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RESUMO 

A simulação computacional oferece ganhos significativos à projeção de cenários para 

um sistema produtivo. Neste trabalho, a simulação é utilizada como uma ferramenta 
de auxílio à implementação de conceitos de produção enxuta em uma empresa de 

fornos industriais. A simulação possibilita transformar mapas de estados atuais e 
futuros de estáticos e determinísticos em dinâmicos e estocásticos. Além disso, 
permite que as melhorias sejam testadas anteriormente à implementação, verificando 

de forma antecipada os seus resultados, sem impactar em paradas de linha e custos 
decorrentes. Do mesmo modo, a produção enxuta contribui para a simulação no 

sentido de possibilitar melhor direcionamento para as ações de melhoria na fase de 
análise, focando em conceitos e princípios enxutos, onde o objetivo é a eliminação de 
desperdícios, que muitas vezes são expressos na forma de atividades que não 

agregam valor ao cliente, mas que consomem recursos da empresa e, portanto, 
geram custos. Neste contexto, o objetivo do trabalho é integrar simulação e produção 

enxuta utilizando o software ProModel, para melhorar a produtividade de uma das 
linhas de produção de uma fabricante de fornos industriais. Ao final do trabalho, 
constatou-se um aumento na capacidade da linha, a presença de um fluxo contínuo, 

que antes não existia na linha de montagem, e, ainda, a redução do lead time do 
produto. Com isto, a empresa apresentou um tempo de entrega menor para o produto, 

o que implica em vantagem competitiva com relação aos concorrentes de mercado. 

Palavras Chaves: Produção Enxuta; Simulação Computacional; Aumento de 

Produtividade. 

1. INTRODUÇÃO 

O trabalho se desenvolveu em uma das linhas de produção de uma empresa que 

projeta, fabrica e comercializa fornos profissionais, ultracongeladores e máquinas de 
panificação, liderando o segmento de equipamentos para o preparo de alimentos no 
Brasil. 

No contexto atual, as empresas buscam a melhoria contínua em seus processos por 

meio de métodos, técnicas e filosofias de manufatura e gerenciamento, tais como os 
eventos kaizens, a utilização do trabalho padronizado para atividades, a constante 

busca por redução de custos e minimização dos retrabalhos e defeitos, e ainda, o 
princípio de foco total no cliente, tudo isso visando atingir o desempenho exigido pelo 
mercado no que diz respeito a custos, qualidade e flexibilidade. 

O sistema de produção enxuta tem como objetivo principal a redução do lead time 
pela eliminação de todo o tipo de desperdício existente nos processos. Estes 
desperdícios encontram-se, muitas vezes, mascarados em atividades que não 

agregam valor ao produto final e em uma análise primária passam despercebidos. 

Assim, o intuito da produção enxuta é sempre a busca da eliminação de todas e 
quaisquer perdas e desperdícios, que causam prejuízo e diminuição dos lucros da 

organização (SHINGO, 1996). 

Diante deste cenário, o objetivo deste Trabalho Final de Graduação (TFG) é propor 
melhorias alinhadas aos princípios e conceitos enxutos, e utilizar a simulação 
computacional para avaliar os resultados esperados, caso estas melhorias propostas 

sejam implementadas. 
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Para atingir os objetivos propostos, este trabalho apresenta a seguinte estrutura: o 

Capítulo 2 traz uma revisão bibliográfica sobre produção enxuta e simulação a eventos 
discretos, bem como a integração entre estes dois conceitos; o Capítulo 3 apresenta 

a metodologia de simulação a eventos discretos; o Capítulo 4 relata a implementação 
do uso integrado da produção enxuta e simulação computacional; e finalmente o 
Capítulo 5 apresenta conclusões do trabalho. 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Produção Enxuta 

Segundo o Lean Institute Brasil (2017), Lean é uma filosofia de gestão baseada na 
redução de desperdícios, “trata-se de um corpo de conhecimento cuja essência é a 
capacidade de eliminar desperdícios continuamente e resolver problemas de maneira 

sistemática”. 

Segundo Ohno (1997) o foco do Lean é eliminar os desperdícios e agregar valor aos 
clientes ou usuários. Entende-se por desperdício toda e qualquer atividade que não 

agrega valor aos clientes ou usuários, mas que causa elevação dos gastos de 
produção e/ou comercialização. Já, valor, é definido como a capacidade de oferecer 
um produto ou serviço no momento certo e a um preço adequado, conforme definido 

pelo cliente. A base da produção enxuta é reduzir os custos de produção e maximizar 
a satisfação do cliente, ou seja, do valor agregado ao produto ou serviço. Com a 

eliminação dos desperdícios é possível entregar ao cliente um produto com lead time 
menor, que é um dos focos do Lean Manufacturing. 

Para que seja possível eliminar o desperdício, é necessário classificar as atividades 
em três categorias dentro de uma organização, que segundo Hines e Taylor (2000) 

são: 

- atividades que agregam valor: são atividades, que para o consumidor final, agregam 
valor ao produto ou serviço. Ou seja, atividades pelas quais o cliente está disposto a 

pagar. 

- atividades desnecessárias que não agregam valor: são atividades que, aos olhos do 
consumidor final, não agregam valor ao produto ou serviço, e que são totalmente 

desnecessárias em qualquer circunstância. Este tipo de atividade são os desperdícios 
puros, e devem ser eliminados a curto e médio prazo. 

- atividades necessárias que não agregam valor: são atividades que, para o cliente, 
não agregam valor ao produto ou serviço, mas são necessárias por limitações técnicas 

e/ou econômicas. Tratam-se de desperdícios difíceis de serem eliminados em curto 
prazo, e por isso necessitam de um tratamento a longo prazo, ou passar por um 

processo de transformação radical. 

Neste contexto, os desperdícios identificados em um processo e que devem ser 
eliminados visando à produção enxuta, segundo Womack, Jones e Roos (1992), são 

os seguintes: 
1) Superprodução: dentre as sete perdas, a superprodução é a mais danosa, pois tem 
a propriedade de disparar e esconder as demais e é a mais difícil de ser eliminada. 

