Man Latin America marca presença no 2º
Fórum Lean Rio
Única montadora de caminhões e ônibus do Estado do Rio é referência
em produção enxuta com modelo de produção chamado Consórcio
Modular.

A MAN Latin America, fabricante dos veículos comerciais Volkswagen e
MAN, vai participar do 2º Fórum Lean Rio, que será realizado no dia 24 de
junho no Centro de Convenções da Firjan. A única montadora de
caminhões e ônibus do Rio de Janeiro será um dos grandes destaques,
visto ser considerada uma referência mundial em produção enxuta com o conceito inovador de
montagem chamado Consórcio Modular, em sua fábrica de Resende.
O objetivo do encontro é compartilhar soluções de como as empresas estão eliminando
desperdícios e aumentando produtividade, qualidade e, portanto, competitividade ao adotarem o
Sistema Lean – filosofia de gestão inspirada no modelo Toyota. O evento vai reunir tanto
empresas de setores que há tempos já adotam o Lean, como companhias de outras áreas que
mais recentemente descobriram esse modelo de gestão.
“Em nossa planta de Resende, temos uma série de ações baseadas no conceito lean, que nos
trazem resultados significativos de produtividade e qualidade no processo. O mercado está muito
evoluído e medidas de redução de desperdício fazem com que o crescimento seja sustentável e
com potencial de melhoria sempre. Com certeza o encontro trará resultados bastante significativos
a todos os participantes”, destaca Adilson Dezoto, vice-presidente de Produção e Logística da MAN
Latin America.
Referência mundial
Localizada a 150 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro, a fábrica de Resende entrou para a
história da indústria automobilística mundial ao introduzir um conceito moderno de gestão e nas
relações entre fabricante e seus principais fornecedores: o Consórcio Modular. Neste sistema de
produção, fornecedores dividem com a empresa a responsabilidade pela montagem dos veículos.
As principais vantagens são aumento da produtividade e dos níveis de qualidade e redução dos
custos. As empresas parceiras são Maxion (chassi), Meritor (eixos e suspensão), Remon (conjunto
rodas e pneus), Carese (pintura), AKC Aethra (armação da cabine), Powertrain (motor) e
Continental (acabamento da cabine).
Serviço:
2º Fórum Lean Rio.
dia 24 de junho, quarta-feira, das 8h30 às 17h30.
Centro de Convenções da Firjan (Federação das Indústrias do Rio de Janeiro). Av. Graça Aranha,
1, 2º andar, Centro,
Rio de Janeiro/RJ.
Inscrições: www.lean.org.br/forum-lean-rio.aspx.
Vagas limitadas.
Mais informações: (11) 5571-0804 (Lean Institute Brasil).

