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RESUMO 

 

 

A aplicação do sistema Lean Office, vertente da Lean Manufacturing, baseia-se nos 

princípios do pensamento enxuto em atividades administrativas – setor caracterizado como 

potencial para a execução dos princípios lean, uma vez que apenas cerca de 1% de suas 

atividades são classificadas como atividades que agregam valor e as funções administrativas 

são responsáveis por inflar os custos de entrega de produto ou serviço. O principal desafio 

do Lean Office se refere à natureza por vezes abstrata dos processos administrativos, 

tornando o mapeamento dos fluxos de informações uma tarefa complexa, diferentemente dos 

processos de manufatura. A simulação tem por objetivo prever o impacto das oportunidades 

de melhorias evidenciadas pelo Lean, a baixo custo, e sem intervenções no sistema real. No 

presente trabalho, a Simulação desempenha uma metodologia de auxílio à implementação do 

Lean Office no setor de vendas de uma empresa, tornando possível explorar novas políticas 

de alocação de funcionários a fim de garantir o nivelamento de trabalho entre eles, melhorar 

a compreensão e visualização dos desperdícios existentes no sistema, e demonstrar o impacto 

esperado. O trabalho constatou que a aplicação das otimizações Lean refletiriam na redução 

de 62% do lead time do estado atual e que seria capaz de assegurar o nivelamento de 

trabalho com 44% funcionários a menos no setor.   
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1 INTRODUÇÃO 

O Sistema Toyota de Produção foi desenvolvido por Taiichi Ohno no Japão, a partir do final 

da Segunda Guerra Mundial. O sistema ganhou notoriedade na década de 1970, quando a 

Toyota Motors, líder japonesa na fabricação de automóveis, despontou com um desempenho 

inigualável diante do cenário conturbado da primeira crise do petróleo, ocorrida em 1973. A 

partir disso, o sistema que tem por objetivo aumentar a eficiência da produção através da 

eliminação consistente e completa de desperdícios (OHNO, 1997) rompeu com o ultrapassado 

modelo de produção em massa e deu origem a um novo modelo de produção industrial, 

conhecido como Sistema de Produção Enxuta ou Lean Manufacturing. 

O Lean foi concebido inicialmente para os processos de manufatura e tem se expandido para 

outros departamentos da indústria. Isso se deve ao fato de que nem todos os recursos 

necessários ao bom funcionamento de uma organização são utilizados diretamente pelos 

processos de produção. Segundo Tapping e Shuker (2010), cerca de 60% a 80% dos custos 

envolvidos na entrega de um produto ou serviço são decorrentes de funções administrativas e, 

para Hines e Taylor (2000), apenas 1% do trabalho, em ambientes de fluxo de informação, 

corresponde às atividades que agregam valor ao produto ou serviço do ponto de vista dos 

clientes. 

Diante deste contexto, evidenciou-se a necessidade de tornar os processos administrativos 

mais enxutos. Assim, surgiu uma nova vertente do Lean Manufacturing, a qual foi 

denominada como Lean Office, ou, traduzido livremente, como escritório enxuto. Essa nova 

vertente, porém, baseia-se no gerenciamento do fluxo de valor das áreas administrativas, onde 

o produto é a informação, buscando minimizar os desperdícios e maximizar o fluxo do 

produto, segundo Tapping e Shuker (2010). 

Entretanto, embora a aplicação dos conceitos do Lean evidenciem as oportunidades de 

melhoria, ainda é complexo prever os resultados advindos das mudanças. Neste contexto, a 

Simulação pode ser utilizada com o intuito de facilitar a análise antecipada destes impactos. 

De acordo com Law e Kelton (1999), a Simulação é o ato de imitar um procedimento real em 

menor tempo e com menor custo, permitindo um melhor estudo do que vai acontecer e de 

como consertar erros que gerariam grandes gastos.  

O objetivo geral deste trabalho é estudar a distribuição de tarefas em um escritório com o 

intuito de diminuir o lead time de pedido do cliente pela eliminação de desperdícios, 

aplicando-se, para tal, os conceitos do Lean Office e Simulação.  

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este trabalho aborda a aplicação de simulação como ferramenta de auxílio à implantação do 

Lean em ambientes administrativos. Logo, torna-se necessário compreender de forma mais 

aprofundada os conceitos que envolvem o Lean Manufacturing, o Lean Office e a Simulação 

a Eventos Discretos.  

 

2.1 Sistemas de Produção Enxuta 

O Sistema Toyota de Produção, idealizado por Taichii Ohno, consiste em uma filosofia de 

gerenciamento de trabalho para atender aos clientes no menor tempo possível, na mais alta 

qualidade e com o menor custo possível (TURATI; MUSETTI, 2006). Para que essa meta 

fosse alcançada foi necessário eliminar desperdícios e enxugar os processos das empresas, ou 

seja, eliminar ou minimizar as atividades que não agregassem valor ao produto. 



O ponto de partida essencial para o pensamento enxuto é o valor. O valor só pode ser definido 

pelo cliente final. Ele só é significativo quando expresso em termos de um produto ou serviço 

específico, que atenda às necessidades do cliente a um preço específico e a um momento 

específico (WOMACK & JONES, 2004).  De acordo com Cabral e Andrade (1998), 

especificar valor permite a identificação das atividades que contribuem para que o produto 

atenda aos requisitos exigidos pelo consumidor, já as atividades restantes são consideradas 

fontes de desperdícios e, portanto, devem ser eliminadas. 

