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O ano de 2020 tem surpreendido a São José Industrial.

Apesar de toda a insegurança vivida pela pandemia principalmente no primeiro semestre de 2020,  o cenário aquecido do Agro 
surpreende e traz resultados positivos com boas perspectivas para o ultimo trimestre.

Enquanto em março vivíamos um cenário de incertezas quanto à economia mundial, receosos sobre quais estratégias adotar para que 
a empresa pudesse se manter fi rme durante a crise causada pela pandemia, em meados de maio e junho já se sentia um aquecimento 
do mercado do agronegócio causado pela alta do preço das comodities. O que permitiu apesar do cenário mundial, que a empresa 
se mantivesse em um bom patamar de vendas. 

O ano também vem sendo de muitos investimentos em todos os setores da fábrica. Administrativo, produção, engenharia e área 
comercial estão em constante processo de evolução de equipes e processos o que permite um bom desempenho em toda a cadeia 
de valor.

Há duas semanas tive a oportunidade de viajar pelas regiões Sul de Minas Gerais e interior de São Paulo onde desenvolvemos 
trabalhos já há algum tempo. Nos últimos anos, todos os investimentos nestas regiões vem mostrando resultados e ganhando 
confi ança do mercado atendido, principalmente devido a ampliação do mix de produtos para estes mercados. Apesar de SP ser o 
berço de grandes players do agro com anos de tradição no mercado, nossa marca vem construindo um trabalho de muita solidez 
alicerceado pela robustez, acabamento e qualidade dos produtos, além da confi ança na equipe comercial e pós-vendas. Estamos 
construindo um trabalho sólido com grandes parceiros e enxergamos nestes mercados, um grande potencial de crescimento para a 
São José Industrial. 

SÃO JOSÉ INDUSTRIAL, ALTA PERFOMANCE NO CAMPO!

PALAVRA DA VICE-PRESIDENTE
GRACIELI RECKTENWALD
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A Engenharia de Produto e Pesquisa e Desenvolvimento da São José Industrial consolida sua visão inovadora e o compromisso 
com soluções atuais e futuras com o aumento em suas linhas de Distribuidores, Graneleiros, Grades e Escari� cadores. Outro 
destaque é a melhoria continua em produtos consolidados no mercado, trazendo melhores soluções e redução de custos.

“Este é um marco de novos tempos para a São José Industrial, empresa que há 26 anos contribui para 
o agronegócio no Brasil e países da América Latina. Esse ano de 2020 estamos vivendo uma jornada de 
transformações e desenvolvendo um DNA de inovações que visam criar soluções competitivas para nossos 
clientes”, comenta Diego Follmann Bittencourt, supervisor de Engenharia do Produto e Pesquisa e Desenvolvimento. 

Em tempos de pandemia, apresentamos ao mercado nossos primeiros implementos com tecnologia agregada, 
entramos na Agricultura de Precisão para distribuição de fertilizantes e correlatos. Também aumentamos nossa 
linha de Grades com duas novas opções 48 e 56 discos, os Escari� cadores ganharam um Tandem e opções de 
con� gurações com 19, 23, 27, 31 linhas. Já os Graneleiros aumentaram seus tamanhos, tendo a opção de 27.000 litros, 
com um destaque em especial de ter a melhor descarga do Brasil, chegando as incríveis 250 sacas por minuto. Nossas 
linhas de produtos estão em constante melhorias, melhorando seu design, custos, robustez e funcionabilidade.

Para Diego Follmann Bittencourt, trabalhar com a inovação faz parte dos nossos valores da empresa. “Tenho orgulho de fazer 
parte do time de engenharia do produto e P&D da São José Industrial, o segredo desse sucesso é o engajamento, a honestidade 
e busca constante em produtos inovadores que atendam as necessidades de nossos clientes tornando-os mais competitivos 
no mercado. Como exemplo temos nossos primeiros requerimentos de patentes em produtos da São José Industrial, assim 
garantindo maior segurança no desenvolvimento de novos produtos.”  Ressalta o Supervisor de Engenharia do Produto e P&D.

