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Resumo 

Um dos principais objetivos das montadoras a cada lançamento de um novo veículo é a 

manutenção e incremento das vendas, visto que o mercado automobilístico está cada 

vez mais acirrado e os Países com capacidade produtiva acima das possibilidades de 

vendas.  O uso de ferramentas computacionais permite uma redução de custo e no 

tempo para  desenvolvimento do processo de fabricação do veículo. O objetivo do 

presente trabalho é a verificação dos resultados na prática da utilização do conceito 

Fábrica Digital não mais focada no desenvolvimento do processo e sim no 

desenvolvimento de uma adaptação necessária ao veículo, chamada de Tropicalização, 

porém sem perder a sinergia com o processo já desenvolvido e implantado em outra 

Planta do Grupo. Foram obtidas significativas reduções de tempo e de custos devido a 

utilização deste conceito.  Para o teste computacional, foi utilizado um software 

comercial de simulação de processos, Catia e Microstation. Os resultados obtidos 

podem ajudar no futuro, nos novos desenvolvimentos de veículos de novas gerações, os 

chamados “maquiagem” que seria uma modernização de um veículo já existente, 

buscando-se alternativas para diminuição do tempo de lançamento, bem como 

estudando diversas possibilidades de produto para minimizar os impactos financeiros no 

desenvolvimento posteriormente do processo. 
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REDUCING THE TIME OF RELEASE OF A VEHICLE USING THE 

CONCEPT FACTORY IN DIGITAL PRODUCT DEVELOPMENT  

 

 

 

 

Abstract 
A major goal of automakers every release of a new vehicle is to maintain and increase sales, since the 

auto market is increasingly fierce and Countries with production capacity above the sales possibilities. 

The use of computational tools allows a reduction of cost and time for developing the vehicle 

manufacturing process. The objective of this study is the verification of the results in practice the use of 

the Digital Factory concept no longer focused on the development of the process, but the development of 

the necessary vehicle, called Tropicalization adaptation, but without losing the synergy with the process 

already developed and implanted in another plant of the Group. Significant reductions in time and cost 

due to use of this concept has been obtained. To test the computational, Process Designer, Microstation 

and Catia commercial software was used. The results can help in the future, in the new development of 

new generations of vehicles, the so-called "face lift" that would be a modernization of an existing vehicle, 

seeking alternatives to decrease the time to market as well as studying various possibilities product to 
minimize the financial impact on the later development of the process. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 Desde que o então presidente Fernando Collor de Melo abriu o mercado 

automobilístico nacional, a concorrência passou a ficar cada vez mais acirrada, 

mundialmente a concorrência já é acirrada e existem excessos de capacidade produtiva 

em diversos países e a situação vem aumentando cada vez mais. 

 Segundo Fischer et al. (2000),  em um mercado altamente acirrado, cada 

estratégia, cada detalhe não somente ligado diretamente ao produto mas também ao 

lançamento do produto é importante, podendo ser até mesmo decisivo para o sucesso ou 

fracasso de um veículo. 

 Com um número elevado de fabricantes de veículos instalados no Brasil, e ainda 

tendo outro número também bastante elevado de veículos sendo ofertados no Brasil, 

porém fabricados em outros países transformaram o mercado nacional em um cenário 

extremamente competitivo, somado a tudo isso ainda tem-se o fator “Internet”, pois o 

lançamento de um veículo no Salão do Automóvel da Alemanha, em um prazo 

curtíssimo, já está estampado em sites de importantes do meio automobilístico, com 

detalhes de tecnologias que impressionam.  

Em alguns cenários esse fator “impacto” é ainda mais forte, em alguns 

seguimentos, um caso clássico foi quando as montadoras fizeram as lanternas traseiras 

saírem da região central da Col. C do veículo e foram para a parte superior dessa mesma 

coluna, logo que a General Motors lançou o Corsa com essa condição, outras 

montadoras, como Fiat também lançaram logo em seguida, outras montadoras também 

lançaram, fazendo com que o fator impacto tivesse sido aproveitado, mas nem tanto 

pela empresa que primeiro lançou o modelo. 

Este trabalho tem como objetivo a redução do tempo de lançamento de um 

veículo utilizando o conceito de fábrica digital no desenvolvimento de produto se faz 

tão necessário. 

 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 Diante do cenário apresentado, há a necessidade de buscar alternativas para 

reduzir o prazo para lançamento de novos produtos dotados de inovações, que atendem 

às expectativas dos consumidores nas características de design, rendimento, conforto, 

desenvolvidos cada vez em prazos menores e com preços que o mercado está disposto a 

pagar. Como desenvolver um novo automóvel é uma atividade multifuncional, que 

envolve várias áreas da empresa e, muitas vezes, outras empresas, além de profissionais 

e competências há a necessidade de integrar, desde o início, os profissionais envolvidos. 

