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AVALIAÇÃO DO INVESTIMENTO PARA O AUMENTO DA CAPACIDADE 

PRODUTIVA DE UMA LINHA DE PRODUÇÃO ATRAVÉS DE SIMULAÇÕES 

COMPUTACIONAIS 

 

RESUMO 

A simulação computacional utiliza técnicas matemáticas, que permitem imitar o 

funcionamento de praticamente qualquer tipo de operação ou processo do mundo 

real, com o propósito de entender seu comportamento e/ou avaliar estratégias para 

sua operação. Na área da produção, simular uma operação traz diversos benefícios 

para a empresa, por exemplo, não parar uma linha de produção para fazer testes de 

layouts, avaliar antecipadamente se um investimento na operação trará o retorno 

esperado e, principalmente, economia de tempo e dinheiro. Este trabalho consiste em 

mostrar as vantagens da simulação de um modelo computacional dentro das 

organizações, com o objetivo de fazer a avaliação de um investimento para aumentar 

a capacidade produtiva de uma linha de produção de uma empresa do Sul de Minas 

do ramo de artigos escolares. A metodologia usada é a descrita por Chwif e Medina 

(2010) e se estrutura em três grandes etapas: a concepção e formulação do modelo, 

a implementação do modelo e a análise dos resultados obtidos. Na etapa de 

implementação do modelo será utilizado o software Promodel®, desenvolvido pela 

ProModel Corporation.  

Palavras chave: simulação computacional, capacidade produtiva, software Promodel  

 

INTRODUÇÃO 

Com a constante pressão enfrentada pelas organizações para aumentar a 

produtividade, reduzir custos e ganhar competitividade, a simulação tornou-se uma 

ferramenta importante, por proporcionar uma forma de modelar o comportamento 

dinâmico dos sistemas, com a possibilidade de criação de cenários distintos, sem 

gerar custos, considerando a interação dos recursos e interdependência dos tempos 

entre as atividades envolvidas. (BAINES, 2004) apud (CORREA; MELLO; PEREIRA, 

2015). Para Freitas (2008) apud Bortoluzzi (2013), a simulação pode ser uma 

ferramenta muito útil para aperfeiçoar o mapeamento do processo, uma vez que 

permite identificar e apontar as falhas, gargalos, e também de uma forma simples e 

rápida, testar modificações na tentativa de melhora do processo. 
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OBJETIVOS 

Este trabalho tem o objetivo de fazer a avaliação de um investimento para 

aumentar a capacidade produtiva de uma linha de produção. O objeto do estudo é 

uma linha de montagem de uma empresa do Sul de Minas do ramo de artigos 

escolares, que devido à uma negociação de vendas, se encontra frente a possibilidade 

de um aumento significativo da demanda. 

 

METODOLOGIA 

Este trabalho é desenvolvido de acordo com a metodologia descrita por Chwif 

e Medina (2010) e está estruturado em três grandes etapas, sendo elas a concepção 

e formulação do modelo, a implementação do modelo e a análise dos resultados 

obtidos. A etapa de concepção inclui a coleta dos dados e a elaboração do modelo 

conceitual do sistema. A etapa de implementação do modelo conceitual será realizada 

por meio do software Promodel®, desenvolvido pela ProModel Corporation. Na etapa 

de análise, os resultados do investimento para o aumento da capacidade de produção 

são gerados, documentados e analisados, permitindo a criação de novos cenários 

para avaliação de melhorias no sistema.  

 

DESENVOLVIMENTO 

A simulação computacional pode ser definida como a representação virtual de 

um sistema da vida real através de um modelo, tornando possível o estudo do sistema 

sem que seja necessário construí-lo na realidade, ou mesmo fazer modificações 

nesse sistema, e estudar os resultados dessas modificações, sem que haja 

necessidade de alterá-lo previamente. (HARREL, GHOSH e BOWDEN, 2000) apud 

(OLIVEIRA et al., 2015). Segundo HARRELL et al. (2000) apud Souza (2010), 

simulação é a imitação de um sistema real modelado em computador para avaliação 

e melhoria do seu desempenho. Já para Chung apud (Pereira; Beneti; Loiola, 2015), 

a simulação de sistemas é o processo de criar e experimentar um sistema por meio 

de um modelo matemático computadorizado. Este sistema pode ser definido como o 

conjunto de componentes ou processos que se interagem e que recebem entradas e 

oferecem resultados para algum propósito. 
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RESULTADOS PRELIMINARES 

Espera-se que com os resultados obtidos atráves da simulação do modelo 

computacional seja possivel obter dados concretos para analisar a viabilidade do 

investimento visando aumentar a capacidade produtiva da linha de produção. 
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