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RESUMO 

A identificação de recursos gargalos em sistemas de manufatura envolve um ciclo de melhoria 
contínua capaz de elevar a produtividade. O objetivo do artigo é aplicar a modelagem e 
simulação em um sistema de manufatura, setor de produção de embalagens plásticas de uma 
indústria farmacêutica, identificar os recursos gargalos e através do estudo de cenários propor 
soluções para melhorar a eficiência da linha de produção. O modelo conceitual foi elaborado com 
o software DIA, utilizando a técnica IDEF-SIM e para desenvolver o modelo computacional e 
estudo dos cenários foi utilizado o software Flexsim. As alterações nos cenários envolvendo o 
dimensionamento do número de funcionários e a adequação do número de máquinas implicaram 
em um incremento de 47% na produção diária de embalagens. O uso da simulação em sistemas 
de manufatura possibilita a identificação dos gargalos e fornece subsídios para a reconfiguração 
de processos. 

 
PALAVRAS CHAVE. Simulação, Sistema de manufatura, Software Flexsim. 

SIM - Simulação / AD&GP - PO na Administração e Gestão da Produção 

 
ABSTRACT 

The identification of bottlenecks resources in manufacturing systems involves a continuous 
improvement cycle to improve productivity. The objective of this article is to apply modeling and 
simulation in a manufacturing system, plastic package production sector of a pharmaceutical 
industry, identify the bottlenecks resources through the study of scenarios propose solutions to 
improve production line efficiency. The conceptual model was developed with the DIA software 
using the IDEF-SIM technique and to develop the computational model and study the scenarios 
was used Flexsim software. The changes in scenarios involving the number of employees and the 
adequacy of the number of machines resulted in an increase of 47% in the daily production of 
package. The use of simulation in manufacturing systems allows the identification of bottlenecks 
and provides information for the process reconfiguration. 
 
KEYWORDS. Simulation, Manufacturing system, Flexsim software. 
SIM - Simulation / AD&GP - OR in Administration & Production Management 
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1. Introdução  

 

A simulação é a imitação da operação de um sistema ou processo do mundo real, ela 
descreve e analisa o comportamento de um sistema. É utilizada como uma ferramenta para 
análise de sistemas de produção complexos, possibilitando através dos modelos a análise de 
cenários sem o impacto das interrupções nas operações de produção [O’kane et al. 2000].  

A simulação evoluiu a partir do Método de Monte Carlo. Em 1940 dois acontecimentos 
contribuíram para o rápido crescimento dos estudos em simulação: estudos relacionados ao 
projeto da bomba atômica por alguns estudiosos como Stanislaw Ulam e John von Neumann e a 
construção dos primeiros computadores eletrônicos de uso geral [Goldsman et al. 2009]. 

Com os avanços computacionais, a aplicação da simulação em sistemas de manufatura 
está em expansão, constituindo-se uma ferramenta poderosa na tomada de decisão, onde um 
modelo do sistema real é experimentado, possibilitando a análise das mudanças e a solução de 
problemas [Powers et al. 2012; Sargent 2011].  

Algumas áreas de aplicação da modelagem e simulação são apresentadas na literatura, a 
saber: sistema de manufatura (projetos de planta e layout, gerenciamento da capacidade, 
movimentação de materiais, etc.); sistemas de comunicação e computação (avaliação da 
confiabilidade, avaliação do desempenho, etc.); sistemas de saúde (planejamento de recursos 
humanos, gestão da oferta, agendamento de centros cirúrgicos, etc.); sistemas de transporte 
(controle de trafego, desempenho de ferrovias, etc.); e outros [Banks 1998]. 

Um dos softwares utilizados para modelar e simular sistemas é o Flexsim. Atualmente, 
sua utilização principal é nas áreas de projetos e otimização de armazéns, logística e otimização 
de linhas de produção [Chen et al. 2013]. A simulação com o software Flexsim foi utilizada para 
melhorias no layout, demonstrando a capacidade da simulação no planejamento de Sistemas de 
Manufatura Flexível [Srinivas et al. 2011]. Outros autores aplicam a simulação, utilizando-se 
desse mesmo software, com o objetivo de melhorar a qualidade do processo de manufatura, 
almejando a melhoria na qualidade do produto e diminuição dos custos de operação [Pathak e 
Bagi 2012]. 