Segundo Ghinato (2002), os desperdícios são atividades completamente desnecessárias, que 

geram custos e não agregam valor ao produto ou processo. As atividades podem ser 

classificadas em três grupos, de acordo com Hines e Taylor (2000): 

 Atividades que agregam valor: atividades pelas quais os clientes estão 

dispostos a pagar, pois, sob suas perspectivas, elas agregam valor ao produto 

ou serviço e, portanto, são necessárias.  Essas atividades representam cerca de 

5% das atividades realizadas em ambientes de manufatura e cerca de 1% em 

ambientes administrativos; 

 Atividades que não agregam valor, mas que são necessárias: neste grupo, 

concentram-se as atividades que não agregam valor sob a perspectiva do 

cliente, ou seja, eles não estão dispostos a pagar por elas, entretanto, elas são 

necessárias ao menos em curto e médio prazos, por motivações técnicas ou 

econômicas. Deve-se buscar eliminá-las assim que possível. Essas atividades 

representam, em média, 35% das atividades em ambientes de manufatura e, em 

média, 50% em ambientes administrativos; 

 Atividades que não agregam valor e que são desnecessárias: são as 

atividades que não contribuem para a entrega de valor ao cliente. Isto é, são 

desnecessárias sob qualquer circunstância e o cliente não se dispõe a pagar por 

elas. Tratam-se de desperdícios puros, os quais deverão ser eliminados no curto 

prazo (imediatamente). Estas atividades abrangem, em média, 60% dos 

esforços de uma empresa do setor de manufatura e, em média, 49% em 

ambientes administrativos. 

Deste modo, torna-se necessário eliminar e reduzir as atividades que não agregavam valor ao 

cliente, os chamados desperdícios. Em sua obra, Ohno (1997) avança na compreensão dos 

desperdícios, classificando-os em sete tipos: 

 Superprodução: Classificado como o desperdício mais danoso, pois esconde 

as outras perdas e é o mais difícil de ser eliminado. A superprodução divide-se 

em duas vertentes: perda por produzir demais e perda por produzir 

antecipadamente. Sendo assim, os princípios da produção enxuta sugerem que 

as empresas produzam somente o que é necessário, na quantidade necessária e 

no momento necessário. 

 Espera: Representa o tempo de espera que ocorre quando o produto fica 

parado na linha devido à falta de recursos disponíveis.  Ocorre principalmente 

por falta de sincronização entre as etapas do processo, linhas de produção 

desbalanceadas e grandes lotes. 

 Transporte: É o deslocamento de materiais e até mesmo de informações de 

um lugar a outro durante o processo de produção. A atividade não agrega valor 

ao produto e, portanto, deve ser eliminada ou reduzida ao máximo. 

 Processamento demasiado: São etapas do processo que podem ser eliminadas 

sem afetar as características e funções básicas do produto ou serviço. 



Documentação desnecessária pode ser considerada uma forma de desperdício 

de processamento. 

 Inventário: São os estoques excessivos sob a forma de matéria-prima, material 

em processamento e produto acabado, eles geram custos para as empresas e 

devem ser minimizados.  

 Movimentação: São as perdas geradas pela movimentação desnecessária dos 

operadores durante a execução da tarefa. Podem ser causadas por instruções de 

trabalho não padronizadas, layout ineficiente ou aspectos ergonômicos;  

  Defeitos: Provêm de processos de produção ineficazes que geram produtos 

defeituosos que devem ser refugados ou retrabalhados. Em ambos os casos, o 

resultado é o desperdício de recursos aplicados na produção, como matéria 

prima, mão de obra e energia elétrica. 

2.2 Lean Office 

O Lean Office é a aplicação dos princípios do pensamento enxuto em atividades não 

manufatureiras (TURATI; MUSETTI, 2006). Ou seja, é um sistema de gestão voltado para 

processos em que o fluxo de valor não está vinculado aos materiais e sim à informação e ao 

conhecimento (MCMANUS, 2005).  

O pensamento enxuto aplicado nas áreas administrativas passa a ser de vital importância, 

principalmente quando se constata que 60% a 80% de todos os custos envolvidos para 

satisfazer a demanda de um cliente são de natureza administrativa (TAPPING; SHUKER, 

2010). Grande parte dos desperdícios verificados na organização estão presentes nas 

atividades realizadas nos escritórios e precisam ser identificados para a sua correta redução ou 

eliminação. O Lean Office surge, então, como desdobramento da filosofia Lean para combater 

as atividades que não geram valor no meio administrativo, trazendo vantagens competitivas às 

organizações ao permitir que os escritórios atendam seus clientes de forma mais rápida, 

eficiente e com baixo custo. 

Para McKellen (2005), os benefícios típicos de implementar o Lean Office são:  

 Comunicação eficiente pela gestão visual: utilização de murais atualizados e 

organizados, bem como a divulgação eletrônica de informações;  

 Utilização eficiente do espaço: eliminação de áreas de armazenamento de 

arquivos físicos, bem como a utilização do armazenamento on-line de 

arquivos; 

 Redução de tempos de atravessamento: identificação e eliminação de 

demoras entre departamentos, bem como a eliminação do excesso de 

aprovações para compras de materiais de escritório e de equipamentos; 

 Redução da quantidade de papel processada: redução e eliminação da 

impressão de e-mails para futuras consultas, bem como a redução da 

quantidade de cópias; 

 Formalização dos sistemas de atravessamento de documentos: 

implementação de procedimentos operacionais padrão; 

 Redução dos tempos de reuniões: comunicação antecipada e eficiente de 

reuniões necessárias, que comecem e terminem na hora marcada;  

 Eliminação de notificações de computadores internos: verificação dos 

dados on-line e de terminais externos. 

