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aumento crescente das exigências 
aos fabricantes de automóveis sig-

nifica também aumento cada vez maior 
para seus fornecedores. Com esta filosofia 
foi desenvolvido na Alemanha um sistema 
denominado de Fastplant para montagem 
final com máxima flexibilidade que possibi-
lita uma economia tanto financeira quanto 
de tempo na construção e reconstrução de 
linhas de montagem.

O sistema segue um caminho totalmente 
novo, possibilitando um trabalho de monta-
gem altamente flexível. A base é formada de 
três diferentes módulos padrões pré-fabri-
cados, que podem ser montados em qual-
quer fábrica para uma linha de montagem. 
Não é necessário pendurar nenhum equi-
pamento no teto e nem construir vala de 
trabalho. Com isso, este sistema é adequado 
da mesma forma para novas construções, 
reconstruções, para linhas-piloto, assim 
como para montagens do tipo CKD (Com-
pletely Knock-Down – partes de automó-
veis completamente desmontadas) ou SKD 
(Semi Knock-Dow – partes pré-montadas 
em subconjuntos).

O sistema é o fruto de desenvolvimentos 
de vasto know-how sobre montagem final, 
que leva a um novo e conclusivo conceito. 
Conhecimento de processo e de produto 
caminham desta forma lado a lado. A com-
binação dos seus módulos padrões com os 
processos inovadores desenvolvidos pela 
empresa como Fasmatic (sistema de trans-
porte sem intervenção de condutor), Fas-
motion (sistema de transferência remota de 
dados e de energia) ou o corredor superior 
TTS (Twin-Trolley-System) formam todo um 
eficiente sistema.

A ideia é elaborar planos de trabalho 

Maior flexibilidade 
para a linha de montagem
na indústria automobilística

O para realização de tarefas com o máximo 
de eficiência, uma vez que um módulo cor-
responde a um passo de uma montagem 
e que os módulos podem ser combinados 
para atender às necessidades específicas 
de uma linha.

O PRINCÍPIO
Os módulos padrão consistem em es-

trutura de aço, corredor superior com ca-
bides verticalmente ajustáveis assim como 
iluminação e elementos de controle. De 
acordo com a etapa de trabalho, equipa-
mentos adequados são adicionados a esses 
módulos. Assim, uma completa linha de 
montagem final pode ser eficientemente 
implementada desde a área inicial do tra-
balho de montagem até o final da esteira. 
Através do seu conceito modular, este sis-
tema é apropriado também para monta-
gem de partes específicas dentro de uma 
linha de montagem.

A padronização traz uma série de vanta-
gens em todos os estágios do ciclo de vida 
de uma fábrica. No planejamento, a modu-
laridade permite processos simplificados de 
engenharia e de criação de um layout oti-
mizado da fábrica. Esta ideia plenamente 
desenvolvida com módulos pré-testados e 
pré-montados possibilita de forma rápida e 
sem problemas a instalação de uma fábri-
ca. A complexidade técnica e o número de 
interfaces na fábrica são reduzidos, uma 
vez que o sistema utiliza somente de uma 
técnica de corredor superior desenvolvida 
pela empresa – o corredor superior TTS –, 
ou como alternativa uma esteira superior 
elétrica. Esta coordenação simplificada e a 
minimização de problemas técnicos econo-
miza tempo e diminui custos de inicialização 
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elétrica e pneumática assim como, 
iluminação e elementos de controle 
compõem o equipamento básico de um 
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da fábrica. A rápida detecção e reparos de 
erros levam a uma maior disponibilidade do 
sistema durante a produção.

A FLEXIBILIDADE
Através das instalações dos módulos 

pré-fabricados e pré-testados a linha de 
montagem pode ser construída em poucos 

dias. Esta é a característica especial do sis-
tema Fastplant, a flexibilidade na modifica-
ção e adaptação de uma linha já existente, 
porque o nível de sua automatização pode, 
sem grandes problemas – e a qualquer mo-
mento –, ser alterado. Também a modifica-
ção da capacidade de produção através de 
adicionamento ou remoção de um ou mais 

módulos pode ser feita com baixo custo 
e sem grande gasto de tempo. O sistema 
é inclusive uma opção econômica para a 
mudança completa de uma montagem fi-
nal para um outro lugar.