Existem aplicações da modelagem e simulação no processo de operação de centros de 
distribuição de refrigerados, logística refrigerada (cold chain logistics), no estudo os autores 
determinam os recursos gargalos e ociosos do sistema e propõem melhorias [Zhu et al. 2014]. 
Mesclando Teoria das Restrições e Sistemas de Filas é analisada a dependência entre estações de 
trabalho em série, estudando o seu impacto sobre a produtividade do sistema de produção [Wu e 
Zhao 2015].  

O recurso gargalo tem um papel importante no desempenho do sistema. Em um sistema 
de manufatura com sistemas de filas em série, o atraso em uma estação de trabalho, pode 
comprometer todo o sistema, afetando os tempos de ciclo e a produtividade [Wu e Mcginnis 
2012]. Sob esta perspectiva, este artigo se propõe identificar os recursos limitantes (gargalos) de 
um processo de produção de embalagens plásticas, fazendo uso da simulação e apresentar 
cenários que melhoram a eficiência do processo. 

O estudo está estruturado em 8 seções. Na seção 2 é abordada a fundamentação teórica 
com: modelagem e simulação; características do software Flexsim; aspectos da simulação de 
sistemas de manufatura; e interface entre sistemas de filas e teoria das restrições. Na seção 3 é 
apresentada a metodologia aplicada. Nas seções 4 a 7 são descritos os experimentos realizados. 
Por fim, são feitas considerações finais na seção 8. 

 

2. Fundamentação teórica 

 

2.1. Modelagem e simulação 

 

A simulação leva à experimentação de um sistema real por meio de modelos [Bateman 
et al. 2013]. É caracterizada como uma ferramenta de análise de problemas que possibilita a 
compreensão de sistemas de forma eficiente [Chwif e Medina 2010]. Além de permitir o 
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exercício de dados de entrada e a observação das medidas de desempenho de saída [Law 2010]. 
 Os modelos de simulação podem ser classificados em categorias, a saber: simulação de 
eventos discretos, simulação contínua e simulação de Monte Carlo. As simulações contínuas e 
discretas levam em consideração a evolução do sistema ao longo do tempo. Já na simulação de 
Monte Carlo são utilizados geradores de números aleatórios para simular sistemas, nos quais o 
tempo não é o parâmetro mais importante [Law 2010]. 

Autores discorrem que na simulação de sistemas é necessário percorrer as etapas: 
definir o escopo do problema, os objetivos, e o modelo conceitual; construir um modelo 
matemático do problema, através de relações matemáticas ou lógicas de simulação; usar recursos 
computacionais como métodos de solução, construindo o modelo computacional; analisar os 
resultados do modelo, verificando a adequação do modelo ao problema; e implementar a solução 
do modelo na prática [Bateman et al. 2013; Bertrand e Fransoo 2002; Cauchick Miguel et al. 
2012; Law 2010; Zhu et al. 2014]. 

Na Figura 1 é apresentada uma abordagem para que o modelo de simulação seja bem 
sucedido, aplicando as fases do processo de simulação, por assim dizer: Metodologia de 
Simulação. 

 
Figura 1 - Processo de modelagem e simulação 

Fonte: [Sargent 2011] 
 

Na concepção do modelo conceitual, pode-se fazer o uso de técnicas de representação 
como o Diagrama de Ciclo de Atividades (ACD – Activity Cicle Diagram), Método de Definição 
Integrado – Simulação (IDEF-SIM – Integrated Definition Methods – Simulation), Redes de 
Petri, Gráficos de Estado (State charts), Método GRAI, e outros. Estudos fazem uma comparação 
de várias ferramentas de modelagem, categorizando-as entre métodos formais e métodos 
descritivos [Ryan e Heavey 2006]. 

A modelagem dos dados de entrada é uma das etapas mais importantes na construção 
da simulação, compreende a coleta de dados, o tratamento dos dados e a inferência. O 
comportamento probabilístico das variáveis de entrada precisa ser representado de forma correta, 
de modo que a simulação represente fielmente o sistema real [Chwif e Medina 2010]. 

