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APLICAÇÃO DA SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL PARA A TOMADA DE 
DECISÕES EM SISTEMAS DE MANUFATURA: UM ESTUDO DE CA SO 

COM A FERRAMENTA ARENA 

 

Resumo: 

 A SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL TEM SE MOSTRADO UMA 
IMPORTANTE FERRAMENTA PARA APOIO NA TOMADA DE DECISÕES, 
POR ESTE FATO SEU USO TEM SIDO CADA VEZ MAIS ADOTADO NAS 
EMPRESAS DE MANUFATURA.  ESTE ESTUDO APRESENTA UMA 
APLICAÇÃO DE SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL NO SETOR DE INSPEÇÃO 
DA QUALIDADE EM UMA EMPRESA DE MANUFATURA. PARA O 
DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO FORAM ADOTADAS TÉCNICAS COMO 
COLETA DE DADOS E ENTREVISTAS COM RESPONSÁVEIS PELA 
ATIVIDADE, FAZENDO-SE USO DO MÉTODO DE MODELAGEM E 
SIMULAÇÃO. ESTE ARTIGO ESTÁ SEGMENTADO EM DOIS MOMENTOS 
DE ANÁLISES. NO PRIMEIRO MOMENTO ATRAVÉS DE UM ESTUDO DE 
CASO NA EMPRESA ESCOLHIDA FORAM COLETADAS E ANALISADAS UM 
GRUPO DE VARIÁVEIS DO PROCESSO DE INSPEÇÃO DE QUALIDADE.  
NO SEGUNDO MOMENTO TEMOS A SIMULAÇÃO DE CENÁRIOS 
UTILIZANDO AS VARIÁVEIS OBTIDAS ANTERIORMENTE E A 
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS E GRÁFICOS COMPARATIVOS A 
PARTIR DOS CENÁRIOS SIMULADOS. O RESULTADO DO TRABALHO 
XMOSTROU QUE A SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL TRAZ 
SIGNIFICATIVOS RESULTADOS AOS GESTORES DA EMPRESA 
APOIANDO-OS EM SUAS DECISÕES  ATRAVÉS DE SIMULAÇÃO DE 
CENÁRIOS.  

Palavras–chave: CENÁRIOS, SIMULAÇÃO, MODELAGEM, TOMADA DE 
DECISÕES. 

 

Introdução: 

O estudo de caso foi realizado em uma empresa multinacional do setor 
de autopeças voltada para a produção de rolamentos. 

A acelerada evolução do mercado automotivo brasileiro gerou uma 
crescente demanda de peças, baseado nesse aumento de demanda os 
gestores da empresa decidiram aumentar a produtividade da empresa para 
suprir a necessidade de novos mercados. 

 



De acordo com estudos feitos por analistas de mercado contratados pela 
empresa bem como informações do sistema gerencial foi detectado um 
potencial aumento de produção na ordem de 10% a 15% do total produzido 
atualmente. 

 Em um cenário de elevados custos dos recursos produtivos e a busca 
contínua pelo aumento de produtividade, faz-se necessário o uso de softwares 
de simulação devido ao grande número de variáveis envolvidas no processo e 
também o elevado número de situações a serem simuladas para a otimização 
do processo de decisão. 

Para SILVEIRA (1996), com o uso da ferramenta de simulação 
computacional, é possível testar os projetos antes de torná-los reais, 
economizando-se assim principalmente tempo e recursos financeiros. Ou seja, 
é possível utilizar a simulação computacional como auxilio para a tomada de 
decisão.  

 
 Em um ambiente fabril as simulações podem ocorrer deste a operação 
de uma máquina, o uso adequado da mão de obra, a criação de uma nova 
linha de produção ou readequação da linha já existente, logística entre outros. 

 Levando-se em conta a acirrada disputa por mercados e especialmente 
as condições de concorrência nem sempre justas com o mercado internacional, 
o uso inteligente de recursos torna-se um diferencial especialmente na 
formação de preços bem como na agilidade de entrega de pedidos.  

 O software usado em nossos estudos será o Arena, de acordo com 
Prado (2010) o Arena foi lançado pela empresa americana Systems Modeling 
em 1993 e é o sucessor de dois outros produtos da mesma empresa: SIMAN 
(primeiro software de simulação para PC) e CINEMA os quais foram 
desenvolvidos em 1982 e 1984, respectivamente. 