LANÇAMENTOS 2020
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“A ideia do desenvolvimento deste produto surgiu em virtude de trazer algo inovador neste segmento. Com a 
necessidade, principalmente da região centro-oeste, em colher em janelas cada vez mais curtas e com colheitadeiras 
cada vez mais produtivas, a velocidade de descarga da máquina é um grande diferencial e um grande benefício 
ao cliente. Assim como a produtividade da colheitadeira, o transbordo de grãos também necessita ser ágil e para 
suportar tamanho rendimento, nada melhor do que um sistema de transmissão robusto e inovador. Além de 
também contar com uma estrutura robusta para garantir maior tempo de uso sem incidência de manutenções. 
Outro grande diferencial da máquina é a posição do tubo descarregador, que fica praticamente alinhado à cabine 
do trator, facilitando a visibilidade e a operação no momento da descarga” menciona Wellerson Eisermann, projetista 
responsável pela linha de Graneleiros da São José Industrial. 

Algumas características deste produto são:

- Capacidade 27.000 litros (340 sacas);
- Alta vazão de descarga (até 250 sacas/min);
- Visibilidade de operação;
- Sistema de transmissão por caixa dupla e robusto com baixo índice de manutenção;
- Estrutura de travamento interno;
- Maior angulação inferior (limpeza interna completa);
- Estrutura de eixo e chassi robusta.

O Gran Speed possui entre diversos benefícios uma maior produtividade devido à alta de descarga (até 250 sacas/min), redução 
de manutenção da máquina pois contém um sistema de transmissão mais robusto e com menos componentes, melhor visibilidade 
de operação em razão da posição dos tubos descarregadores e também maior tempo de vida útil por apresentar estrutura mais 
resistente e robusta.

LANÇAMENTOS 2020

CARRETAS GRANELEIRASCARRETAS GRANELEIRAS
GRAN SPEEDGRAN SPEED 
27.000 LITROS
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“A motivação para o desenvolvimento desse produto surgiu da necessidade de melhoria do processo produtivo 
e redução de custos de produção dos implementos. Ainda, visando a qualidade de nossos produtos, com as 
laterais em chapa dobrada e o fundo em chapa inteiriça reduz a incidência de problemas nas juntas soldadas em 
decorrência do tempo de uso. Além da melhoria do processo, da qualidade do produto e da redução de custo, 
o novo modelo mantém a robustez do implemento com um design inovador” apresenta Tainara Weiss projetista 
responsável pela linha de Carretas e Vagões da São José Industrial.

Algumas características deste produto são:

- Ponta de eixo montada;
- Laterais em chapa dobrada;
- Escada conforme NR12;
- Eixo em tubo retangular;
- Design moderno e inovador.

Os novos modelos de carretas e vagões 6.000 e 7.000 LF trazem muitos benefícios, entre eles: o eixo em tubo retangular reduzindo 
assim o tempo de soldagem; as laterais em chapa dobrada que reduzem o tempo de solda da caçamba e o risco de trincos neste 
processo, apresentam um visual mais limpo com uma pintura uniforme bem como a diminuição de demanda para o estoque devido à 
redução de componentes; e além disso, estes modelos possuem a chapa do fundo inteira desta forma não é necessário emenda com 
solda neste local evitando fi car produto nas emendas.

LANÇAMENTOS 2020

novas carretas e novas carretas e 
vagões basculantesvagões basculantes
6.000 e 7.000 LITROS
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“Os projetos Guepardo 48 e 56 discos foram desenvolvidos com o objetivo de aumentar a família de grades 
niveladoras para atender mais o mercado agrícola no preparo de solo, buscando assim qualidade, robustez, 
durabilidade, aumento da produtividade através de uma largura de trabalho maior e versatilidade” declara Guilherme 
Aosani projetista responsável pela linha de Grades e Escari� cadores da São José Industrial.

Algumas características deste produto são:

- Rodado para o transporte e manobras acionado por sistema hidráulico;
- Barra estabilizadora de levante (niveladora);
- Cabeçalho com ajuste angular e lateral;
- Seções de discos com regulagens lateral e angular;
- Sistema de mola para estabilização e amortecimento durante o transporte;
- Robustez;
- Largura de trabalho 48 discos (4700mm); 56 discos (5500mm).

