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AS TÉCNICAS DE ABASTECIMENTO DA LINHA DE MONTAGEM NAS 

INDÚSTRIAS AUTOMOBILÍSTICAS E AS PRINCIPAIS POTENCIALIDADES DE 

MELHORIAS 

 

 

1. RESUMO 

 

Este trabalho analisa alguns métodos utilizados no processo de 

abastecimento em linhas de montagem de empresas automobilísticas, apresentando 

suas diferentes técnicas e limitações. Essa análise possibilitou a recomendação de 

algumas soluções automatizadas que poderão ser implementadas com o objetivo de 

agilizar o abastecimento na borda de montagem, melhorando controle e segurança 

desse processo. 

 

2. INTRODUÇÃO  

 

Uma das principais preocupações das montadoras automobilísticas está na 

eficácia de seu processo de abastecimento, principalmente nos postos de 

montagem. O tempo de abastecimento, a organização e o modo de trabalho são 

alguns dos detalhes que poderão contribuir para um processo de montagem mais 

eficiente e, consequentemente, mais competitivo. Dentre as montadoras 

automobilísticas, a TOYOTA recebe um maior destaque por criar várias iniciativas 

que buscam o aperfeiçoamento do processo produtivo. Uma dessas iniciativas foi o 

sistema de Kanban, desenvolvido por Taiichi Ohno, vice-presidente da empresa, e 

passou a ser utilizado a partir de 1961 (VERAS, 2009) no processo de controle de 

produção para suas linhas de montagem. A ideia principal do Kanban é o fato de 

levar para a linha de produção apenas os itens de demanda final de um produto, por 

meio de cartões com informações a respeito do produto ou item em questão. 

(ARGENTA & OLIVEIRA, 2010). Segundo os autores, uma evolução desse processo 

é o Kanban eletrônico, cujo controle passa a ser feito através de componentes 

eletrônicos, como terminais, coletores de dados, leitores de código de barras, entre 

outros. Apesar de existirem diversas técnicas que permitem automatizar o processo 

de abastecimento nos postos de montagem das indústrias, sobretudo as 

automobilísticas, é possível perceber que ainda existem diversos pontos que podem 



 

ser melhorados. Assim, esse trabalho buscou investigar algumas alternativas para a 

melhoria do processo nesses pontos, principalmente através do uso de dispositivos 

inteligentes. 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

O objetivo específico desta pesquisa é analisar os processos de 

abastecimento das linhas de montagem de algumas empresas automobilísticas 

verificando suas principais técnicas de abastecimento automatizado e suas 

principais necessidades. 

 

 

4. METODOLOGIA 

 

A metodologia adotada para o desenvolvimento consiste, essencialmente, em 

um levantamento bibliográfico sobre o tema e na realização de trabalhos de campo 

que consistem em visitas realizadas em algumas indústrias do setor automobilístico, 

com o intuito de verificar como funciona na prática o processo de abastecimento. 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Para atender os objetivos ressaltados, optou-se por dividir a pesquisa em três 

etapas, sendo que inicialmente foi a realização uma pesquisa bibliográfica, 

levantando as principais técnicas utilizadas no processo de abastecimento 

automatizado nas linhas de montagem das indústrias automobilísticas. Após essa 

etapa, foram realizadas visitas em algumas empresas automobilísticas, de diferentes 

segmentos, procurando identificar quais das técnicas levantadas na etapa inicial são 

efetivamente adotada por essas empresas, levantando ainda algumas de suas 

principais necessidades. Na etapa final, etapa atual, estão sendo organizados os 

dados obtidos com o intuito de apresentar um panorama geral da automatização do 

processo de abastecimento nessas empresas, destacando os principais avanços e 

limitações dos processos atuais. 



 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

As pesquisas realizadas até o presente momento mostraram que existem 

técnicas automatizadas de abastecimento em linhas de montagem das indústrias 

automobilísticas como, por exemplo, o Warehouse Management System (WMS), que 

são sistemas que utilizam tecnologias de Auto ID Data Capture, como código de 

barras, dispositivos móveis, redes locais sem fio e, possivelmente, o RFID para 

monitorar eficientemente o fluxo de produtos. Apesar disso, estas tecnologias ainda 

dependem de uma pré-configuração e não são totalmente autônomas. Esse fato 

indica a necessidade do desenvolvimento de soluções automatizadas e inteligentes 

para esse processo, como, por exemplo, uma prateleira eletrônica, que poderia 

reduzir a mão de obra necessária para o processo de abastecimento e diminuiria a 

ocorrência de erros humanos. 
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