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                                            Resumo 

 

O objetivo deste artigo é estudar as perdas e extravios de bagagens, a fim de 

diminuir a incidência e facilitando a identificação por meio da automação, gerando 

melhores resultados, confiabilidade do processo. A metodologia utilizada nesta 

pesquisa foi, segundo Gil (2008), uma pesquisa exploratória que consiste em uma 

maior familiaridade com o problema, dependendo de uma pesquisa bibliográfica 

para melhor compreensão com fontes de livros, e outras pesquisas e artigos. Estudo 

de caso onde se consiste um estudo profundo onde permita um amplo e detalhado 

conhecimento. Dessa forma foi utilizado o software ARENA para executar a 

simulação da logística do processo. Dados preliminares mostraram que á 

possibilidade de diminuir consideravelmente o extravio de bagagens no setor, ainda 

por meio do programa buscar dados para otimização de tempo durante o processo. 

Foi possível fotografar algumas áreas e outras não por motivo de sigilo do 

patrimônio. 

1 Introdução 

Este artigo mostra a importância da automação do setor de balcão do guiché, e 

apresenta uma análise de viabilidade de automação feita após a visita técnica ao 

Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU), na Grande São Paulo. Qual a 

viabilidade de implementação na movimentação por esteiras de bagagens no 

Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU)? Será estudada a viabilidade da 

automação utilizando simulação Arena, buscando diminuir o tempo de espera do 

processo e diminuir extravios de bagagens aumentando a qualidade do serviço 

prestado. Muitos atrasos ocorrem pela mescla de bagagem depois do check-in do 

balcão (guichês), entretanto os balcões utilizam a mesma esteira assim sendo 

automaticamente a mescla de bagagens de diferentes companhias ou até mesmo 

destinos.  

4 Desenvolvimento 

Utilizando o programa Arena será analisada a movimentação da bagagem nas 

esteiras, onde será aplicado dados iniciais de uma quantidade média de bagagens 

durante o guiché para o embarque, e serão analisados os cenários sem e com a 

automação para visualizar se há melhorias com as mudanças no processo.  

 



Um dos principais softwares para planejamento e analise de viabilidades em 

processos virtuais para reais é o Arena, ajudando a visualizar de maneira mais clara 

o problema. De acordo com Prado (2010), simulação é uma técnica que realiza a 

função de um sistema existente em um computador, podendo ser diversos tipos de 

processos como tráfego de uma rua, linha de produção de uma empresa, filas entre 

outras situações decorrentes e neste trabalho se encontra simulação real de uma 

movimentaão de bagagens no aeroporto. O Arena tem como caracteristica a 

visualização do sistema como um conjunto de estações que contem um ou mais 

recursos (entidades ou transações) que se movimentam no sistema. 

A logistica aérea também se adequa nesses quesitos primordiais para a evoluçao, 

de acordo com Novaes (2007), na logística aérea de passageiros mostra-se o quão 

é importante o gerenciamento logístico, devido a sua forte tendência vem crescendo 

em grande escala no território Nacional e Internacional, graças a globalização. 

A prioridade principal de qualquer empresa é se manter no ápice e para isso 

necessita uma boa gestão e nesse quesito segundo Oliveira (2009), as grandes 

empresas e as mais competentes no mercado em diversos setores já sabem dessa 

questão que um bom atendimento é um principio básico para aumentar os lucros. 

As Companhias devem se atentar a uma crescente introdução técnicas de gestão e 

administração, utilizando meios computacionais muitas empresas utilizam a 

automatização nas áreas operacionais para um eficiente controle, aumentando a 

qualidade do serviço. (VALENTE et al., 2008). 

Figura 1: Processo de movimentação de bagagens sem automação 

 

Fonte: elaborada pelo autor (2014) 

 5 Resultados preliminares 

 Conforme visto na Figura 1, em dados preliminares o processo sem automação 

gera incidentes de extravios de bagagens. Por meio do estudo de caso, em alas 

específicas como o Centro Operacional Administrativo (COA), ala de identificação e 



pátio, utilizando a automação com base na utilização do programa Arena, 

parcialmente foi obtido resultados como diminuição de extravios de bagagens no 

setor de separação para os determinados locais e com a conclusão do artigo 

analisar a viabilidade de uma  otimização na redução de tempo e assim melhorar 

qualidade para o cliente  e futuros processos operacionais. Com utilização do Arena 

se busca obter a diminuição expressiva de extravios de bagagens e diminuição do 

tempo no proceso, gerando uma melhor logistica.  
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