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 RESUMO  

 
Este trabalho utilizou o software Arena para verificar o gargalo da empresa objeto 
desse estudo, com o intuito de otimizar os processos para a redução do lead time da 
entrega de exames na área odontológica. A pesquisa de campo foi através de estudo 
de caso da empresa Pro Radiologia Odontológica, que para coleta de dados utilizou-
se o método quantitativo, os autores realizaram visitas técnicas à empresa a fim de 
coletar dados dos processos, para serem aplicados no software Arena®, no qual foi 
criado um modelo de simulação do processo atual, para serem avaliados os 
problemas e estabelecer uma proposta visando à melhoria do processo, foi-se obtido 
o seguinte resultado (entraram em média 24 solicitações de exames por dia no 
consultório para fazer os moldes e saíam apenas 8 moldes pois os processos em torno 
do forno eram utilizados durante 72% do tempo formando o gargalo). Após a análise 
dos resultados a proposição mais importante é de que a eliminação do gargalo pode 
ocorrer através da implementação de uma impressora 3D no lugar do processo 
efetuado pelo protético. 
 
Palavras Chave: Simulação; Lead Time; Teoria das Filas; Processo Odontológicos. 
 

1 INTRODUÇÃO 

Algumas das áreas da logística se bem utilizadas podem servir de solução para 

gargalos e problemas em processos, sabe-se que uma boa logística tem influência 

em toda a cadeia de suprimentos, pois com uma logística ruim os produtos e serviços 

demoram mais para serem feitos e entregues. 

Organizações necessitam de um diferencial competitivo que traga eficácia aos 

seus prazos e eficiência aos seus colaboradores por isso a Logística se tornou uma 

área independente de estudo onde através de sua ciência torna-se mais direto o 

alcance de boas estratégias, fazendo com que uma empresa alcance operações 

eficazes. 

Hoje em dia a logística tem o apoio de variadas ferramentas para o auxílio nas 

tomadas de decisão de um gestor. Com a evolução tecnológica vários softwares foram 

criados para otimizar processos das empresas, reduzir custos, ganhar tempo e 

minimizar erros.  

Para auxilio no estudo do presente artigo será utilizado o software Arena®, que 

tem como função descrever uma aplicação real de um processo ou de uma 

determinada situação, com ele é possível criar um modelo em forma de fluxograma 

para simular determinado processo, ajudando os autores a ter uma visão do que 

acontece nesse processo, tendo assim melhores condições de tomar uma decisão.  



Este estudo tem como problema de pesquisa: A redução do Lead time pode 

eliminar variâncias inesperadas como flexibilidade nas entregas e redução de custos 

na prontidão dos moldes odontológicos? Sendo assim o objetivo deste trabalho é 

aplicar a simulação para identificar o gargalo, dessa forma propondo melhoria ao 

processo da Pro Radiologia Odontológica, por meio do software Arena. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Gestão de Operações 

Para Corrêa e Corrêa (2005), a gestão de operações é formada pela atividade 

de gerenciamento estratégico dos recursos escassos (humanos, tecnológicos, 

informacionais entre outras), de sua interação e dos processos que produzem e 

entregam bens e serviços, visando atender a necessidades de qualidade, tempo e 

custo de seus clientes. Além disso, deve também compatibilizar este objetivo com as 

necessidades de eficiência no uso dos recursos que os objetivos estratégicos da 

organização demandam.  

A Gestão de Operações é encarregada da gestão dos processos de produtos 

e/ou serviço de uma empresa. Toda companhia tem operações e processos, em que 

são necessários tomar decisões, se através dessas decisões a empresa obtiver uma 

utilização eficaz de seus recursos ela terá uma grande vantagem competitiva sobre 

seus concorrentes. 

 

2.2 Filas 

Os sistemas de filas é um processo de chegada de clientes ou produtos a um 

sistema para receber um ou mais serviços, executados por certa quantidade de 

servidores. Quando a procura pelo serviço é maior do que a capacidade do sistema 

de atender a esta procura, as formações de filas ocorrem. 

 Segundo Hillier e Lieberman (2006), uma espera excessiva pode causar um 

grande impacto, essa espera pode fazer com que Veículos que precisam aguardar 

para ser descarregados atrasem embarques seguintes. Ordens de produção que 

ficam esperando para serem realizadas pode afetar a produção de lotes seguintes. 

