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RESUMO 

 
O trabalho, visa ressaltar o uso da modelagem e simulação como ferramenta 
estratégica em processos produtivos, uma das mais poderosas ferramentas 
disponíveis para o planejamento e controle de sistemas complexos, fazendo com que 
todos os sistemas de produção trabalhem de forma integrada junto a uma logística de 
ponta, capaz de auxiliar e desenvolver previsões de todas as etapas que envolve a 
produção de um certo produto até sua fase final de produção. O seguinte estudo 
apresenta como objetivo geral descrever a aplicabilidade de técnicas de modelagem 
e simulação como ferramenta estratégica em processos produtivos. O tipo de 
pesquisa realizado neste trabalho, foi uma Revisão de Literatura, no qual foi realizada 
consulta à livros, dissertações e por artigos científicos selecionados através de busca 
nas seguintes bases de dados: Medline, Scielo e Lilacs. O método e a natureza de 
abordagem escolhido foi o qualitativo. O período dos artigos pesquisados foram 
trabalhos publicados nos últimos 15 anos. As palavras-chave utilizadas na busca 
foram: Modelagem, Simulação, Ferramentas estratégicas e Processos produtivos. Os 
critérios de exclusão adotados foram artigos que abordam temas difusos, incoerentes 
e que não apresentarem a mesma abordagem escolhida. Para organização dos dados 
se utilizou de três tipos de leituras classificatórias, a saber: contextual, temática e 
crítica. E por último as considerações finais onde assim, conclui-se desta forma os 
principais resultados, além da relevância que o uso da modelagem e simulação traz 
para o processo produtivo, representando um grande viés acerca do estudo e das 
suas funcionalidades. 
 

Palavras-chave: Modelagem; Simulação; Ferramentas; Processos; Produção.  



SILVA, Marcos Santos da. Modeling and Simulation as a Strategic Tool in 
Productive Processes. 2018. 40 f. Work of conclusion of course (Graduation in 
Production Engineering) - Metropolitan Union of Education and Culture, Itabuna, 2018. 
 

ABSTRACT 

The work aims to highlight the use of modeling and simulation as a strategic tool in 
productive processes, one of the most powerful tools available for the planning and 
control of complex systems, making all production systems work in an integrated way 
with a logistics capable of assisting and developing forecasts of all stages involving the 
production of a certain product until its final stage of production. The following general 
objective is to describe the applicability of modeling and simulation techniques as a 
strategic tool in productive processes. The type of research carried out in this work was 
a Literature Review, in which the books, dissertations and scientific articles selected 
were searched through the following databases: Medline, Scielo and Lilacs. The 
method and nature of approach chosen was qualitative. The period of the articles 
searched were published in the last 15 years. The keywords used in the search were: 
Modeling, Simulation, Strategic Tools and Productive Processes. The exclusion criteria 
adopted were articles that deal with diffuse, incoherent themes that do not present the 
same chosen approach. To organize the data, three types of classificatory readings 
were used, namely: contextual, thematic and critical. Finally, we conclude the main 
results, as well as the relevance that the use of modeling and simulation brings to the 
productive process, representing a great bias about the study and its functionalities. 
 

Keywords: Modeling; Simulation; Tools; Processes; Production 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O cenário econômico das grandes organizações da contemporaneidade, vem 

se transformando e se modificando ao decorrer dos tempos diante de um imenso fluxo 

de inovações e evoluções no setor que envolve novas ferramentas, tecnologias, 

fusões e impasses diante das constantes mudanças. Com isso, têm tido uma enorme 

instabilidade por parte dos inúmeros crescimentos do mercado concorrente, dos 

preços e de um novo patamar que envolve uma nova era da gestão baseada 

exclusivamente na rentabilidade e na lucratividade, que por sua vez, se faz necessário 

o uso essencial de ferramentas inovadoras e complexas. Uma organização baseada 

em um sistema de recursos sofisticados, inteligente e relativamente lucrativo que usa 

das mais recentes tecnologias, representa para este setor um elemento essencial para 

o controle, manutenção e organização dos fluxos existentes no ambiente interno da 

empresa. Com isso, é refletido o quão é grandioso incorporar métodos que visam a 

manutenção dos custos dos processos produtivos e ao mesmo tempo que zela da 

qualidade dos produtos a serem fabricados e que com o tempo passam a se 

assemelhar com os outros concorrentes quanto o assunto é perfeição. 

Diante deste patamar, é de total relevância a reflexão, que independente do 

setor ou local de produção, o imenso diferencial estará premeditado nas condições 

que envolvem o uso da logística mais adequada para aquele processo, ou seja, isso 

representa a condição essencial para que o produto chegue as mãos dos 

consumidores finais, levando em conta a qualidade, o tempo, a quantidade e o preço 

correto do produto ou serviço prestado. De maneira geral, para que a empresa e seus 

serviços prestados tenham êxito, será preciso a elaboração das melhores estratégias 

e do uso constante das principais ferramentas de modelagem e simulação no 

ambiente externo e interno, além de fazer com que todos os sistemas de produção 

trabalhem de forma integrada junto a uma logística de ponta, capaz de auxiliar e 

desenvolver previsões de todas as etapas que envolve a produção de um certo 

produto até sua fase final de produção. 

O trabalho vem esclarecer a aplicabilidade e o uso da modelagem e simulação 

no âmbito dos processos produtivos que por vez necessitam de um complexo controle 

de seus sistemas e demandas voltadas para o condicionamento interno das tomadas 

de decisões. As decisões que direcionam em onde, quando e como investir, nem 

sempre apresentam respostas ótimas e por isso, a modelagem e simulação torna-se 
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a principal ferramenta neste processo dentro das organizações. O estudo, tem sua 

importância diante das necessidades que as organizações apresentam em planejar e 

controlar os complexos sistemas de dados que outrora tornam-se um problema 

complexo e de difícil compreensão quando não há o auxílio de ferramentas aptas que 

simulem os sistemas físicos e tornem compreensíveis suas resoluções. Este trabalho 

vem colaborar com o estudo das técnicas de modelagem e simulação mostrando sua 

eficiência nos processos produtivos, além de demonstrar os principais fatores 

benéficos que as empresas terão com seu uso, evidenciando as melhorias que são 

apresentadas mediante a aplicabilidade dessas ferramentas nos setores que possuem 

uma grande demanda de dados gerenciais. 

Considerando as técnicas de modelagem e simulação uma das mais poderosas 

ferramentas disponíveis para o planejamento e controle de sistemas complexos, qual 

a relevância da sua aplicabilidade em processos produtivos? 