 Motivação das pessoas: utilização do empowerment.  

 



O principal desafio do Lean Office se relaciona diretamente à natureza muitas vezes abstrata 

dos processos de gestão, nos quais a informação e o conhecimento são variáveis e de difícil 

controle. Além disso, é difícil enxergar os desperdícios, pois os processos são menos 

estruturados. Deste modo, eliminar desperdícios no fluxo de valor de informações e 

conhecimentos nem sempre é trivial, diferentemente dos processos de manufatura, os quais 

permitem uma identificação mais fácil do fluxo de materiais.  

A aplicação dos conceitos de Lean Office exige uma releitura do que são os desperdícios. 

Sendo assim, baseado nos sete tipos de desperdícios que podem ser encontrados no chão de 

fábrica, proposto por Ohno (1997), faz-se um paralelo para o contexto administrativo, 

baseando-se nas obras de Keyte e Locher (2004) e Lareau (2002).  

 

Desperdícios Manufatura Administrativo 

Superprodução 

Produzir acima do necessário ou 

antecipadamente, resultando em excesso 

de inventário. 

Gerar mais informações, em meio eletrônico 

ou papel, além do necessário ou antes do 

tempo ideal. 

Espera 

Material parado esperando por um recurso 

(operação, operário etc), gera impacto no 

lead time. 

Período de inatividade de pessoas e informação 

(espera por informações, documentos, 

manifestação de terceiros, disponibilidade de 

computador, espera no telefone, dentre outros. 

Transporte 

Transporte de materiais ou produtos em 

excesso e utilização de meios de 

transporte inadequados resultam em 

dispêndio desnecessário de capital, tempo 

e energia. 

Excesso de troca de informação em forma de 

e-mails, documentos e telefonemas. 

Processamento 

demasiado 

Atividades que consomem recursos, mas 

não agregam valor sob a perspectiva do 

cliente. 

Reentrada de dados, atividades repetitivas e 

cópias extras. 

Inventário 
Excesso de matéria-prima, de produtos em 

processamento e produtos acabados. 

Acumulo de atividades a realizar, arquivo de 

documentos em papel e excesso de materiais 

usados nos processos administrativos. 

Movimentação 
Excesso de movimentação e/ou 

deslocamento para executar uma atividade 

Deslocamento de pessoas afim de realizar 

atividades administrativas, reuniões e buscar 

informações. 

Defeitos 
Produtos fora de especificações, 

refugados ou retrabalhados. 

Processamento incorreto de informações, 

exigindo retrabalho. 

Tabela 1 – Comparação entre os sete desperdícios no processo de manufatura e administrativo  

Fonte: Adaptado de Ohno (1997), Lareau (2002) e Keyte e Locher (2004) 

É importante caracterizar os desperdícios nos processos de viés informacional para que se 

possa enxergá-los e, assim, propor soluções de melhoria nos processos.  

Entretanto, como já citado anteriormente, os processos de fluxo de informação são menos 

estruturados e a visualização dos desperdícios é mais complexa. Visto isso, faz-se necessário 

o uso de ferramentas complementares que permitam compreender melhor os processos atuais 

e, também, avaliar os resultados das possíveis melhorias antes de implementá-las. A 

Simulação a Eventos Discretos torna-se, então, uma alternativa para complementar a 

metodologia do Lean Office. 



Para que seja possível a implantação do Lean Office nas empresas, Tapping e Shuker (2010) 

sugerem o seguinte passo a passo: 

a) Comprometimento com o Lean: Deve haver o comprometimento de todas as partes da 

organização que estão envolvidas na utilização do Lean; 

b) Escolha do fluxo de valor: Deve haver uma priorização dos fluxos de valor de produtos 

ou de serviços alvos sob a óptica do que agrega valor para o cliente; 

c) Aprendizado sobre o Lean: Deve haver um suporte para que todos tenham um 

entendimento adequado sobre os princípios e métodos do Lean; 

d) Mapeamento do estado atual: Deve haver uma construção do mapa de tal modo que este 

forneça uma clara visão do status atual do processo escolhido; 

e) Identificação das métricas Lean: Deve haver uma identificação das métricas de 

desempenho que orientarão as propostas de melhorias sob a óptica do que agrega valor 

para o cliente; 

f) Mapeamento do estado futuro: Deve haver uma construção do mapa de tal modo que as 

propostas de melhorias estejam incorporadas ao mapa que trará uma visão do status 

futuro; 

g) Criação dos planos Kaizen: Deve haver uma criação de planos e processos para 

implementação das propostas de melhorias; 

h) Implementação dos planos Kaizen: Deve haver uma implementação das propostas de 

melhorias incorporadas ao mapa futuro por meio dos planos e processos criados. 

 

2.3 Simulação a Eventos Discretos  

A Simulação é uma ferramenta que visa apoiar os processos de decisão, pois permite projetar 

e analisar o desempenho de sistemas e de processos complexos. Para Montevechi (2007), a 

Simulação é a importação da realidade para um ambiente controlado, no qual seu 

comportamento pode ser estudado sob diversas condições, sem riscos físicos e/ou altos custos 

envolvidos. 

De acordo com Oliveira (2008), a Simulação tem se tornando umas das técnicas mais 

utilizadas no apoio à tomada de decisão, devido a sua versatilidade, flexibilidade e poder de 

análise, além de possibilitar uma experimentação a baixo custo, contribuindo para a melhoria 

dos processos produtivos. 

