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N
os corredores e hanga-
res da Embraer, emSão
José dos Campos, é pos-
sível ver algumas cenas
de trabalho braçal repe-
titivo. Nada, claro, co-

mo Charlie Chaplin apertando porcas
numa linha de montagem em Tempos
Modernos. Mas eis um operário dema-
cacão e máscara soldando rebite a re-
bite – num “desenho lógico”, como diz
Chico Buarque em Construção – da ca-
renagem de um Embraer 170. Mesmo
assim, nestes tempos pós-modernos,
esse tipo de atividade é cada vez me-
nos freqüente. Numa empresa em que
a tecnologia é a variável fundamental
da produtividade, até os serviçosmais
mecânicos tomaram outro padrão.
Ótimo exemplo é a “sala branca”,

uma grande divisão da área de desen-
volvimento tecnológico dedicada à la-
minação e à moldagem de materiais
compostos, como fibra de vidro, fibra
de carbono e Kevlar (fibra de um me-
tal chamado aramida, muito usada
em coletes à prova de bala), cada vez
mais presentes nos aviões. Muitos
dos processos que eram utilizados
aqui havia dez anos, digamos, hoje já
desapareceram ou se transforma-
ram. Com novos materiais, equipa-
mentos e recursos, etapas são supri-
midas. E olha que interessante: sem
que isso signifique diminuição de em-
pregos. O aumento da produção, na
verdade, amplia o número de funcio-
nários e move a expansão internacio-
nal da empresa.
Marcos Aguiar dos Santos, 40

anos,moldador plástico, é umdos tra-
balhadores da “sala branca”. Ele está
na Embraer há 20 anos e é testemu-
nha das transformações do sistema
produtivo. Nascido em São José dos
Campos, ele começou como estagiá-

rio no setor de acabamento – era ajus-
tador mecânico – enquanto, com aju-
da da empresa, terminava o colegial
(hoje ensino médio) na escola técnica
Cetec. Depois chegou à “sala branca”
para ser laminador. Em seguida pas-
sou para o corte. Na época, seu traba-
lho era recortar com chapelona (cha-
pa de alumínio para moldar) e estile-
te, baseadonosdesenhos enviadospe-
lo setor de engenharia, as folhas do
material compostonos formatosdese-
jados para o interior do avião; e então
colaras etiquetasde identificação (ca-
mada, posição, avião etc). Não eram
poucos os colegas que se cortavam ou
entãoadquiriamLER(lesãoporesfor-
ço repetitivo).

Hoje sua função é a mesma, mas
realizada de outra forma. Ele opera
um computador, no qual recebe a
planta do corte, e com ele faz funcio-
nar a máquina da Lectra Systèmes,
francesa – e é a ela que cabe fazer o
corte nas folhas e a etiquetagem nos
moldes. Os braços de Marcos só en-
tram em ação na hora de transferir o
material para o carrinho. “O que há
oito anos levava três dias para ser fei-

to”, conta, “hoje precisa de apenas
seis horas.” Ele comemora amudança
de rotina, para a qual foi preciso fazer
cursosperiódicosparadominarosno-
vos softwares que foram surgindo.
Casado, com um casal de filhos (14

e 7 anos), Marcos poderia seguir gal-
gando postos na área técnica, em que
é considerado um polivalente, mas
sente inclinação maior pela lideran-
ça, demonstrada nos treinamentos
que costuma dar para estagiários e
outros funcionários. No jargão corpo-
rativo, optou por “liderança”. De mo-
nitor pode um dia passar a gestor, e
para isso sonha em ainda fazer facul-
dade de Administração. Mas só de-
pois que sua mulher, professora, con-
cluir a de Letras. Marcos, que tem ir-
mão no setor de selagem, trabalha
das 6 horas às 15h36 (é ele que zela
pela precisão); três vezes por sema-
na, vai para a academia de ginástica
da própria Embraer, ao lado, e depois
para casa. Em seus sonhos não está a
rotina de movimentos repetidos.
Os moldes cortados pela máquina

operada por Marcos são levados em
seguida para a chamada carenagem
asa-fuselagem – também conhecida
como a “barriga” do avião. No caso do
Embraer 170, são quatro partes que,
juntas, formam a curva inferior do
avião, lá onde as asas se encaixam.
Novamente, o trabalho nesta parte da
“sala branca” – que tem temperatura,
umidade e a quantidade de partículas
finamente controladas – hoje tem ou-
tra forma. Os tecidos cortados são
postos em cerca de 20 camadas no
interior da carenagem de acordo com
linhas traçadas a laser. Antigamente,
tudo era feito com trena e estilete, a
partir de um “playbook”, um bloco
com os desenhos de cada etapa de la-
minação.

Continuanapáginaseguinte,
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equipamentos
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Oaparelho controladopor computa-
dor, da marca canadense Virtek, emite
o raio que orienta a colagem. Primeiro
vemonúcleo, uma “colméia” deKevlar,
cuja característica fundamental é a
combinação de resistência com leveza,
o que ajuda a reduzir o peso do avião
(uma das vantagens competitivas da
Embraer); depois se sobrepõem as fi-
brasdecarbono,deacordocomângulos
indicados pelo laser, que faz a tradução
doprojeto em3-Dpara a geometria pla-
na.O rolo de tecido, conservadoemam-
plos freezers a 18ºC negativos, já vem
coberto por uma resina fenólica não tó-
xicae,por ser inflamável, tambémrece-
beumafina teladecobreque lhedácon-
dutividade.
O trabalho dos operários – seis que

revestem em oito horas cada parte da
carenagem,oqueháalgunsanos reque-
ria dois dias emeio – é colocar as folhas,
usando o estilete e outros instrumentos
manuais apenas para ajustes de deta-
lhes.LucianoAndré,engenheirodepro-
dução,supervisordaárea,contaqueho-
je osmateriais compostos – oriundosde
Inglaterra, Espanha e EUA – substi-
tuem vários componentes que antes
eramde titânio ou aço. Coma ajuda das
máquinas e do laser, “há um aproveita-
mento melhor do material”, reduzindo
tempo edesperdícios. ParaAndré, esse
ganhoéexemploda“capacidadedeinte-
grarsistemas”eda“flexibilidadedapro-
dução” que caracterizam a Embraer.
“Afinal, chegamos a fazer 20 aviões
nummês.”