O presente trabalho apresenta como objetivo geral, descrever a aplicabilidade 

de técnicas de modelagem e simulação como ferramenta estratégica em processos 

produtivos. Através dos objetivos específicos procurou-se evidenciar as técnicas de 

modelagem e simulação no cotidiano dos processos produtivos, esclarecer como 

funciona e quando é aplicada técnicas de modelagem e simulação como ferramenta 

estratégica em processos produtivos, e por fim verificar quais os modelos 

necessários para a aplicação de técnicas de modelagem e simulação em processos 

produtivos. 

O tipo de pesquisa realizado neste trabalho, foi uma Revisão de Literatura, no 

qual foi feita consulta à diversos livros, dissertações e artigos científicos que foram 

selecionados através de busca nas seguintes bases de dados: Medline, Scielo e 

Lilacs. O método e a natureza de abordagem escolhido foi o qualitativo. O período 

dos artigos pesquisados foram trabalhos publicados nos últimos 15 anos. As 

palavras-chave utilizadas na busca foram: Modelagem, Simulação, Ferramentas 

estratégicas e Processos produtivos. Os critérios de exclusão adotados foram os 

artigos que abordaram temas difusos, incoerentes e que não apresentaram a mesma 

abordagem escolhida. Para organização dos dados foram utilizados três tipos de 

leituras classificatórias, a saber: contextual, temática e crítica. 

Então o capítulo 2 abordará a modelagem e simulação, seu percurso e contexto 

no cotidiano dos processos produtivos, além de descrever as mudanças ocorridas, 
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sua evolução e por último sua abordagem metodológica sendo uma das mais 

poderosas ferramentas para simular eventos reais. 

No capítulo 3 esclarecerá quais as funcionalidades e as aplicações da 

modelagem e simulação nos processos produtivos, bem como também a sua 

metodologia, suas vantagens e desvantagens, além de seus atributos. 

Por fim, o capitulo 4 concluirá o estudo apresentando as etapas que vão da 

concepção até a construção dos principais modelos usados na modelagem e 

simulação de processos produtivos, compreendendo as etapas de planejamento do 

modelo, seus ciclos de vida e por último, as características fundamentais dos 

metamodelos. 
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2. MODELAGEM E SIMULAÇÃO: PODEROSA FERRAMENTA NO COTIDIANO 

DOS PROCESSOS PRODUTIVOS 

 

As técnicas de modelagem e simulação, atualmente são vistas como uma das 

mais poderosas ferramentas de estratégias no planejamento e organização dos 

processos produtivos. As metodologias são capazes de auxiliar as organizações no 

desenvolvimento de projetos e no controle de sistemas complexos, além de ser um 

instrumento de altíssima importância para os engenheiros de produção e 

principalmente os gestores das empresas. Por meio da análise literária é possível 

encontrar diversos relatos que validem a aplicabilidade de tais técnicas nas 

organizações de grande porte. Neste sentido, as ferramentas de modelagem e 

simulação se tornam referências de altíssima utilidade nas organizações 

compreendendo a elaboração de um método de experimentação capaz de descrever 

comportamentos, construir teorias ou hipóteses por meio de componentes 

matemáticas que tornam o campo das incertezas menos sólido descrevendo de forma 

exata as decisões a serem tomadas em relação ao futuro (HILLIER; LIEBERMAN, 

2006). 

Todo o conceito envolto das técnicas de modelagem e simulação é resumido 

conforme a construção de modelos computacionais que tem a função de transformar 

a análise de variáveis matemáticas em uma resolução de testes experimentais 

(simulações de sistemas reais propriamente descrito) para ir em busca das melhores 

alternativas possíveis ao longo dos processos produtivos. Desta forma, as mais 

variadas organizações e corporações do mundo tentem a incorporar em seus 

sistemas produtivos, esses modelos que podem diminuir grandes quantidades de 

gastos, além de rentabilizar de maneira extraordinária os lucros das empresas ao 

longo do tempo (HILLIER; LIEBERMAN, 2006). 

Para Silva (2006), a modelagem e simulação, é um sistema difícil de lhe dar e 

ao mesmo tempo complexo, sendo visto como uma ferramenta composta por 

inúmeras variáveis classificadas como meio de processamento de dados contínuos e 

discretos no meio produtivo. Seguindo este raciocínio, os modelos descritos pelo 

autor, tornam-se premissas de uso nos processos produtivos das organizações por 

meio da exatidão que essas variáveis permitem quanto ao seu uso para determinar 

inúmeras incertezas que assombram os gestores ao se depararem ao imenso fluxo 

que uma empresa apresenta diariamente. 
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2.1. DEFINIÇÃO DE MODELAGEM E SIMULAÇÃO 

 

A modelagem e simulação pode ser definida de forma pragmática, como o 

processo de modelagem que incorpora modelos de sistemas reais ou idealizadores 

com o foco em um estudo de problemas que se fazem presente no mundo real. Estes 

problemas, são meramente encontrados em quaisquer atividades realizadas tanto por 

maquinas ou pelos homens, mais que por vez são alavancadas grandes quantidades 

de dados que os tornam extremamente complexos de serem lidados no dia-dia de 

uma grande organização. Com o objetivo de analisar e testar com diferentes 

parâmetros, a modelagem e simulação se torna eficaz com a necessidade de resolver 

problemas reais e que tornam possíveis encontrar soluções exatas a fim de encontrar 

e proporcionar melhores formas de operar e otimizar os grandes e complexos 

sistemas como um todo. 

A modelagem e simulação é nada mais que uma ferramenta que tem como 

principal característica, o apoio às tomadas de decisão com a utilização de modelos 

para reprodução de sistemas e resolução de problemas cuja solução analítica se 

mostre visível ao gestor ou engenheiro de produção da organização, assim, pode-se 

afirmar que as ferramentas de modelagem e simulação age de forma intensa em todos 

os setores de uma empresa, sendo que sem o auxílio desta ferramenta dentro de uma 

organização, as vantagens representariam risco zero, ou seja, sem nenhuma 

prerrogativa de sucesso futuro (HILLIER; LIEBERMAN, 2006). 

Seguindo as principais funcionalidades ao qual a modelagem e simulação é 

aplicada dentro de uma empresa ou organização, esta é utilizada nos mais diversos 

setores que compõe um sistema produtivo, tendo total relevância nas áreas 

especificas como na engenharia, administração e principalmente nos lucros da 

empresa por meio da economia. Nesta perspectiva, as organizações têm juntado 

forças cada vez mais que as decisões tomadas tenham com base nos estudos 

científicos, ou seja tendem a escolher os caminhos com maior grau de exatidão com 

o objetivo de evitar o menor número possíveis de erros. Esses procedimentos 

permitem que a transmissão de informações busque por mudanças rápidas de 

circunstâncias, de forma que as necessidades dos clientes venham a ser requeridas 

(HILLIER; LIEBERMAN, 2006). 
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       Figura 1 - Processo de decisões da modelagem e simulação 

Fonte: Silva (2015). 
 