Refere-se àquela produção excessiva ou realizada antecipadamente e que resulta em 
um fluxo pobre em termos de processos e de informações ou mesmo excesso de 

inventário. 
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2) Espera: caracteriza-se por longos períodos de ociosidade de pessoas, processos e 

informações, resultando em lead times muito longos. A sincronização do fluxo de 
trabalho e o balanceamento das linhas de produção são fatores que contribuem para 

a eliminação deste tipo de desperdício. 
3) Transporte: consiste no deslocamento inadequado de materiais que geram 
dispêndio desnecessário de capital, tempo e energia, sendo assim uma atividade que 

não agrega valor, e como tal, pode ser encarado como perda que deve ser 
minimizada.  

4) Processamento: são processos desnecessários, inapropriados e/ou ineficientes, 
que muitas vezes podem ser simplificados. Qualquer elemento que adicione custo e 
não valor ao produto é candidato a investigação e eliminação. 

5) Estoque: é o armazenamento excessivo, resultando em custos elevados e baixo 
desempenho do serviço prestado ao cliente. A redução dos desperdícios de estoque 

deve ser feita através da eliminação das causas geradoras da necessidade de manter 
estoques. 
6) Movimentação: perdas por movimentação relacionam-se aos movimentos 

desnecessários realizados pelos operadores na execução de uma operação, e 
geralmente ocorrem com a falta de organização no ambiente de trabalho, geram baixa 

performance a nível ergonômico e perdas frequentes de itens. 
7) Defeitos: são erros relacionados às informações e/ou aos produtos que geram 
problemas de qualidade e, portanto, desperdiçam materiais, mão-de-obra, 

equipamentos, causando movimentação e armazenagem de materiais defeituosos. 

O conceito de Just in Time é um dos pilares da Produção Enxuta, uma vez que exige 
a entrega do item necessário, no momento correto, e na quantidade requerida, 

eliminando assim o excesso de produção, que para Rother e Shook (1999), é o 
principal dentre os desperdícios, pois mascara e induz aos demais desperdícios. 

Juntamente com o JIT, temos o conceito de Jidoka atuando como um dos pilares do 
Lean Manufacturing. Jidoka significa “fornecer às máquinas e aos operadores a 

habilidade de detectar quando uma condição anormal ocorreu e interromper 
imediatamente o trabalho” (Lean Institute Brasil, 2017). Assim, as máquinas e os 

homens se separam para maior eficiência no trabalho, e cada etapa do processo 
fornece qualidade ao produto.  

O processo de implementação de melhorias enxutas envolve várias pessoas, e todas 

precisam entender o funcionamento e a importância do fluxo de valor do produto ou 
serviço. Afinal, além do conceito de eliminação de desperdícios que a filosofia de 
produção enxuta traz, o aspecto mais importante é implementar o fluxo de valor enxuto 

afim de agregar valor ao produto ou serviço. Esta concepção pode ser alcançada pela 
aplicação das seguintes práticas, propostas por Rother e Shook (1999) e 

apresentadas a seguir. 

- produzir de acordo com takt time: o takt time é o ritmo da produção, ou seja, é a 
frequência em que se deve produzir uma peça ou produto para atender à demanda 
sem estimular a superprodução. Ele é calculado dividindo o tempo disponível de 

trabalho por turno, em segundos, pela demanda do cliente por turno, em unidades. O 
takt time deve ser o ponto de partida de um fluxo de valor enxuto, uma vez que ele 

ataca a causa raiz do principal desperdício, que é a superprodução, provocada pelo 
desalinhamento entre produção e demanda. Ao subordinar a produção com relação à 
demanda, o takt time atua como um maestro, controlando o ritmo da produção. Com 

o takt time a demanda define o quê, quando e quanto será produzido, e também “puxa” 
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a produção. Assim, caso a empresa não cumpra o takt time, acarretará em não 

atender a demanda do cliente, e produzindo mais rápido gera a superprodução por 
quantidade e antecipação. 

- desenvolver fluxos contínuos: o fluxo contínuo significa produzir uma peça de cada 

vez, com cada item sendo passado de um processo ao outro sem parada. Assim, 
evita-se desperdícios como estoques intermediários, espera, superprodução, e é 
possível identificar defeitos, caso ocorram, mais rapidamente. Em situações onde não 

é possível implementar fluxo contínuo, uma boa abordagem é uma combinação de 
fluxo contínuo, FIFO e sistema puxado, onde FIFO (First In First Out) é um método de 

controle de estoque indicando que o primeiro produto que entrou deve ser o primeiro 
a sair, enquanto sistema puxado apresenta definição a seguir. 

- utilizar supermercados para controlar a produção onde o fluxo contínuo não se 

estende aos processos anteriores: onde não é possível aplicar o fluxo contínuo por 
motivos de tempo de setup elevado, tempos de ciclo desalinhados, o ideal é 
implementar o sistema puxado nivelado, onde se colocam “supermercados” entre as 

operações, e o estoque intermediário passa a ser controlado com menor nível 
possível. Com este sistema, um determinado item só será produzido quando uma 

ordem de produção for acionada, produzindo apenas a quantidade dimensionada para 
repor os produtos retirados do estoque, evitando assim a superprodução. 

- definir o processo puxador: todo fluxo de valor apresenta pelo menos um ponto 
definido como o processo puxador, e a maneira como se controla a produção neste 

processo define o ritmo de operação dos demais, sendo este ponto o qual receberá 
as ordens de produção e comandará a linha de produção como um todo. 

- nivelar o mix e o volume de produção: nivelar o mix de produção significa distribuir a 

produção de diferentes produtos uniformemente durante um período de tempo, e 
assim melhorar a resposta da fábrica com relação às mudanças de mercado. Agrupar 
todos os produtos e produzi-los todos de uma vez dificulta o atendimento dos clientes 

que querem algo diferente do lote que está sendo produzido, exigindo a 
disponibilidade de mais produtos acabados em estoque, na esperança de se ter à 

disposição o que o cliente quer, aumentando, portanto, o lead time para atender um 
pedido. Após o nivelamento de mix, é necessário definir o tamanho dos lotes dos 
produtos, por meio da liberação e retirada de somente um pequeno e uniforme 

incremento de trabalho no processo puxador, definindo também o tempo disponível 
para cada lote. 

- desenvolver a habilidade de produzir toda peça todo dia, e com o tempo em todo 

turno, toda hora, através da redução dos tempos de troca e produzindo lotes menores 
nos processos anteriores, tais processos serão capazes de responder às mudanças 
posteriores mais rapidamente, requerendo menos estoques nos supermercados. Para 

determinar os tamanhos dos lotes iniciais, deve-se conhecer o tempo das trocas de 
cada processo, e calcular quantas trocas serão possíveis no intervalo disponível, 

chegando assim ao tamanho do lote. 