Outros benefícios citados por Costa (2010) é que a Simulação permite uma melhor 

compreensão do sistema estudado. Além disso, permite o tratamento estocástico das variáveis 

do processo, o que assegura uma representação mais realista da aleatoriedade do sistema, 

diferentemente se tratadas apenas com valores médios destas variáveis (OLIVEIRA, 2008).   

Shannon (1998) identifica os inúmeros benefícios que a Simulação pode trazer para a 

organização: 

 Possibilidade de se testar novos designs e layouts sem a implementação real 

dos recursos necessários; 

 Pode ser utilizada para explorar novas políticas de alocação de funcionários, 

procedimentos operacionais, tomadas de decisão, estruturas organizacionais, 

fluxos de informação etc., sem causar nenhuma ruptura no sistema real da 

organização; 

 A Simulação permite a identificação de gargalos nos fluxos de informação, 

material e produto e realiza testes com o objetivo de aumentar cada taxa; 

 A Simulação permite o controle do tempo. Assim, sistemas podem ser 

simulados por meses ou anos em questão de segundos e fornecer resultados 



visualizados em longo prazo. Além disso, pode-se diminuir a velocidade da 

Simulação para a realização de estudos; 

 Permite adquirir conhecimento em relação a como o sistema funciona e a 

identificação de quais são as variáveis que mais afetam a performance do 

modelo. 

 

Porém, como toda técnica ou metodologia, a Simulação também apresenta desvantagens. 

Sendo assim, Shannon (1998) identifica suas desvantagens: 

 A modelagem de um dado sistema é uma “arte” que requer um treinamento 

especializado e as habilidades dos modeladores tendem a variar amplamente. A 

utilidade do estudo dependerá diretamente da qualidade do modelo 

desenvolvido e das habilidades do modelador; 

 A coleta de dados de entrada confiáveis pode consumir grande quantidade de 

tempo e mesmo assim os resultados podem ser questionáveis. A Simulação não 

pode compensar dados inadequados; 

 Modelos de Simulação envolvem a execução de dados de entrada, produzindo 

as saídas propriamente ditas, surgidas em função das rodadas realizadas. Os 

modelos não geram por si só uma solução ótima, servindo apenas como uma 

ferramenta de análise a partir de condições preestabelecidas pelo modelador. 

Contudo, a Simulação é considerada uma técnica de grande utilidade ao oferecer segurança na 

minimização de riscos e custos com diversos recursos e ações (SHANNON, 1998). Porém, 

como levantado por Duarte (2003), ela não é uma ferramenta que substitui o trabalho de 

interpretação humano, principalmente quando se trata de investigação de situação problema 

com alta variabilidade das variáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 METODOLOGIA 

A metodologia escolhida para ser utilizada no presente trabalho foi a proposta por Montevechi 

et al. (2007), devido ela ser uma metodologia bem robusta, apresentando passos bem 

definidos para que a Simulação seja capaz de imitar o sistema real em sua integra, gerando 

resultados com alta confiabilidade. Essa metodologia é representada pela figura 1. 

 

 

Figura 1 – Metodologia de Simulação a Eventos Discretos 

Fonte: adaptado de Montevechi et al. (2010) 

 

 



Passo 1.1: Objetivos e definições do sistema 

De acordo com Cwhif e Medina (2010) esta é a fase na qual os pesquisadores precisam 

entender de forma clara o sistema a ser simulado e os seus objetivos, por meio de discussões 

sobre o problema com os especialistas do processo. Sendo assim os pesquisadores conhecem 

o processo a ser simulado, delimitam o mesmo, definem os objetivos da pesquisa, e o escopo 

e o nível de detalhe que será preciso para o modelo (ROBINSON, 2008). 

Passo 1.2: Construção do modelo conceitual 

O segundo passo da concepção envolve a criação do modelo conceitual, que é uma abstração 

da realidade em forma não-computacional (SARGENT, 2010) através de técnicas de 

mapeamento.  

O IDEF-SIM é uma técnica de modelagem conceitual proposta por Leal, Almeida e 

Montevechi (2008), que possui como característica principal sua identidade lógica de 

aplicação. Suas vantagens são: a redução do tempo gasto na modelagem computacional, 

contribuição para o processo de validação face a face e documentação do projeto, pois registra 

as lógicas utilizadas na simulação. Para Mayer, Painter e Witte (1992) o procedimento 

utilizado para a construção do modelo conceitual é apenas um facilitador, tanto na fase de 

desenvolvimento, como também no registro e transmissão de informações. 

A tabela 2 apresenta os elementos e as simbologias utilizadas no IDEF-SIM. 

 
Tabela 2 – Elementos e simbologia do IDEF-SIM 

Fonte: Leal, Almeida e Montevechi (2008). 

 

 Entidade: são os itens a serem processados pelo sistema, representando 

matéria-prima, produtos, pessoas, documentos, entre outros. Uma vez 



representada, o símbolo somente aparecerá no momento em que uma nova 

entidade for criada; 

 Funções: representam os locais onde a entidade sofrerá alguma ação. 

