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1. RESUMO  

Com o intuito de aumentar a flexibilidade de uma linha de montagem automotiva 

através do uso de plataformas modulares, este trabalho visa investigar diversos 

arranjos físicos através do estudo de cenários. Para isto, está sendo desenvolvido um 

modelo de simulação computacional a fim de validar os cenários através de análises 

das variáveis relevantes a este sistema. 

2. INTRODUÇÃO 

Em um contexto repleto de mudanças, as empresas buscam adaptar-se rapidamente 

ao seu mercado consumidor. No setor automobilístico, a flexibilização das linhas de 

montagem amplia seu portfólio e atende uma maior variedade de perfis de clientes, 

sem a necessidade de novas fábricas. Dessa forma, agrega competitividade à marca. 

Sendo assim, foi desenvolvido o conceito de modularidade, que consiste, segundo 

Baldwin e Clark (2004), na segregação de um produto ou processo em subsistemas 

independentes e tem como objetivos: realizar o gerenciamento da complexidade do 

sistema; possibilitar a produção de diferentes produtos em paralelo e, por fim, adaptar-

se a possíveis mudanças. 

3. OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é realizar um estudo da viabilidade técnica da adaptação de 

uma linha de montagem do setor automotivo, de modo a torná-la mais flexível, 

possibilitando a produção de veículos com plataforma modular.   

4. METODOLOGIA 

Para elaborar os cenários propostos, foram analisados documentos fornecidos pela 

montadora, tais como a planta baixa da linha produtiva, diagrama de precedência das 

atividades e a descrição dos postos de trabalho. Além disso, foram realizadas visitas 

técnicas à fábrica a fim de observar o sistema em funcionamento. 

Feito isso, para validar esses cenários será utilizada a ferramenta de modelagem e 

simulação computacional Siemens Tecnomatix Plant Simulation, a qual possibilita 

analisar os efeitos das alterações propostas na produtividade da linha. 



5. DESENVOLVIMENTO 

Na elaboração do trabalho, seis cenários foram analisados detalhadamente com o 

intuito de verificar quais seriam os impactos causados pelas alterações, tanto no fluxo 

de produção quanto na movimentação dos operadores e dos materiais nos postos de 

trabalho. A Figura 1, a seguir, representa a situação atual da planta e as Figuras 2 e 

3, os dois cenários selecionados para validação em modelo computacional. 

 

Figura 1 - Cenário Atual 

O primeiro cenário, representado na Figura 2, consiste em utilizar o corredor C2 e o 

espaço disponível na ala 1 para realizar o casamento dos modelos modulares, 

mantendo o pré-casamento e o casamento dos veículos não modulares nos espaços 

atuais. A área onde atualmente são realizados testes e treinamentos seria destinada 

para a etapa de pré-casamento dos veículos modulares. 

Nessa hipótese, o espaço destinado ao estoque de motores e câmbios seria reduzido 

a fim de deslocar as esteiras para cima. Dessa forma, o espaço poderia ser utilizado 

para realizar parte das etapas do dress up.  

Alguns impactos identificados com a possível implementação desse cenário são: (1) 

Necessidade de realocação da área de testes e treinamentos; (2) Necessidade de 

realocação do abastecimento dos postos de trabalho da ala 1 de montagem; (3) 

Obstrução de passagem no corredor C2. 

No segundo cenário, representado na figura 3, a área de testes e treinamento seria 

destinada a uma célula onde deverão ser realizadas as etapas de pré-casamento do 

veículo modular e do não modular. Já a etapa de casamento do veículo não modular 



mantem-se no mesmo local e a de casamento deverá ser realizada na área abaixo da 

célula de casamento.  

Alguns impactos identificados com a possível implementação desse cenário são: (1) 

Necessidade de realocação da área de testes e treinamentos; (2) Possível falta de 

espaço na célula destinada para o pré-casamento; (3) Possível obstrução da 

passagem no corredor C2. 

 
Figura 2 - Primeiro Cenário 

 
Figura 3 - Segundo Cenário 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Através do modelo de simulação computacional em desenvolvimento, será possível 

observar variáveis relevantes na escolha da solução, como: tempo de ciclo, paradas 

de transportadores e falhas de equipamentos. Com isso, espera-se validar pelo menos 

um dos cenários, confirmando a viabilidade técnica do estudo. 
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