2.2. Simulação a Eventos Discretos 

A simulação é a imitação de um processo ou sistema do mundo real ao longo do 
tempo, segundo Banks et al. (2010). Com isto, envolve a criação de uma história 

artificial e a observação desta história para se fazer inferências sobre as 
características da operação do sistema do qual representa. De fato, a Simulação a 



6 

 

Eventos Discretos (SED) vem sendo muito utilizada nos últimos anos para a solução 

de problemas e para o auxílio à tomada de decisão (SARGENT, 2013). 

A simulação é uma ferramenta que traz muitas vantagens ao sistema produtivo, onde 
Banks et al. (2010) destacam as seguintes: testar novos projetos de equipamentos; 

testar layouts e sistemas de transportes sem consumo de recursos ou aquisições; 
fornecer uma maior compreensão sobre interações entre variáveis e a importância de 
seus efeitos no sistema; analisar gargalos para se descobrir onde há estoque em 

processo e informações e materiais em excesso; auxiliar no entendimento de como o 
sistema opera como um todo, ao invés de como operam suas partes; e a realizar 

experimentos. Além disso, uma vantagem se deve ao fato de que, durante a 
simulação, o fator tempo pode ser reduzido ou acelerado para possibilitar uma análise 
mais profunda ou mais rápida do fenômeno sob observação. 

Ainda, a simulação apresenta a vantagem de permitir que os experimentos sejam 
testados anteriormente à implementação, verificando de forma antecipada os seus 
resultados. Dessa forma, a partir da simulação, projetos de melhoria podem ser 

desenvolvidos com pouca ou nenhuma necessidade de customização (SHARDA e 
BURY, 2010). 

Segundo Morabito Neto e Pureza (2012), a simulação computacional é a 

representação de um sistema real através de um modelo utilizando um computador, 
trazendo a vantagem de visualizar esse sistema, implementar mudanças e responder 
a questões do tipo “o que aconteceria se” (what-if), minimizando custos e tempo. 

No entanto, também são ressaltadas algumas dificuldades desta ferramenta por 

alguns autores. Banks et al. (2010) ressaltam a necessidade de treinamento especial 
para a construção de modelos na simulação, e que os resultados podem ser de difícil 

interpretação, pois são essencialmente variáveis aleatórias. Além disso, quando o 
problema pode ser resolvido por senso comum, ou quando a experimentação é mais 
viável, quando os custos superam os ganhos e quando não há recursos suficientes 

para sua finalização, os autores alertam que a simulação não deveria ser aplicada. 

2.3. Integração entre produção enxuta e simulação computacional 

De acordo com Robinson (2012), simulação e lean são metodologias que se 
complementam e possuem motivação semelhante, ou seja, melhoria de processos e 

melhoria de prestação de serviços. 

Segundo Oliveira (2008) a aplicação dos conceitos lean torna as empresas mais 
organizadas e competitivas e, o uso da simulação permite a visualização das 

implicações de mudanças nos processos sem alterar a realidade do sistema. 

Shannon (1998) afirma que o uso da simulação possibilita testar novos projetos sem 
comprometer recursos para a implantação, permite identificar gargalos no fluxo de 
informações, materiais ou produtos, permite adquirir conhecimento de como um 

sistema realmente trabalha e compreender quais variáveis são importantes para o seu 
desempenho. 

Para Abdulmalek e Rajgopal (2007), a vantagem principal da aplicação da simulação 

com relação ao lean é permitir a visualização e avaliação antecipada e detalhada dos 
resultados esperados para as propostas de melhorias. Por outro lado, o lean oferece 

à simulação um direcionamento para as ações de melhoria, fazendo com que estas 
passem a ser escolhidas de acordo com os princípios e conceitos enxutos, os quais 
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têm como foco na redução dos custos pela eliminação dos desperdícios, ou seja, 

daquelas atividades que não agregam valor aos clientes, mas que implicam em 
aumento dos custos e redução dos lucros. 

3. METODOLOGIA 

Para Montevechi et al. (2007), 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. 

Este estudo utiliza o método proposto por Montevechi et al. (2007), conforme Figura 

1. 

A primeira fase do projeto de simulação, concepção, é responsável por definir os 
objetivos da simulação, o nível de detalhamento, e é onde são coletados os dados de 
entrada, como tempo, custos, etc. para alimentar o modelo. 

A segunda fase é a implementação, onde o modelo conceitual é convertido em 
computacional, utilizando um ambiente simulador. O modelo computacional é 
comparado ao modelo conceitual desenvolvido anteriormente. Há a validação do 

modelo computacional por meio de resultados gerados, observando se o modelo é 
uma representação precisa da realidade. 

Por fim, a terceira fase é a análise, responsável por conduzir a análise dos resultados. 

Nesta fase são realizados os experimentos, por meio de várias “rodadas” do modelo, 
e os resultados obtidos são documentados e analisados. 
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Figura 1 – Metodologia de Simulação a Eventos Discretos 
Fonte: Adaptado de Montevechi et al. (2007) 
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4. APLICAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

4.1. Concepção 

4.1.1. Objetivos e definição do sistema 

O trabalho foi realizado em uma empresa do setor de máquinas e equipamentos, 
chamada Prática, localizada em Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais. A Prática, 
representada pelas marcas Technicook, Technipan e Klimaquip, é líder no segmento 

de equipamentos para o preparo de alimentos no Brasil. 

Dentre os diversos produtos fabricados na empresa, tem-se toda a gama de 
equipamentos para a panificação, máquinas de refrigeração com alta tecnologia, e 

uma variedade de fornos industriais (Speed Ovens, Combinados e Panificação). 

O objeto de estudo do presente trabalho é a linha de produção do forno HPE, um forno 
industrial voltado à panificação e contemplado pela família de fornos de Convecção. 

A linha de produção alvo da análise é denominada aqui no trabalho como Linha HG. 
Entretanto, esta linha de produção do forno HPE não é dedicada, produzindo também 
fornos da categoria Gourmet. Para o estudo, é tratado apenas o modelo de forno HPE. 

O Trabalho Final de Graduação tem por objetivo implementar conceitos de produção 

enxuta para a Linha HG, por meio do auxílio da ferramenta de simulação, e assim 
analisar se a capacidade atual da linha está sendo explorada, para que em um cenário 

de produção enxuta a capacidade da linha aumente, tendo como pressuposto a 
existência de uma demanda não atendida. 