Entendem-se como funções: postos de trabalho, esteiras de movimentação, 

filas e estoques, postos de atendimento. Estas funções podem modificar uma 

entidade, como no caso de postos de trabalho, ou mesmo alterar o ritmo desta 

entidade no fluxo, como uma espera (fila, estoque); 

 Fluxo da entidade: direcionamento da entidade dentro do modelo, 

caracterizando os momentos de entrada e saída da entidade nas funções; 

 Recursos: representam elementos utilizados para movimentar as entidades e 

executar funções. Os recursos podem representar pessoas ou equipamentos; 

 Controles: regras utilizadas como sequenciamento, regras de filas, 

programações, entre outros; 

 Junções: podem ser de 3 tipos, E, OU e E/OU. A função só é executada pelo 

recurso mediante as exigências; 

 Movimentação: representa um deslocamento de entidade, no qual o 

modelador acredita possuir efeito importante sobre o modelo. Ao representar 

este elemento, espera-se encontrar no modelo computacional uma programação 

específica para este movimento, como tempo gasto e recurso utilizado; 

 Informação explicativa: utilizado para inserir no modelo uma explicação, 

com o objetivo de facilitar o entendimento do mesmo; 

 Fluxo de entrada no sistema modelado: define a entrada de entidades no 

modelo. O limite definido para o modelo não contempla a origem desta 

entidade; 

 Ponto final do sistema: define o final de um caminho dentro do fluxo 

modelado; 

 Conexão com outra figura: utilizado para dividir o modelo em figuras 

diferentes. 

Passo 1.3: Validação do modelo conceitual 

De acordo com Chwif e Medina (2006) e Harrel et al. (1996) existem três maneiras de se 

validar o modelo conceitual. A duplicação de modelos que sugere que equipes diferentes 

construam seu próprio modelo conceitual e depois confrontem-os, caso sejam similares 

significa que os modelos se aproximam da realidade, ou seja, são validados. Comparação com 

modelos anteriores, no qual o novo modelo é desenvolvido a partir de outro já validado, e 

validação face-a-face através de reuniões com especialistas do sistema real. 

Passo 1.4: Modelagem dos dados de entrada 

Determinação das variáveis de entrada e saída que alimentará o modelo computacional. 

Segundo Costa (2010), inicialmente é feita a coleta de dados e em seguida eles são ajustados a 

uma distribuição de probabilidade capaz de imitar o comportamento aleatório do sistema real.  

Passo 2.1: Construção do modelo computacional 

Nesta fase, o modelo conceitual é traduzido para o modelo computacional (SARGENT, 2010) 

através  de algum software de simulação.  

 

 



Passo 2.2 e 2.3: Verificação e Validação do modelo computacional 

Nesta etapa o pesquisador tem que verificar e validar a capacidade do modelo computacional 

de simular a realidade. A verificação consiste em conferir a programação do modelo, 

analisando a coerência da lógica empregada, e a validação consiste em garantir que o modelo 

computacional construído represente de maneira fiel o sistema que está sendo simulado 

(SARGENT, 2010). Caso o modelo não seja uma boa aproximação do sistema real, todas as 

conclusões derivadas deste estarão susceptíveis a erros e poderão resultar em decisões 

incorretas (LAW, 2006). 

Passo 3.1: Definição do projeto experimental  

Com o modelo computacional validado o pesquisador pode utilizá-lo para realizar 

experimentos em busca do estado ótimo, já que o modelo representa a realidade. Sendo assim, 

os pesquisadores definem os cenários que serão simulados, o número de replicações a serem 

realizadas, quais as alterações serão implementadas no modelo do estado atual, quais 

variáveis serão alteradas e em quais níveis, entre outras alterações que desejem analisar, a 

partir do modelo computacional construído (PEREIRA et al., 2013) 

Passo 3.2: Execução dos experimentos 

O modelo experimental deve ser replicado diversas vezes e os respectivos resultados da 

simulação devem ser analisados e documentados (CHWIF & MEDINA, 2010).  A análise 

destes resultados gera conclusões e recomendações para o sistema modelado (BANKS et al., 

2005). 

Passo 3.3: Análise estatística 

Após realizada a simulação o software retorna aos pesquisadores inúmeros dados. Segundo 

Pereira et al. (2013) Os pesquisadores fazem a análise estatística dos mesmos, considerando 

os aspectos importantes que foram definidos no escopo. As análises são registradas no caso de 

terceiros ou clientes desejarem adquirir conhecimento. 

Passo 3.4: Conclusões e recomendações 

De acordo com Banks et al. (2005), as análises dos resultados gerados pelo software 

permitem que os pesquisadores tirem conclusões e façam recomendações para o sistema 

modelado. 

 

4 APLICAÇÃO DA METODOLOGIA 

Passo 1.1: Objetivos e definições do sistema 

O presente trabalho visou analisar uma proposta de estado futuro para o setor de vendas de 

uma empresa, localizada na cidade de Itajubá (MG), utilizando Modelagem e Simulação com 

a finalidade de julgar se as pretensões do engenheiro trarão benefícios e se ainda há 

oportunidade de melhoria. 

Atualmente não existe uma divisão clara de tarefas para cada funcionário do local. A única 

divisão observada é por tipo de produto. O pedido tipo AX nacional requer 4 funcionários, o 

tipo MX nacional requer 3 funcionários, já os produtos do tipo exportação (AX exp. e MX 

exp.) requerem 2 funcionários, que são responsáveis pelo processo do começo ao fim. De 

acordo com o engenheiro responsável um dos problemas mais notáveis no estado atual é o 

desnivelamento de trabalho existente entre funcionários, enquanto alguns estão muito ociosos 



outros estão trabalhando em excesso. Sendo assim, o trabalho a priori enfocará em reduzir ou 

amenizar este problema. Além disso o Lead Time do setor é muito alto, como pode ser 

observado na tabela 3.  

