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Introdução
A complexidade do atual cenário empresarial, torna cada vez
mais difícil os processos decisórios das empresas. O processo
logístico analisado, consiste na melhor decisão de formatação
operacional, para uma nova estrutura de recebimento de
materiais em um Centro de Distribuição Logístico, cujo setor de
atuação é a distribuição de energia elétrica.

Objetivos
Construir um modelo de simulação capaz de representar o
comportamento do processo de recebimento de cargas
unificado em uma única estrutura operacional, e
posteriormente utilizar os resultados dos cenários simulados,
considerando a melhor utilização dos recursos, no auxilio à
tomada de decisão de uma empresa quanto a uma nova
configuração do seu Centro de Distribuição.

Figura 3 – Representação visual da lógica do modelo (Fonte: Autor)
Resultados Simulados

Cenário 1

Cenário 2

Cenário 3

Cenário 4

Nível de Serviço (média recebida/média atendida)
Ocupação Média dos Recursos
Tempo Médio em Filas
Tempo Médio dos Veículos no Sistema

37%
76%
1:24
1:56

46%
73%
1:00
2:09

90%
59%
0:37
1:32

94%
57%
0:37
1:20

Tabela 1 – Análise Combinada de Cenários

Conclusões

Metodologia
A partir da utilização da técnica de simulação computacional de
eventos discretos, o qual fez-se uso do software Arena®,
realizou-se o estudo para geração e simulação de cenários, os
quais foram originados através do mapeamento dos processos
que envolviam a atividade de recebimento (Figura 1), e da coleta
e tratamentos estatístico dos dados (Figura 2) que expressavam
os fenômenos aleatórios existentes. Após a geração dos cenários
de decisão, os mesmos foram comparados entre si, a fim de
gerar informação de apoio a tomada de decisão.

A partir da utilização das técnicas de simulações e geração de
cenários, foi possível subsidiar a decisão da empresa na escolha
da configuração operacional mais adequada ao processo
mapeado. Coube ao estudo uma abordagem apenas sob a ótica
operacional, uma vez que os dados financeiros atrelados ao
processo, mostravam-se indisponíveis para mensuração e
avaliação do impacto real. O estudo em questão procurou
demonstrar que técnicas de simulação computacional, mesmo
que ainda pouco exploradas pelas empresas devido ao seu grau
de complexidade, podem trazer grandes resultados as
empresas, minimizando falhas e/ou custos em uma tomada de
decisão. Vale ressaltar que projetos de simulação devem
considerar os mais variados fatores, capaz de extrair os
melhores resultados de um sistema/processo.
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Resultados
Construí-se uma representação lógica do modelo de simulação
(Figura 3) que resultou na simulação de quatro diferentes
cenários. O cenário 4 foi o que apresentou a melhor
configuração operacional em uma análise combinada (Tabela 1),
respeitando as premissas adotadas quanto formatação
operacional.
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