 

 

 2.1 Engenharia Simultânea 

 

 Assim, alternativas como a Engenharia Simultânea, apresentada por Evans 

(1988), é uma ferramenta importante para as empresas que desenvolvem novos projetos. 

Ainda considerando atender às expectativas dos clientes, outra ferramenta deve ser 

destacada: o Quality Function Deployment (QFD), que tem como principal finalidade o 

aperfeiçoamento do ciclo de desenvolvimento e consiste em apresentar, as avaliações, 

necessidades e problemas a serem sanadas no desenvolvimento de um novo produto, a 



partir dos problemas e reclamações existentes (SCHÖLER, 1993). A Figura 1 ilustra um 

exemplo de utilização do conceito digital na indústria automobilística. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo de utilização do conceito fábrica digital. 
Fonte: Autor. 

 

 

 Conforme Winner et al. (1988), uma abordagem sistemática para o projeto 

trabalhando simultaneamente e integradamente aos desenvolvimento de produtos e dos 

processo relativos a eles, somando a manufatura e o suporte é a forma como pode ser 

chamada a engenharia simultânea, ou seja, basicamente a integração de todas as áreas 

envolvidas no desenvolvimento do projeto, porém ainda digitalmente. Esse conceito 

visa integrar o desenvolvimento de todos os elementos de vida do produto e do 

processo, além dos pontos de qualidade, que é impactada diretamente, pois uma análise 

mais robusta permite soluções igualmente robustas, custos, prazos e requisitos dos 

clientes. 
 

 

 

2.2 Cronograma 



 

 Cada projeto possui um cronograma, com uma escala de tempo individual, 

dependendo da complexidade e da reutilização do que já está instalado, como, por 

exemplo, o chamado face lift, que consiste em uma modificação de design, porém 

mantendo a estrutura básica do veículo, mas de qualquer forma, o desenvolvimento de 

um veículo passa pelas fases descritas abaixo: 

 

 1. Levantamento de informações que constituirão as premissas do programa; 

2. Análise de viabilidade; 

3. Definição de produto; 

4. Detalhamento dos produtos; 

5. Detalhamento de processos e fabricação. 

Conforme  apresentado por Vidal e Kaminski (2005), em um planejamento geral 

de um produto existem diversas etapas, para que sejam consolidadas a viabilidade 

desse produto, no mercado em que este seja lançado, a Figura 2 ilustra essas 

etapas citadas. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Figura 2. Etapas de um planejamento. 

Fonte: VIDAL e KAMINSKI (2005)  
 
 

 2.3 Estudo de mercado 

 

 O levantamento de informações, conforme Vidal e Kaminski (2005), que 

constituirão as premissas de um programa é baseado em informações de mercado. São 

basicamente um retorno do mercado para as empresas dizendo o que será tendência de 

vendas num futuro a médio e longo prazo. Com essas informações existe o estudo de 

viabilidade, tanto técnica quanto financeira, ou seja, análise se essa tendência de vendas 



possui viabilidade técnica e se possuirá um volume suficiente para ser viável 

financeiramente também. De posse dessas informações inicia-se a definição de produto, 

nessa fase, forma-se um novo conjunto de premissas, que será usado para nortear o 

projeto.  

 Outro ponto importante a ser estudado no projeto é a análise da legislação 

vigente para que o produto á ser desenvolvido possa atender totalmente as necessidades 

dos clientes bem como a legislação, para evitar exposição desnecessária da marca. 

 

 2.4 Engenharia de Manufatura 
 

 Ainda conforme Vidal e Kaminski (2005), o detalhamento do produto permite a 

Engenharia de Manufatura estabelecer como serão os processos de fabricação das peças 

com uma riqueza de detalhes que permite aproximar de forma satisfatória, ainda que 

através de softwares de computador.  Essa será basicamente a fase que o atual estudo 

sugere uma maior integração da Engenharia de Produto e Manufatura utilizando o 

conceito de fábrica digital e através das atualizações de desenho dos produtos pela 