Além de que realizar serviços após a data combinada pode resultar na perda de 

futuros negócios. 

 



2.3 Processos Aditivos  

Para Volpato (2007), processo Aditivo consiste em sobrepor camadas de 

material sucessivamente, até que o objeto tridimensional seja formado. Esse processo 

é feito por um software que cria fatias horizontais do modelo digital, que são 

impressas, solidificadas ou cortadas, e coladas umas sobre as outras 

A principal base de construção de peças produzidas pelas impressoras 3D é 

feita através do processo de manufatura aditiva de peças.  

 A vantagem nesse método é o conceito de realizar os seus protótipos com o 

peso que você desejar. Através da tecnologia 3D é possível escolher o preenchimento 

interno do seu projeto. 

 

2.4 Simulação 

Simulação é o ato de fingir ou simular determinada situação, com ela é possível 

analisar e estudar cenários de algum sistema. Segundo Pegden (1991), “simulação é 

o processo de projetar um modelo computacional de um sistema real e conduzir 

experimentos com este modelo com o propósito de entender seu comportamento e/ 

ou avaliar estratégias para sua operação”. 

Na simulação é necessária a utilização de um modelo, com ele é possível traçar 

tudo que acontece. Um modelo consegue refletir e/ou representar um processo com 

absoluta similaridade. Freitas (2008) afirma que: “Em contraste com modelos de 

otimização, um modelo de simulação é executado ao invés de resolvido”. No modelo 

simulado é permitida análises quase que a todo instante, de acordo com as 

possibilidades que surgem. 

 

2.4.1 Software Arena 

Segundo Prado (2010) o Arena® é um software que foi lançado em 1993 pela 

empresa americana Systems Modeling, criada pela união de dois programas, SIMAN 

e CINEMA. 

Segundo Fioroni (2007) o funcionamento conceitual de um modelo no Arena® 

acontece da seguinte maneira: o usuário descreve, durante a construção do modelo, 

todos os elementos estáticos como recursos e outros, e também as regras de 

comportamento a serem seguidas. Ao se iniciar a simulação, os elementos dinâmicos 

(entidades) entram no modelo, interagem com os elementos estáticos e circulam 

conforme as regras que foram modeladas. 



O Arena® utiliza um fluxograma que o usuário constrói, onde cada forma desse 

fluxograma tem uma função e uma finalidade de atendimento. Com esse software é 

possível identificar onde ocorrem filas, o uso indevido de recursos, distribuição de 

tempo, atrasos entre outros. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para Marconi e Lakatos (2003 p. 83) O método é o conjunto das atividades 

sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, que permite alcançar 

o objetivo - conhecimentos válidos e verdadeiros, traçando o caminho a ser percorrido, 

detectando erros e auxiliando as decisões do cientista. 

Nesse artigo foi utilizado o método quantitativo em complemento da pesquisa 

de campo onde foram anotados os tempos de cada processo na coleta dos dados, 

para que assim fossem aplicados ao software Arena®. As expressões foram obtidas 

através da ferramenta Input Analyser possibilitando o desenvolvimento dos dados 

reais do processo em um modelo que foi replicado por cinco vezes em único turno de 

oito horas trabalhadas, a fim de obter melhor intervalo de confiança. 

 

3.1 Caracterização da empresa e dos processos 

A empresa objeto de estudo iniciou seus serviços em 2000, atendendo 

necessidades específicas como moldes bucais para colocação de aparelhos, Laudos, 

Raio X Periapical e panorâmico, localizada em Poá a Pro Radiologia Odontológica 

atende os consultórios de sua proximidade tendo em vista uma nova imagem para o 

sorriso de seus clientes. 

Atualmente na organização Pro Radiologia ocorrem os seguintes processos, 

para fazer a distribuição dos seus moldes:  

Os pacientes chegam e são atendidos pela recepcionista que os abordam para 

o direcionamento  da sala de Raio X, após a abordagem inicial são feitas as fotos e o 

próprio exame de raio X em seguida o cliente  é direcionado para a sala da moldagem 

onde são coletados os gessos com as medidas exatas da dentição e gengiva superior 

e inferior, o gesso coletado é invertido permanecendo em secagem por 25 minutos  

para ser encaminhado ao protético que por sua vez os finaliza reunindo os moldes de 

cinco em cinco unidades em um forno após os moldes ficarem prontos eles são 

enviados para os dentistas. 