Atualmente, a linha é configurada em um layout celular com duas mãos-de-obra, 
sendo a montagem do forno dividida em inicial e final, onde os operadores se revezam 

nessas atividades. Em um início de trabalho típico, o primeiro funcionário é 
responsável pela montagem inicial, enquanto o segundo funcionário faz a montagem 

final de um forno pré-preparado no dia anterior. Outro ponto a ser ressaltado é de que 
não existe uma ordem de atividades a ser seguida, e o operador é quem dita o ritmo 
de produção. 

Os fornos chegam até à linha de produção em lotes unitários, e com tempo de 

chegada variável ao decorrer do dia. Por meio de dados da empresa, a média de 
produção para a linha HG era de 2 a 3 fornos/dia. 

O funcionamento da linha se dá de acordo com os horários expressos na Tabela 1. 

Intervalo Status 

07:30 - 07:40 Preparação da linha 

07:40 - 09:30 Operação 

09:30 - 09:40 Intervalo 

09:40 - 11:30 Operação 

11:30 - 12:30 Intervalo para almoço 

12:30 - 15:30 Operação 

15:30 - 15:40 Intervalo 

15:40 - 17:05 Operação 

17:05 - 17:18 Organização da Linha 

Tabela 1 – Funcionamento da Linha HG 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor 
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4.1.2. Construção do modelo conceitual 

O IDEF (Integrated DEFinition Methods) é uma família de métodos de modelagem de 

sistemas. Sendo assim, a partir dos dados coletados na linha de produção, foi possível 
elaborar o modelo conceitual do objeto de estudo, utilizando a técnica IDEF-SIM, 

proposta por Leal et al. (2008), que é uma técnica de modelagem de processos que 
busca aproximar a linguagem do mapa conceitual daquela utilizada em softwares de 
simulação, com o objetivo de tornar mais simples a programação. 

As simbologias usadas no modelo computacional encontram-se no Anexo, e o modelo 
computacional da Linha HG encontra-se na Figura 2. 

 

Figura 2 – IDEF-SIM Linha HG 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

No modelo, é possível visualizar a chegada de matéria-prima (MP) em um único local, 

porém esta matéria-prima pode ser usada tanto na montagem inicial, quanto na 
montagem final do forno. O operador 1 dá início à produção da montagem inicial e 

movimenta a matéria-prima necessária para tal operação. Ao finalizar entrega o forno 
em processo (FP) para o operador 2, que movimenta a matéria-prima que utilizará 
para agregar à produção final do forno gerando o produto acabado (PA). 

4.1.3. Validação do modelo conceitual 

A validação do modelo conceitual se deu por meio da validação face-a-face, onde o 
gestor industrial acompanhou o desenvolvimento do IDEF-SIM, bem como todos os 
ajustes necessários para chegar ao resultado final desta fase do trabalho. 

4.1.4. Documentação do modelo conceitual 

O modelo conceitual foi registrado e disponibilizado na empresa em questão, no 

sistema de rede da mesma, como documento oficial da Linha HG, e está disponível 
para consulta em relação ao fluxo da linha, e para futuras replicações em outras linhas. 

4.1.5. Modelagem dos dados de entrada  

Para a modelagem computacional da Linha HG, com foco na simulação do modelo 

HPE, são usados dados de tempos das atividades de montagem do forno fornecidos 
pela empresa, com autorização dos devidos responsáveis. Estes tempos foram 

gerados a partir de trabalhos anteriores para descritivos operacionais de processo. 
Com isso, não está incluso no escopo do trabalho analisar e validar profundamente 
estes tempos, umas vez que a simulação é usada aqui no âmbito de ferramenta de 

auxílio à implementação de conceitos de produção enxuta, para que seja possível 
avaliar antecipadamente os impactos na linha de produção de uma implementação 

destes conceitos. Ainda, a simulação irá ajudar a prever situações do tipo “o que 
ocorreria se”, estando sempre um passo à frente para possíveis análises. 
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Os dados de entrada para a modelagem são de tempos determinísticos, e um dos 

fatores que influenciou esta limitação se deve à frequência de produção do forno e, 
principalmente pelo considerável tempo de ciclo de produção do equipamento. 

A tabela abaixo apresenta todas as atividades envolvidas no processo de montagem 

do forno na linha, bem como o tempo padrão de cada atividade. 

Lista de atividades para montagem do forno HPE Tempo Padrão 

Retira marcas de queimado da caixa interna 00:13:07 

Retirar plástico da caixa interna 00:05:39 

Aplicação de 5 rebites de dentro para fora na caixa interna 00:00:38 

Fixar 4 prisioneiros na caixa interna 00:02:47 

Fixar o termostato e o suporte bulbo na caixa interna 00:04:55 

Fixar o sensor de câmara na caixa interna 00:00:50 

Fixar a resistência na caixa interna 00:03:28 

Fixar o obturador fundo protetor na caixa interna 00:02:00 

Fixar a arruela de amianto na resistência na caixa interna 00:01:34 

Fixar o protetor da resistência na caixa interna 00:03:26 

Organizar os fios de ligação da resistência 00:01:11 

Fixar máscara na caixa interna 00:10:57 

Acabamento do obturador 00:01:22 

Retirar plástico da máscara 00:04:17 

Inserir rebite na máscara 00:02:18 

Retirar rebarba da máscara 00:00:51 

Retirar marcas de queimado e acabamento da máscara 00:01:40 

Isolar com fita crepe a máscara 00:01:14 

Inserir rebite com rosca M4 na base 00:03:18 

Retirar rebarba da base 00:01:15 

Inserir pé na base 00:01:22 

Retirar plástico do suporte do termostato de segurança 00:00:37 

Retira rebarba do suporte do termostato de segurança 00:00:58 

Inserir o suporte do termostato de segurança na base 00:01:00 

Retirar plástico do suporte do sonoalarme 00:00:18 

Inserir o suporte do sonoalarme na base 00:01:00 

Retirar plástico do espelho da gaxeta 00:00:18 

Preparação do motor 00:03:58 

Retirar plástico da coluna lateral 00:01:09 

Inserir rebite na coluna lateral 00:00:18 

Retirar rebarba da coluna lateral 00:03:02 

Inserir prensa cabo na coluna lateral 00:01:30 

Inserir mangueira na coluna lateral 00:00:13 

Preparação do Painel 00:07:19 
Tabela 2 – Parte 1 Lista de atividades forno HPE 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 
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Lista de atividades para montagem do forno HPE Tempo Padrão 