Engenharia do Produto porém com foco e sendo suportado nessa oportunidade pelo 

conceito de Fábrica Digital bem como pela linha de processo em forma digital, pois já 

existe e necessita obter essa sinergia que justifica esse trabalho. E por fim, porém não 

menos importante que qualquer outra fase, se tem a definição de todos os processos 

através do que o mercado conhece como Estudo 3D, que é o momento em que a 

montadora trabalha junto com uma empresa terceira no desenvolvimento mais detalhado 

da linha abrangendo desde as primeiras definições até a disposição de cada ponto de 

solda bem como outro trabalho chamado de passagem de pinça, trabalho este que 

consiste em validar o posicionamento das pinças de soldas em cada ponto de solda 

em sua estação definida para ser aplicado, o que valida a exequibilidade do que foi 

planejado e a implantação das linhas, com seus teste e validações, nesse momento não 

mais digitalmente e sim já construído para que sejam fabricados os primeiros veículos 

de pré séries, que é como são chamadas as etapas de validação não somente do produto 

mas também do processo, antes do lançamento do veículo e a liberação da venda do 

produto. 

 Então, é ponto fundamental em toda a cadeia, que a Manufatura deva ser 

planejada e desenvolvida para que:  

 • possam ser produzidas todas as variações que o mercado espera encontrar; 

 • não hajam atrasos para disponibilizar os produtos aos clientes; 

 • todas as características qualitativas do produto estejam presentes, dentro das 

variações aceitáveis; 

 • os processos sejam claros e à prova de erros; 

 • os investimentos necessários sejam compatíveis com os previstos; 

 • o prazo para se efetivar as linhas esteja dentro das expectativas e objetivos da 

companhia. 

 Então as principais características á serem apresentadas são as seguintes:  

 • flexibilidade; 

 • qualidade; 

 • prazo; 

 • custos. 

 

 

 

 2.5 Conceito Fábrica Digital 



 

 O conceito de fábrica digital está sendo cada vez mais utilizado em Engenharias 

chamadas ou de Engenharia simultânea ou mesmo Engenharia avançada, conforme 

Vidal e Kaminski (2005). 

 O fato de poder antecipar um problema e consequentemente antecipar uma 

solução, ou mesmo uma possibilidade de mudança do conceito para que se evite tal 

situação, e isso ser ainda na fase inicial de projeto, quando tudo ainda está em forma 

digital, reduz drasticamente o custo dessa solução e prazo para implementação. Um 

exemplo bem simples e muito utilizado em qualquer discussão nesse sentido é a 

comparação de uma relocação de uma torre utilizada para localizar duas peças durante a 

soldagem. Para se relocar essa torre com o dispositivo já construído passa pelas 

seguintes fases: 

1.  Estudo digital; 

2.  Desenvolvimento e fabricação de um novo conjunto; 

3. Reposicionamento do novo conjunto no dispositivo, muitas vezes com o 

auxilio de equipamentos de medição, seja um braço tridimensional de medição, ou seja, 

um sistema de Laser de medição dependendo do tamanho e acesso a região; 

4. Refazer a furação e reposicionamento do novo conjunto, com o auxílio do 

equipamento de medição. 

Herrman (2004) já apontava que quanto antes as boas decisões forem tomadas 

melhores serão os resultados, nessa linha, se for detectada a necessidade de mudança de 

uma torre que sustenta sistemas de fixações principais que serão a base de medição do 

dispositivo enquanto este ainda esteja em fase digital de construção, essa mudança não 

passa de um simples comando no programa, não superando o prazo de poucas horas. 

Nessa fase qualquer modificação realizada no dispositivo ou mesmo no produto 

gera um impacto muito menor do que se fosse identificado apenas após o início da 

fabricação, consequentemente gerando menos tempo de modificação e menos custos, 

além da qualidade do trabalho alcançar um nível muito melhor, pois a medição dos 

dispositivos é de forma definitiva. 

A análise antecipada permite tomada de decisões também antecipada o que seria  

um fator que gera sempre ganho, a utilização de sistemas digitais, ou seja auxílio 

computacional para essas definições trazem benefícios que impactam principalmente 

custos, prazos, qualidade mas também o lançamento do veículo.  A Figura 3 mostra uma 

sequência de fotos que demonstram uma análise digital onde mostrou um problema de 

produto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 3. Exemplos de análise de dispositivos na fase digital. 
Fonte: Autor (2014). 

3 MÉTODO 



 

 3.1 Tipo de pesquisa 

 

 No caso deste trabalho será uma pesquisa qualitativa, onde será uma 

demonstração da possibilidade de redução do tempo necessário para desenvolvimento 

de um Produto utilizando o conceito de fábrica digital, com o auxilio de uma 

Workstation, contendo programas de simulação como Catia, Microstation e Process 

Designer. 

