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RESUMO 

 

As transformações do modelo de indústria tradicional para o modelo de Indústria 4.0 

apresentam grandes desafios para empresas e profissionais ao redor do mundo. A 

Indústria 4.0, ou quarta revolução industrial, é uma realidade impulsionada pelas 

tecnologias desenvolvidas nos últimos anos como os sistemas ciberfísicos, 

computação em nuvem, big data e internet das coisas, que resultaram em uma maior 

conectividade de processos, menor tempo de resposta para tomada de decisões e 

maior vantagem competitiva frente aos concorrentes. Para compreender os impactos 

dessas transformações, o presente trabalho tem como proposta analisar os processos 

logísticos de uma indústria cimenteira utilizando simulação computacional em 

Promodel® a fim de identificar oportunidades para aumento da eficiência dos 

processos a partir das soluções apresentadas pela quarta revolução industrial. Para 

alcançar os objetivos propostos, foram analisados comparativamente um processo 

logístico que atua no modelo tradicional e um processo logístico que atua no modelo 

4.0. Os resultados das simulações comprovaram os benefícios da utilização do 

modelo de Indústria 4.0 possibilitando a redução de 61% do tempo de permanência 

dos veículos e garantindo a redução de custos operacionais em mais de 3 milhões de 

reais ao ano. 

 

Palavras-chave:  Engenharia de produção. Logística. Indústria 4.0. Indústria 

Cimenteira. Simulação. Promodel. 



 

 
 

ABSTRACT 

 

Transformations from the traditional industry model to the Industry 4.0 model present 

major challenges for businesses and professionals around the world. Industry 4.0, or 

fourth industrial revolution, is a reality driven by technologies developed in recent years 

such as cyber physical systems, cloud computing, big data, and the internet of things, 

which have resulted in greater process connectivity, shorter turnaround response 

times, decision-making and greater competitive advantage over competitors. In order 

to understand the impacts of these transformations, this paper aims to analyze the 

logistic processes of a cement industry using Promodel® computer simulation in order 

to identify opportunities to increase process efficiency from the solutions presented by 

the fourth industrial revolution. To achieve the proposed objectives, a logistic process 

that is current in the traditional model and a logistic process that operates in the 4.0 

model were compared. The results of the simulations proved the benefits of using the 

Industry 4.0 model, enabling a 61% reduction in vehicle permanence time and 

guaranteeing a reduction of operating costs by more than 3 million reals per year. 

 

Keywords: Production Engineering, Logistics, Industry 4.0, Cement Industry, 

Simulation, Promodel. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os avanços tecnológicos ao longo dos anos têm transformado significativamente 

governos, universidades, empresas, profissionais e sociedade. Neste contexto, as 

Revoluções Industriais tiveram um papel significativo na mudança conceitual de 

processos produtivos, nas alterações das relações de trabalho, nas políticas de 

inovação e sustentabilidade e na promoção do crescimento econômico de diversos 

países (CAVALCANTE; SILVA, 2011; NUVOLARI, 2018). 

Como fruto das transformações tecnológicas, surgiu em 2011 o novo conceito 

de indústria conhecido também como Indústria 4.0 ou quarta revolução industrial 

(KARGEMANN, 2013). A Indústria 4.0 vem transformando o conceito de manufatura 

tradicional em um novo modelo de negócios, em que sistemas físicos e virtuais estão 

conectados em redes e plataformas digitais com dados armazenados em nuvem.  

Os principais componentes da Indústria 4.0 consistem nos sistemas ciberfísicos 

(CPS), internet das coisas (Iot) e internet de serviços (Ios) que quando aplicadas, 

transformam fábricas tradicionais em fábricas inteligentes (VOGEL-HEUSER; HESS, 

2016).  

As transformações proporcionadas pela quarta revolução industrial impactam 

todos os níveis da indústria sendo necessária a adequação de profissionais e 

empresas aos novos processos de desenvolvimento e gestão de negócios 

(BELARMINO; RIBEIRO, 2017). A implantação de novas tecnologias nos diversos 

setores da sociedade e principalmente no meio corporativo ocorre a partir da ruptura 

com os modelos tradicionais (KOLBERG; ZUHLKE, 2017).  

Pesquisas recentes mostram a aplicação de conceitos da Indústria 4.0 no âmbito 

da Engenharia de Produção. As aplicações destes conceitos criam novos ambientes 

de manufatura que impactam diretamente o futuro da Engenharia de Produção e suas 

áreas de atuação. As crescentes produções acadêmicas e de pesquisa envolvendo 

conceitos consolidados da Engenharia de Produção com ferramentas da Indústria 4.0 

mostram as tendências de pesquisas científicas que transformarão o modelo atual de 

indústria no novo modelo 4.0.  

No âmbito da quarta revolução industrial, o papel do Engenheiro de Produção 

torna-se significativo, uma vez que temas relacionados à área de atuação do 

profissional da Engenharia de Produção como a Logística e a Simulação 
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Computacional são diretamente impactadas pelos novos conceitos da Indústria 4.0 

(ASSIS et al., 2018). 

Para entender os desafios na nova era da indústria mundial e os impactos para 

profissionais e empresas ao redor do mundo, o presente trabalho propõe-se a realizar 

uma simulação computacional para avaliar um novo modelo logístico de indústria 

cimenteira com aplicações de soluções da Indústria 4.0.  

Pretende-se avaliar os processos logísticos de carregamento rodoviário de 

escoamento de produto acabado em um fluxo atual e proposto, identificando os 

benefícios da nova revolução industrial para elevar o desempenho logístico, aumentar 

a competividade frente aos desafios do mercado de cimentos e melhorar a eficiência 

dos processos. 

A indústria cimenteira apresenta grandes desafios no contexto econômico atual. 