Preparação do cabo de alimentação (energia)  00:08:03 

Retirar plástico da tampa lateral esquerda 00:02:39 

Inserir rebites na tampa lateral esquerda 00:00:25 

Retira Rebarba da tampa lateral esquerda 00:00:55 

Retirar plástico da tampa superior 00:03:14 

Retira rebarba e marcas de queimado da tampa superior 00:03:08 

Inserir reforço da dobradiça no teto 00:00:47 

Retirar Plástico da tampa da dobradiça 00:00:24 

Retirar rebarba da tampa da dobradiça 00:01:42 

Retirar Plástico do fechamento da fechadura 00:00:12 

Retirar rebarba do fechamento da fechadura 00:02:04 

Retirar Plástico da tampa lateral direita 00:01:49 

Inserir rebites na tampa lateral direita 00:00:10 

Retirar rebarba da tampa lateral direita 00:03:20 

Retira plástico da tampa traseira 00:02:42 

Inserir rebite na tampa traseira 00:00:43 

Retirar rebarba da tampa traseira 00:03:53 

Crimpagem do microventilador 00:01:38 

Fixagem do microventilador no fechamento 00:01:10 

Retira rebarba e marcas de queimado do protetor de turbina 00:05:27 

Retirar rebarba das gaiolas 00:05:03 

Fixar os pinos CD torno da caixa interna do forno 00:04:50 

Isolar caixa interna do forno com lã de rocha 00:12:31 

Fixar o conjunto base na caixa interna 00:04:29 

Fixar o MI motor 00:02:31 

Fixar o termostato 00:01:07 

Fixar o espelho da gaxeta 00:02:19 

Fixar a turbina 00:02:24 

Preencher com lã de rocha alguns locais 00:01:13 

Cortar a lã de rocha para passagem do tubo de injeção de água 00:00:30 

Fixar o tubo de injeção de água 00:01:57 

Isolar o local onde foi passado o tubo de injeção de água 00:01:27 

Fixar a coluna traseira 00:01:34 

Fixar a mangueira do conjunto válvula 00:00:53 

Fixar o cabo de alimentação 00:04:55 

Fixar a placa de reversão na base 00:03:40 

Fixar o suporte de componentes 00:01:21 

Fixar o sonalarme 00:00:20 

Fixar painel 00:07:11 

Fixar o perfil da porta 00:04:47 

Realizar as ligações elétricas do forno 00:26:13 

Fixar a tampa de saída de vapor 00:00:06 
Tabela 3 – Parte 2 Lista de atividades forno HPE 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 
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Lista de atividades para montagem do forno HPE Tempo Padrão 

Fixar o fechamento lateral esquerdo 00:01:34 

Fixar o MI fechamento superior 00:03:08 

Vedar o painel 00:03:47 

Fixar o pino da fechadura 00:01:05 

Fixar a dobradiça inferior 00:03:03 

Fixar o MI porta 00:07:30 

Fixar a dobradiça superior 00:04:06 

Fixar a tampa da dobradiça superior 00:03:44 

Fixar a tampa da fechadura 00:03:44 

Preencher check list 00:04:29 

Dar baixa do forno no sistema 00:05:59 
Tabela 4 – Parte 3 Lista de atividades forno A 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

4.2. Implementação  

4.2.1. Construção do modelo computacional 

Para a construção do modelo computacional, o software escolhido foi o ProModel, e 
os dados de entrada para o modelo foram alinhados ao layout da linha HG, ao IDEF-

SIM projetado na Figura 2, e aos tempos disponibilizados pela empresa conhecidos 
pelas Tabelas 2, 3 e 4. A partir do layout foram direcionados os locais e recursos, e 

com o IDEF-SIM foi feita toda a lógica do modelo, utilizando os dados de entrada de 
tempo. 

A produção do equipamento se inicia através da programação unitária do corte do 
forno, e esta programação é realizada pelo PCP. Em seguida, as peças cortadas são 

abastecidas em um carrinho e passam pelos processos de dobra, solda e 
abastecimento de itens comprados. Após estas etapas o carrinho é encaminhado à 

linha de produção, que está preparada para estocar até 3 carrinhos simultâneos. 
Entretanto, cada etapa de produção da linha, montagem inicial e final, possuem 
capacidade unitária. 

São programadas 3 chegadas por dia deste carrinho com matéria-prima, 
preferencialmente no início da manhã, podendo haver exceções. 

Este carrinho que chega à linha de produção contém a maioria dos itens necessários 
para a montagem do forno, ficando fora deste carrinho apenas os itens pequenos que 

são kanbans na própria linha. Para o modelo computacional, este carrinho é 
representado por uma entidade matéria-prima (MP) e, como locais foram designados 

o estoque, montagem inicial e montagem final do forno. Além disso, foi programada 
uma área de descanso no modelo, referente ao tempo para o intervalo do café e 
almoço. 

A linha opera com dois funcionários, que se alternam nas montagens inicial e final. O 

primeiro funcionário inicia a montagem do forno no posto inicial, utilizando parte da 
matéria-prima do carrinho em estoque. Ao término desta operação, tem-se um forno 

em processo, o qual será direcionado à montagem final. O operador 2 realiza a 
montagem final do forno, agregando neste produto intermediário as demais matérias-
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primas do carrinho. Com isto, tem-se o produto acabado, que é encaminhado ao setor 

de teste e, posteriormente, embalagem. 

A Figura 3 contempla o modelo computacional que atende ao estado atual da linha 
HG. 

 
Figura 3 – Modelo computacional da Linha HG 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

4.2.2. Verificação do modelo computacional 

Nesta etapa de verificação, foram confrontados os resultados reais da produção, com 

os resultados obtidos pela simulação, avaliando se a simulação computacional se 
executa conforme o planejado. Observou-se, também, se o fluxo ocorrido na linha 
representava o mesmo fluxo do modelo simulado. 

4.2.3. Validação do modelo computacional 

Para a validação do modelo foi realizado uma análise para comparar o quanto o 
modelo simulado se aproximava do modelo real, a fim de assegurar que o modelo 
projetado serve para o propósito que foi criado. Essa análise se deu com o gestor da 

linha, por meio de acompanhamento direto do fluxo, recursos e prioridades da linha. 

