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FÁBRICA DA SABÓ: RFID nos
baldes e balanças ajuda a calcular
a quantia certa de componentes
da mistura de borracha

D
esde o dia em que o imi-
grante espanhol José Sa-
bó alugou uma bancada
em uma oficina no Largo
do Arouche, no centro de

São Paulo, há 66 anos, a fabricante
de autopeças Sabó percorreu um ca-
minho e tanto. Hoje ela tem duas fá-
bricas no país — uma em São Paulo
e outra em Mogi Mirim — e uma es-
trutura que vai além das fronteiras
do Brasil. Seus escritórios estão es-
palhados por vários países. Além
disso, a Sabó também tem fábricas
na Argentina, Alemanha, Áustria,
Hungria e, em breve, nos Estados
Unidos — na Carolina do Norte.
Apesar dessa expansão, continua
sendo uma empresa 100% nacional,
de capital fechado, controlado pela
família fundadora.

Essa autonomia — inclusive para
correr riscos — foi a principal res-
ponsável pelo sucesso de um proje-
to pioneiro de identificação por ra-
diofreqüência (RFID, do inglês Ra-
dio Frequency Identification) im-
plantado na linha de produção da
Sabó. Há pouco mais de um ano, a
empresa começou a usar essa tec-
nologia para dar mais precisão ao
processo de preparação de um com-
posto de borracha utilizado na fa-
bricação de suas peças automotivas
— retentores, juntas e mangueiras.
Até então, esse era um processo
manual — e, portanto, sujeito a erros
— em que diferentes componentes
químicos precisavam ser mistura-
dos, em uma proporção exata.

"Eu não tinha muito conheci-
mento da tecnologia, mas tinha um
problema que precisava resolver", diz
Mauro Frangipani, gerente de enge-
nharia de processos da Sabó. A pri-
meira alternativa estudada envolvia
o uso de código de barras. Mas a
idéia esbarrou em alguns obstáculos
— um deles é que a linha de produ-

ção utiliza um pó químico que difi-
culta a leitura do código de barras.
Além disso, o processo continuaria
sendo manual, uma vez que alguém
teria de pesar as quantidades dos
componentes e digitar os dados no
sistema. Para completar, seria preci-
so criar uma série de interfaces com
o sistema de gestão (ERP) utilizado
na empresa o SAP R/3.

Foi então que a integradora SPI
— Sistemas e Automação Indus-
trial sugeriu o uso da tecnologia
RFID. "Eles fizeram a proposta e
nós topamos correr o risco junto",
afirma Frangipani. O projeto come-
çou a ser implantado no fim de
2003 e foi concluído em outubro
de 2004. Sem atrasos e sem trans-
tornos — o que chegou a deixar
Frangipani surpreso.

Agora, antes de iniciar a produ-
ção, a Sabó faz todo o planejamento
no ERP, com base na demanda. O
próprio sistema envia as ordens de
produção, por meio de uma outra

ferramenta da SAP chamada Busi-
ness Conector — que integra o R/3 e
o RFID. Na linha de produção, as
bandejas das balanças e os baldes
recebem tags, que funcionam liga-
das a um micro que controla todo o
processo. Por meio desses disposi-
tivos, é calculada a quantidade ne-
cessária de cada componente, a par-
tir do que já foi colocado na massa
de borracha. "Só é possível partir
para a próxima etapa de produção
quando a mistura já estiver equili-
brada", explica Frangipani.

E o caminho também tem volta.
Assim como a produção primeiro
passa pelo planejamento no ERP, as
informações da linha de produção
alimentam o próprio sistema de
gestão. Isso permite fazer um con-
trole minucioso do estoque de ma-
téria-prima. Há uma tolerância de
1%, para mais ou para menos, na
quantidade dos produtos usados
nas composições. Se na massa esse
percentual não faz diferença, no es-
toque faz. Por isso, até essa margem
de tolerância é controlada.

O investimento da Sabó no pro-
jeto de RFID foi de 700 mil reais,
dos quais boa parte foi destinada à
área de engenharia. Em troca, a em-
presa conseguiu reduzir o retraba-
Iho dos funcionários em 30% e teve
um aumento de 15% na produtivi-
dade. De quebra, passou ainda a dis-
por de recursos para rastrear o pro-
cesso produtivo e para garantir a
confiabilidade das , informações do
estoque. E a qualidade dos produtos
melhorou. "Antes, alguns clientes,
principalmente de exportação, olha-
vam nossa produção com certo re-
ceio", diz Frangipani. Diante do su-
cesso, a Sabó faz planos para am-
pliar o uso da tecnologia. "Estamos
estudando a implementação do
RFID no controle geral da produ-
ção", afirma Frangipani.
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