Greenbrier Maxion recebe certificado do IPEG pela Jornada da Excelência
A Greenbrier Maxion, a solução completa e integrada para o setor ferroviário na América do
Sul com mais de 70 anos de atividades, recebeu novamente a Certificação da Jornada de
Excelência Nível III – Avanços para a Excelência - 20º edição, promovida pelo IPEG – Instituto
Paulista de Excelência em Gestão. Essa certificação adota modelos e metodologias de
excelência em gestão e ainda possibilita a candidatura ao PPQG - Prêmio Paulista de
Qualidade da Gestão, que acontece em novembro.
A Jornada durou aproximadamente oito meses e envolveu mais de 40 profissionais da
empresa que, por meio de diagnóstico trabalham para identificação das oportunidades de
melhorias e sistematização dos processos gerenciais, assegurando a qualidade,
competitividade e sustentabilidade do nosso negócio, além de acelerar o alcance de
resultados “classe mundial” em nossos processos. O auditor considerou a jornada eficaz
quanto à abrangência dos módulos, engajamento da equipe e promoção de melhorias do
sistema de gestão.
No ano passado a empresa recebeu o troféu Ouro na categoria grandes empresas no PPQG Prêmio Paulista de Qualidade em Gestão. Para Eduardo Scolari, presidente da empresa,
estas conquistas são o reconhecimento de todo o trabalho de excelência que a Greenbrier
Maxion vem realizando com a colaboração de seus funcionários. “Desde 2015, com a
entrada da gigante norte-americana Greenbrier no controle acionário, passamos por
diversas mudanças no sistema de gestão e processos produtivos, assegurando qualidade,
competitividade e sustentabilidade em nossos negócios. Estas mudanças têm trazido
importantes conquistas”, afirma.
Sobre o IPEG - O IPEG - Instituto Paulista de Excelência da Gestão – é uma organização de
direito privado e sem finalidade de lucro, fundada em 2001, com o propósito de promover a
melhoria da gestão das organizações públicas e privadas do Estado de São Paulo. Unindo a
experiência em gestão captada das empresas reconhecidas, o IPEG viabiliza o acesso de
outras organizações paulistas a esse conhecimento por meio de eventos, workshops, cursos
e jornadas de excelência. O IPEG faz parte da rede QPC, que inclui congêneres de outros
Estados.
Sobre a Greenbrier Maxion - Situada em Hortolândia-SP, desenvolve e produz vagões de
carga e truques ferroviários, além de reformar, adaptar e modernizar vagões e seus
componentes. Possui capacidade de produção acessível e eficiente, com expertise em
projetos de vagões, serviços e leasing. Através da AmstedMaxion, fundição situada em
Cruzeiro-SP, é a principal referência latino-americana no desenvolvimento e fabricação de
rodas de aço, fundidos ferroviários para truques e sistemas de choque e tração e peças para
os setores de máquinas e equipamentos de construção civil, mineração e sucroalcoleiro.
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