Com isso, comparou-se quantitativamente as variáveis de saída do modelo simulado 
com o sistema real. Observou-se que o lead time real é muito próximo do lead time do 

modelo, uma vez que o real apresentava uma média de 340 minutos, enquanto o 
simulado é 326 minutos. Este lead time médio de produção para o HPE se dá por 
dados da empresa calculados a partir da produção diária, que variava entre 2 e 3 

fornos ao dia. 
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Comparou-se também, a projeção de produção do modelo com o histórico de 

produção real, e o resultado se mostrou satisfatório, pois o modelo simulado atinge a 
produção diária de 3 produtos, enquanto o sistema real apresentava uma produção 

de 2 ou 3 fornos ao dia, demonstrando esta oscilação devido à variáveis do processo 
como defeitos e retrabalhos, falta de peças, atraso em processos anteriores, entre 
outras. 

4.3. Análise 

A partir dos resultados obtidos foi possível realizar algumas análises e 
implementações descritas nos tópicos seguintes. 

4.3.1. Definição do projeto experimental 

Com base nos resultados obtidos com a simulação computacional foi possível sugerir 
pontos de melhorias baseados nos conceitos de produção enxuta, buscando a 

melhoria contínua da linha de produção e o aumento da capacidade produtiva. 

O conceito pensado para a linha HG foi de estabelecer fluxos contínuos, em formato 
de linha de montagem em esteira. Porém, era necessário “ganhar” tempo, ou seja, 

reduzir o tempo de processamento no forno, para que a mudança seja efetiva para o 
aumento da capacidade de produção da linha. 

Assim, foi realizada uma análise detalhada das operações do forno, juntamente com 

pessoas que conheciam o forno como um todo, e validariam as mudanças propostas. 
A partir desta análise, estabeleceu-se o conceito de submontagem, uma vez que as 
atividades de montagem na esteira podem ocorrer em paralelo à preparação das 

submontagens. 

As tabelas abaixo apresentam as divisões de atividades para os postos de trabalho 
dimensionados, e foram divididas levando em consideração o tempo das atividades, 

o tipo de atividade, as ferramenta necessárias e os itens kanbans utilizados. 

LISTA DE OPERAÇÕES PARA MONTAGEM FORNO HPE 

POSTO 1 Tempo 
Padrão 

Acum. 

Fixar os pinos CD torno da caixa interna do forno 00:04:50 00:04:50 

Isolar caixa interna do forno com lã de rocha 00:12:31 00:17:21 

Fixar o conjunto base na caixa interna 00:04:29 00:21:50 

Fixar o MI motor 00:02:31 00:24:21 

Fixar o termostato 00:01:07 00:25:28 

Fixar o espelho da gaxeta 00:02:19 00:27:47 

Fixar a turbina 00:02:24 00:30:11 

Preencher com lã de rocha alguns locais 00:01:13 00:31:24 

Cortar lã de rocha para passagem do tubo de água 00:00:30 00:31:54 

Fixar o tubo de injeção de água 00:01:57 00:33:51 

Isolar o local onde foi passado o tubo de injeção de 
água 

00:01:27 00:35:18 

Fixar a coluna traseira 00:01:34 00:36:52 

Fixar a mangueira do conjunto válvula 00:00:53 00:37:45 

Fixar o cabo de alimentação 00:04:55 00:42:40 
Tabela 5 – Atividades POSTO 1 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 
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LISTA DE OPERAÇÕES PARA MONTAGEM FORNO HPE 

POSTO 2 Tempo Padrão Acum. 

Fixar a placa de reversão na base 00:03:40 00:03:40 

Fixar o suporte de componentes 00:01:21 00:05:01 

Fixar o sonoalarme 00:00:20 00:05:21 

Fixar painel 00:07:11 00:12:32 

Fixar o perfil da porta 00:04:47 00:17:19 

Realizar as ligações elétricas do forno 00:26:13 00:43:32 

Fixar a tampa de saída de vapor 00:00:06 00:43:38 

Tabela 6 – Atividades POSTO 2 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

LISTA DE OPERAÇÕES PARA MONTAGEM FORNO HPE 

POSTO 3 e 4 Tempo Padrão Acum. 

Fixar o fechamento lateral esquerdo 00:01:34 00:01:34 

Fixar o MI fechamento superior 00:03:08 00:04:42 

Vedar o painel 00:03:47 00:08:29 

Fixar o pino da fechadura 00:01:05 00:09:34 

Fixar a dobradiça inferior 00:03:03 00:12:37 

Fixar o MI porta 00:07:30 00:20:07 

Fixar a dobradiça superior 00:04:06 00:24:13 

Fixar a tampa da dobradiça superior 00:03:44 00:27:57 

Fixar a tampa da fechadura 00:03:44 00:31:41 

Preencher check list 00:04:29 00:36:10 

Dar baixa do forno no sistema 00:05:59 00:42:09 

Posto 4 - TESTE 00:56:00 00:56:00 

Tabela 7 – Atividades POSTO 3 e 4 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

LISTA DE OPERAÇÕES PARA MONTAGEM FORNO HPE 

SUB 1 Tempo Padrão Acum. 

Caixa Interna 00:50:32  - 

Retira marcas de queimado 00:13:07 00:13:07 

Retira Plástico 00:05:39 00:18:46 

Aplicação de 5 rebites de dentro para fora 00:00:38 00:19:24 

Fixar 4 prisioneiros (utilizados para fixar motor) 00:02:47 00:22:11 

Fixar o termostato e o suporte bulbo na caixa interna 00:04:55 00:27:06 

Fixar o sensor de câmara na caixa interna 00:00:50 00:27:56 

Fixar a resistência na caixa interna 00:03:28 00:31:24 

Fixar o obturador fundo protetor na caixa interna 00:02:00 00:33:24 

Fixar a arruela de amianto na resistência 00:01:34 00:34:58 

Fixar o protetor da resistência 00:03:26 00:38:24 

Organizar os fios de ligação da resistência 00:01:11 00:39:35 

Inserir Máscara 00:10:57 00:50:32 
Tabela 8 – Atividades SUB1 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 
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LISTA DE OPERAÇÕES PARA MONTAGEM FORNO HPE 