 

Objetivos 

• Estudar que a utilização da simulação em processos de manufatura 

traz benefícios para a tomada de decisão através de um estudo de 

caso. 

• Simular uma situação de uma empresa de autopeças através de um 

estudo de caso. 

• Coletar dados básicos para arquitetar o modelo da simulação no 

software arena. 

• Verificar os resultados e apresentá-los para a empresa. 



Metodologia 

 Baseado em Cauchick et al. (2010) este trabalho se classifica como um 
estudo de caso longitudinal porque investiga o presente, no qual o pesquisador 
acompanha e descreve uma mudança que ocorreu em tempo real. È único por 
descrever um fenômeno ou evento único e que tem como característica 
principal, maior aprofundamento na investigação proposta. 

 Define-se o estudo de caso como uma análise aprofundada de um ou 
mais objetos (casos), para que permita seu amplo e detalhado conhecimento 
(GIL, 1996; BENTO, NAKANO, 2000). 
  

Quanto à abordagem, a pesquisa é qualitativa, em razão dos métodos 
de coletas de dados empregados e o pesquisador no papel de colaborador da 
organização se envolveu de forma direta com problema de coleta de 
informações (DIEHL; TATIM; 2004) 

Segundo Bertrand e Fransoo (2002), a modelagem e simulação, método 
de pesquisa utilizado neste trabalho, deve ser usado quando se deseja prever 
o efeito de mudanças no sistema ou avaliar seu desempenho ou 
comportamento futuro. 

Para o desenvolvimento do estudo de caso realizou-se pesquisa 
bibliográfica, entrevistas com os especialistas do processo, observação direta e 
modelagem do sistema seguindo os conceitos da pesquisa operacional. O 
estudo da simulação está baseado no modelo de pesquisa operacional 
proposto por Andrade (2009). 

 

 

 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          Figura 1: Fases de um estudo de Pesquisa Operaciona l 



Desenvolvimento 

O setor produtivo escolhido para o estudo de caso trabalha hoje em dois 
turnos de 8 horas durante aproximadamente 22 dias/mês, tem um takt time de 
96 segundos o que perfaz um total de aproximadamente 38 peças/hora. 
Levando-se em conta as 16 horas diárias de trabalho, os 22 dias/mês e as 38 
peças/hora, o total mensal da produção da empresa chega a aproximadas 
13.376 peças/mês. 

Tabela 1 – Tempos e Quantidades Produzidas 

 Turno Jornada(A) Dias Úteis(B)    Takt Time Produção/Hora(D) (A)x(B)x(D) 
   1º. 8 horas 22 dias 96 segundos 38 peças/hora   6.688 peças 
   2º. 8 horas 22 dias 96 segundos 38 peças/hora    6.688 peças 
          TOTAL 13.376 peças 

 

O setor produtivo escolhido para o estudo de caso é composto por duas 
células. Na primeira célula há um posto de trabalho onde é feita uma medição 
inicial, caso a medição não esteja de acordo com os requisitos a peça segue 
para o retrabalho na célula de origem, caso esteja de acordo com os requisitos 
a peça segue para a segunda célula composta de dois postos de trabalho. Na 
segunda célula, no primeiro posto é feita a montagem do rolamento e em 
seguida passa-se o rolamento montado para o segundo posto onde é feita 
nova medição, estando o rolamento de acordo com o projeto segue para a 
embalagem e posterior entrega ao cliente, caso o rolamento não esteja de 
acordo é encaminhado para o retrabalho no posto de montagem da mesma 
célula. 

 A simulação foi realizada utilizando o Software Arena. O fluxo do 
processo foi simulado da seguindo forma: 

 

Figura 2: Modelo de processo simulado no Software Arena 



Os recursos do Software Arena utilizados para a montagem do modelo foram: 
Create, Process, Decide e Dispose. Deste modo o modelo serviu para a 
identificação de gargalos no processo estudado. 