 

 3.2 Ferramenta computacional utilizada e computador 

 

 O software Process Desinger possibilita a interação entre diversos softwares 

atuando em um plataforma simples, ou seja, os produtos projetados em Catia podem ser 

convertidos em uma plataforma que permita ser analisado junto com  as pinças de solda 

também desenhados em Catia, porém também em um mesmo ambiente digital que um 

layout desenhado em Microstation, isso dentro do Process Desiger. O computador 

utilizado nas simulações foi do tipo Pentium IV – Intel com 3,2 GHz de processamento 

e 1500Mb de memória RAM. 

 

 3.3 Conceito 

 

O presente estudo trata-se de uma análise qualitativa, que visa demonstrar a 

possibilidade de redução do tempo necessário para desenvolvimento de um Produto 

utilizando o conceito de fábrica digital, com o auxilio de uma Workstation, contendo 

programas de simulação como Catia, Microstation e Process Designer. 

Cada projeto possui um cronograma, com uma escala de tempo individual, 

dependendo da complexidade e da reutilização do que já está instalado, como por 

exemplo, o que chamamos de “face lift”, que consiste em uma modificação de design, 

ou seja, podendo ser uma adaptação na região frontal do veículo, por exemplo, sendo 

modificado os paralamas e os faróis, porém mantendo a estrutura básica do veículo ou 

seja, a parte da plataforma do veículo não sofre alterações, mas de qualquer forma, o 

desenvolvimento de um veículo passa pelas fases descritas abaixo: 

1. Levantamento de informações referente as premissas do programa. 

2. Análise de viabilidade. 

3. Definição de produto. 

4. Detalhamento dos produtos. 

5. Detalhamento de processos e fabricação. 

 

3.3.1 Levantamento de informações referente as premissas do programa. 

 

 O levantamento de informações que constituirão as premissas de um programa é 

baseado em informações de mercado.  

 É basicamente um retorno do mercado para as empresas dizendo o que será 

tendência de vendas num futuro a média e longo prazo. 

 Nessa fase definiu-se a necessidade da tropicalização, ou seja, o veículo passou a 

ter medidas maiores devido a uma característica do mercado onde será comercializado, 

foi o principal ponto a ser trabalhado no decorrer deste estudo. Na Europa esse modelo é 

utilizado por apenas 4 pessoas, porém no mercado nacional o veículo seria oferecido 

para 5 pessoas, o que fez-se a necessidade das alterações para resultar em um acréscimo 

no comprimento do modelo.  



 

3.3.2 Levantamento de informações referente às premissas do programa. 

 

 Com essas informações existe o estudo de viabilidade, tanto técnica quanto 

financeira, análise se essa tendência de vendas possui viabilidade técnica e se possuirá 

um volume suficiente para ser viável financeiramente também, ou seja, caso o 

levantamento das informações orientasse a empresa para uma condição inviável, seria 

nesse momento que a Diretoria toma a decisão de seguir ou não com o projeto. 

 Para essa definição da Diretoria um dos pontos mais importante é a parte 

financeira e o impacto de prazo no lançamento do veículo, uma vez que já existe um 

ferramental desenvolvido e em funcionamento para a construção desse veículo quanto 

menor a modificação menor o impacto nesses dois aspectos apresentados. Para nortear a 

Diretoria foi utilizado o conceito da Fábrica Digital para análise das modificações de 

produto, analisando o que essas modificações de produto impactariam na modificação 

de processo.  

 

3.3.3 Definição do produto. 

 

 De posse dessas informações inicia-se a definição de produto, nessa fase, forma-

se um novo conjunto de premissas, que será usado para nortear o projeto daqui em 

diante. 

 As definições de produto foram realizadas com base nas solicitações para 

realizar a Tropicalização conforme definido nas fases anteriores, porém com o recurso 

da Fábrica Digital as definições foram realizadas de forma que os impactos no processo 

fossem minimizados ao máximo, o que mantém a sinergia com o processo já instalado.  
  

3.3.4 Detalhamento do produto. 

 

 Nessa fase é detalhado o veículo como um todo, ou seja, cada parte do veículo é 

desenhada separadamente e em conjunto, focando as regiões que sofreram modificações 

conforme a Tropicalização, as peças que não sofreram modificações são validadas com 

os desenhos validados no projeto anterior.  

 Cada peça que sofreu modificação é sujeitada novamente a todas as fases de 

validação de produto junto às áreas impactadas, assegurando que o nível de informação 

alcance a todas as áreas, assim como, se as definições atendem e são factíveis. O 

departamento de Compras, com seus especialistas e a Engenharia de Manufatura 

auxiliam de forma a verificar se todas as modificações são possíveis de serem 

implementadas. 

