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Abstract: Great achievements in computer resources for the integrated manufacturing 
technologies can be achieved nowadays, resulting in significant positive production 
indicators growth. However, a deficiency has still been verified: the different software 
used, mainly at the shop floor level, are designed work isolated and it is not an easy task to 
integrate their information, reducing their functional capabilities. This paper describes the 
modeling process of an integrated manufacturing system using computer simulation, 
aiming its integration with scheduling, control and management software to obtain a very 
powerful instrument for system optimization. For the integrated model validation, a 
simulation based on a didactic CIM plant was undertaken. From the discrete process 
modeling information is extracted to a scheduling, control and management system, where 
further analysis from other performance issues can be conduced and than feedback the 
simulation. 
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1. Introdução 
 

Com a atual rapidez e freqüência com que as mudanças nas condições de mercado 
acontecem e, ainda, a freqüência em que isto ocorre, torna-se imprescindível que as 
indústrias sejam cada vez mais versáteis e flexíveis para que tenham capacidade de investir 
em novos produtos e tecnologias de processo de forma eficiente. 

O conceito da Estratégia do Tempo proposto por Stalk e Hout (1993) tem como 
objetivo principal incorporar o tempo como nova e importante variável para avaliação do 
desempenho da empresa no que se refere a sua competitividade. Para tanto, deve-se dispor 
de um estoque de competências e de flexibilidade para atender com rapidez e qualidade 
novas e rotineiras demandas, otimizar os recursos utilizados, além de  qualificar os 
colaboradores para fazer frente a esses novos desafios. 



Investir em novas tecnologias é caro e arriscado. Portanto, é essencial para a 
sobrevivência das indústrias o uso de recursos que garantam a eficácia e a viabilidade 
econômica destas novas tecnologias a um baixo custo e, principalmente, com pequeno ou 
nenhum risco, antes dos investimentos serem feitos, economizando tempo e dinheiro 
(Lepikson, 2001). 

Uma das alternativas para alcançar tal objetivo é a implementação de simulações 
computacionais. Usando-se esta ferramenta, pode-se obter um estudo do funcionamento de 
todo o sistema com alto grau de confiabilidade, permitindo, por si só, a previsão dos 
resultados e os efeitos de uma possível alteração no sistema em avaliação. No entanto, 
algumas características da simulação, como a decisão pelo nível de detalhamento, e a 
qualidade da informação que pode ser obtida do sistema real, dificultam a sua 
implementação pelas indústrias. 

Ainda assim, pode-se expandir a capacidade de uma simulação aliando-se a esta 
ferramentas específicas que façam um estudo adicional das informações adquiridas 
demonstrando de forma mais clara e precisa o comportamento do novo sistema com o 
objetivo de um tratamento mais amplo dos dados, fornecendo uma perspectiva mais 
próxima do real. 

O trabalho aqui descrito faz uso uma ferramenta de simulação computacional 
interligada a recursos também computacionais de planejamento e controle da produção 
para assegurar respostas em tempo real às demandas da manufatura moderna. É dada 
ênfase ao intercâmbio de informações entre os softwares, tanto ao tratamento e formatação 
quanto ao método como são feitas a importação e exportação dos resultados obtidos com 
vistas à otimização do processo produtivo. 
 
2. O problema da integração de sistemas na manufatura 
 

Atualmente, as condições de mercado transformam-se a cada dia e em velocidades 
crescentes. Por causa disso, as indústrias devem mudar os seus métodos de produção para 
se ajustar a estas novas exigências. O ciclo de vida dos produtos, assim como os ciclos de 
produção, devem ser curtos e a produção deve ser flexível aponto de atender a uma 
demanda instável, de acordo com os requerimentos dos clientes (Brown, 1996). 

Em suma, para se obter sucesso com um produto e continuar competitivo em uma 
economia cada vez mais competitiva,  a empresa deve conseguir observar e transformar em 
produtos os desejos e necessidades de seus clientes em prazos impensáveis há poucos anos 
atrás. Há, inclusive, uma tendência para incluir a participação direta do cliente durante 
todas as etapas do desenvolvimento do produto. Nesta perspectiva, troca de informações 
tem um papel importante para se conseguir uma manufatura ágil, que atenda ao mercado 
eficientemente. Hoje em dia, por exemplo, aproximadamente 75% dos empregados das 
indústrias não trabalham com materiais e sim com informação (vide Gadient et al, 1996 e 
Wiendahl & Scholtissek,1994). 