 

A construção dos processos que envolvem a modelagem e simulação tendem 

a ser caracterizadas por modelos que permitem o gestor das organizações avaliar os 

riscos que permeiam todo o processo produtivo de uma fábrica, e assim levando-o a 

tomar decisões exatas e com caráter decisivo. 

  

2.1.1 A evolução da modelagem e simulação 

  

Diante da enorme complexidade em se construir um aparato que venha fazer 

valer a busca por respostas, fez com que o homem buscasse a incorporação de 

técnicas como a modelagem e simulação para tentar prever e entender o mundo à 

sua volta. Esta busca de conhecimento é tão antiga quanto a própria história da raça 

humana sendo o ponto chave para que diversas outras questões fossem resolvidas a 

partir de um outro ponto de vista nunca antes analisado. Deste modo, a definição 

usada no processo de modelar e simular, se caracterizam como outrora na perspectiva 

de construir modelos e sistemas reais, experimentá-los e aprender com eles, podendo 

inferir a simulação e modelagem como uma técnica de tamanha complexidade, além 

de ser muita antiga, sendo comprovado este fator por meio de estudos feitos com 

pinturas rupestres dos primeiros seres humanos, onde se comprova que estes já 

utilizavam desenhos para simular as caçadas e rituais (GAVIRA, 2003). 

Segundo HARREL (2002), a simulação é uma palavra que apareceu 

recentemente na documentação científica para descrever a antiga arte da construção 

de modelos. Dessa forma, a simulação geral, que foi aplicada na construção de 
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modelos de formas extremamente diversas, desde as esculturas e pinturas da 

Renascença até os modelos analíticos de processos mentais, tornou-se algo quase 

que específico para cientistas teóricos e práticos. 

De acordo com Lopes (2008), a evolução da modelagem e simulação está 

intrinsecamente incorporada pela evolução, seja por inovações de hardware como por 

software. Na década de 60, a modelagem e simulação se constituía por meio de uma 

seleção de grupos intrínsecos da sociedade e em locais como universidades, centros 

de pesquisa e em academias militares. Desta forma eram desenvolvidos nestes locais 

programas e simuladores computacionais que tinham funcionalidades especificas 

para cada aplicação, sendo que os testes de desenvolvimento eram executados sob 

tamanha dificuldade levando em conta que os computadores da época tinham poucos 

avanços tecnológicos voltado para tal tarefa. Já na década de 70, com um avanço 

significativo na área de engenharia, a modelagem e simulação sofreu grandes 

avanços nos grandes centros de tecnologia da época, levando em conta que ainda 

eram poucos os recursos disponíveis na área de programação computacional.  

Passados duas décadas desde as primeiras inovações na área da simulação, 

eis que na década de 80, a modelagem e simulação ganha novos avanços com o 

surgimento de novas ferramentas de simulação, uma vez que começam a ser 

fabricados os primeiros microcomputadores no mundo. Nos anos 90, tem surgimento 

de computadores cada vez mais potentes e rápidos e com cada vez mais 

possibilidades de integração de programas e software, permitindo que várias 

empresas da época começassem a utilizar a modelagem e simulação em seus 

respectivos setores de produção (LOPES, 2008). 

A partir de então, todos os estudos envolvendo o campo da modelagem e 

simulação, sofreram enormes mudanças, sendo cada vez mais utilizada em diversas 

áreas como a matemática, programação e engenharia. É possível observar durante 

todos esses percursos, que este gradativo processo só foi capaz, graças a crescente 

complexidade de problemas existentes, e a enorme relatividade em solucionar tais 

problemas. A Tabela a seguir, incorpora a deslumbrante evolução da modelagem e 

simulação que teve sua ascensão na década de 50 até os dias de hoje (LOPES, 2008). 
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                               Tabela 1 - Evolução da modelagem e simulação 

                                                            Fonte: Lopes (2008, p. 33). 

 

Atualmente, fazendo-se uso de sofisticados softwares de modelagem e 

simulação, os processos que antes demandavam uma grande quantidade de esforço 

e trabalho humano, se concentram totalmente desprendidos de tais fatores, sendo 

todas as linhas de decisões a serem tomadas se concentram apenas no contexto da 

Anos                Ferramenta   Características do estudo de modelagem e simulação   Exemplos   

50 e 60   

Linguagens 

de propósito 

geral   

Aplicação apenas em grandes corporações;   

Grupos de desenvolvimento de modelos com 6 a 12 

pessoas;   

Programas são executados apenas em grandes 

computadores;   

Grandes investimentos em capital;   

Aplicáveis a qualquer contexto;   

Exigem conhecimento aprofundado da linguagem; exigem 

muito tempo de desenvolvimento; não são totalmente 

reutilizáveis.   

FORTRAN,  

PASCAL e C.   

70 e início 

dos 80   

Linguagens 

de simulação   

Utilização em um maior número de corporações;   

Desenvolvimento e uso dos pacotes de linguagens;   

Surgem linguagens de simulação baseadas em 

Dinâmicas de  

Sistemas  

Comandos projetados para tratar lógica de filas e demais 
fenômenos comuns;   
Mais amigáveis, mas ainda requerem programador 

especializado.   

SIMSCRIPT,  

GPSS, GASP  

IV,  

DYNAMO,  

SIMAN e SLAM   

80 e início 

dos 90   

Simuladores 

de alto nível   

Introdução do PC e da animação;   

Presença de guias, menus e caixas de diálogos;   

Simulação realizada antes do início da produção; 
Facilidade de uso;   
Menos flexível que as linguagens de propósito geral e de 

simulação;   

Projetados para permitir modelagem rápida;   

Dispõem de elementos específicos para representar filas, 
transportadores etc.;   
Restringem-se a sistemas de certos tipos.   

Simfactory e  

Xcell   

Após 90   

Pacotes 

flexíveis de 

programas 

de simulação   

Melhor animação e facilidade de uso;   

Fácil integração com outras linguagens de programação;   

Usada na fase de projeto;   

Grande uso em serviços;   

Uso para controle de sistemas reais;   

Grande integração com outros pacotes (base de dados e 
processadores de texto);   
Aprimoramento dos simuladores, o que permite 
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programação computacional para executar e tomar decisões corretas quanto ao 

planejamento de um dado processo de altíssima complexidade. 