Esta possibilidade se torna especial-
mente interessante para o deslocamento 
de montagem de veículos nos mercados 

Fábrica da Audi com o novo sistema implantado, 
produz o seu novo carro esporte

Os módulos de trabalho podem ser montados 
com equipamentos de manuseio em ambos 
os lados, adequando o módulo para as mais 
diferentes funções
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bém para simples percurso de transporte 
sem qualquer outra função na estação. 
Neste caso não é necessária a instalação 
dos meios de comunicação. 

O grande e largo módulo de trabalho 
por sua vez, a uma altura de quatro me-
tros, contém em ambos os lados um trilho 
longitudinal para colocar equipamentos 
de manuseio. Ele é empregado em diver-
sas etapas do processo inclusive até o en-
chimento (abastecimento dos sistemas de 
fluídos). Na instalação os módulos de tra-
balho são complementados com um outro 
módulo de curvas, que permite a livre ela-
boração do layout da linha de acordo com 
o espaço disponível na fábrica. Os módulos 
são aparafusados diretamente no chão e 
encaixam-se, entre si, com perfeita preci-
são, sem a necessidade do uso de espaça-
dores. Eles são autosustentáveis, tanto que 
a linha é independente da estabilidade da 
construção do prédio.

Toda a transferência de energia e de 
dados ocorre através do Fasmotion. Isso 
permite que várias unidades de transpor-
tes possam ser abastecidas com a energia 
e dados necessários, mesmo que as mesmas 
estejam operando em alta velocidade.

Através do fornecimento de energia 
para a carroceria transmitida desta forma, 
testes eletrônicos podem ser efetuados em 
uma fase antecipada da linha independen-
te da bateria do veículo em produção. O 
volume de transferência de dados de até 
54/Mbit/s permite além disso, complexas 
operações de controle e oferece potencial 
para antecipação de outros testes, como o 
alinhamento das rodas no corredor superior 

integrado TTS que, com a ajuda dos seus 
cabides verticalmente ajustáveis, dispensa a 
construção de valas de trabalho. Esses cabi-
des possibilitam também a altura ideal para 
as operações.

A COMPATIBILIDADE
Corredores transportadores podem 

ser integrados ao sistema sem nenhum 
problema. Como esteira transportadora o 
sistema emprega um módulo de material 
plástico com 4 000mm de largura e com 
uma altura de 220mm. Para nivelar com 
a altura da correia e para evitar perigos 
para os trabalhadores durante o proces-
so de montagem, são construídas, nesta 
área da linha, plataformas de trabalho de 
220mm de altura nos dois lados da esteira 
transportadora. De forma semelhante se 
processa no caso da instalação de uma 
plataforma transportadora, neste caso 
também a altura da mesma é nivelada 
com uma plataforma de trabalho.

O processo mais complexo de uma 
montagem final – o casamento (a monta-
gem da carroceria ao chassis) – é particu-
larmente eficaz com a aplicação do corredor 
transportador Fasmatic: pelo chão o veículo 
automaticamente guiado percorre, sem aju-
da de nenhum tipo de trilho, seu curso pré-
programado e entra lateralmente na linha. 
Veículos logísticos, como empilhadeiras, po-
dem a todo momento, sem se deparar com 
nenhum empecilho, fazer o percurso até o 
ponto desejado. Em caso de mudanças na 
linha, a flexibilidade do sistema Fasmatic e 
do Fastplant entram em ação lado a lado – 
ambos sistemas podem ser adaptados sem 
grandes problemas.