  Estimado 

Lead time médio (dias) 81,3 dias 

Demanda média diária 5 pedidos 

Tabela 3 – Informações dos processo atual 

 

Após entendido o mapeamento do fluxo de valor do estado atual, foram estabelecidos 

diretrizes com base no Lean visando à diminuição de desperdícios. Algumas das ações a 

serem implantadas são representadas na tabela 4.  

Ação Objetivo Meta Desperdício atacado 

Balanceamento de 

operações 

Criação de fluxo contínuo e 

padronização das atividades 

Redução de filas entre os 

processos e aumento da 

produtividade 

Espera  

Criar proposta padrão Padronização de informações 
Redução de retrabalhos, 

maior precisão nas ofertas  

Superprodução / 

Defeitos / 

Processamento 

demasiado 

Trabalho padronizado Padronização das atividades 
Aumento da produtividade 

diminuição de retrabalho  

Superprodução / 

Defeitos / 

Processamento 

demasiado 

Eliminação de 

documentos impressos 

Redução de documentos em 

papel 
Aumento da produtividade Inventário 

Eliminação da 

distribuição física de 

documentos 

Eliminação de 

movimentação desnecessária. 
Aumento da produtividade Movimentação 

Criação de uma rotina 

de gestão e 

distribuição 

Eliminação de erros de 

distribuição 
Aumento da produtividade 

Superprodução 

/Defeitos 

Aplicar 5S físico e 

eletrônico 

Organização e facilitar a 

obtenção de informações 
Aumento da produtividade 

Processamento 

demasiado 

Tabela 4:  Kaizen proposto para o estado futuro 

 

A nova divisão pressupõe que as atividades sejam bem definidas e dividas entre os 

funcionários, ou seja, no estado futuro cada funcionário passa a ser responsável por uma parte 

do processo de vendas e não mais pelo todo. Além disso, é proposto a eliminação de estoques 

entre processos, substituindo-os por sistema FIFO (first in first out) quando possível entre 

outras ações já citadas (tabela 4).  Vale ressaltar que após implantadas as mudanças é 

esperado que ao final de cada dia a demanda de 5 pedidos seja atendida.  



 

Figura 2 – VSM estado futuro 

 

Tendo em mãos o mapa do estado futuro pretendido pelo engenheiro (figura 2, para maiores 

detalhes ver anexo 1), foi verificado se o mesmo atendia aos requisitos lean e também foi 

realizado um estudo de simulação para evidenciar se suas ideias levariam a situação esperada.   

De acordo com o mapa, o processo inicia-se com a solicitação de orçamento, no qual o pedido 

pode ser de quatro tipos: AX nacional (11,1%), AX exportação (11,1%), MX nacional 

(66,7%) e MX internacional (11,1%). O pedido entra pela operação 1, segue para operação 2 

aonde 50% dos pedidos vão para o departamento 1 a fim de obter mais informações e os 

outros 50% seguem o caminho normal indo direto para a operação 3. Após a operação 3 há o 

período de maturação do pedido que demora cerca de 30 dias, porém somente 20% deles são 

aceitos e continuam no processo seguindo para as operações 4 e 5. Na operação 4 cerca de 

20% dos pedidos aceitos vão para o departamento 2 a fim de se obter mais informações antes 

de voltar para o ciclo. O cálculo do tempo de ciclo apresentado no VSM levou em conta os 

pedidos não aceitos que deixam o sistema após a fase de maturação, sendo assim o valor de 

lead time (LT) e tempo de ciclo (TC) exibido no VSM foi calculado por média ponderada.  

Passo 1.2: Construção do modelo conceitual 

A fim de facilitar o entendimento do projeto por terceiros, a técnica de modelagem escolhida 

foi o IDEF-SIM, representado pela figura 3.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Figura 3 – IDEF-SIM estado futuro



Passo 1.3: Validação do modelo conceitual 

A validação do modelo conceitual, constituiu na validação face-a-face, técnica na qual os 

especialistas do sistema compreendem o modelo como correto (SARGENT, 2008). Neste caso 

o responsável pela validação foi o engenheiro da área estudada. 

Passo 1.4: Modelagem dos dados de entrada 

Os dados utilizados no modelo advêm da convivência do engenheiro com o setor devido à 

simulação ser referente ao estado futuro e atualmente as tarefas não serem padronizadas. Por 

não ser possível a coleta de dados, os tempos utilizados para as operações e chegada de 

pedidos são de natureza determinística e estão representados no VSM (figura 2). 

Passo 2.1: Construção do modelo computacional 

O modelo computacional (Figura 4) foi desenvolvido no software ProModel® devido a 

familiarização do autor com o software e ele apresentar características de animação que 

auxiliam no processo de verificação e validação do modelo. Foram construídos dois modelos 

a fim de representar a situação, porém só o último cumpriu com os requisitos necessários. A 

validação principal para o processo foi o lead time estimado pelo engenheiro e a demanda 

diária exigida.   

 

Figura 4 – Modelo computacional 

 

Para a simulação das atividades administrativas foi necessário nomear cada grupo de 

atividades como sendo um local, porém na realidade todas as atividades são realizadas em um 

local fixo, já que cada funcionário tem uma mesa com todos os recursos necessários. Dito 

isso, para que um funcionário execute um grupo de atividades na qual ele é solicitado, na 

simulação ele desloca-se até o local, executa as tarefas e volta ao ponto de partida quando 

termina. Para diminuir o impacto do deslocamento na simulação adotou-se uma distância 

mínima de afastamento entre os pontos. 