 

2.1.2 A abordagem da modelagem e simulação 

                    

No contexto da abordagem geral do estudo da modelagem e simulação, as 

principais características de conhecimento e compreensão deste tema, se aplica para 

o campo de estudos metódicos que dizem respeito para os complexos problemas, 

para os quais é dada a solução por meio de equações analíticas, sendo desta forma, 

excessivamente complexa, restritiva, e persuasiva perante as relações, sejam elas 

características do próprio problema ou dos sistemas reais. Neste sentido, o contexto 

mais amplo que define a verdadeira abordagem da modelagem e simulação é o 

desenvolvimento e construção de modelos reais de qualquer natureza (físicos, 

matemáticos e computacionais) e na descrição exata dos experimentos com a 

finalidade de estudar e explorar este campo místico de uma ciência de valor. Com as 

facilidades computacionais atuais, a simulação vem se mostrado uma ferramenta 

cada vez mais potente para o auxílio de tomadas de decisão em sistemas de 

transportes, permitindo uma rapidez maior na escolha de alternativas operacionais 

(LOPES, 2008). 

Para Kelton (2002), a modelagem e simulação, em sua ampla coleção de 

métodos e aplicações possibilita desta forma, imitar o comportamento do sistema real, 

por meio de máquinas computadorizadas e por uso de inteligências artificiais. Na 

atualidade, as técnicas, e o tipo de abordagem deste tipo de ferramenta, estão 

inteiramente voltadas para a análise de estruturas de sistemas e processos de grande 

projeção, sendo que toda a sua viabilidade se destaca inteiramente com o uso de 

software de alto rendimento dando maiores detalhes nas operações complexas por 

meio de representações gráficas relativamente simples e com um alto grau de 

resposta. 

Segundo Fonseca (2004), argumenta que, em sua consistência, os métodos da 

modelagem e simulação, se destacam por possuírem características intrínsecas das 

áreas de exatas, sendo uma das mais conhecidas a capacidades de simular e 

reproduzir eventos estocásticos ou probabilísticos, e desta forma avaliar quais 

decisões afetarão e colocaram em risco o sistema a ser analisado. Desta forma, torna-
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se possível desmembrar todo um planejamento se baseando apenas em um dado 

evento isolado sob a analise probabilística do fenômeno estudado. 

Diante de todas as prerrogativas apresentadas, quanto as características e 

abordagens da modelagem e simulação ao longo do cotidiano, é apontado que, 

apesar da qualidade científica dos resultados da simulação ser menor que o caso de 

análise matemática, sua relevância científica é alta. Desta forma, resume-se que de 

fato, os modelos científicos, na qual uma simulação é capaz de simular como modelo 

real, seria capaz de ser ainda maior que uma análise feita por modelos matemáticos. 

Por fim, os autores ainda argumentam o fato que a modelagem e simulação torna-se 

de grande importância, pois seu uso é restrito somente para casos em que os modelos 

e problemas são considerados de altíssimo grau de complexidade (LOPES, 2008). 
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3. FUNÇÕES E APLICAÇÕES DAS FERRAMENTAS DE MODELAGEM E 

SIMULAÇÃO NOS PROCESSOS PRODUTIVOS 

 

A modelagem e simulação demanda em seu contexto, funcionalidades em 

especificas para cada método a ser utilizado no âmbito dos processos produtivos, 

como à exemplo, aquelas que possuem contato direto com o conhecimento do 

problema real. Neste complexo dilema, as funções da modelagem e simulação, são 

desempenhadas de acordo com o levantamento e o desenvolvimento de conceitos e 

métodos baseados em modelos reais de um dado sistema. Conforme a escolha da 

seleção mais adequada para tal função, também é escolhida e analisada a distribuição 

correta de probabilidade, que neste caso, servira para executar as atividades 

envolvidas nos processos de validação do modelo simulado. Com isso, a interpretação 

destes resultados executados na pratica, poderá, por fim, determinar quais cenários 

serão os mais adequados para as organizações. Na perspectiva, de um cenário que 

envolve a modelagem e simulação de um sistema de processos produtivos complexo, 

as aplicações são inteiramente voltadas para detalhamento sequencial dos principais 

passos do processo a ser simulado diante das regras altamente robustas e grosseiras 

da simulação. Desta forma, os modelos explanados devem explicitar claramente as 

atividades e os recursos humanos e técnicos a serem associados e desmembrados. 

Desta maneira, ao consolidar a organização dos dados e dos modelos, a modelagem 

e simulação valida e executa as práticas desse sistema (ARAGÃO, 2011). 

Em um sistema produtivo, com alta capacidade e volume de processos que 

demandam a previsão de avaliar o desempenho da organização em larga escala, a 

modelagem e simulação deverá primeiramente, selecionar criteriosamente as 

medidas e indicadores de desempenho, onde uma vez obtidos os valores destes 

indicadores, será possível entender como tal problema se comporta e a partir disso, 

propor novas soluções para o problema real. Para compor as medidas satisfatórias no 

processo de modelagem e simulação de um determinado processo, são utilizadas 

variáveis de altíssima precisão como por exemplo, o número médio de processos na 

indústria de uma determinada produção, número médio de atividades no sistema, 

tempo médio de produção de um dado componente e por fim, a taxa de produção em 

terminado tempo (FONSECA, 2004). 

A análise da sensibilidade, consiste sobretudo, como meio de alterar os valores 

e parâmetros de modelos reais e se cerificando do grau de impacto sobre tais valores 
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compostos por um ou mais parâmetros adotados para tal feito. Uma outra grande 

função desempenhada pela modelagem e simulação, é a otimização dos sistemas de 

processos, que tem por objetivo, controlar todos os sistemas, e a partir disso, escolher 

a melhor operação e a que leva menos tempo para ser executada pelo sistema. 

 

          Figura 2 - Funcionamento dos sistemas de modelagem e simulação 
 

 

 

                     

                                              

                                          

                                                         
            Fonte: Law e Kelton (2000). 

 

 

Diante de um modelo totalmente verificado e validado, ele pode ser utilizado 

para conduzir experimentações que conduzirá os gestores a implantarem em seus 

sistemas estratégias com o intuito de minimizar todas as atividades a serem 

executadas. Desta forma, no contexto das funcionalidades desenvolvidas com o uso 

da modelagem e simulação eis, que surgem a relevância da chamada analise de 

sensibilidade, caracterizada por poder comparar os cenários existentes, otimiza-los e 

por fim, simular todo o processo desenvolvido (ARAGÃO, 2011). 