SUB 2 Tempo Padrão 

Obturador 00:01:22 

Acabamento do obturador 00:01:22 

Máscara 00:10:20 

Retira Plástico 00:04:17 

Inseri Rebite 00:02:18 

Retirar rebarba 00:00:51 

Retirar marcas de queimado e acabamento 00:01:40 

Isolar com fita crepe 00:01:14 

Base 00:05:55 

Inserir Rebite com rosca M4 00:03:18 

Retirar rebarba 00:01:15 

Inserir pé na base 00:01:22 

Suporte Termostato de Segurança 00:02:35 

Retirar Plástico 00:00:37 

Retira rebarba 00:00:58 

Inserir na base 00:01:00 

Suporte Sonoalarme 0:01:18 

Retirar Plástico 00:00:18 

Inserir na base 00:01:00 

Espelho da Gaxeta 00:00:18 

Retirar plástico 00:00:18 

Coluna Lateral 0:01:27 

Retirar plástico 00:01:09 

Inserir rebite 00:00:18 

Preparação da tampa lateral esquerda 0:03:59 

Retirar Plástico 00:02:39 

Inserir rebites 00:00:25 

Retira Rebarba 00:00:55 

Preparação da tampa lateral direita 0:05:19 

Retirar Plástico 00:01:49 

Inserir rebites 00:00:10 

Retirar rebarba 00:03:20 

Tampa Traseira 00:03:25 

Retira plástico 00:02:42 

Inserir rebite 00:00:43 

 00:35:58 
Tabela 9 – Atividades SUB 2 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 
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LISTA DE OPERAÇÕES PARA MONTAGEM FORNO HPE 

SUB 3 Tempo Padrão 

Coluna Lateral 0:04:45 

Retirar rebarba 00:03:02 

Inserir prensa cabo 00:01:30 

Inserir mangueira 00:00:13 

Teto do forno 00:07:09 

Retirar plástico 00:03:14 

Retira rebarba e marcas de queimado 00:03:08 

Inseri reforço da dobradiça no Teto 00:00:47 

Tampa da Dobradiça Superior 00:02:06 

Retirar Plástico 00:00:24 

Retirar rebarba 00:01:42 

Fechamento da Fechadura 00:02:16 

Retirar Plástico 00:00:12 

Retirar rebarba 00:02:04 

Tampa Traseira 00:03:53 

Retirar rebarba 00:03:53 

Protetor da Turbina 00:05:27 

Retira rebarba e marcas de queimado 00:05:27 

Gaiola Direita/Esquerda 00:05:03 

Retirar rebarba 00:05:03 

 00:30:39 
Tabela 10 – Atividades SUB 3 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

LISTA DE OPERAÇÕES PARA MONTAGEM FORNO HPE 

SUB 4 Tempo Padrão 

Motor 00:03:58 

Preparação do motor 00:03:58 

Painel 00:07:19 

Preparação do Painel 00:07:19 

Cabo de alimentação 00:08:03 

Preparação do cabo de alimentação (energia)  00:08:03 

Tampa Traseira 00:02:48 

Crimpagem do micro-ventilador Traseiro 00:01:38 

Fixagem do micro-ventilador no fechamento 00:01:10 

 00:22:08 
Tabela 11 – Atividades SUB 4 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 
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4.3.2. Execução dos experimentos 

Para esta fase foi projetado o modelo conceitual do estado futuro para a Linha HG, 

que segue nas Figuras abaixo. 

 
Figura 4 – Parte 1 do IDEF-SIM proposto Linha HG 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

Figura 5 – Parte 2 do IDEF-SIM proposto Linha HG 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

O modelo proposto conta com cinco pessoas no novo layout da linha, ocupando os 
oito postos de trabalho. O primeiro funcionário atua na submontagem 1, realizando a 

preparação da “Caixa Interna”, e kits da submontagem 4. O segundo funcionário atua 
na preparação das peças, que devem ser entregues à esteira, atuando assim nas 
submontagens 2 e 3. Na esteira, tem-se o terceiro funcionário atuando no Posto 1, e 

parcialmente no Posto 2. Já o quarto funcionário atua parcialmente no Posto 2, e total 
no Posto 3. E o último funcionário atua exclusivamente no Posto 4, que é denominado 

o posto de teste do equipamento. 
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A figura a seguir contempla o layout proposto para a linha, que se encontra dividido 

em quatro postos de montagem, que formam a linha de montagem do forno, e quatro 
postos de submontagem, que são responsáveis pela preparação das peças, e entrega 

de kits à esteira. 

 
Figura 6 – Linha HG 

Fonte: Arquivos da empresa 

O modelo inicia com a chegada das matérias-primas denominadas “CAIXA INTERNA” 
e “SUBMONTAGEM”, que são a base para a produção do forno. Assim, para a caixa 

interna foi definida a chegada de 6 unidades, alinhada à real capacidade do carrinho 
de abastecimento em lote da linha. Já para as áreas de submontagens projetou-se 

um cenário de chegadas infinitas, uma vez que as entidades precisam estar sempre 
disponíveis. 

Assim, as entidades chegam nos locais em que serão manufaturadas, que são os 

postos de submontagem, pois nenhuma matéria-prima inicia produção no posto 1, 
devido ao fato de necessitar de uma preparação antes. Os quatro postos de 
submontagem são compartilhados por dois operadores, onde estes se dividem para 

atender as atividades de acordo com o tempo padrão estabelecido para cada 
submontagem. As submontagens obedecem uma prioridade que é estabelecida pelas 

atividades desenvolvidas na linha de montagem. Assim, no estado atual o operador 1 
atua primeiramente na submontagem 1, e depois na submontagem 4, e o operador 2 
atua primeiro na submontagem 2, e posteriormente na submontagem 3. 

Para as submontagens foi utilizada a função use (recurso) for (tempo), para que fosse 

possível alternar as funções dos operadores da linha. Ainda, no modelo tem-se a 
junção das submontagens à montagem principal, que foi realizada a partir da função 

join. 

A matéria-prima caixa interna foi definida como prioridade para entrar na esteira, pois 
esta caixa interna se juntará ao kit produzido pela SUB 1, que somente será enviado 
à esteira após a chegada da caixa interna. 

Após sair do posto 1, a entidade é considerada um forno em processo e serão 

agregados os kits da SUB 3 e 4, mas somente quando o forno em processo chegar à 
produção nos postos 2 e 3, respectivamente. Com isso, após o teste do produto 

realizado exclusivamente no posto 4, a entidade de saída é um produto acabado, que 
é encaminhado à embalagem, e posteriormente à expedição. 
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O takt time da linha HPE é baseado na meta de produção de 5 fornos ao dia, 

considerando os quatro postos de trabalho da esteira, e os três operadores atuando 
na montagem. No Gráfico 1, são apresentados os postos de trabalho localizados na 

linha, bem como os tempos de duração das atividades envolvidas para um ciclo do 
posto. 

