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MWM atinge o seu melhor nível de
Qualidade e Satisfação de seus Clientes
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| APRESENTAÇÃO PROFISSIONAL
Formado em Logística, na MWM desde 2010, atuando nas áreas de
Operação, Logística e Qualidade, sendo atual responsável pelo
atendimento ao cliente no pós venda e auditor interno das
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certificações INMETRO, IATF16949, ISO9001, no Centro de
Distribuição de Peças da MWM de Jundiai-SP.
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| APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

JUNDIAÍ, BRASIL

SÃO PAULO, BRASIL

A MWM, fabricante de Motores e Grupos Geradores, foi fundada em 1953 e possui plantas em Santo Amaro e
Jundiai – SP, atualmente conta com aproximadamente 1.300 colaboradores, com atuação nos segmentos on-road e
off-road, expertise em contratos de manufatura, ampla gama de aplicações e um Centro Tecnológico de
desenvolvimento. Os produtos da empresa atendem aos segmentos veicular, agrícola, industrial, marítimo e geração
de energia a diesel e gás natural.
Possui extensa rede de distribuição com mais de 1.100 pontos em todo o mundo e mais de 4.5 milhões de motores
produzidos.
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| SITUAÇÃO INICIAL
Tempo Medio de Resposta (dias)

• Entre 2016 e 2018, tínhamos um alto volume de não
conformidades (nível de PPM), refletidos em reclamações de
clientes.
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7

• Nosso tempo médio de resposta as reclamações eram de 18
dias, o que gerava uma certa insatisfação por parte dos nossos
clientes.
• Os níveis de PPM não estavam sendo atingidos conforme as
metas estabelecidas pela empresa.
• Tínhamos um alto custo gerado pela não qualidade, causando
desperdícios ao longo da cadeia.

2016

2017

4
2018

PPM ACUMULADO
2078
1318

638

2016

2017

2018

PPM ACUMULADO

Realização

Patrocínio

Participe

www.premiovaluechain.com.br

4

| OBJETIVOS
• Reduzir o tempo de resposta das reclamações de nossos
clientes (de 18 para 7 dias).
• Atingir as metas estabelecidas de PPM e buscar a redução
gradativamente.
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• Redução no custo gerado pelas não conformidades
• Buscar entregar produtos e serviços de qualidade,
visando a superação com relação a satisfação dos nossos
clientes.
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| AÇÕES IMPLEMENTADAS
As ações implementadas foram geradas por meio de diversas ferramentas
e metodologias Lean, com o intuito de estabelecer a padronização dos
processos.
Para alcançar estes resultados, foi desenvolvido um plano de ações,
conforme descrito abaixo:
• Padronização do processo de embalagem seguindo o conceito one piece
flow (fluxo contínuo de uma peça);
• Realização de seis workshops para melhoria dos nossos processos;
• Alteração do fluxo de análise das ocorrências;
• Desenvolvimento das instruções de trabalho e auxílios visuais online para
a operação;
• Criação de dashboards proporcionando a conectividade e o
gerenciamento dos indicadores on time;
• Implementação do shop floor management.
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| RESULTADOS
Os nossos resultados alcançados após a implementação do case,
superaram as expectativas iniciais do projeto, tendo como resultado:

Tempo Médio de Resposta (dias)
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• Aumento da eficiência operacional;
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• Melhor nível de satisfação e atendimento aos clientes;
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CUSTOS DA NÃO QUALIDADE (R$)
R$106.813,00

R$91.700,00
R$54.340,00

• Redução dos níveis de PPM de qualidade em 58% (2018 a 2021);
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• Redução no tempo de resposta às ocorrências em 50% (2018 a 2021);
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R$30.619,00
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• Redução nos custos de não qualidade (R$) em 72% (2018 a 2021);
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| EQUIPE
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Ricardo Bernardo Tidra
Técnico de Qualidade

Eduardo Vieira
PDC Quality, Projects & Lean

Cassiano Ribeiro de Oliveira
Técnico de Operações

Fabio Eduardo Argenton
Analista de Logistica

Jose Faviano Gross Witt
New Business, Projects & Lean

Paulo Marcondes
Supervisor Logistica

Patrocínio

Participe

www.premiovaluechain.com.br

8

| DIFERENCIAIS
Para concluir, após a implementação deste case, os principais diferenciais foram o aumento nos
níveis de qualidade e atendimento alcançados, que propuseram elevar a MWM a outro patamar
nesse quesito, equiparando-se aos grandes players do segmento automotivo não só no Brasil, como
mundialmente. Um grande desafio superado que possibilitou a maior eficiência no atendimento.
Isso só foi possível devido ao engajamento e comprometimento de diferentes áreas, seguindo os
valores cultivados e a paixão colocada em cada implementação do projeto.
O case é um sucesso, visto que, superou as expectativas internamente, entregando um diferencial
para o mercado com níveis de atendimento e performance benchmark neste segmento.
A MWM Motores e Geradores tem como valor entregar produtos e serviços de qualidade, visando
sempre a satisfação dos nossos clientes.
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