 

3.1 METODOLOGIA DA MODELAGEM E SIMULAÇÃO 

 

A modelagem e simulação, por ser uma técnica direta da área da Pesquisa 

Operacional, propõe como metodologia principal, o uso extensivo de técnicas 

cientificas para demonstrar e desempenhar o papel de ciência metodológica e 

observacional. Desta maneira, os processos que envolvem a modelagem e simulação 

de sistemas e processos, se baseia inteiramente em etapas, que pode também ser 

chama pelo nome de metodologia de simulação. Os teóricos e estudiosos de 

modelagem e simulação, divergem sobre o assunto em suas famosas obras de 

literatura a respeito do tema abordado, além de se assemelharem em muitos 

aspectos, como por exemplo, o detalhamento das etapas a serem seguidas para se 
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obter o sucesso em um dado processo em que envolve o uso da modelagem e 

simulação (FREITAS, 2001). 

De acordo com Freitas (2001), para se obter o devido sucesso em simular 

sistemas de alta capacidade de demanda, os gestores devem desenvolver 

capacidade lógica e intuitiva, sendo necessário ter pelo menos conhecimento básico, 

porém estratégico, de alguns passos que fazem parte da elaboração de qualquer 

sistema. 

A grande maioria das operações e processos desempenhados por meio de 

técnicas de modelagem e simulação, tem um alto grau de complexidade, devido às 

inúmeras projeções seguida do grande empenho em projetar e construir os passos a 

serem dados pela empresa em um futuro próximo. Neste aspecto, as metodologias e 

embargos dessa magnifica ferramenta ao auxílio das linhas de produção, representa 

uma nova forma de progredir no violento mercado concorrente. Desta forma, as 

decisões acerca da produção, da compra e das políticas de estocagem e reposição, 

deverão ser reavaliadas de forma sistêmica e integradora para além do viés 

econômico de mercado. Portanto, a modelagem e simulação, representam neste 

ponto de vista, as ferramentas mais bem projetadas para averiguar e aferir os 

potenciais ganhos e lucros em relação as alternativas e aos efeitos do mercado 

consumidor. Nesse aspecto, é relevante antes de tudo, repensar a respeito de uma 

ideia prévia acerca dos possíveis resultados e consequências, afim de verificar a 

melhor forma de otimização (GUEDES, 2002). 

Na visão de Freitas (2008), ao aplicar as metodologias de modelagem e 

simulação em um determinado ambiente de projeções e embargos produtivos, esta 

estará atrelada a uma nova demanda de total sofisticação aliada a um complexo 

desenvolvimento das atividades prestadas diariamente. Sendo assim, além de ter 

funções de melhoria e facilidades mediante os complexos sistemas das organizações, 

a modelagem e simulação se torna perfeita ao combinar seus métodos já consagrados 

ao uso de programas computadorizados e softwares de última geração, facilitando 

ainda mais os intensos processos de produção.  

Os principais métodos e modelos que compõe a aplicabilidade da modelagem 

e simulação podem ser usados mediante sua complexidade e ao mesmo tempo que 

é colocado na pratica, estes devem ter uma linguagem de fácil compreensão e 

discernimento quanto ao seu uso (GUEDES, 2002). 
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            Figura 3 - Processo de decisões da modelagem e simulação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                     Fonte: Andrade (2004). 

 

 

Para que se obtenha o sucesso em modelar e simular etapas de processos 

produtivos de alta demanda, devem ser seguidos a riscas fatores cruciais, sendo os 

mais importantes a serem destacados, a averiguação de todas as variáveis 

pertencentes e que possam contribuir ou interferir no sistema analisado, total 

conhecimento da área a ser analisada e por último e não mais importante, o 

entrosamento entre todos os indivíduos envolvidos na execução da tarefa a ser 

executada (ANDRADE, 2004). 

 

3.1.1 Vantagens e desvantagens da modelagem e simulação 

 

Para Kheir (1996), apesar da modelagem e simulação ser definida como uma 

técnica de excelente prestigio, é preciso conhecer mais a fundo tanto as suas 

vantagens, como também suas desvantagens. Assim, na medidas que profissionais 
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como engenheiros, gerentes e outros tomadores de decisão começaram a observar e 

perceber o grande poder da modelagem simulação no campo da construção e 

viabilização de sistemas produtivos, eis que, perceberam o determinado aumento de 

esforço por parte do mercado em poder oferecer pacotes voltados para simular 

processo para facilitar a modelagem de um determinado sistema, e assim 

proporcionar maior rapidez, lucros e ganhos, ao mesmo tempo que os recursos são 

maximizados.  

Portanto, esses pacotes em sua forma mais simples, apresentam uma coleção 

de rotinas (programas compilados separadamente e incluídos como parte de um 

programa principal). Os simuladores atuais, dão vantagens de extrema precisão as 

grandes empresas, pois permitem se fazer uso dos mais sofisticados softwares e 

computadores de última geração, além de poder fornecer aos gestores, as mais 

poderosas ferramentas voltadas para a execução de tarefas envolvendo a modelagem 

e simulação (ANDRADE, 2004). 

A modelagem e simulação traz inúmeras vantagens com seu uso no cotidiano, 

uma delas é a possibilidade de se utilizar de formas apropriadas e adequadas que 

possibilitam identificar, estudar e experimentar diversas variáveis que controlam o 

ambiente dos processos, as informações e os sistemas relacionados aos 

comportamentos alterados com o tempo. Desta forma, pode-se afirmar que, ao usar 

os métodos e técnicas da modelagem e simulação como estratégia nos sistemas de 

produção, possibilita ao mesmo tempo, uma completa ampliação de um leque de 

possibilidades de reportar resultados aos setores técnicos e de gestão das 

organizações, além de permitir a análise de longos períodos em dado período, 

podendo acima de tudo, avaliar, mensurar e deduzir as diversas perspectivas do 

ambiente estudado, e assim comparar cada um dos seus efeitos (KHEIR, 1996). 

Por outro lado, eis que surgem desvantagens que imperam sobre as tomadas 

de decisões dos gestores. Portanto, a modelagem e simulação, como qualquer outra 

ferramenta de alta complexidade em seu uso, possui diversas divergências capazes 

de limitar seus resultados. Neste sentido, a modelagem e simulação, apresentam 

incertezas que são caracterizadas por possuírem pontos de fraqueza, considerando 

que para se construir modelos complexos, exige-se um grande nível de complexidade, 

recursos à disposição, somas monetárias, tempo e uma equipe de excelência à mercê 

da organização. Seguindo esse raciocínio, as principais desvantagens quanto ao uso 

das ferramentas de modelagem e simulação, se caracterizam diante das seguintes 
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razões: a complexidade e tamanho dos modelos, a utilização de enormes valores na 

construção desses modelos, e por último a grande necessidade de equipamentos de 

última geração nas empresas. Portanto, é evidente que, gestores, administradores e 

técnicos, devem redefinir suas ideias e propostas, além de discernir quais os pontos 

de maiores vantagens e quais as são mais uteis, sendo definido de forma clara e 

objetiva as variáveis exatas que deverão ser utilizadas (MELLOR, 2005). 