OS CUSTOS
A vantagem de custos do sistema come-

ça no primeiro investimento. Menor tempo 
de construção – em sistemas já implantados 
o tempo de construção foi somente de 12 
semanas para o início de produção. O uso de 
modelos padrões e a necessidade de menos 
tempo para os testes levam a uma signifi-
cativa economia já na construção da nova 
instalação. Suas vantagens, porém, vão 
muito mais além do que um projeto green-

em crescimento, como China, Índia, rús-
sia ou Brasil. Esta tecnologia móvel com 
sistema passível de adicionamento foi 
feita na medida para montagem CKD ou 
SKD, que cada vez mais vem sendo im-
plementada nestas regiões. Poder mudar 
uma linha de montagem de um lugar para 
outro em curto prazo com uma quantida-
de mínima de trabalho, mostra a versatili-
dade do sistema.

Além disso o sistema oferece inúmeras 
possibilidades de deslocar para o início da 
linha de montagem processos pertencen-
tes à área de final de linha. A isso inclui-
se, entre outros, o alinhamento das rodas 
no corredor superior e o teste de várias 
partes eletrônicas. O sistema Fasmotion 
de transferência de energia indutiva e de 
dados providencia a energia para o teste 
das partes eletrônicas, sem usar a bateria 
do próprio veículo.

A TÉCNICA
O sistema compõe-se de módulos pa-

drão. Estes são fornecidos com constru-
ção integrada de aço, passarela de ma-
nutenção, técnica de corredor superior, 
unidade de levantamento, fornecimento 
de energia elétrica e pneumática, assim 
como iluminação e elementos de controle. 
Esses módulos podem ser combinados de 
acordo com as necessidades da linha. O 
módulo básico é usado para trabalhos de 
montagem que não exigem nenhum apa-
relho de manuseio especial. Este é provido 
de equipamentos de trabalho necessários, 
como carro de ferramentas ou prateleiras. 
Este módulo básico pode ser usado tam-

Sem necessidade de valas de trabalho, possibilita integração
de sistemas de corredor transportador
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field (novas instalações), porque o sistema é 
também uma base sólida para modificações 
nas áreas brownfield (instalações em am-
pliação) e retrofit (instalações em processo 
de modernização).

A empresa analisou a estrutura de cus-
tos da instalação do sistema sobre um ciclo-
modelo de sete anos. Para isso tomou como 
base e para comparação de custos uma 
fábrica típica de montagem. Em ambas as 
fábricas foram observados os seguintes ce-
nários: uma nova construção, integração de 
um novo modelo de veículo, integração de 
um modelo de sucessão e a deslocação total 
de uma fábrica, levando-se em consideração 
os principais fatores que influenciam os cus-
tos, como POP (Procedimento Operacional 
Padrão); ramp-up (custos de inicialização), 
processos, disponibilidade e manutenção.

Com o sistema são feitas economias no 
prédio, tem-se menor custo de manuten-
ção e maior disponibilidade, o que significa 
redução de despesas e, no funcionamento 
diário da fábrica, o aumento de disponibili-
dade representa o segundo lugar em poten-
cialidade de economia. Esta alta disponibi-
lidade é resultado da menor complexidade 
técnica e da respectiva forma simplificada 
de localizar e eliminar erros.

A área com maior potencial de econo-
mia é a área de processo de trabalho. As-
sim muitos processos de adaptação, que 
em fábricas convencionais exigiam muito 
planejamento – tornando-os morosos e 
onerosos –, somente depois da instalação 
do sistema puderam ser realizados com ren-
tabilidade. Como exemplos são os proces-
sos de otimização, mudança de indexação, 
mudança na sequência de montagem, assim 
como a adaptação da técnica das instala-
ções através de novos equipamentos depois 
do chamado Facelift, que é uma renovação 
(pequena ou grande) na frente do carro, 
dando-lhe um novo estilo, porém mantendo 
suas características principais, bem como 
sua plataforma e motorização. Tudo isso é 
possível de forma nitidamente mais fácil e 
consequentemente mais barata.

Ainda mais nítidas são as vantagens na 
integração de modelos de sucessão ou de 
novos modelos. Uma ou mais estações de 

trabalho podem ser transferidas sem gran-
des esforços, e novos processos de traba-
lho podem ser inseridos. Da mesma forma, 
linhas podem ser ampliadas ou diminuídas. 
Isto serve também para modificações pos-
teriores do grau de automatização da linha.

