
Simulação
Computacional
Avaliando cenários.
Evitando Prejuízos.
Aumentando a Competitividade.



Simulação
Computacional

É a modelagem computacional de um sistema real ou um processo.
Com base no levantamento de dados gera a representação do 
funcionamento de um sistema, processo ou fenômeno através da 
modelagem de cada um de seus componentes.

O que é?

Através da Simulação Computacional é possível realizar o dimensionamento da 
equipe de profissionais, processamento de equipamentos, manuseio de 
mercadorias e produtos, work-in-process, dimensionamento do espaço de 
armazenagem, projeto da planta e várias políticas e procedimentos podem ser 
criados ou alterados no modelo para avaliar o impacto sobre a eficácia e eficiência 
do processo.

Como Funciona?

Os métodos de simulação através de planilhas e calculadoras utilizam de médias e 
percentuais para simular um comportamento, a simulação computacional faz uso de 
distribuições estatísticas com a finalidade de reproduzir um comportamento através 
de seu histórico, calculando as variáveis dinâmicas que possam interferir uma na 
outra.

Porque Simular?

Replicações

Assim como uma 
gota de chuva não 
cai no mesmo lugar 
os comportamentos 
também variam, a 
Simulação faz uso de 
replicações para 
encontrar o padrão 
de um 
comportamento.



Análise de uma
Situação Futura

Apesar da maioria dos softwares de simulação utilizarem um 
motor gráfico para animação, o importante da simulação são os  
dados que podem ser abstraídos do mesmo.
A animação auxilia na compreensão do processo e das 
oportunidades de melhoria, porém, é a análise dos dados que 
influenciam nas tomadas de decisões.

Animação ou Simulação?

Manufatura
Digital
Esse termo também 
é usado para se 
referir a Simulação 
Computacional, em 
um âmbito geral é 
usado como 
referência a um dos 
pilares da Indústria 
4.0.

-Comparar os benefícios e prejuízos entre cenários;
-Identificar gargalos e falhas no processo;
-Estudar ideias e alternativas de investimentos;
-Melhorar a utilização de equipamentos;
-Reduzir tempos de espera e filas;
-Minimizar a necessidade do uso de manutenção corretiva;
-Aumentar a competitividade;

Resultados da Simulação
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