 

Gráfico 1 – Tempo de ciclo dos Postos de Trabalho Linha HG 

Os postos de submontagem apresentam o ciclo completo de atividades sempre à 

frente do produto presente na esteira, ou seja, quando um forno inicia na esteira, os 
kits que serão agregados a ele já estão prontos e aguardando a utilização no estoque 
de submontagens, que tem capacidade unitária para cada kit. 

Na Figura 7, é possível visualizar a implementação da linha no novo conceito de 
produção contínua. 

 
Figura 7 – Modelo computacional implementado na Linha HG 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 
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4.3.3. Análise dos resultados 

Ao fim do experimento simulado, obteve-se a produção de 5 fornos ao dia, desde que 

a linha funcione em ciclo, ou seja, desconsiderando o tempo de aquecimento que é o 
tempo que o modelo precisa para entrar em ciclo. 

Enquanto a simulação do estado anterior apresentou tempo de ciclo igual a 326 

minutos, o modelo atual teve tempo de ciclo médio de 223 minutos no processo de 
montagem em esteira. Já as submontagens tiveram ciclos em média de 140 minutos, 

onde na Linha HG a submontagem trabalha um ciclo à frente da esteira. 

O aumento na produção da linha representa um ganho de cerca de 60% na 
capacidade produtiva. 

Na figura abaixo é possível perceber o uso dos Postos de trabalho, e percebe-se que 
os postos 3 e 4 possuem menos utilização devido ao tempo que leva para a linha 

entrar em ciclo. 

 

Figura 8 – Utilização dos postos de trabalho 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

4.3.4. Conclusões e recomendações 

Os resultados da simulação permitiram observar que estabelecendo um sistema de 
fluxo contínuo na linha de produção, e distinguindo possíveis atividades que possam 

ser realizadas em paralelo, o fator capacidade produtividade apresenta muitos 
ganhos. 

Ainda, é possível perceber os erros mais rapidamente, bem como um fator 

considerável na empresa em questão que é a falta de peças, e consequentemente a 
parada do forno na linha. 

Com a observação e a minimização dos desperdícios identificados na fase de análise 

das atividades para divisão e balanceamento dos postos, foi possível implementar 
pequenas melhorias, o que trazem satisfação ao operador, e agregar tempo de valor 
ao produto, o que para o cliente final é mais importante. 
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Com estas modificações, a linha apresenta um lead time menor, e maior capacidade 

de entrega, ou seja, maior velocidade de resposta à demanda, o que dá à empresa 
maior flexibilidade e vantagem financeira em relação a seus concorrentes. 

5. CONCLUSÕES E PROPOSTAS DE TRABALHOS FUTUROS 

A simulação computacional e a produção enxuta são áreas que se complementam e 

buscam objetivos semelhantes, sendo um destes objetivos a melhoria de processo. 
No cenário atual de competividade pelo mercado de clientes, as empresas buscam 

cada vez mais reduzir o lead time de entrega de seus produtos ao consumidor final, 
focando sempre na qualidade total do produto. 

Deste modo, o trabalho se mostrou satisfatório, uma vez que cumpriu o objetivo de 
analisar a capacidade da linha, e simular uma proposta de layout baseada em 

conceitos de produção enxuta. Também, foi possível implementar o fluxo contínuo na 
montagem em esteira, e aplicar o conceito de submontagem um ciclo à frente 

preparando os kits necessários para a montagem do forno. 

A linha HG apresentou aumento em sua capacidade produtiva, parte devido ao 
aumento de mão-de-obra, e também consideravelmente devido ao “ganho” de tempo 
obtido pela separação entre montagem em linha e kits paralelos a este processo. Por 

ser um conceito novo, há um certo tempo de aprendizado e aceitação por parte dos 
operadores, o que é natural e justifica a produção diária abaixo do planejado após a 

mudança. 

Outro aspecto que vale ressaltar é uma oscilação no tempo considerado ao Posto 4, 
uma vez que caso algum forno apresente defeito o tempo desta operação pode 
aumentar, e não existe uma previsão exata deste tempo, aumentando o lead time do 

produto, e ficando este funcionário praticamente exclusivo a este posto. 

A recorrente falta de peças necessárias à produção do forno também acarreta no não 
cumprimento da produção possível e desejada. Pois, toda vez que falta uma peça um 

ciclo é “quebrado”, e inicia-se outro forno. Assim, quando a peça chega à linha, em 
qualquer momento do turno, o forno atual é parado para terminar o forno que estava 

faltando a peça. Com isso, tem-se uma perda considerável de tempo produtivo na 
linha. 

Ainda, existem submontagens de outros setores que atendem a linha, e por mais que 
sejam programadas anteriormente ao início da produção do forno, muitas vezes essas 

submontagens vem a faltar, por variáveis diversas do processo. 

Estes pontos destacados são grandes oportunidades de melhorias futuras para a 
linha, onde é possível identificar as perdas e diminuir os impactos decorrentes. 

A técnica da simulação computacional alinhada aos pensamentos e princípios da 

produção enxuta contribuiu para bons resultados gerados pelo trabalho, permitindo 
prever impactos antes de considerar as propostas diretamente para o sistema real. 

Observando os resultados simulados, os líderes de linha, líder industrial e operadores, 
se mostraram mais receptivos à proposta de trabalho, contribuindo, ainda mais, com 
seus conhecimentos e com o trabalho necessário para a viabilidade do estudo. Além 

disso, o novo modelo de layout pensado contribuiu com a melhor organização da linha, 
estabeleceu o ritmo de trabalho a ser seguido pelos operadores, e possibilitou 

identificar a falta de materiais, quando ela ocorre. 
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Como proposta de trabalho futuro, é importante validar os tempos padrão das 

atividades utilizados na simulação, a fim de obter um modelo fiel à representação da 
linha. 

Por fim, é importante ressaltar que as oportunidades de melhoria devem ser buscadas 

continuamente, e visando sempre à redução dos desperdícios. 
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ANEXO A – SIMBOLOGIA DO IDEF-SIM 

 

 
Tabela 1 – Símbolos utilizados na técnica IDEF-SIM 

Fonte: Leal, Almeida e Montevechi (2008) 