Na elaboração do modelo computacional a escolha do software de simulação é 
importante, pois ela determina o tempo total do estudo da simulação. São destacadas no Quadro 1 
algumas características importantes a serem verificadas durante a escolha de um software de 
simulação: 
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Critérios de entrada Critérios de processamento Critérios de saída 

Análise dos dados de entrada Tamanho do modelo e 
velocidade de execução 

Relatório padrão com medidas 
de desempenho 

Flexibilidade de entrada e 
modelagem 

Gerador de números aleatórios Relatórios personalizados 

Interface com outros softwares Período de aquecimento Possibilidade de exportação 
dos dados 

Teste de aderência dos dados às 
distribuições de probabilidade 

Capacidade de manuseio de 
itens 

Análise estatística dos 
resultados 

Verificação da consistência dos 
dados 

Capacidade de integração de 
modelos 

Geração de gráficos 
estatísticos 

 Animação 
 

Capacidade de otimização 

Quadro 1- Critérios para avaliação e seleção de software de simulação 
Fonte: [Silva 2006] 

 
A verificação e a validação fornecem credibilidade à simulação, surgem da 

preocupação dos tomadores de decisão no que tange a confiabilidade dos resultados. A validação 
determina se o modelo conceitual representa precisamente o sistema estudado e na verificação é 
observado se o modelo computacional e sua implementação estão corretos [Sargent 2011]. 

Durante o processo de experimentação para a obtenção de resultados estatísticos 
confiáveis é necessário determinar o número de replicações, duração da execução da simulação 
após o período de aquecimento, tempo para atingir o regime de estado e a variação dos resultados 
de saída [Bateman et al. 2013]. 

 
2.2. Modelagem e simulação com o software Flexsim 

 

O software Flexsim é utilizado para modelar e simular sistemas. Atualmente, sua 
utilização principal é nas áreas de projetos e otimização de armazéns, logística e otimização de 
linhas de produção [Chen et al. 2013]. O software é capaz de modelar dados de entrada, realizar 
experimentos de simulação e otimizar sistemas, auxiliando na identificação de gargalos e 
recursos ociosos [Zhu et al. 2014]. 

Analisa os dados de entrada, ajustando a distribuição dos dados pelo ExpertFit. Permite 
a interface com outros softwares a exemplo do Excel. Simula sistemas complexos, possibilitando 
a importação de itens que não constam na biblioteca. Produz gráficos e análise estatística dos 
resultados. Avalia cenários e possibilita a otimização pelo Experimenter.  

 
2.3. Simulação de sistemas de manufatura 

 

Nos sistemas de manufatura a natureza dinâmica e aleatória das atividades leva a 
necessidade da aplicação de modelos computacionais para simular as situações reais. A 
simulação possibilita a previsão de resultados, permite o teste do impacto de mudanças, considera 
as variações do sistema em análise e sua influência no desempenho do sistema, podendo ser 
financeiramente viável [Bateman et al. 2013]. 

Destacam-se algumas aplicações da simulação em sistemas de manufatura: 
planejamento e controle de projetos; planejamento da capacidade; gestão da cadeia de 
suprimentos; gestão logística; investigação de problemas operacionais; planejamento da 
produção; controle de estoques; alocação de pessoal; gestão de atividades de manutenção; gestão 
financeira e avaliação de risco [Jahangirian et al. 2010]. 
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2.4. Sistemas de filas e teoria das restrições 

 
A Teoria das Restrições teve início com a introdução do software de programação da 

produção OPT (Optimized Production Timetables) em 1979 [Watson et al. 2007]. O objetivo 
desta filosofia de gestão é identificar as restrições e melhorar o desempenho do sistema, 
caracterizando os processos como interdependentes [Simsit et al. 2014] e maximizando a 
capacidade de produção das restrições [Golmohammad 2015]. 

A teoria das restrições é utilizada em sistemas de manufatura para melhoria da 
produtividade. Encontrar o verdadeiro gargalo em uma linha de produção não é trivial, pois a 
melhoria sobre uma estação de trabalho a montante pode causar um impacto nas estações de 
trabalho a jusante, ou seja, nas próximas estações de trabalho. Todas as estações de trabalho 
influenciam no tempo de ciclo do sistema, e não apenas o gargalo [Wu e Zhao 2015]. 

O recurso gargalo tem um papel importante no desempenho do sistema. Em um sistema 
de manufatura com sistemas de filas em série, o atraso em uma estação de trabalho, pode 
comprometer todo o sistema, afetando os tempos de ciclo e a produtividade. A indústria pode 
conter sistemas de filas muito mais complexos do que filas de servidor único, pode envolver 
servidores com capacidades e configurações diferentes, podendo haver diferentes tipos de 
interrupções [Wu e Mcginnis 2012]. 