Para alcançar tais objetivos, novas tecnologias são desenvolvidas baseadas em técnicas 
de engenharia concorrente, de QFD (Quality Function Deployment), prototipagem rápida e 
engenharia reversa. Porém, devido à alta complexidade e elevados custos destas 
tecnologias, torna-se arriscado investir em novos sistemas. Sendo assim, as indústrias 
buscam métodos alternativos para avaliar, comparar e explicitar o desempenho destes 
novos sistemas e auxiliar na decisão pela melhor alternativa, muitas vezes de forma 
improvisada ou por técnicas empíricas. 

Para realizar esta importante tarefa, existem ferramentas computacionais que a cada dia 
se tornam mais capazes de fornecer dados confiáveis sobre o desempenho destas novas 
tecnologias de forma prática, rápida e confiável (Lepikson, 2001). Existem, no mercado, 



bons recursos de auxílio ao planejamento da produção, gerenciamento, controle estatístico 
e simulação, dentre muitos  outros. 

Ferramentas de simulação, por exemplo, são eficientes e baratas além de possibilitar a 
visualização do sistema em funcionamento antes mesmo deste ter sido implementado. 
Contudo, como discutido por Akbay (1996), algumas características inerentes à simulação 
dificultam a sua implementação. A qualidade e capacidade de fornecer dados reais vai 
depender do nível de informação que pode ser adquirida sobre o sistema a ser simulado. 
Consequentemente, quão mais inovadora for esta tecnologia, menos confiável será a 
informação obtida sobre ela. Outro problema a ser superado é o nível de detalhamento do 
modelo. Um modelo com muitos detalhes pode se tornar complexo e demorado, sendo 
difícil extrair informações úteis. No entanto, um modelo muito simples pode não ser capaz 
de fornecer os dados necessários. O ideal é que ele tenha apenas o nível de detalhamento 
suficiente para atender as necessidades do experimento. 

Além disso, estas ferramentas trabalham isoladamente e adotam arquiteturas diferentes 
para tratamento de seus dados. Sendo assim, quando se deseja utilizar mais de uma dessas 
ferramentas a fim de se obter uma melhor análise do sistema, é perdido muito tempo para 
importar e exportar dados entre os softwares e os resultados acabam se apresentando 
limitados por conta das concessões obrigatórias durante o processo de importação-
exportação de dados. 

 
3. A simulação como ferramenta de apoio à manufatura 
 

Simulação é uma dos mais importantes instrumentos, se não o mais importante, de 
previsão de resultados e otimização de um sistema de manufatura (Akbay, 1996). Um dos 
grandes problemas nas indústrias é o alto custo envolvido em qualquer modificação da sua 
estrutura. A simulação ajuda na convergência dos investimentos para as áreas que 
realmente necessitam o que minimiza desperdícios e reduz gastos. 

Os principais tipos de simulação são a matemática, experimental e a computacional. 
Segue algumas de suas principais características (Akbay, 1996): 
 

• Experimental – esse método geralmente é difícil de ser implementado, pois o 
número de configurações alternativas que podem ser testados é pequeno, além 
disso é caro e demorado. Quando se trata de sistema que ainda estão sendo 
concebidos este método se torna inviável. 

• Matemático – oferece bons resultados pois fornece respostas ideais com pouco 
trabalho com as equações. Contudo, pode não ser possível resumir a dinâmica 
do sistema em uma equação, ou pode não ser possível resolver a equação. 

• Computacional – não se limita a equações para descrever a dinâmica do 
sistema, variabilidade no sistema real pode ser incorporada facilmente  na 
modelagem associando-se distribuições aleatórias às entradas do modelo, 
consequentemente, faz-se necessário o tratamento estatístico dos dados obtidos. 
Além disso, é preciso realizar muitas tentativas para descobrir qual o melhor 
sistema, o que pode levar bastante tempo. 

 
Algumas etapas devem ser seguidas para se obter um modelo que explicite as 

características do sistema real. São elas: 
 

• Análise do sistema – é a mais importante das etapas. Portanto, é onde se deve 
despender mais tempo. Consiste do total entendimento funcional do sistema a 
ser modelado. Após esse estudo, devem ser fixados os objetivos finais da 
simulação, o nível de detalhamento do modelo e as condições de simulação. 