 

3.1.2 Atributos da modelagem e simulação 

 

Sendo a modelagem e simulação, um recurso indispensável em todos os 

setores de processos produtivos, esta possui atributos e informações únicas sobre um 

sistema coletado com o propósito de entender as principais ações a serem tomadas 

no futuro. Com isso, suas atribuições permitem que as organizações se reorganizem 

e tornando-se possível a averiguação clara de melhores respostas e soluções. Sendo 

assim, a modelagem e simulação desenvolve técnicas e atributos de excelência cada 

vez mais dinâmicas e cada vez mais detalhadas, diminuindo os riscos e problemas 

enfrentados diariamente, tornando possível simular todos os processos produzidos 

pela empresa e assim, tomar decisões acerca da melhor viabilidade de custos 

(PRADO, 1999). 

Segundo Vernadat (1996), a modelagem e simulação constitui como atributo 

principal, as inúmeras maneiras de poder fornecer aos gestores de umas empresas 

uma visão amplamente sistêmica diante das incertezas e decisões a serem tomadas 

nas operações de altíssima complexidade. De forma logica esses atributos, possibilita 

que os gerentes analisem e compreendam como todo o trabalho é executado e 

realizado, além de perceberem como estes podem impactar diretamente na condição 

do consumidor final.  

Desta forma, é evidente que na percepção do autor, é feita uma revisão sobre 

as projeções da modelagem e simulação, sendo está um pré-requisito fundamental 

na integração dos processos produtivos, servindo desta forma, como um autocontrole 

dos monitoramentos dos processos executados, ou mesmo como suporte essencial 

aos projetos das novas áreas da empresa. A análise dos atributos da modelagem e 

simulação, permite observar que, ao se utilizar de todos os seus recursos de maneira 

exclusiva e eficientemente, proporcionará uma grande redução nos custos e no 

desenvolvimento dos produtos e serviços disponíveis na organização. Desta forma, é 
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possível tanem, minimizar falhas de integração, melhorar o desempenho dos 

sistemas, além de uma eficiente ferramenta para melhorar a compreensão acerca da 

eliminação e simplificação dos setores com maiores necessidades de haverem 

mudanças drásticas (HUNT, 1996). 

Todos os atributos da modelagem e simulação até então analisados, tem 

evoluído constantemente nas últimas décadas, pois à medida que os avanços das 

tecnologias de hardware e software crescem, é possível também ter uma maior 

percepção de quão grande e vasto é esse campo de estudo. Portanto, a partir disso, 

é possível formular novos modelos, com mais inovações tecnológicas e cada vez mais 

específicos e detalhados nas operações representadas por elementos gráficos 

relativamente simples, com resultados surpreendentes e com menores tempos de 

respostas (SLACK, 1993). 
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4. CONCEPÇÃO E CONSTRUÇÃO DOS MODELOS DE MODELAGEM E 

SIMULAÇÃO EM PROCESSOS PRODUTIVOS 

 

Os modelos, são concepções que se trata de uma série de conjuntos 

elementares com a capacidade de descrever ações da realidade, sendo está descrita 

como forma física, ou mesmo abstrata e hipotética. Sendo assim, os modelos 

constituídos de ações e capacidades intrinsicamente físicas, são representadas em 

meio a sistemas de integração reais por meio de protótipos, ou até mesmo por uma 

reprodução real contraria aos conjuntos elementares que trazem a descrição do que 

realmente venha a ser real. Já nos modelos abstratos, que também são chamados de 

modelos conceituais, por sua vez, as representações possuem em sua concepção, 

uma estrutura formada por modelos matemáticos de ordem descritivas formadas por 

números, dados estatísticos e gráficos robustos. Os modelos hipotéticos, se 

caracterizam por serem totalmente independentes de sistemas físicos, porém, são 

construídos com base em diversos outros modelos mais completos. Desta forma, é 

importante dizer, que este tipo de modelo na modelagem e simulação pode ser usado 

em qualquer setor quando se convém analisar as capacidades estruturais por meios 

físicos, bem como poder estudar os principais layouts a ser desenvolvido na empresa. 

Com isso pode-se dizer, que existem diferenças entre os modelos físicos e hipotéticos, 

onde na prática se conclui que um já existe, enquanto que o outro ainda só é possível 

ter um projeto de como o sistema será concebido (MELLOR, 2005). 

Diante das perspectivas apresentadas dos principais modelos de modelagem 

e simulação, é relevante dizer, que estes devem conter informações de altíssima 

utilidade na compreensão e entendimento dos gestores de uma organização que se 

preocupa com o viés de seu sistema produtivo em massa, além de omitir todas as 

informações possíveis para suprir a estrutura econômica desses setores. De fato, é 

importante frisar, que a completa falta de dados nesses modelos pode acarretar a 

vários problemas, e assim podendo trazer resultados inconscientemente, fazendo com 

que estes modelos também se tornem complexos e de difícil analise. Portanto, as 

aplicações dos modelos de modelagem e simulação se torna uma tarefa de difícil 

alcance, se tratando de sistemas aplicados a realidade onde assim, se constituem 

com poucos métodos para serem aplicados na prática (SAKURADA, 2003). 
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Segundo Silva (2002), os modelos disponíveis no âmbito da modelagem e 

simulação, e em particular, destaca-se os modelos que pode ser formulado por meio 

de linguagens de domínios na língua inglesa. Desta forma, um tipo de modelo físico, 

deverá ser representado com a construção de um modelo computacional que equivale 

a as diversas análises de especialistas em domínios de diferentes conjuntos de 

sistemas, onde obtêm-se vários resultados diferentes. Os principais tipos de modelos 

conceituais, traz uma abordagem realizada por meio de tabelas, fluxogramas, 

diagramas e textos descritivos, se tratando de uma explicação baseada nas ideias do 

sistema em questão a ser construído na prática. 

 

4.1 ETAPAS DE PLANEJAMENTO DOS MODELOS 

 

No desenvolvimento de um sistema de alta complexidade, que envolve uma 

alta taxa de equilíbrio intelectual e colaborativo, se faz necessário ter pelo menos o 

conhecimento básico, em que envolve os métodos do planejamento estratégico, além 

de alguns passos relevantes e que se tornam essenciais para a elaboração de 

qualquer problema que envolva a construção de sistemas deste tipo. Desta forma, 

construção de sistemas e modelos de modelagem e simulação. São requeridos pelas 

equipes de planejamento, a construção de quatro etapas de grande importância para 

esses sistemas possa ser bem modelados (FILHO, 2001). 