A teoria das restrições se concentra na melhoria contínua do sistema de produção 
[Simsit et al. 2014], tendo como princípios: identificar a restrição do sistema; decidir como 
explorar a restrição do sistema; subordinar os demais recursos à decisão tomada no passo 
anterior; elevar a capacidade da restrição do sistema; retorna-se o ciclo, superando a inércia 
[Corrêa e Gianesi 2014; Goldratt 1990]. 

 

3. Metodologia de pesquisa 

 

Na simulação da produção de embalagens foram seguidas as etapas: definição dos 
objetivos e modelo conceitual; construção do modelo computacional; análise dos resultados do 
modelo, verificando a adequação; e apresentação de soluções que podem ser implementadas na 
prática. 

A modelagem conceitual foi elaborada no software DIA versão 0.97.1. O software 
utiliza a técnica IDEF-SIM, contendo elementos das técnicas de modelagem do IDEF0, IDEF3 e 
fluxograma. A simbologia utilizada é apresentada no Quadro 2.  

 

 
Quadro 2 - Simbologia utilizada na Técnica IDEF-SIM 

Fonte: [Bateman et al. 2013] 
 
Os dados de entrada foram disponibilizados pela empresa em estudo. A construção do 

modelo computacional foi realizada no software Flexsim versão 7.7.4. A partir de um modelo 
simples o modelo computacional foi sendo incrementado de forma a representar o sistema real. 
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Para obtenção de resultados estatísticos confiáveis o modelo computacional foi submetido ao 
processo de verificação e validação. A animação gráfica e os resultados do modelo foram 
avaliados, e erros foram corrigidos. A validação foi realizada pela técnica face a face. 
Para analisar o desempenho do sistema de produção foram realizados testes de cenários com 
auxílio do Experimenter, um dos pacotes estatísticos do software Flexsim, configurado para 
realizar inicialmente 10 replicações por cenário, com tempo de execução de 28.800 segundos e 
com warmup time, período de aquecimento, de 3.600 segundos. O número de replicações foi 
calculado pela equação 1, conforme Chwif e Medina (2010), com grau de confiança de 95%. 

                (1) 

 Em que: n* é o número de replicações necessárias; n é o número de replicações da 
amostra piloto; h é a precisão da amostra piloto; e h* é a precisão desejada. 
 Após o estudo dos cenários (experimentação) foram determinadas configurações que 
melhor contribuem para a eficiência do sistema. 

 
4. Objeto de estudo e objetivos  

 

Uma indústria farmacêutica foi o objeto de estudo, mais especificamente o setor 
“Produção de Embalagens Plásticas”. A produção de bolsas de soro fisiológico é dividida em 
duas etapas: a produção de embalagens plásticas e o envase. O foco desta análise foi a primeira 
etapa. A produção de embalagens plásticas é compreendida pelos processos de pesagem e mistura 
de matéria-prima, produção de componentes por injetoras, etapa de aplicação de silicone 
(componentes em específico) e montagem. 

O objetivo, a partir da simulação, foi possibilitar: (1) identificar os recursos cuja 
capacidade produtiva restringe a capacidade do sistema (recursos gargalos); (2) verificar o fluxo 
de atividades, a capacidade produtiva e a utilização dos recursos (máquinas e operadores); e (3) 
propor cenários que melhoram o desempenho do sistema. 

 

5. Concepção do modelo 

 

O modelo conceitual foi construído utilizando a técnica de modelagem IDEF-SIM.  A 
principal vantagem na utilização desta técnica: boa parte das informações geradas no modelo 
conceitual são necessárias para a modelagem computacional, assim ela fornece suporte 
considerável na implementação do modelo em computador [Montevechi et al. 2010]. Na Figura 2 
é representado o modelo conceitual. 

 

 
 

Figura 2 - Modelo conceitual – Produção de Embalagens Plásticas  
Software Dia (2016) 

 

54



Anais do XLVIII SBPO
 Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional

Vitória, ES, 27 a 30 de setembro de 2016.

 
 

Para a produção de embalagens plásticas são utilizados três tipos de matérias primas, as 
quais são pesadas, misturadas e distribuídas nas injetoras. Os componentes que saem das 
injetoras 1 e 2 seguem para a fase de montagem. Já os que saem das injetoras 3 e 4 passam por 
um processo de aplicação de silicone, parte deles seque para a montagem e outra parte vai para o 
WIP (estoque em processo) do setor de envase, não analisado neste estudo. Na etapa de 
montagem os componentes plásticos são unidos. A embalagem plástica parcialmente montada 
segue para o setor de envase.  