Na etapa de validação e análise, o modelo de simulação foi executado diversas vezes 

considerando diferentes tempos, porém os dados coletados são referentes a quatro semanas 

com cinco réplicas. Apesar dos dados serem determinísticos, optou-se por utilizar réplicas 

devido o tipo de pedido que entra no sistema ser definido pelo ProModel®, de acordo com 

uma distribuição de usuário, e a escolha de caminhos também ser determinada pelo software 

conforme o percentual (figura 3). Além disso, utilizou-se o recurso tempo de aquecimento, já 

que o modelo apresenta processos com lead time muito alto, com o intuíto de garantir que o 



sistema entrasse em ciclo antes da coleta de dados para análise. Como após 30 dias o processo 

entra em ciclo já que começa a detectar pedidos diáriamente nos processos seguintes ao 

departamento P. AX/MX (lead time de 30 dias), o tempo de aquecimento estimado foi de 1 

mês.  

Uma das dificuldades encontradas na construção do modelo, foi impedir a entrada de pedidos 

durante os finais de semana. Para isso foi necessário criar um local invisível de capacidade 

um, e colocar as entidades para chegarem em um intervalo de tempo bem curto. Em seguida 

colocou-se turno na fila de chegada e no local invisível resolvendo o problema inicial. Assim 

as entidades que chegam aos sábados e domingos deixam de ficar acumuladas na fila 

formando estoque na entrada.  

Passo 2.2: Verificação do modelo computacional 

Segundo Sargent (2008) na etapa de verificação é necessário assegurar se há irregularidades 

no modelo computacional e sua implementação. Sendo assim, para verificar as incoerências 

presentes no modelo utilizou-se os seguintes recursos: inserção de contadores de variáveis, 

animação gráfica e comparação entre o lead time estimado no VSM e a demanda atingida, 

destacados na figura 5 e tabela 5. Os erros encontrados foram devidamente corrigidos antes da 

coleta de dados.  

 

Figura 5 – Recursos utiizados na verificação do modelo computacional 

 

  Estimado Simulado  

Lead time médio 30,45 30,72 Dias 

Demanda média diária (saídas) 5 5,66 Pedidos 

Tabela 5 – Comparação entre as informações estimadas no VSM futuro e as adquiridas na simulação.  

Passo 2.3: Validação do modelo computacional 

Sargent (2008) destaca várias técnicas para a validação do modelo computacional: Animação, 

Comparação com Outros Modelos, Testes Degenerativos, Teste de Condição Extrema, 

Validade de Face, Validação com Dados Históricos, Métodos Históricos, Validade Interna, 

Validação Multiestágio, Análise de Sensibilidade, Teste de Turing. Para a validação deste 

modelo foram utilizados Testes Degenerativos, que visam testar o comportamento do modelo 

ao inserir determinados valores nos parâmetros internos e de entrada, e Validade de face, que 

consiste em perguntar a pessoas familiarizadas com o sistema se comportamento do mesmo 

está de acordo com o esperado. Neste caso, o avaliador foi o engenheiro da área estudada.  

 



Passo 3.1 e 3.2: Definição do projeto experimental e Execução dos experimentos 

Após validado o modelo computacional iniciou-se a etapa de analise com o objetivo de 

avaliar se as otimizações lean propostas pelo engenheiro trarão benefícios e se ainda há 

oportunidade de melhoria. 

O modelo considerou o tempo necessário para que o sistema entrasse em ciclo, portanto a 

simulação iniciou na segunda-feira da semana 5 às 8 horas da manhã e terminou na sexta-feira 

da semana 9 às 17 horas. Para o estudo utilizou- se cinco réplicas. 

Como já relatado anteriormente um dos problemas atuais é o desnivelamento de trabalho 

existente entre os funcionários. Porém, os resultados da simulação do estado pretendido 

revelaram que o problema ainda não foi sanado e apresenta grande subutilização dos 

funcionários, grande parte dos operadores ficariam ociosos mais de 50% do tempo disponível, 

como pode ser verificado no gráfico 1.  

 

Gráfico 1 – Utilização de recursos (Estado futuro)  

Devido a ociosidade registrada é esperado que a demanda diária seja atendida. Confirma-se 

isso com os dados gerados e expressos na tabela 6.  

Replicação Nome 
Total de 
Pedidos 

Mensal 

Total de 
Pedidos Diários 

1 Pedidos negados 454 22,70 

2 Pedidos negados 459 22,95 

3 Pedidos negados 459 22,95 

4 Pedidos negados 446 22,30 

5 Pedidos negados 452 22,60 

Média Pedidos negados 454,0 20,64 

1 Pedidos aceitos 117 5,85 

2 Pedidos aceitos 104 5,20 

3 Pedidos aceitos 113 5,65 

4 Pedidos aceitos 118 5,90 

5 Pedidos aceitos 114 5,70 

Média Pedidos aceitos 113,2 5,66 

      Esperado 5 

pedidos/dia 

  

  
 

Tabela 6 – Pedidos diários atendidos na simulução (Estado futuro) 

Contudo, verifica-se que este não é o estado ótimo. 



Nova Proposta 

Tendo em vista a alta subutilização dos funcionários registrada no cenário anterior, a nova 

proposta reduz o número de funcionários de 9 para 5 com o intuito de amenizar o tempo 

ocioso dos mesmos, desde que a demanda diária estabelecida no escopo seja atendida.  