• Modelagem e programação – onde é feita a modelagem propriamente dita, 
utilizando um software de simulação apropriado. É importante que o código 
seja amplamente comentado e construído de forma modular para facilitar o seu 
entendimento e eventuais modificações. 

• Validação do modelo – em seguida deve-se testar o modelo com o objetivo de 
garantir que este representa fielmente o sistema em questão. A validação é feita 
a partir de testes de situações conhecidas. Possíveis erros devem ser corrigidos 
nesta etapa. 

• Análise de sensibilidade – são realizadas modificações no modelo com o intuito 
de se conhecer o comportamento deste sob diferentes condições (verificar 
gargalos, etc.). 

• Geração de relatórios – facilitam a visualização do comportamento do modelo 
sob as diferentes configurações utilizadas. 

Concluídas todas as etapas, tem-se a certeza de que o sistema operacional foi bem 
representado. Portanto, torna-se possível a aquisição de dados fundamentais para o estudo 
da otimização. Estes também poderão ser exportados para outras ferramentas, onde serão 
analisados por diferentes aspectos. 
 
4. A integração de tecnologias 
 

A referida modelagem pode tornar-se muito mais poderosa se associada a ferramentas 
específicas de planejamento e gerenciamento. Contudo, o intercâmbio de informação entre 
os softwares não é tão simples, principalmente devido à incompatibilidade de formatação 
existente entre as estruturas de dados dos diferentes sistemas e a forma com que acessam 
as informações, tornando ainda mais difícil a comunicação. 

Facilmente conclui-se que métodos eficazes de importação, exportação e formatação de 
dados seriam de grande utilidade, reduzindo o tempo normalmente gasto com esta etapa e, 
consequentemente, aumentando o poder das ferramentas e reduzindo os custos. O 
problema que persiste é o de garantir a transposição confiável dos dados, por que inclui 
assegurar a integração dos sistemas. E isso tudo feito de forma rápida, como demandada 
pelos processos. 
 
5. O projeto 
 

Ciente dos problemas acima descritos sobre a utilização de ferramentas para análise de 
sistemas integrados de manufatura, está sendo desenvolvido pelo grupo de simulação de 
processos do NIMAtec (Núcleo de Tecnologias em Integração da Manufatura) o trabalho 
aqui descrito com o objetivo de não só facilitar o manuseio de algumas destas ferramentas 
computacionais, mas também desenvolver um instrumento integrado para a otimização 
destes sistemas. 

A figura 1 mostra o modelo de integração utilizado no projeto. As relações funcionais 
consistem na modelagem e análise das variáveis dos processos padronizadas, estão 
representadas pela setas duplas. As relações operacionais, onde acontece o intercâmbio de 
dados propriamente dito, estão representadas pelas setas simples. 



Figura 1 – Modelo de integração de projeto. 
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O objetivo deste  projeto é unir uma ferramenta computacional de simulação ao sistema 

de controle e programação da produção em manufatura (PCP) dando a possibilidade de 
otimização de processos de forma rápida e simples, visto que os dois softwares estarão 
integrados. 

Para tanto, o primeiro passo é simular o sistema que deseja se trabalhar. Para simular, é 
preciso que o sistema de manufatura em questão já esteja devidamente modelado. A partir 
daí, exporta-se os dados do PCP para a simulação. De posse dos dados, observa-se o 
funcionamento da planta com aquela configuração. Verificam-se as deficiências da 
produção, como gargalos, máquinas ociosas, período de máquinas quebradas, tempo para 
reparo, entre outros. Essas informações são observadas através de relatórios gerados pela 
própria ferramenta de modelagem. 

De posse dessas informações, altera-se a configuração do modelo buscando se obter um 
melhor rendimento. Atingidas as metas de otimização, repassa-se os dados novos para o 
sistema real, visando reconfigurá-lo para os novos parâmetros. Para realizar o intercâmbio 
de dados entre os softwares deve-se, em primeiro lugar, formatá-los de modo que estes 
fiquem compatíveis com as configurações do software que irá recebê-los. Em seguida, os 
dados são transferidos para um banco de dados neutro, que pode ser acessado por todos os 
sistemas através, por exemplo, de tecnologia ODBC (Open DataBase Connectivity). 
 