Na primeira etapa da construção e planejamento de um modelo, tem-se como 

objetivo principal, o de entender quais os problemas relacionados a questão real do 

modelo. Em seguida define-se quais serão os propósitos que deverão ser alcançados 

ao longo do projeto, e ao fim define-se as principais motivações que levarão ao estudo 

dos riscos e restrições do problema. Diante de todo o planejamento, tem-se nesse 

momento a exatidão do que será feito ao longo das etapas (NOVAES, 2001). 

A partir disso, o próximo passo objetiva-se viabilizar os recursos que serão 

pertinentes ao projeto, além disso será de grande necessidade, a elaboração de um 

cronograma com todas as atividades que estarão em curso ao longo do projeto, 

descrevendo todas as etapas, cenários e demandas existentes. Devem ainda, ser 

estabelecidos todos os dados que estarão incluídos na construção dos modelos, 

destacando quais serão os tipos de estratégias adotadas e quais serão os modelos 

usados, assim para que se possa obter o modelo mais real possível (SILVA, 2002). 
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Na etapa de mapeamento dos modelos conceituais, usa-se uma linguagem 

baseada na programação de modelagem e simulação de maneira a especificar o grau 

de demandas para aquele tipo de modelo. Com isso, o maior problema que se 

encontra neste modelo é a falta de documentação nos principais modelos de 

processos que serão devidamente serem mapeados no sistema (ARAGÃO, 2011). 

 

      Figura 4 - Fluxograma das etapas da modelagem e simulação 
 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

       Fonte: Aragão (2011). 

 

 

Com os modelos quase construídos, e devidamente avaliados e traduzidos em 

uma linguagem de código específico, é fundamental se observar dois pontos de 

grande relevância: o primeiro é que, os modelos devem ser analisados de modo a se 

verificar a sua sintaxe e também sua semântica; devem ser analisados e validados 

por comparações que apresente resultados próximos um do outro. Nesses casos, em 

inúmeras vezes, tem se como responsável o próprio tipo de modelo, pois, não 

documenta por completo todos os passos a serem feitos nesse mapeamento, e assim 

proporciona um alto grau de complexidade, somados aos inúmeros erros, além de 
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dificultar o trabalho dos diversos analistas que executam as tarefas ao longo do 

desenvolvimento do modelo (ARAGÃO, 2011). 

Diante dessas avaliações de análises e requisitos nas etapas dos modelos, 

deve-se atentar a qualidade de um modelo rem relação ao ambiente real qual estão 

inseridos em meio a pratica dos processos que envolvem a modelagem e simulação. 

Assim como nos meios e processos reais, as principais variáveis de entrada se 

classificam como do tipo estocásticas ou aleatórias e por isso se tornam de difíceis 

avaliações. Uma das mais importantes formas de se avaliar um dado modelo, é se 

utilizar de variáveis determinísticas, onde assim, pode-se contornar a verdadeira 

quantidade de variáveis que entram no sistema a ser construído e o tempo que 

chegam (LOPES, 2008). 

 

4.1.1 O ciclo de vida do modelo de modelagem e simulação 

Quando os sistemas de um processo se torna especificamente sujeito a 

variações movido por vários fatores, este necessita de manutenções preventivas, pois 

os modelos de modelagem e simulação, são baseados em ferramentas que disponha 

de grandes quantidades de elementos para ser a melhor representação possível de 

um sistema real. Esses tipos de manutenções, buscam o aperfeiçoamento e a 

reinserção de um sistema para se torne o que era antes. As manutenções, ocorrem 

principalmente quando o sistema em si, implanta um recurso novo, ou mesmo quando 

este apresenta algum tipo de erro ou falha na sua execução. Devido a este motivo, é 

relevante para as empresas e organizações, apresentarem e realizarem diversas 

manutenções nesses sistemas, ressaltando que todas as alterações feitas no projeto, 

deva ser documentada afim de uma fácil e simples compreensão pelos analistas, 

técnicos e gestores (MONKS, 1987). 

Analogamente, um dos pontos primordiais da construção dos modelos de 

modelagem e simulação, são os processos que envolvem a coleta de dados. Por isso, 

a coleta de dados deve ser realizada de forma minuciosa, e são desta forma definidos 

por meio da formulação do problema e armazenados em uma coleção de dados, tendo 

assim, o objetivo de capturar tais informações envolvidas no sistema. Além disso, todo 

o processo passa por uma validação de extrema cautela quanto ao projeto de dados 

que são gerados pela simulação, experimentação e por fim, pela análise dos principais 
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resultados que serão enviados para o processo de validação dos dados a serem 

armazenados (ARAGÃO, 2011). 

 

Figura 5 - Modelo do ciclo de vida de um projeto de sistemas 
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Na Figura 5 é mostrado que o modelo de cada etapa do projeto necessita-se 

de uma alta precisão em sua construção para que não haja erros em sua verificação 

e validação final. Neste processo, é de grande relevância a verificação dos dados para 

que já possível dinamizar a lógica esperada e assim fornecer ao sistema uma 

excelente capacidade no início de seu ciclo de vida. É verificado ainda, que se houver 

a presença de erros na simulação do projeto, este será totalmente reportado 

novamente para fins de verificação de todo o modelo apresentado. Diante desses 
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processos, é importante que todas essas informações sejam devidamente agrupadas 

em blocos, pois os sistemas sofrem constantes alterações em suas particularidades. 

Desta forma, quando for realizada manutenções nos sistemas, as informações 

deverão passar por atualizações (SOARES, 1992). 

 

4.1.2 Metamodelos de modelagem e simulação 

 

Os metamodelos são definidos criteriosamente como os modelos da linguagem 

de modelos, que permitem um maior aprofundamento nas suas funcionalidades. A 

palavra “meta” tem origem grega e significa “depois de” ou “além de”. Ao ser definido 

suas características e suas origens, é possível entender de forma mais clara o que 

seja esses tipos de modelos no âmbito da modelagem e simulação. Ao juntar a palavra 

meta e modelo, eis que surge a palavra metamodelo, ou mesmo depois do modelo. 

Desta forma, é interessante diante de sua definição de modelo essencial para a 

construção de sistemas complexos. Portanto, quando se fala em metamodelos de 

modelagem e simulação, que dizer que, um modelo terá a capacidade sistemática de 

descrever o outro em sua exatidão. Necessariamente, a definição que se dá a 

estrutura semântica, também se dão as principais restrições dos conjuntos de 

modelos que tem propriedades parecidas uma com as outras. Desta forma, os 

metamodelos conceitua a linguagem usada na modelagem e simulação pelos 

gestores e analistas da empresa (SILVA, 2015). 