O EXEMPLO
A DaimlerChrysler foi a primeira em-

presa, que se entusiasmou com a ideia da 
montagem final modular e a implementou. 
Em março de 2004 foram instalados em 
três semanas os primeiros módulos do sis-
tema como plano piloto em um pavilhão de 
teste perto da fábrica de Sindelfingen, na 
Alemanha. Além do processo otimizado de 
instalação com os módulos pré-montados, 
o processo de planejamento simplificado 
contribuiu também para uma significativa 
vantagem de tempo. A empresa utilizou a 
linha piloto para a padronização de suas 
etapas de montagem e definiu os processos 
como harmoniosos e eficientes. Em dezem-
bro de 2005 o projeto “Montagem Padrão” 
estava terminado e a área de teste teve que 
ser desocupada para outros objetivos, o que 
não foi nenhum problema para o sistema 
modular! A linha foi deslocada em três se-
manas para a área de montagem Classe C 
no prédio 30 da fábrica de Sindelfingen.

Graças à alta flexibilidade oferecida pelo 
sistema, a empresa decidiu deslocar a linha 
uma segunda vez. E desta vez houve inclu-
sive paradas na mudança, o que na constru-
ção de forma modular também não apre-
sentou nenhum problema. No início de julho 
de 2007 as instalações foram desmontadas, 
para primeiramente serem depositadas até 
fevereiro de 2008 no prédio 42. Em março 
de 2008 os módulos foram instalados então 
pela terceira vez.

AS REFERÊNCIAS
Hoje já são sete fabricantes de veículos 

que produzem com o sistema modular. Entre 
eles estão a Toyota, na França; assim como 
BMW em Chennai, na Índia; a Ford, em Co-
lônia, na Alemanha; em São Petersburgo, na 
rússia; ou ainda SeverStal Auto também na 
rússia, em Elabuga. Desde outubro de 2006 
a Audi fabrica com o sistema Fastplant na 

fábrica de Neckarsulm, na Alemanha. Tam-
bém a montagem final modular já foi intro-
duzida na fábrica de volume de produção. 
No México o sistema foi implantado para a 
General Motors em uma linha para 42 eta-
pas por hora, com a opção que esta possa 
ser aumentada para 67 etapas por hora.

Com o sistema de montagem final mo-
dular nasce uma nova forma de pensar. Os 
OEMs (Original Equipment Manufacturers) 
reconhecem as possibilidades da produção 
escalável. Começar pequeno e crescer com 
a necessidade, ou vice-versa – com o au-
mento da eficiência das instalações a linha 
pode ser reduzida a qualquer momento –, é 
a evidência do sucesso de um processo de 
melhoria contínua.

Este novo sistema modular é a resposta 
às exigências atuais e futuras de um mer-
cado cada vez mais rigoroso e competitivo. 
Com uma flexibilidade processualmente 
orientada, que realmente merece tal deno-
minação, o sistema Fastplant dá uma con-
tribuição significativa para a redução dos 
custos e com isso uma contribuição para a 
competitividade dos OEMs.

O sistema foi desenvolvido pela Dürr na 
Alemanha, que é um grupo de engenharia 
de máquinas e instalações industriais, e 
ocupa posição de liderança em seu cam-
po de atividades. Cerca de 85% de suas 
atividades são voltadas para a indústria 
automobilística. Além disso, a empresa 
abastece a indústria aeronáutica, a indús-
tria mecânica e a indústria química e far-
macêutica com tecnologia inovadora nas 
áreas de produção e meio ambiente. Atua 
no mercado em duas áreas empresariais: 
desenvolvimento de sistemas de pintu-
ra e sistemas de medição e de processos. 
A área desenvolvimento de sistemas de 
pintura oferece tecnologia de produção e 
pintura principalmente para carrocerias de 
automóveis. Os equipamentos e sistemas 
fornecidos pela divisão de sistemas de me-
dição e de processos são aplicados, entre 
outros, na construção de motores e caixas 
de transmissão, e na montagem final de 
veículos.