Definido o modelo conceitual, passou-se para a modelagem dos dados de entrada. Na 
Tabela 1 são expostas as distribuições de probabilidade dos tempos de processamento das 
máquinas, disponibilizados pela empresa em estudo. 

 

Tabela 1 - Tempos de processamento das máquinas 
 

Operação Processamento 

Pesagem e mistura Normal (25,00; 0,25) 
Injetora1 Normal (19,05; 0,59) 
Injetora 2 Normal (19,75; 1,26) 
Injetora 3 Normal (28,94; 1,00) 
Injetora 4 Normal (21,85; 0,63) 

Máquina de Silicone Normal (0,22; 0,20) 
Montadora 1 Normal (0,42; 0,04) 
Montadora 2 Normal (0,42; 0,04) 

 
6. Implementação do modelo 

 
O modelo conceitual e a modelagem dos dados de entrada deram suporte para as 

próximas fases da simulação. A fase de implementação envolveu a construção do modelo 
computacional no software Flexsim e sua verificação e validação. Foram inclusos os recursos 
fixos (máquinas e filas) e os executores de tarefas (operadores) e a lógica da produção de 
embalagens plásticas. Na Figura 3 é apresentada a configuração do layout do processo. 

 

 
Figura 3 - Modelo computacional – Cenário inicial 

Flexsim (2016) 
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 O processo de verificação é uma etapa de extrema importância na simulação, nela é 
observado se o modelo computacional e sua implementação estão corretos [Sargent 2011]. Com 
esta preocupação, a visualização da animação no Flexsim permitiu observar a simulação e, 
durante a execução do modelo, as falhas foram corrigidas. Os recursos gráficos também foram 
permitindo a observação do comportamento do sistema simulado e possibilitaram ajustes no 
modelo computacional. Foi aplicada a técnica de validação face a face para validar se o modelo 
conceitual representa adequadamente a produção de embalagens plásticas. 
 
7. Análise dos resultados do modelo 

 

 O cenário inicial foi replicado por dez vezes, e os resultados foram analisados, 
considerando uma produção média de 27.424 embalagens plásticas por dia de trabalho. Na Figura 
4-A e Figura 4-B é apresentada a utilização dos recursos. 

 

 
Figura 4-A - Utilização das máquinas  Figura 4-B - Utilização dos funcionários 

(Cenário inicial)    (Cenário inicial) 
Flexsim (2016) 

 
A injetora 3 apresenta a maior utilização do sistema, permanece operando durante 56,9 

% do tempo útil, bloqueada 40,3% e ociosa 2,8%. É possível perceber que duas montadoras não 
seriam necessárias para atender a demanda, pois a ociosidade em uma delas chega a 77,2% e a 
outra apresenta status coletando, indicando que chegou até ela apenas um dos componentes da 
montagem. Com relação à taxa de utilização dos funcionários, Figura 4-B, os operadores 2 e 2_2 
permanecem em utilização (revisando e transportando componentes), enquanto a taxa de 
ociosidade dos funcionários 4 e 4_2 ultrapassa 80%. 

Tendo como ponto de partida a análise anterior, realizaram-se experimentos para o 
balanceamento do fluxo do sistema. O primeiro passo foi adequar o número de funcionários. A 
experimentação envolveu 81 cenários, obtidos a partir de combinações, combinando de um a três 
funcionários em cada estação de trabalho. A simulação retornou 27 cenários que atenderiam a 
produção média diária, havendo ainda uma otimização. Os dez melhores resultados são 
apresentados na Tabela 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B 
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Tabela 2 - Distribuição de funcionários – teste de cenários 
 

Cenário Injetora 1 e 2 Injetora 3 e 4 
Máquina de 

silicone 
Montadora 1 e 2 

Total de 

Funcionários 

Cenário 7 1 3 1 1 6 

Cenário 8 2 3 1 1 7 

Cenário 9 3 3 1 1 8 

Cenário 16 1 3 2 1 7 

Cenário 17 2 3 2 1 8 

Cenário 25 1 3 3 1 8 

Cenário 34 1 3 1 2 7 

Cenário 35 2 3 1 2 8 

Cenário 43 1 3 2 2 8 

Cenário 61 1 3 1 3 8 

 
Os dez cenários têm em comum a exigência de 3 funcionários para executar as 

atividades das estações de trabalho das injetoras 3 e 4, validando a localização do gargalo do 
sistema. O Cenário 7 atende o volume de produção com apenas 6 funcionários. Os resultados, 
tendo por base volume de produção e número de funcionários são apresentados na Tabela 3. 