 

Resultados 

Cenário 1  

Para a simulação do Cenário 1 foram utilizadas as seguintes variáveis: 

Menu do Arena Run Setup 
Submenu do Arena Replication Parameters 
Hour Per Day (Horas por dia) 16 horas 
Replication Length (Tempo de Simulação) 60 dias 
 

Recurso do Arena Decide 
Nome Aprovada 
Percentual de Aprovação 93% 
 

Recurso do Arena Decide 
Nome Confere 
Percentual de Aprovação 95% 
 

Resultados extraídos dos relatórios do arena: 

Total de peças que 
entraram no 
processo 

Total de peças que 
saíram do processo. 

Tempo médio de 
fila antes do 
gargalo 
(segundos) 

Tamanho 
da fila 
(peças) 

          44765           39752      204707,66    2465,97 
 

Utilização do Gargalo em Porcentagem: 

   Embalador     Inspeção  Medição 
      63,86%        100% 45,35% 
 

Número de vezes em que cada etapa foi utilizada: 

Embalador Inspeção  Medição 
34761 36571 44765 
 

 



 Cenário 2  

Para a simulação do Cenário 2 foram utilizadas as seguintes variáveis: 

Menu do Arena Run Setup 
Submenu do Arena Replication Parameters 
Hour Per Day (Horas por dia) 24 horas 
Replication Length (Tempo de Simulação) 60 dias 
 

Recurso do Arena Decide 
Nome Aprovada 
Percentual de Aprovação 93% 
 

Recurso do Arena Decide 
Nome Confere 
Percentual de Aprovação 95% 
 

Resultados extraídos dos relatórios do arena: 

Total de peças que 
entraram no 
processo 

Total de peças que 
saíram do processo. 

Tempo médio de 
fila antes do 
gargalo 
(segundos) 

Tamanho 
da fila 
(peças) 

        67143          59656       309788,03    3728,97 
 

Utilização do Gargalo em Porcentagem: 

   Embalador     Inspeção  Medição 
      63,85%       100% 45,34% 
 

Número de vezes em que cada etapa foi utilizada: 

Embalador Inspeção  Medição 
     52126    54856   67143 
 

 

 

 

 

 



Cenário 3  

Para a simulação do Cenário 3 foram utilizadas as seguintes variáveis: 

Menu do Arena Run Setup 
Submenu do Arena Replication Parameters 
Hour Per Day (Horas por dia) 16 horas 
Replication Length (Tempo de Simulação) 60 dias 
 

Recurso do Arena Decide 
Nome Aprovada 
Percentual de Aprovação 95% 
 

Recurso do Arena Decide 
Nome Confere 
Percentual de Aprovação 97% 
 

Resultados extraídos dos relatórios do arena: 

Total de peças que 
entraram no 
processo 

Total de peças que 
saíram do processo. 

Tempo médio de 
fila antes do 
gargalo 
(segundos) 

Tamanho 
da fila 
(peças) 

        44745           38866       238126,28 
 

   2925,17 
 

 

Utilização do Gargalo em Porcentagem: 

   Embalador     Inspeção  Medição 
       65,22%       100% 45,31% 
 

Número de vezes em que cada etapa foi utilizada: 

   Embalador    Inspeção  Medição 
        35493      36576   44745 
 

 

 

 

 

 



Considerações Finais 

A utilização da simulação dos vários cenários permitiu visualizar o 
desbalanceamento entre as taxas percentuais de utilização das etapas do 
processo, foi possível identificar que etapas como “Embalador” e “Medição” 
apresentaram taxas próximas da média enquanto a “Inspeção” ficou com uma 
taxa de utilização total. 

O Cenário 2 foi o que demonstrou um aumento bastante significativo na 
quantidade de peças que entraram no processo, enquanto os Cenário 1 e 3 
ficaram muito próximos analisando a mesma variável.   

O Cenário 2 foi o que respondeu à necessidade da empresa no aumento 
de produção chegando até a exceder as expectativas. 

 A simulação mostrou-se uma ferramenta muito importante na geração de 
análises de gargalos e balanceamentos, foi possível proporcionar a 
visualização de uma fábrica de uma forma bastante próxima da realidade e 
ainda possibilitou a construção de diferentes situações de maniera rápida. 

 O projeto possibilitou o desenvolvimento do conhecimento do Software 
Arena, conhecimento dos processos de produção de uma fábrica e conceitos 
teóricos a respeito da simulação e análise de cenários.  
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