 

3.3.5 Detalhamento de processos de fabricação. 

 

 Nessa fase é detalhado os processos de fabricação de forma que possibilite ao 

setor de Compras a negociação com fornecedores para a construção da linha de 

fabricação assim como para auxiliar aos fornecedores no desenvolvimento do processo.  

 Nessa fase o conceito de Fábrica Digital é comumente utilizado pois permite 

antecipar os problemas de fabricação e construção da linha de processo. Quanto antes os 

problemas forem identificados menor o impacto tanto quanto a prazo como financeiro, 

devido a isso as fases de Estudo 3D e passagem de pinça passam a ser analisadas de 

forma minuciosa. 

 



4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Este trabalho demonstra que com a utilização do conceito de fábrica digital foi 

possível reduzir o tempo necessário para lançamento de um veículo em 11% do tempo 

total e aproximadamente em 6% do custo, utilizando tal conceito que até então era 

utilizado somente no desenvolvimento de processos,  no desenvolvimento de Produto, 

de tal forma que a sinergia com os processos já instalados sejam cada vez maiores. 

Devido aos pontos de sigilosidade e estratégicos da empresa os valores são apresentados 

em porcentagem pois informações como tempo total para lançamento de um projeto 

bem como o custo total do mesmo faz parte de um quadro de informações 

extremamente sigilosa para as empresas desse ramo. Abaixo uma figura com um Macro 

cronograma de projeto automobilístico utilizado como referência para o 

desenvolvimento de um veículo tendo como princípio um veículo novo mas já com os 

conceitos de fabricação validado, quando utiliza-se o conceito de Fábrica Digital na fase 

de Engenharia de manufatura, auxiliando no desenvolvimento do ferramental, 

antecipando os problemas, e realizando uma etapa de passagem de pinça, trabalho esse 

que consiste em validar todos os pontos de solda com suas respectivas pinças de solda, 

esse trabalho situa-se dentro da fase de Projeto e Construção.  

 Com isso as fases principais do projeto são: 

 

1. Estudo; 

2. Contratação; 

3. Projeto e Construção; 

4. Instalação; 

5. Testes 01; 

6. Testes 02; 

7. Testes 03; 

8. Lançamento 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Macro Cronograma de Projeto automobilístico. 
Fonte: Autor (2014). 
 

 O Macro Cronograma é composto por fase de responsabilidade direta da 

montadora e também do fornecedor, pois nessa fase o fornecedor foi nomeado pela 

equipe de Compras e passa a atuar de forma integrada com a Equipe da Engenharia de 

Manufatura da montadora. 

 Com a utilização do conceito Fábrica Digital foi possível reduzir os impactos da 

Tropicalização, o departamento de Engenharia de Produto desenvolveu as modificações 

necessárias com os desenhos em 3D da Linha de fabricação construída e instalada em 



outra Planta do grupo na Europa que já produz o mesmo modelo realizando assim as 

modificações conforme necessárias porém minimizando ao máximo os impactos e 

necessidades de modificações no processo, com isso na figura abaixo percebe-se a 

redução no prazo, possibilitando o lançamento do veículo antecipadamente, em 

aproximadamente 11% em relação ao prazo inicial.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Macro Cronograma de Projeto automobilístico. 
Fonte: Autor (2014). 
 

5  CONCLUSÃO 

 

 Os desenvolvimento e domínio de ferramentas, tecnologia e conceitos existentes 

na Fábrica Digital, possibilitam reduzir investimentos, reduzir prazos e formar, 

efetivamente, um diferencial da empresa que aplica dele, tanto dentro do próprio grupo 

que ela participa, como frente à concorrência.  

 No caso deste trabalho a utilização da Fábrica digital como ferramenta para 

desenvolvimento de produto torna essa etapa mais integrada ao desenvolvimento do 

projeto como um todo permitindo uma sinergia entre as áreas de forma a desenvolver 

um projeto mais conciso e estruturado, evitando desenvolvimentos de produto que 

interfiram diretamente no desenvolvimento da linha de fabricação.  

 A redução de tempo necessário para lançamento foi demonstrado através do 

Macro Cronograma, onde foi possível identificar a redução de aproximadamente 11% 

do tempo total necessário para o desenvolvimento de um projeto desta complexidade, e 

assim demonstrando suas grandes vantagens frente a concorrência. 

 Desta forma, redução da complexidade, redução de investimentos, redução dos 

prazos, maior confiança na formação das diferenciações garantem a formação de um 

produto que atende às pré-condições para a sobrevivência da empresa, permitindo a 

mesma possuir um maior fator de competitividade, respondendo ao mercado nas 

variáveis: custo, qualidade, prazo, flexibilidade e inovação. 
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