6. Validação 
 

A validação do projeto será baseada em uma planta CIM didática (do NIMAtec), que 
está sendo implantada. Esta planta é composta por unidades de fabricação (composta por 
um Torno CNC e um Centro de Usinagem), transporte e manipulação (esteiras, robôs, 
AR/RS - Automated Storage/Retrieval System), inspeção (ótica e contato), estação e 
controle de processo (banhos), uma estação JIT e montagem.  

São produzidos 18 modelos a partir de combinações de 5 peças com características 
preestabelecidas no tamanho, cor e posição, como mostra a figura 3. Estas são: parede, 
base, prisma, cilindro e etiqueta (parede e base não variam). Prisma e cilindro têm 
diferentes tamanhos, cores e posições e a etiqueta só terá diferença nos nomes impressos. 
Esses cinco componentes serão montados para formar os modelos. 
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Figura 3 – Modelo a ser fabricado. 
 
A modelagem é feita utilizando o software Witness, (Lanner, 1999), que permite fazer 

simulações de forma modular e dinâmica. Esse software tem como principal característica 
o tratamento estocástico dos dados, o que nos possibilita uma análise mais próxima do real 
em sistemas com história dos processos conhecida. Outra propriedade particular desta 
ferramenta é a facilidade de intercâmbio de dados com planilhas, como do Excel. Este 
predicado é explorado durante a integração. A figura 2 mostra o layout simulado no 
Witness, a ferramenta de simulação utilizada para modelar e gerar cenários do sistema de 
manufatura . 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 - Simulação do processo com auxílio da ferramenta Witness 
 
As variáveis do processo utilizadas são: 

• Chegada de ordens, peças ou materiais brutos 
• Tempos de processos, montagem ou inspeção 



• Tempo de máquinas quebradas 
• Tempo de setup 
• Tempo total do processo 
• Turnos 

O software de gerenciamento da planta fornece dados necessários para a simulação. 
Estes serão transportados para um banco de dados neutro (Oracle) por meio de ODBC. 
Também por meio de ODBC os dados serão incorporados a uma planilha do Excel. Neste 
ponto, os dados devem ser tratados de modo a deixar todas as variáveis no mesmo formato 
do utilizado pelo Witness – principalmente as unidades de tempo – e transferidos para uma 
outra planilha. Em seguida, como já foi dito anteriormente, facilmente exporta-se 
informações do Excel para as variáveis do modelo - elementos já presentes no Witness. 
Estas variáveis, por sua vez, estarão associadas aos tempos de máquina, chegada de peças, 
etc. A simulação é rodada, então com os dados vindos do gerenciamento. 

A otimização do sistema é feita na simulação, fazendo quaisquer alterações que se 
deseje e, ao término desta, o processo inverso de intercâmbio pode ser feito informando o 
software de controle da planta sobre os novos dados de processo. 
 
7. Conclusão 

 
A utilização de diferentes softwares possibilita uma visão mais detalhada dos sistemas 

de manufatura, fornecendo uma perspectiva destes sob vários aspectos. Isto se torna 
essencial, visto que versatilidade e velocidade de resposta para as atuais variantes 
condições de mercado e produção voltada para as requisições dos clientes são fatores 
determinantes para o futuro das indústrias. 

Ciente das dificuldades que envolvem a transferência de dados entre as atuais 
ferramentas para análise e otimização dos sistemas de manufatura, é fundamental a 
utilização de métodos adicionais que minimizem o trabalho do usuário nesta etapa. 

O projeto tem, assim, como meta principal desenvolver método de intercâmbio entre 
um software de simulação a um de controle e gerenciamento. Para a validação é utilizada 
uma planta didática de manufatura integrada, que é devidamente modelada. Diversas 
configurações da planta podem ser estudadas. Após a otimização, os novos dados serão 
transferidos para os sistemas de controle e gerenciamento. 

O intercâmbio nos dois sentidos (controle e gerenciamento ⇔ simulação) é feito 
através de um banco de dados neutro (Oracle) utilizando tecnologia ODBC. A formatação 
dos dados é feita com planilhas do Excel. 

O trabalho se encontra em fase final de desenvolvimento e espera-se, ao término, 
reduzir o tempo gasto e o trabalho normalmente destinado à integração das ferramentas 
descritas no projeto. 
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