 



4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 Modelo de simulação 

Através da análise do processo citado acima foi criado o seguinte modelo de 

simulação no Arena: 

 

Imagem 2 – Modelo do processo dos moldes da Pro radiologia 

 

            Fonte: Autores (2016) 

 

4.1.1 Cenário atual 

A partir da coleta de dados feita dentro da empresa anteriores utilizou-se a 

ferramenta Input Analyser do Arena® para descobrir as expressões que seriam 

aplicadas no modelo, como demonstrado na tabela a seguir: 

 

Tabela 1 - Input Analyser 

Fonte: Elaborado pelos autores (2016) 

 

Por meio do Input Analyser, pôde-se obter que o tempo da chegada dos 

pacientes teria uma distribuição Gama, com a seguinte expressão 13.5 + GAMM (6.47, 

1.6). Obteve-se também que o tempo do Raio X que teria uma distribuição Weibull, 

com a expressão 2.5 + WEIB (3.85, 0.906). O tempo de moldagem teria uma 

distribuição Normal, com expressão NORM (11.2, 4.2). O tempo de Inversão do gesso 

é de uma distribuição Uniforme, com expressão UNIF (0.46, 2). E o tempo de produção 

do protético que deu uma expressão 160 + 41 * BETA (0.978, 0.617). 

Os resultados do relatório apresentaram os seguintes dados, durante um 

processo de 8 horas de trabalho e replicado por 5 vezes, entraram em média 24 

pacientes no consultório para fazer os moldes e saíram em média apenas 8 moldes. 

Nome Unidades Distribuição Expressão

Chegada de pacientes Minutos Gama 13.5 + GAMM(6.47, 1.6)

Raio X Minutos Weibull 2.5 + WEIB(3.85, 0.906)

Moldagem Minutos Normal NORM(11.2, 4.2)

Inversão do gesso Minutos Uniforme UNIF(0.46, 2)

Producao do protético Minutos Beta 160 + 41 * BETA(0.978, 0.617)



 

Tabela 2 - Tempo médio de espera em cada etapa do processo. 

 Fonte: Elaborado pelos autores (2016) 

 

Sendo assim, a etapa de inversão do gesso apresentou que não tem tempo de 

espera, isso acontece quando a entidade chega e à mesma já é processada. Já o 

processo de moldagem teve um tempo de espera de 0,42 minutos e o de Raio X 0,12 

minutos, as etapas produção do protético e União dos moldes na bandeja foram as 

que obtiveram maior tempo de espera uma com 42,27 e a outra com 43,77. 

 

Tabela 3 – Quantidade média em espera cada etapa do processo. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2016) 

 

As etapas do processo não apresentam filas maiores que 1,71 entidades em 

cada uma. Na tabela abaixo, têm-se as utilizações de todos os recursos do processo. 

 

Tabela 4 – Utilização dos recursos 

Fonte: Elaborado pelos autores (2016) 

Recursos Utilização
Intervalo de 

confiança 

Bianca 0,06 0,01

Forno 0,72 0,02

Gesso 0,47 0,08

Maquina de Raio X 0,3 0,03

Etapa
Numero médio 

(Un)

Intervalo de 

confiança (Un)

Inversão do Gesso 0 0

Moldagem 0,02 0,02

Produção do protético 0,37 0,14

Raio X 0,01 0,01

União dos moldes na bandeja 1,71 0,26

Etapa
Tempo Médio 

(Min)

Intervalo de 

confiança

Inversão do Gesso 0 0

Moldagem 0,42 0,49

Produção do protético 42,27 26,18

Raio X 0,12 0,15

União dos moldes na bandeja 43,77 7,73



 

Com base nos resultados do relatório emitido pelo software Arena®, pode-se 

verificar que o gargalo está no Forno que produz o protético sendo ele utilizado 72% 

do tempo. 

