que levava em 2003, e aviões de
mais corredores em apenas 12
meses, uma redução de 20%. Ao
trabalhar mais rápido, a Airbus
pode produzir mais aviões nas
fábricas que tem, e ela espera
liberar mais de US$ 1,3 bilhão de
seu caixa reduzindo o tempo em
que mantém peças em seu esto-
que — outra economia na qual
as montadoras foram pioneiras. 

À medida que a Boeing se
prepara para construir seu eco-
nômico jato 787 Dreamliner, o
gerente de projeto Mike Bair
quer que o avião seja tão modu-
lar que a última etapa de sua
montagem leve apenas três dias.
O modelo que o antecedeu, o 767,
levava até um mês. Como a per-
sonalização incha os custos, ele
também está imitando as monta-
doras com a oferta de um con-
junto padrão de opcionais no 787.
Os clientes não podem mais
ditar a configuração da cabine
de comando e suas escolhas são
limitadas quando se trata de
itens como eletrônicos e decora-
ção. A Boeing, que antes ofere-
cia mais de uma dúzia de tons de
tinta branca, agora oferece ape-
nas dois. 

Até recentemente, todo jato
era montado sob encomenda. A
Airbus, que entrou no negócio
na década de 70, dezenas de
anos depois da Boeing, desde o
começo fez pequenos avanços
em direção ao modelo de fabri-
cação de carros, construindo o
avião por segmentos.

Mas nos últimos anos a

Airbus e a Boeing mergulharam
muito mais fundo nisso e come-
çaram a terceirizar a produção
de componentes inteiros, do
mesmo modo que as montado-
ras terceirizam a fabricação de
transmissões. Em vez de dar ao
fornecedor um modelo para
fazer as peças, elas começaram
a dar apenas exigências gerais
e a pedir que a empresa propo-
nha modelos — outra chave do

sistema Toyota.
No chão de fábrica, as fabri-

cantes de aviões também apren-
deram com as montadoras.
Numa fábrica da Airbus no País
de Gales, onde ela faz asas, equi-
pes de produção costumavam
caminhar um longo percurso até
o almoxarifado para buscar
sacos de porcas e parafusos e
geralmente os deixavam espa-
lhados — uma prática cara e

perigosa — porque não havia
local para guardá-los por ali.
Utilizando métodos de análise de
trabalho das montadoras, equi-
pes de projetos estudaram que
parafusos eram necessários,
onde e quando, e organizaram
estantes no chão de fábrica. A
mudança acelerou o trabalho e
economizou mais de US$ 100.000
em porcas e parafusos apenas na
fábrica galesa, diz a Airbus.

Copiar o modelo
enxuto da Toyota 
é a nova meta

A Boeing 
mudou para
uma  linha de 
montagem móvel — seguindo 
o modelo lançado por Henry 
Ford para carros — em vez da 
montagem estática, como no 
passado. Isso ajudou a cortar o 
tempo de produção para alguns 
modelos em mais de metade.

Muitos fornecedores 
costumavam trabalhar 
exclusivamente com a Airbus ou 
com a Boeing. Agora, eles trabalham 
para ambas, usando o mesmo
pessoal e equipamento,
o que reduz o preço 
por unidade.

Trem de 
pouso

Janela

Turbina

Os fornecedores antes 
produziam a partir de 
desenhos fornecidos pela 
Airbus e pela Boeing. Agora 
muitos cuidam da engenharia 
e da produção para atender às   
    especificações gerais da 
             Boeing e da Airbus.

Um jato = 
quatro milhões de peças
No passado, Airbus e Boeing projetavam
cada pedaço de seus aviões. Agora elas 
ainda projetam jatos inteiros, mas deixam 
a engenharia e produção de muitos 
componentes importantes
para terceiros.

A Airbus usa 
“estações” de 
montagem parecidas 
com as lançadas 
pelas montadoras 
japonesas, com 
trabalhadores especializados que 
se movem de um avião para o 
próximo. Os aviões movem-se só de 
uma grande estação para a próxima.
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Airbus e Boeing buscam lições
de produção nas montadoras
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