Na nova proposta o funcionário 1 fica responsável pela operação 1 sendo ela AX ou MX, o 

funcionário 2 fica responsável pela operação 2 e 3 do tipo AX e o funcionário 4 fica 

responsável pelas operações 2 e 3 do tipo MX. As novas modificações são as quantidades de 

funcionários, sendo somente um de cada tipo exceto o funcionário tipo 4 que terão dois, e o 

funcionário tipo 3 que fica responsável pelas operações 4 e 5 de todos os tipos de pedidos. O 

IDEF-SIM mostra essa divisão claramente (ver anexo 2), assim como os caminhos exibidos 

no modelo de simulação representado na figura 6.  

   

Figura 6 – Novo modelo computacional demonstração de caminhos 

 

Como mostrado no gráfico 2 é possível verificar que houve um nivelamento de trabalho entre 

os funcionários e a utilização dos mesmos cresceu significativamente. 

Apesar dos valores ainda não serem ótimos, vale ressaltar que a simulação não levou em 

conta a fadiga do funcionário, o que aumentaria o tempo de ciclo de execução de cada tarefa 

diminuindo suas ociosidades.  

 

 

Gráfico 2 – Utilização de Recursos (Novo modelo)  



 

A demanda de produtos requerida é atendida pelo novo modelo, assim como o lead time 

simulado se ajusta ao estimado, conforme pode ser verificado nas tabela 7 e 8 

respectivamente. 

 

Replicação Nome 
Total de Pedidos 

Mensal 
Total de 

Pedidos Diários 

1 Pedidos negados 468,00 23,40 

2 Pedidos negados 457,00 22,85 

3 Pedidos negados 462,00 23,10 

4 Pedidos negados 453,00 22,65 

5 Pedidos negados 448,00 22,40 

Média Pedidos negados 457,6 20,80 

1 Pedidos aceitos 96,00 4,80 

2 Pedidos aceitos 107,00 5,35 

3 Pedidos aceitos 104,00 5,20 

4 Pedidos aceitos 108,00 5,40 

5 Pedidos aceitos 112,00 5,60 

Média Pedidos aceitos 105,4 5,27 

      Esperado 5 

pedidos/dia 

  

  

Tabela 7 – Pedidos diários atendidos na simulução (Novo modelo) 

 

  Estimado Simulado  

Lead time médio 30,45 30,73 Dias 

 

Tabela 8 – Comparação entre as informações estimadas no VSM futuro e as adquiridas  

na simulação (Novo modelo) 

 

Passo 3.3: Análise Estatística 

O modelo não foi validado estatisticamente primeiramente por se tratar de uma proposta 

futura e, portanto não haver dados históricos para a comparação. 

Passo 4: Conclusões e Recomendações 

Tendo em vista os resultados gerados pela simulação pode-se concluir que a aplicação das 

otimizações lean refletiriam na redução de 62,22% do lead time comparado ao estado atual.  E 

que a nova proposta comparada ao estado futuro pretendido geraria redução de 44,44% do 

número de funcionários do setor, impactando positivamente nos gastos da empresa.  

Para obtenção de resultados mais satisfatórios recomenda-se que seja feito a cronoanálise das 

operações existentes hoje, diminuindo a probabilidade de inputs inadequados que interfiram 

significativamente nos resultados. 

O autor ainda sugere uma comparação entre os resultados adquiridos no caso estudado e 

trabalhos publicados que seguem a mesma vertente de integração de Lean Office com 

Simulação.  

 

 

 



5. CONCLUSÃO 

A simulação a eventos discretos é um aporte muito importante pois evita dúvidas quanto ao 

comportamento do sistema facilitando a tomada de decisão. A simulação permite que o 

pesquisador aborde o problema de maneira mais complexa. Por exemplo, no estudo inicial o 

engenheiro da área admitia que os tempos de ciclo dos produtos AX e MX eram iguais em 

todos os processos a fim de facilitar o estudo do sistema, porém a simulação permite que ele 

faça essas abordagens facilmente gerando resultados mais assertivos. Outro benefício é que 

mesmo se tratando de atividades administrativas onde os processos não são muito 

estruturados, os recursos adotados permitem uma melhor visualização do que está ocorrendo 

no sistema.  

No presente trabalho o uso da simulação permitiu que fosse verificado uma incoerência do 

número de funcionários requeridos no sistema o que não tão trivial por meio de cálculos.  

Porém, também foram encontradas algumas dificuldades durante a execução do trabalho. 

Primeiramente a falta de acesso ao departamento simulado levou a certas confusões na 

simulação, pois o autor desconhecia o processo e portanto dependia exclusivamente da 

opinião de terceiros. Além disso, algumas variáveis de entrada foram quantificadas levando 

em conta apenas uma opinião, já que não haviam dados históricos. Essa dificuldade acabava 

influenciando muitas vezes no resultado da simulação que mostrava certa inadequação com o 

valor esperado. Em decorrência destas dificuldades, também não foi possível utilizar dados 

estocásticos no modelo computacional, eliminando, assim, uma das grandes vantagens da 

aplicação da simulação, sobretudo, quando aplicada a atividades administrativas, onde as 

variações tendem a ser significativas. 

Por fim, foi possível observar a importância da metodologia Lean e Simulação quando 

aplicadas juntamente e os impactos trazidos. O trabalho demonstrou que a utilização do Lean 

Office geraria diversos benefícios e que o auxílio da simulação ajuda a potencializá-los já que 

muitas vezes o engenheiro não consegue detectar facilmente o desperdício,  neste caso a 

subutilização dos funcionários continuaria existindo e não se chegaria ao modelo ótimo 

proposto rapidamente. 
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ANEXO 

 

 

Anexo 1 – VSM estado futuro (Figura 1) 

 

 

 

 

 



 
Anexo 2 – IDEF-SIM novo modelo 