As grades niveladoras são produzidas com tubos de alta resistência trazendo robustez e durabilidade do produto com peso equilibrado 
para efi ciência nas operações de destorroamento, nivelamento, incorporações de herbicidas, cobertura de sementes fi nas, manejo 
de palhadas e restos culturais.
As seções de discos e cabeçalho possuem regulagens de ângulo para adequar as necessidades que o produtor rural procura.
A grande largura de trabalho somado ao sistema de transporte por acionamento hidráulico que agiliza nas operações e permite o 
controle ideal da profundidade de corte resulta em ótimo benefício no ganho de aumento de produtividade.

LANÇAMENTOS 2020

GRADES NIVELADORAS
GUEPARDOGUEPARDO
48 e 56 DISCOS

GRADES NIVELADORASGRADES NIVELADORAS
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“A São José Industrial sempre está em busca de desenvolver a melhor solução para atender todas as expectativas 
de nossos clientes. Com a nossa linha de implementos HighTech não foi diferente, são os primeiros produtos 
da São José Industrial com Agricultura de Precisão e para melhorar, fi rmamos parceria com a RAVEN uma das 
melhores e mais renomadas empresas no ramo de tecnologia no mundo” afi rma Diego Follmann Bittencourt 
supervisor de Engenharia do Produto e Pesquisa e Desenvolvimento (P&D).

A Raven Industries está sediada na cidade de Sioux Falls, Estados Unidos, e se dedica a fornecer produtos e 
soluções inovadoras e de alto valor que resolvem os grandes desafi os em todo o mundo. A Raven possui três 
divisões, sendo líder em agricultura de precisão, fi lmes especiais de alto desempenho e balões estratosféricos. 
Desde 1956, a Raven tem projetado, produzido e fornecido soluções excepcionais, pois preza por inovação, 
qualidade de produto, alto desempenho e serviço incomparável.

“A divisão de Tecnologia de Aplicação proporciona tecnologia de impacto para produtores em todo o mundo. De 
computadores de campo a controladores para pulverizadores, distribuidores de sólidos e plantadoras, sistemas de 
direção por GPS e tecnologia sem fi o, fornecendo produtos agrícolas de alta precisão que são fáceis de operar, 
projetados para reduzir custos e melhorar os rendimentos. Com todos esses benefícios essa parceria com São José 
Industrial proporcionara ao nosso cliente um produto de alta performasse no campo” reforça Diego.

Raven Industries (NASDAQ: RAVN) líder em soluções de agricultura de precisão estreia em sua plataforma 
autônoma, Dot®.

LANÇAMENTOS 2020

NOVA TECNOLOGIANOVA TECNOLOGIA
raven



8

14 de outubro de 2020 | Edição 006DIRETORIA
INDUSTRIAL

A empresa demonstra o seu amadurecimento quando ela tem a capacidade de implantar projetos que  
resultam no norte para sua gestão. Efeito disso é a convergência para o objetivo comum, nesse propósito 
defi nimos pilares de sustentação do São José Productio System.  

SÃO JOSÉ PRODUCTION SYSTEM

A metodologia do programa 5S da 
São José, busca desenvolver nos 
colaboradores o senso de dono, 
para que executem suas atividades 
num ambiente de trabalho limpo, 
organizado e livre de acidentes.

5S’s
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O programa Kaizen SPS busca transmitir 
que tanto no ambiente profi ssional quanto 
no pessoal, nenhum dia deve passar sem 
que algum tipo de melhoramento tenha 
sido feito. 
Em muitas situações diárias, geralmente o 
primeiro instinto defronte a um problema 
é ignora-lo em vez de enfrenta-lo, com a 
cultura do Kaizen podemos transformar 
o problema em oportunidade valiosa de 
melhoramento.

KAIZEN

O MRP é um software que realiza cálculos 
utilizados para controlar as quantidades 
de todos os componentes necessários para 
fazer os produtos de uma manufatura. 
Ele calcula os estoques e defi ne momentos 
em que é necessário comprar cada item 
de um produto, com base nas suas 
necessidades e estrutura da fábrica. Seu 
objetivo é manter a estrutura funcionando 
sem excessos ou falta de material.

MRP

Dispositivo à prova de erro. Conceito 
Toyota de Produção, que visa prevenir e 
até mesmo eliminar a falha humana nos 
processos industriais, essa é a forma 
mais inteligente, atacará a origem da má 
qualidade.

