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 A empresa foi uma das 38 selecionadas para contar o seu case de sucesso 

 

A WABCO América do Sul, líder de mercado em ABS, controle eletrônico de estabilidade (ESC), sistemas de freio 

convencionais, controles de transmissão automática e outras tecnologias de segurança e eficiência para veículos comerciais, 

participa do Lean Summit 2014. A empresa foi escolhida para a edição deste ano do evento para compartilhar informações 

sobre a implantação e avanços do Sistema Lean em sua fábrica. Foram selecionadas 38 empresas que obtiveram sucesso 

com o Lean no que se refere a eliminar desperdícios e aumentar a satisfação ao cliente. A WABCO apresenta o seu bem-

sucedido case na sessão “Logística interna para produtividade do fluxo”. O Lean Summit 2014 acontece nos dias 2 e 3 de 

setembro de 2014, no Expo Center Norte, na cidade de São Paulo. 

 

No evento, Julio César Mulato, diretor industrial da WABCO, faz exposição, e os engenheiros de melhoria contínua Vinícius 

Thomé da Fonseca e Ângelo Diego Oliveira Brito ministram palestras para mostrar como a WABCO conseguiu gerar mais 

espaço para a produção e aumentar a qualidade sem precisar fazer novos investimentos, apenas otimizando a gestão. 

 

“A filosofia Lean para a WABCO é bastante positiva: a transformação começou em 2008 e o processo de melhoria contínua 

vem obtendo avanços significativos dentro dos objetivos de cada projeto empreendido”, diz Reynaldo Contreira, presidente da 

WABCO América do Sul. 

 

Uma das bases desse modelo de gestão é o “just-in-time”, além do conceito de “kanban A adoção do Lean gerou uma total 

reconfiguração do layout da fábrica da WABCO em Sumaré, que visou implementar um conceito básico do sistema Lean: o 

fluxo contínuo de produção. 

 

Adotado por empresas em todo o mundo, o sistema Lean é um sistema de gestão que visa identificar e melhorar, em qualquer 

tipo de empresa ou processo produtivo, as atividades que agregam valor aos clientes. 

 

Serviço 

 

Lean Summit 2014 

 

De 2 e 3 de setembro de 2014 

 

Expo Center Norte – Centro de Convenções (rua José Bernardo Pinto, 333, vila Guilherme, São Paulo, SP). 

 

WABCO América do Sul 

 

Na América do Sul, a WABCO detém a liderança de mercado em ABS, controle eletrônico de estabilidade (ESC), sistemas de 

freio convencionais, controles de transmissão automática e outras tecnologias de segurança e eficiência. É pioneira, por 

exemplo, em ABS, ECAS e I-Shift. Estabelecida em 1980 no Brasil, com sede em Sumaré, no interior do estado de São Paulo, 

a WABCO América do Sul é também um polo importante na rede de produção e vendas da WABCO global. A empresa possui 

uma fábrica de classe mundial, um centro de distribuição e um centro administrativo na região de Campinas, nos quais 

emprega mais de 500 pessoas em produto e aplicações de engenharia, vendas, gestão da cadeia de suprimentos, manufatura 

e serviços de reposição, com um mundo de soluções. 

 

WABCO 

 

A WABCO (NYSE: WBC) é líder global no fornecimento de tecnologias e sistemas de controle para a segurança e eficiência de 

veículos comerciais. Fundada há quase 150 anos, a WABCO continua a ser pioneira na descoberta de tecnologias eletrônicas, 



mecânicas e mecatrônicas para sistemas de frenagem, estabilidade e de automação de transmissão fornecidos para as 

principais montadoras de caminhões, ônibus e fabricantes de semirreboques do mundo. Com vendas de US$ 2,7 bilhões em 

2013, a WABCO tem sede em Bruxelas, na Bélgica. Para mais informações, visite http://www.wabco-auto.com. 

 