Os modelos conhecidos como modelos de Linguagem de Modelagem Unificada 

são definidos por padrão quando se quer compreender e representar um dado tipo de 

modelo de qualquer forma ou tamanho, onde por exemplo, um retângulo possa ser 

desenhado para conduzir o processo de elementos que são conhecidos como classes. 

Desta forma, as classes são definidas como propriedades elementares que possuem 

atributos. Para tal, são construídas instancias de classe para cada elemento que faz 

parte do sistema onde possui os nomes desses elementos especificados pelos 

analistas. Do mesmo jeito, é possível ocorrer quando são criadas linhas para 

relacionar uma dada classe com uma outra. Portanto, é verificado que em todos os 

aspectos relacionados, sempre ocorrerá a utilização de uma linguagem totalmente 

voltada para a modelagem e simulação, para assim poder capturar o modelo diante 

de suas definições que estão pressentes nos metamodelos (HARREL, 2002). 
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As classes que compõe o metamodelo, tem como características fundamentais, 

a captura do conceito de Classe, Propriedade, Operação e outros itens que são 

usados durante todo o processo de construção de um modelo. Com isso toda eficácia 

de sistema de modelos, são concebidos na estruturação dos itens responsáveis pela 

função de garantir o sucesso do projeto em si. Sendo assim, pode-se dizer que em 

uma determinada linguagem de modelagem e simulação, os modelos de Linguagem 

de Modelagem Unificada, se destacam por serem metamodelos de apenas uma 

notação (HARRINGTON, 1993). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante toda a exposição e desenvolvimento do presente trabalho, vislumbrou-

se a capacidade das ferramentas de modelagem e simulação em transformar de forma 

extraordinária os processos de produção diante de uma demanda que exige uma alta 

complexidade de processamento. Como técnica essencial para facilitar todo o trabalho 

ocasionado por sistemas de difícil controle, a modelagem e simulação provou ser ao 

longo de sua evolução uma ferramenta cientifica e tecnológica a frente de qualquer 

outro método que permita executar tais tarefas no cotidiano dos processos produtivos, 

bem como ampliar os horizontes que se traduzem em uma infinita proporção de 

qualidades evidenciada com o seu uso. 

Esta dissertação adveio de uma imensa contribuição que as técnicas de 

modelagem e simulação vem apresentando no âmbito dos processos produtivos, 

sendo fundamental no direcionamento que as grandes empresas têm tomado para 

garantir que novos recursos sejam quantificados na medida que se faz uso de 

métodos altamente precisos. É humanamente impossível gerar e controlar de forma 

eficaz uma imensa quantidade de processos e informações, por isso se parar para 

pensar é possível perceber que a modelagem e simulação é sem dúvida uma das 

ferramentas mais espetaculares já desenvolvida neste aspecto. Uma concepção que 

se constrói diante de uma imensa necessidade por técnicas que controlem e facilitem 

os processos de uma organização, é que se precisará cada vez mais destes recursos. 

A alta capacidade de simular sistemas reais tornará a busca por este tipo de 

ferramenta cada vez mais obsoleta pois de fato, se trata de técnicas capazes de 

diminuir gastos, otimizar processos e gerar cada vez mais lucros para as empresas. 

A partir da estruturação da modelagem e simulação no âmbito dos processos 

produtivos, compreendeu-se a importância do seu uso como ferramenta que propõe 

uma nova dimensão no planejamento e organização dos sistemas de produção. Nesta 

perspectiva, foi mais que evidente, que a modelagem e simulação se torna de 

altíssima relevância quando esta é usada na tomada de decisão com as quais 

gestores de uma determinada empresa podem contar para inferir tecnicamente em 

uma decisão de alta complexidade. No que condiz com as funcionalidades técnicas 

da modelagem e simulação, estas se apresentarão mediante suas especificações que 

condiz com os principais métodos usados nos processos produtivos. Pode-se dizer, 
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que as funções são fundamentais pois exercem um papel de grande precisão ao longo 

dos processos que envolvem modelos reais. 

Abordou-se mediante bibliografia a construção de modelos de modelagem e 

simulação, que ao serem estruturados pelas respectivas organizações, se traduzem 

como meios de utilidade e compreensão para que os gestores possam se adequar e 

escolher o melhor modelo possível para executar tal tarefa. Evidentemente, um dos 

pontos fundamentais deste processo, se revelou por meio da minuciosa coleta de 

dados realizada pela equipe do projeto, sendo importante para que o respectivo 

modelo venha ser construído com toda precisão possível.  

Conclui-se que diante da amplitude e eficiência das ferramentas de modelagem 

e simulação, a sua versatilidade e aplicabilidade se mostrou-se de altíssima utilidade 

para que os gestores das organizações possam tomar decisões complexas em 

sistemas produtivos. Assim, as decisões tornar-se mais fáceis quando se pode usar 

técnicas com um alto poder de simular sistemas reais. Cada processo é avaliado como 

um todo, sendo possível uma melhor análise dos riscos dimensionados ao longo dos 

processos da empresa. Com uma gama de funcionalidades, a modelagem e 

simulação pode desta forma ser melhor aplicada desempenhando um excelente 

trabalho. Diante das concepções que envolvem a construção dos modelos, estes 

podem ser melhor aproveitados com o intuído de promover e melhorar cada vez mais 

seus aspectos técnicos. Quanto ao seu desenvolvimento, estes devem ser omitidos 

de forma de modo que possa suprir todas as necessidades da organização. Não se 

pode esquecer ainda, de mencionar os problemas que pode acarretar com a falta de 

capacidade de dados ao se projetar um dado modelo. 

Por fim, foi possível observar que aplicabilidade da modelagem e simulação 

não se limita apenas aos modelos produtivos, esta pode ser aplicada em quase todos 

os setores de uma grande organização, seja na produção em massa ou na logística 

da empresa. A consequência do uso das ferramentas de modelagem e simulação traz 

resultados inimagináveis. Toda eficácia, não seria possível se fossem feitos somente 

pelos gestores, pois se trata de métodos que demandam uma alta taxa de 

processamento de dados, onde são realizados somente com ajuda de computadores 

de alta tecnologia. Consequentemente, o uso de modelagem e simulação por uma 

organização envolve vários gastos, porém ao mesmo tempo traz inúmeros benefícios 

para a mesma. Embora sendo uma técnica de alta complexidade, voltada apenas para 

organizações com uma grande demanda de processos, pode-se inferir que este tipo 
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de ferramenta assume um grande diferencial para o planejamento de operações 

estratégicas, onde servirá como um grande instrumento de estudo dando auxílio e 

apoio nas tomadas de decisões das empresas. 
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