POKA YOKE
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O Just in time também conhecido como 
JIT, possui o principal objetivo de produzir 
apenas o necessário e quando necessário. 
Para isso os recursos devem ser entregues 
no momento certo e no local certo, de 
modo que estoques, grandes lotes e 
atividades que não agregam valor ao 
produto, sejam os principais elementos a 
serem eliminados. 
O principal pilar do JIT é a Produção 
Puxada, que se trata de um planejamento 
de produção controlada pelo consumo 
do processo seguinte, com intuito de 
diminuir o lead time, evitar os excessos e a 
superprodução. 

JUST IN TIME

No mesmo caminho que o Kaizen busca 
a melhoria, a Innovation SPS é a ação de 
inovar, introduzir algo novo ou modifi car 
produtos, modelos de negócio, métodos 
organizacionais ou processos produtivos 
por meio de novas tecnologias ou novas 
teorias.
A estratégia da inovação é tornar a 
empresa mais competitiva, buscando 
novas oportunidades e vantagens perante 
aos desejos e necessidades do cliente fi nal. 

INNOVATION

Programa voltado para garantir a 
qualidade dos processos, das pessoas e 
do produto fi nal, onde o grande objetivo 
é garantir a satisfação do cliente.

QUALIDADE SUPERIOR

DIRETORIA
INDUSTRIAL
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No dia 24/07/2020 o nosso CEO Sr. Fabio 
Redin, participou de uma Webinar organizada 
pela ABIMAQ, onde o objetivo dos eventos são 
apresentar cases inspiradores de empresas do RS 
que já estão engajadas na Industria 4.0.

Neste sentido, o CEO apresentou a jornada da 
São José Industrial na Industria 4.0, assim como a 
fi losofi a e os pilares do novo Sistema de Gestão, 
o São José Production System-SPS. Ademais, 
enfatizou que o capital humano e Intelectual da 
empresa são os alicerces para o sucesso dessa 
jornada, tornando-se assim, o maior diferencial na 
transformação digital.

WEBINAR

No dia 31/08/2020 foi realizado um Treinamento Interno do SPS - São José Production System para os 
Coordenadores, onde o propósito foi a maturidade e aderência dos PILARES do SPS. O treinamento foi 
ministrado pelo Diretor Industrial, Sr. Eduardo Farias, com a assistência do colaborador Carlos Henrique 
Haefl iger. 

TREINAMENTO

DIRETORIA
INDUSTRIAL

No dia 02/09/2020 foi realizado um Treinamento 
Interno para os Supervisores, no qual foram 
abordadas metodologias e ferramentas para 
auxiliar na identifi cação da causa raiz do problema, 
defi nição de prioridades e planejamento de ações. 
O treinamento foi ministrado pelo colaborador 
Carlos Henrique Haefl iger e o material apresentado, 
assim como, exemplos explicativos e práticos para 
construção das ferramentas, podem ser acessados 
no servidor, pelo caminho:

TREINAMENTO INTERNO
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Para gestão visual do programa 5S, adotamos 
uma nova prática para demonstrar a performance 
do setor.
De uma forma clara e objetiva, quando entramos 
em determinado setor é possível identifi car se o 
5S naquele local está ruim, bom ou ótimo. 
Neste sentido, a performance do setor defi ne o 
“humor” do emoji.

PERFORMANCE DO 5S

No dia 24/09/2020 foi realizado um Treinamento 
Interno do SPS - São José Production System para 
os Supervisores, onde o propósito foi a maturidade 
e aderência dos PILARES do SPS. O mesmo foi 
ministrado pelo Diretor Sr. Eduardo Farias e o 
colaborador Carlos Henrique Haefl iger.
O treinamento iniciou com uma dinâmica, onde 
através de um sistema de sorteio e rotatividade 
de personagens, um supervisor realizada a 
função de apresentador de um programa, 
onde posteriormente, um segundo supervisor 
realizava uma avaliação crítica da apresentação, 
no entanto, o personagem ‘crítico’, se tornava o 
próximo ‘apresentador’.
Em segundo momento foram abordados assuntos 
no que se referem a prática dos programas e a 
cultura atual da empresa.