 
Tabela 3 - Produção diária – teste de cenários alterando o número de funcionários 

 

Cenário 
Produção Média 

(embalagens) 

Desvio Padrão 

(embalagens) 

Intervalo de confiança (95%) 

(embalagens) 

Cenário 7 38.030 396,1 37.747 – 38.313 
Cenário 8 38.139 253,4 37.958 – 38.321 
Cenário 9 38.096 377,9 37.826 – 38.367 
Cenário 16 38.224 489,0 37.874 – 38.574 
Cenário 17 38.258 347,9 38.009 – 38.507 
Cenário 25 38.138 392,9 37.907 – 38.469 
Cenário 34 38.175 302,6 37.958 – 38.391 
Cenário 35 38.209 271,2 38.015 – 38.403 
Cenário 43 38.362 407,8 37.999 – 38.726 
Cenário 61 38.234 318,5 38.006 – 38.462 

 
 Com seis funcionários (Cenário 7) o volume de produção média de 27.424 embalagens 
é superado, passando para 38.030 unidades. Com o dimensionamento do número de funcionários 
a ociosidade diminuiu, como pode ser observado na Figura 5-B. 

Figura 5-A - Utilização das máquinas                  Figura 5-B - Utilização dos funcionários 
(Cenário 7)                                                            (Cenário 7) 
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No Cenário 7 os tempos de processamento das máquinas pesagem e mistura, injetora 1, 
injetora 2, injetora 3 e injetora 4 ficaram mais equilibrados: 42,2%, 43,3%, 50,7%, 61,4% e 
62,2%, respectivamente. Contudo, os recursos que antecedem as montadoras permanecem 
apresentando um percentual de bloqueio. A máquina de silicone fica bloqueada 68,7% e a 
montadora 2 apresenta status coletando 33% do tempo. Assim, foi experimentado outro cenário: 
utilização de apenas uma montadora. Os resultados são expostos na Figura 6-A e Figura 6-B. 
 

 
Figura 6-A - Utilização das máquinas  Figura 6-B - Utilização dos funcionários 

(Cenário com uma montadora)   (Cenário com uma montadora) 
Flexsim (2016) 

 
Houve melhoria no fluxo do sistema, os tempos de processamento das máquinas 

ficaram ainda mais equilibrados, entre 42 e 66%, máquina de silicone e montadora 1, como o 
observado na Figura 6-A. Apesar do processamento ter ficado mais longo na montadora, em 
alguns momentos ela permanece coletando, ou seja, aguardando um dos componentes para 
executar a montagem. Mesmo retirando uma montadora, a ociosidade do funcionário 4 
permanece em 43,6%. Com a alteração dos cenários a capacidade de produção de embalagens 
plásticas aumentou 47%. A produção média passou de 27.424 unidades, com desvio padrão de 
171 unidades, para 40.349 unidades, com desvio padrão de 206 unidades, com um intervalo de 
confiança de 95%.  

 

8. Conclusões 

 
O objetivo foi aplicar a simulação em um sistema de manufatura, identificar os recursos 

limitantes (gargalos) através da simulação e, a partir da avaliação de cenários, propor 
reconfigurações para aumentar o desempenho da linha de produção. Com os cenários propostos a 
eficiência da linha de produção de embalagens aumentou, sendo a produção diária incrementada 
em 47%. 

Os gargalos foram identificados a partir da análise dos tempos de processamento e das 
filas de espera, seguindo ao exposto na literatura [Goldratt 1990]. No estudo, procurou-se 
balancear o fluxo de produção, melhorando a distribuição dos funcionários nas estações de 
trabalho, observando que duas montadoras não seriam necessárias, sendo então proposto um 
cenário com uma montadora. 

A simulação possibilitou a experimentação do sistema real através de modelos, a 
visualização das mudanças e a observação de diferentes cenários, sem implicar em custos de 
implementação e sem interromper o sistema real. Demonstrando ser uma ferramenta útil na 
identificação de gargalos de sistemas de manufatura.  

Outros cenários poderiam ser experimentados, pois a identificação da restrição do 
sistema envolve um ciclo de melhoria contínua. Estudos sobre o layout da planta também podem 
ser realizados para minimizar as distâncias de movimentação dentro do sistema.  
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