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Siemens recebe especialistas para
discutir aplicação do método SPS
Encontro resultou na melhor compreensão da
filosofia Lean dentro da empresa
Com o objetivo de reforçar a sensibilização da alta gerência da Siemens para o desenvolvimento e a
aplicação do método Siemens Production System (SPS) dentro da
filosofia de produção enxuta (Lean) no Cluster Brasil, foi realizado
no dia 1º de julho, em Jundiaí (SP),
um encontro com a presença da
direção da empresa, incluindo o
CEO, Adilson Primo, além de
Günther Ernst, coordenador do
SPS, e José Roberto Ferro, presidente do Lean Institute Brasil.
Na ocasião, houve treinamento
para cerca de 25 pessoas sobre o
desenvolvimento de relatórios,
palestras com convidados da Alemanha e, na sequência, um exercício prático no chão de fábrica. A
iniciativa antecede um treinamento denominado “Lean Thinking”,

que será realizado pelo período
de um ano, na Alemanha, ao qual
serão submetidos 20 especialistas.
César Zanini, gerente geral da
Fábrica de Transformadores, destacou o melhor entendimento dos
processos depois do evento e o
interesse por parte das gerências,
que agora compreendem melhor
a filosofia Lean.
“A rigor, todos passaram a entender bem mais essa filosofia,
porque antes eles visualizavam
apenas melhorias no chão de fábrica. Agora, ficou claro que fazemos isso em toda a cadeia de produção, em ofertas, elaboração de
projetos, compras de materiais,
transporte etc. Com essa cultura,
podemos agregar valor e temos a
oportunidade de eliminar desperdícios”, explica.
“O grupo também percebeu que

o SPS/Lean não é algo adicional aos
negócios diários, mas sim uma
forma de fazer negócios utilizando
o método SPS. O treinamento assegura também uma melhor preparação dos Senior SPS Experts,
que começaram seu programa em
15 de agosto”, complementa Günther Ernst, do Corporate Supply
Chain Management – Operations
Development (CSCM OD).