 

4.1.2 Cenário proposto 

Após ter verificado que o gargalo está no forno foi proposto uma mudança no 

processo colocando uma impressora 3D para fabricar os moldes. Com essa mudança 

o novo modelo do processo de produção dos moldes na empresa ficou como na 

seguinte figura: 

 

Imagem 3 – Modelo do processo dos moldes Pro Radiologia com a impressora 3D. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2016) 

 

Segundo uma reportagem do site Olhar digital o tempo total do escaneamento 

3D e a produção dos moldes feitos por uma impressora 3D é de 10 minutos, com 

esses dados definimos que o tempo de escaneamento é de 3 minutos e o de 

impressão é de 7 minutos. Após a execução do modelo conseguimos os seguintes 

dados: 

 

Tabela 5- Tempo médio de espera em cada etapa do processo (modelo 3D). 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2016) 

 

Com esse novo modelo as etapas de moldagem, inversão do gesso foram 

substituídos pelo escaneamento 3D que obteve o tempo médio de 0, sendo assim 

todos os pacientes que fizeram o Raio X já poderiam passar pela etapa do 

escaneamento 3D sem aguardar, já o Raio X obteve 0,23 minutos de tempo médio de 

Etapa
Tempo médio 

(Min)

Intervalo de 

confiança

Escaneamento 3D 0 0

Produção dos moldes 0,05 0,1

Raio X 0,23 0,38



espera, e a produção do protético que antes era de 42,27 minutos agora é 0,05 

minutos. 

 

Tabela 6 – Quantidade média em espera cada etapa do processo (modelo 3D). 

Fonte: Elaborado pelos autores (2016) 

 

Como com a impressora 3D não é necessário a união dos moldes para a sua 

produção, a etapa que continha maior número médio anteriormente que era a união 

dos moldes na bandeja com 1,71 unidade, não aparece nesse modelo, já o 

escaneamento obteve 0, o raio X 0,01 e a produção do protético que anteriormente 

era de 0,37 agora é de 0,002. 

 

Tabela 7 – Utilização dos recursos (modelo 3D) 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2016) 

 

O forno que anteriormente era o gargalo com 72% de utilização no novo modelo 

foi substituído pela impressora 3D que obteve 30% de utilização. 

 

4.1.3 Comparativo entre os cenários 

Na comparação entre os dois cenários o modelo com a impressora 3D se 

mostrou mais viável reduzindo os tempos médios de espera, e o número médio de 

espera, além de diminuir a utilização de cada recurso 

Com a implantação de uma impressora 3D no processo seria solucionado o 

gargalo, e isto se torna evidente com o número de saída de moldes verificado no 

relatório do Arena®, que no primeiro modelo era de apenas 8 moldes, com o novo 

modelo foi de 20 moldes. 

Recursos Utilização
Intervalo de 

confiança 

Impressora 3D 0,3 0,02

Maquina de Raio X 0,3 0,09

Scaneador intra oral 0,13 0,01

Etapa
Numero médio 

(Un)

Intervalo de 

confiança (Un)

Escaneamento 0 0

Produção dos moldes 0,002 0

Raio X 0,01 0,02



 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste artigo apresentou-se um modelo de simulação utilizado para a dinâmica 

operacional da Clínica odontológica Pro Radiologia. 

Com base nos dados constatados neste estudo, verificou-se que havia um 

problema no processo da empresa objeto de estudo que após uma elaboração 

detalhada e um dos tempos de processo, e a simulação no software Arena®, verificou-

se um gargalo no processo de produção do protético onde o problema era forno. 

Com objetivo de diminuir o tempo de utilização do forno (gargalo) foi feita uma 

pesquisa de mercado na busca de novas tecnologias que pudessem chegar a essa 

diminuição. Deste modo através da procura sobre possibilidades tecnológicas já 

existentes encontrou-se uma máquina (impressora 3D), cuja capacidade de 

impressão era superior a tecnologia empregada anteriormente pela empresa.  

Por meio da coleta dos tempos de elaboração de moldes da nova máquina 

realizou-se uma nova simulação e constatou-se que a sugestão apresentada reduziu 

o lead time das entregas dando mais flexibilidade a empresa. 

Para saber se essa tecnologia é viável financeiramente utilizou-se a seguinte 

fórmula: Valor do investimento/custo de fabricação do molde para saber quantos 

moldes seriam necessários para cobrir o investimento. Em uma pesquisa de mercado 

estipulamos o valor de uma impressora 3D em R$ 60.0000,00, já o custo de fabricação 

dos moldes é de R$ 33,70. Através do cálculo citado acima chegou-se à conclusão 

que serão necessários 1.592 moldes para cobrir o investimento. Portanto se a 

empresa mantiver uma demanda média de 20 pacientes por dia ela terá retorno 

aproximadamente a partir do 3 mês após a aquisição da impressora 3D, o que mostra 

que a impressora 3D é uma solução viável em relação ao custo. 
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