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RESUMO 
 
 

Contemporaneamente as indústrias encontram-se em cenários competitivos sendo obrigadas a 
adaptar-se às necessidades de seus clientes. Para atender a essas expectativas as 
organizações podem adotar medidas sem o devido planejamento, gerando assim o 
desbalanceamento em seus processos de fabricação, causando prejuízos de produtividade, 
qualidade, tarefas que não agregam valor ao produto final, dentre outros, os quais, por vezes, 
não perceptíveis dentro de seus processos, devido à sua situação de alta demanda. A escolha 
do tema "Reestruturação de uma linha de montagem em uma linha de produtos automotivos" 
originou-se da necessidade de melhorias em uma célula de montagem de produtos 
automotivos, onde foi detectado que suas operações apresentavam-se desbalanceadas, ou 
seja, o tempo variava muito de uma operação para outra. Neste cenário, onde um operador 
ficava sobrecarregado e outro ocioso, foi necessário um estudo de tempos e métodos com o 
objetivo de eliminar quaisquer elementos desnecessários à operação, determinar o melhor e 
mais eficiente método de executá-la e distribuir a carga das operações o mais uniformemente 
possível pelos vários postos de trabalhos. Iniciou-se então o estudo da célula de produção 
dividindo-a de forma a definir cada um de seus postos de trabalhos - Linha "A" e Linha "B", o 
que permitiu visualizar-se que haviam diversas atividades realizadas pelos operadores que não 
agregavam valor, agravando ainda mais o desnivelamento. Mediantes essas observações 
iniciou-se um trabalho para sugestões de melhorias, a fim de corrigir tais problemas. Foi 
realizada uma criteriosa cronoanálise, levantando-se os tempos “operação a operação”. 
Paralelamente a isso foi desenhado o fluxograma do processo, indicando as atividades 
predecessoras de cada operação e também o diagrama de precedências. Posteriormente, 
levantaram-se alguns indicadores da célula, tais como tempo de ciclo, tempo padrão, tempo 
normal, capacidade de produção, índice de ociosidade e grau de utilização. Com estes valores 
em mãos conseguiram-se valores bases para sugerir melhores formas de balanceamento da 
célula e uma novo layout, visando apresentar a melhor maneira de corrigir os problemas e de 
realizar a reestruturação, extraindo do processo movimentações que não agregavam valores 
ao produto final e obtendo-se ganhos em espaço físico, em quantidade de operadores para 
realizar as tarefas e aumentando-se a produtividade sem comprometer a qualidade do produto 
final. A solução encontrada foi a união das Linhas "A" e "B", onde a linha “A” passou a produzir 
gerando um estoque intermediário, o qual, posteriormente, é absorvido para continuar a 
montagem na linha “B”. Com isso, os resultados obtidos foram: ganho em espaço físico de 
23,4m², redução de um operador na linha, eliminação dos estoques intermediários entre as 
operações, ganhos em qualidade, diminuição da ociosidade de 33,48% para 21,31% e ganho 
da produtividade em 5,68 segundos por peça produzida, atendendo, assim, as necessidades 
de melhoria da empresa. Palavras-chave: Balanceamento, Cronoanálise, Tempos e Métodos, 
Produtividade  