TREINAMENTO

DIRETORIA
INDUSTRIAL

Para uma identifi cação visual do Kaizen SPS, 
adotamos uma nova prática para divulgar 
internamento as melhorias que foram validadas 
pelo Programa.
Neste sentido, quando o setor possuir um 
kaizen em andamento, implantado ou até 
mesmo abandonado, o mesmo receberá uma 
‘bandeira’ (cor verde EM ANDAMENTO, cor azul 
IMPLANTADO e cor vermelha ABANDONADO), 
onde constará informações do autor da ideia, 
problema/oportunidade, situação atual, ação 
proposta e ganhos estimados.

KAIZEN EM ANDAMENTO
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ANIVERSARIANTES

OUTUBRO 2020

1 de outubro - Sidinei Luis Mallmann
2 de outubro - Miguel Schmitz
3 de outubro - Roberto Andre Schu
4 de outubro - João Vitor Klein John
5 de outubro - Eduardo Junior Schoninger
5 de outubro - Flavio Geri Ferrazzo
5 de outubro - Guilherme Luiz Neiland Scheref
6 de outubro - Gilmar Francisco Feldmann
6 de outubro - Marcio Elias Ludwig
7 de outubro - Diogo Matias Ritter
7 de outubro - Leonarda Raquel Padilha
9 de outubro - Laura Müller Rosanelli
10 de outubro - Mateus Henrique Massaia
13 de outubro - Anderson Marinho Silva de Mor
13 de outubro - Elissandro Luis Zaiaskoski
13 de outubro - Verônica Aparecida de Souza
14 de outubro - Jonathan Alexandre Marx
15 de outubro - Junior Fronza
16 de outubro - Nilson Aloisio Ludwig
16 de outubro - Sidinei Lenz
18 de outubro - Vânia Maria Nass
19 de outubro - Davi Zanella Biondo
21 de outubro - André Luiz Willers
21 de outubro - Ari Figueira do Nascimento
21 de outubro - Diarles Chango Stach Wendt
22 de outubro - Clóvis Alf Gomes
24 de outubro - Gabriel Sandro Mombach
26 de outubro - Edemar Paulo Fritzen
28 de outubro - Jonata Weschenfelder
29 de outubro - Auri Zuhl
30 de outubro - Elsio Rafael Hammes
30 de outubro - Silmar Hermes

NOVEMBRO 2020

1 de novembro - Carlos Henrique Haefliger
1 de novembro - Edison Luiz Meller Quoss
1 de novembro - Elisandra Vanessa Bonmann

2 de novembro - Viviane Gresele Viana
3 de novembro - Davi Jossias Velasque Gonzale
3 de novembro - Davidson Jadier Ziegler
5 de novembro - Elen Fatima Hendges
6 de novembro - Danilo Fuhr
7 de novembro - Jonas Rodrigo Pacheco
8 de novembro - Juliano Daniel Klering
14 de novembro - Cláudio Augusto Weissmantel
14 de novembro - Vanderci Finatto Escanuela
16 de novembro - Diogo Ântonio Salvador
16 de novembro - Sinval Júnior da Conceição Girolamo
18 de novembro - Cleciane Maria Girardi
20 de novembro - Marcos Wechinheski de Campos
22 de novembro - Eliezer de Lima
22 de novembro - Jean Carlos Silva
23 de novembro - Ana Claudia Trevizan
26 de novembro - André Maboni
26 de novembro - Edinã Rodrigo Rochinheski
26 de novembro - Rafael José Ludwig
28 de novembro - Gustavo Wentz
28 de novembro - Jairo Rafael Menke
30 de novembro - Luis Alberto Kernbaum Maier
31 de novembro - Marcos Mello Rodrigues

DEZEMBRO 2020

3 de dezembro - Mauri Carlos Schultz Junior
4 de dezembro - Geferson Luiz Erthal Lenz
5 de dezembro - João Pedro Brentano Uhry
9 de dezembro - Odair José Martins
9 de dezembro - Vinicíus José Kercher Fritzen
11 de dezembro - Anderson Àvila Lesses
15 de dezembro - Marcos Fernando Kohls
17 de dezembro - Jardel dos Santos de Oliveira
17 de dezembro - Sandro Daniel Kirch
19 de dezembro - Robert Jeciel Santos da Silva
19 de dezembro - Saulo André Spohr
22 de dezembro - Claudiomar Welter
27 de dezembro - Lucas Belmonte dos Santos
28 de dezembro - Cristiane Inês Stein Herrmann
31 de dezembro -Camila Raquel Thomaz


