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RESUMO 

Para qualquer empresa que possua linhas de montagem ou fabricação é muito importante ter 

seus processos mapeados, mas a realidade das empresas brasileiras revela o contrário. Como 

tentativa de ajudar estas empresas, este trabalho pretende viabilizar um Birô para atende-las 

neste quesito, possibilitando melhor conhecimento de seus processos e outros tipos de 

estudos, inclusive estudos de simulação computacional. 

INTRODUÇÃO 

A situação da competitividade brasileira está cada vez pior, o desempenho da indústria vem 

apresentando resultados negativos, a participação no PIB foi reduzida a patamares de 17%, 

menor valor percentual dos últimos cinquenta anos.  

O ambiente de negócios no Brasil impõe dificuldades e restrições ao crescimento das 

empresas. Dentre estes diversos fatores, destacam-se a elevada carga tributária, altos encargos 

trabalhistas que oneram o custo do trabalho, a infraestrutura precária, burocracia 

governamental e falta de mão de obra qualificada. Estes fatores contribuem para a redução de 

competitividade. 

A questão que norteia este trabalho é como disponibilizar ferramentas de simulação que 

possibilitem melhorar o cenário para as Micro e Pequenas empresas que não dispõem de 

recursos financeiros para grandes investimentos, além de dificuldades em conseguir mão de 

obra especializada.  

O projeto que viabilizará este Bureau busca ser apoiado por organismos de fomento, o que 

permitiria que as PME possam utilizar, por determinados períodos de tempo, softwares de 

Simulação e, ao mesmo tempo, encontre profissionais habilitados a prestar a assistência 

tecnológica que necessitam. 

OBJETIVO  

O objetivo deste trabalho é estruturar a criação de um Bureau de simulação a fim de contribuir 

para o aumento da produtividade e competitividade de empresas de Micro, Pequeno e Médio 

porte. 
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METODOLOGIA 

Para obter os dados necessários serão feitas pesquisas básicas, explicativas e bibliográficas 

para adquirir conhecimento sobre a simulação computacional, tendências do mercado das 

pequenas e médias empresas e dados sobre a empresa estudada para mapeamento e simulação 

da linha de produção. Os dados primários serão extraídos diretamente da área de produção de 

empresas que, através de visitas guiadas, conversas com o responsável pela produção e 

tomadas de tempo de cada atividade do processo produtivo. Dados secundários serão obtidos 

com os operários de cada atividade e com a diretoria das empresas envolvidas.  

DESENVOLVIMENTO 

O mapeamento de processos  realizado no presente trabalho possui um curto espaço de tempo, 

para que a finalidade de “uma rápida fotografia” do processo seja alcançada e que ao término 

do mesmo, o ambiente não tenha se modificado muito a ponto de não refletir mais a condição 

inicial do levantamento das atividades.  

Assim, de modo geral, o mapeamento de processo executado possui os seguintes passos: 

1. Identificação dos produtos e serviços e seus respectivos processos. Os pontos de inicio 

e fim dos processos são identificados neste passo; 

2. Reunião de dados e preparação; 

3. Transformação dos dados em representação visual para identificar gargalos, 

desperdícios, demoras e duplicação de esforços.  

Alguns softwares disponíveis para realizar estas análises de processo no Brasil são o Plant 

Simulation da Siemens, o Delmia da Dassault Systèmes, o Witness da Lanner, o Arena e o 

Simul8. A Escola de Engenharia Mauá dispõe de licenças acadêmicas para estes softwares, 

que podem ser modificadas para licenças profissionais junto com o andamento deste trabalho.  

Com a Simulação Computacional aliado ao mapeamento de processo da empresa estuada, é 

possível avaliar riscos, necessidades e custos envolvidos em aprimoramentos de linhas de 

produção, auxiliando na tomada de decisão. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

A simulação computacional quando utilizada em de linhas de fabricação, possibilita verificar 

quais resultados podem ser obtidos pela aplicação de diversas ferramentas de engenharia de 

produção (lean manufacturing, kanban, melhorias em layout e etc). O resultado dessa 

simulação pode tornar possível a redução e dimensionamento de estoques, melhoras nos 

resultados logísticos, estudo de arranjos físicos, gargalos e capacidade instalada.   
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A utilização da ferramenta de simulação computacional traz alguns benefícios como a 

possibilidade de analisar longos períodos em pouco tempo. Um estudo de simulação costuma 

mostrar como realmente um sistema opera, em oposição à maneira com que todos pensam que 

ele opera (BANKS; CARSEN, 1984), fazer análise “What if...” e análise de cenários para 

decidir qual é o mais indicado para implantação, além de prover maiores informações para a 

tomada de decisões, deixando de lado práticas que funcionam por simples intuição de quem 

cuida da produção. 

O Bureau irá oferecer como produto horas de consultor especializado em Mapeamento de 

Processos e Simulação Computacional destes processos e análises de cenários. Uma vez que 

uma empresa tenha os dados coletados e inseridos nos programas, é possível que ela retorne 

depois com uma proposta de melhoria, com a alteração ou ajuste dos dados seria possível em 

curto prazo oferecer uma Análise de Cenários de como a produção deve se portar no caso de 

uma alteração ou outra ocorrer. 
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