Neste ano a empresa tem o compro-
misso de entregar nada menos que 145
aviões,doPanamáàChina.Aviõescomo
o170eo190–jatosregionaiscomcapaci-
dade de transportar de 70 a 108 passa-
geiros – têm feito muito sucesso não só
porque incorporamnovas tecnologias e
materiais, mas também porque nasce-
ramdeumaconcepção comum.Ao con-
tráriodosjatosdaconcorrenteBombar-
dier, do Canadá, eles foram desenvolvi-
dos num projeto original, e não a partir
demodelosmenorespreexistentes.E is-
sosófoipossívelporqueaempresainves-
tiu emrecursos comooCentrodeReali-
dadeVirtual, inauguradoem2001–uma
“caverna”emqueainteraçãocomproje-

tosésimuladaemambientevirtualtridi-
mensional para que se testem e adap-
tem as criações, poupando quase 50%
do tempo e permitindo atender às de-
mandas específicas dos clientes. Uma
poltrona, por exemplo, é submetida vir-
tualmente à prova de ergonomia, sem
necessidade de fabricação de protóti-
pos e realização de testes concretos.
Cabines de pintura semi-automati-

zadasãooutroexemplode investimen-
tos em tecnologia que resultam em
maiorprodutividade.Umterçodotem-
po é economizado na pintura dos itens
técnicos, e a parte manual se concen-
tra em preservar o que é diferente em
cadaavião. Percorrendoaempresa, os
exemplos de redução do tempo gasto
com tarefas braçais se multiplicam.
Tal integraçãode sistemas tecnoló-

gicosnãose faz, noentanto, semquese
saiba o produto final que o comprador
deseja.AEmbraer se destaca também
por sua percepção demercado. No ca-
so do 170, por exemplo, as pesquisas
apontaram a preferência pela divisão
das poltronas em duas fileiras duplas;
por isso foi eliminado o terceiro assen-
to, o do meio, aquele que ninguém
quer. Outro exemplo: o contorno da
fuselagem tem o desenho batizado de
“double bubble”, bolha dupla, em que
os dois semicírculos oferecemmelhor
espaço e sensação para os clientes, es-
pecialmente os sentados à janela.
Desde 1995, quando privatizada, a

empresa tem sido uma prova de que é
possível trazer dividendos comerciais,
estratégicos e até simbólicos para uma
nação, semestarpresanumaestrutura
rígida e autofágica de estatal. Os inves-
timentosdosacionistas–obancoBoza-
no, Simonsen, os fundos de pensão Sis-
tel e Previ e um grupo de empresas ae-
ronáuticas francesas, como a Dassault

Empresaproduz
até20aviõesnum
mêsenesteanojá
temencomenda
para145jatos,do
PanamáàChina
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– permitem foco na produtividade, o
que significa estar aberto amateriais e
inovaçõesprovenientesdequalquer lo-
cal. Amarca de identidade brasileira é
dada pelo método de produção e por
algunssegredos, comoumadetermina-
da maneira de fixação da asa que os
outros fabricantes desconhecem.
O sistema produtivo da Embraer

atua em simultaneidade; está longe do
esquema fordista, da linha de monta-
gem em que cada peça ia sendo acres-
centada passo a passo. E não só isso:
partes distintas da aeronave são fabri-
cadas em lugares diferentes. Para dar
conta dessas exigências de produtivi-
dade e da competição internacional,
organizar uma produção não-linear –
ou, como diz o presidente da empresa,
Maurício Botelho, “uma visão sistêmi-
ca” – é fundamental. Isso implica
maior importância do conhecimento

na cadeia de produção, de tal forma
que cada área, especialmente a de de-
senvolvimento tecnológico, contribua
com novas formas de reduzir tempo e
aumentar qualidade. Além disso, no-
vos produtos precisam ser lançados
periodicamente. Para2008, por exem-
plo, a empresa prepara os minijatos

para seis a oito pessoas, da linha deno-
minada Phenom.
A receita da Embraer, tão pouco se-

guida ainda no Brasil, se compõe de in-
vestimentosemtecnologia, educaçãoe
internacionalização. É mais e mais a
queseutilizanomundotodo,namoder-
na economia.O operário do século 21 já
não se encaixana imagemdohumanói-
de que passa a jornada fazendo o mes-
mo gesto, sem criatividade, sem vista
do conjunto, sem desafios. “Antes eu
usavamenos a cabeça. Agora eu preci-
so ter mais informação”, resume Mar-
cos sua experiência de 20 anos numse-
tor que cada diamais exige preçosme-
nores e gestãomais ágil. “Alémdisso, a
qualidadedo trabalhoémaioremedei-
xa orgulhoso”, diz, mostrando os mol-
des avermelhados e etiquetados que
um dia vestirão o jato de um executivo
chinês no outro lado do planeta. ●

Produçãoguarda
segredos,comoa
fixaçãodaasa
queosfabricantes
concorrentes
desconhecem
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Processos de uma
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como o de
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 1 maio. 2006. Especial. p. 32-36.