Empresas produtoras precisam preparar seus processos para atender um mercado 

cada vez mais competitivo. Este ramo de negócios caracteriza-se pela disputa por 

preço, ou seja, para manter-se competitiva a indústria cimenteira precisa reduzir seus 

custos produtivos para aumentar a margem. Estima-se que os custos logísticos 

envolvidos no processo representem 35% da receita líquida, portanto, torna-se 

fundamental que as cadeias logísticas estejam corretamente dimensionadas e 

altamente eficientes para aumentar a rentabilidade do negócio. 

Para evidenciar as oportunidades e benefícios da Indústria 4.0 para a indústria 

cimenteira, a modelagem computacional apresenta-se como uma ferramenta 

fundamental para o processo de tomada de decisão, pois a simulação computacional 

permite a análise de processos e sistemas complexos com baixos custos envolvidos 

(GUARINO NETO, 2016). 

Diante das oportunidades e desafios apresentados pela nova revolução 

industrial, este trabalho propõe-se a apresentar um diagnóstico inicial os processos 

logísticos de uma indústria cimenteira a partir de simulação computacional em 

Promodel® e evidenciar oportunidades de eliminar gargalos e lacunas nos processos 

atuais, além de identificar oportunidades para redução de custos logísticos.  

As propostas de melhorias a partir das oportunidades identificadas serão 

desenvolvidas com base nos conceitos da Indústria 4.0, uma vez que, busca-se o 

aumento da conectividade dos processos, automatizações de processos e maior 

vantagem competitiva para o negócio. 
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Como resultado do trabalho serão apresentados comparativamente, os modelos 

de simulação computacional de uma indústria cimenteira tradicional e de uma indústria 

cimenteira no modelo 4.0. A análise a partir da comparação dos modelos permitirá 

avaliar os impactos na nova revolução industrial para empresas do setor cimenteiro e 

possibilidades de vantagens competitivas para empresas que imigram do modelo 

tradicional para o modelo 4.0. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

O presente trabalho tem como objetivo geral apresentar uma proposta de 

aumento da eficiência dos processos logísticos para uma indústria cimenteira a partir 

de soluções propostas pela Indústria 4.0. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

O objetivo geral pode ser desdobrado em seis objetivos específicos: 

a) Identificar pesquisas científicas que envolvam conceitos da Indústria 4.0 com 

a Engenharia de Produção com foco em Logística e Simulação 

Computacional; 

b) Verificar através de simulação computacional os gargalos e as oportunidades 

no processo logístico da indústria cimenteira no modelo tradicional; 

c) Apresentar um diagnóstico inicial do processo logístico da empresa; 

d) Identificar oportunidades em trabalhos e em pesquisas científicas de 

aplicações da Indústria 4.0 em processos logísticos; 

e) Desenvolver um modelo de simulação com aplicação de soluções da 

Indústria 4.0 a fim de identificar os ganhos operacionais e redução de custo; 

f) Propor melhorias de processo, aumento de competitividade, redução de 

tempo de permanência dos veículos, redução de custos operacionais e maior 

integração e conectividade entre os processos. 
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1.2 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

O trabalho propõe-se analisar os benefícios e oportunidades da Indústria 4.0 

para a cadeia de logística de uma indústria cimenteira que atua no modelo fabril 

tradicional. A indústria cimenteira está situada no Sudeste do Brasil e produz em torno 

de 1 milhão de toneladas de cimento por ano. A empresa alvo do estudo não atua em 

sua capacidade máxima produtiva e estima-se que alcance na próxima década a 

produção máxima de 2,6 milhões toneladas de cimento por ano. 

A cadeia de logística da indústria cimenteira é complexa e estratégica para o 

negócio, uma vez que o custo logístico para o cimento, de acordo com a empresa 

analisada, corresponde a 35% da receita líquida.  

Os processos logísticos da empresa dividem-se em abastecimento de matéria-

prima via modal rodoviário e ferroviário e escoamento de produto acabado via modal 

rodoviário para entrega direta aos clientes ou transferências para centros de 

distribuição. 

Em busca de um aprofundamento no estudo do processo logístico atual e 

considerando os desafios presentes no processo de escoamento, o presente trabalho 

propõe-se a delimitar o estudo para a logística de escoamento de produto acabado 

via modal rodoviário. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

O ambiente empresarial está cada vez mais competitivo. Ao longo dos anos, 

empresas do mundo inteiro buscam soluções que auxiliem no aumento da receita e 

melhoria de produtos e serviços para se manter competitiva no mercado. O ramo de 

cimentos não é diferente. A indústria do cimento possui características de 

competitividade pelo preço, sendo necessário otimizar seus processos e aumentar a 

margem de lucro para manter-se competitiva no mercado.  

Neste contexto, a Indústria 4.0 apresenta benefícios que visam aumentar a 

rentabilidade da empresa a partir da fabricação de produtos e serviços mais 

inteligentes e com maior valor agregado.  

O novo conceito de industrialização tem se expandido no mundo levando 

diversos segmentos a adotarem as tecnologias relacionadas à Indústria 4.0. A 

mudança de conceito tradicional para o modelo 4.0 torna as cadeias produtivas cada 
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vez mais conectadas, com uma maior integração dos processos e mudança nos 

modelos de gestão de relacionamento com os clientes. 

A literatura analisada indica oportunidades de pesquisa que justificam o estudo 

envolvendo temas da Indústria 4.0 e os tópicos da Engenharia de Produção como 

Logística e Simulação Computacional. Embora os estudos mostrem aplicação de 

conceitos da nova revolução industrial em todos os setores da cadeia produtiva e 

serviços, particularmente para a indústria cimenteira o grande diferencial torna-se a 

otimização e redução na cadeia de suprimentos. Os processos logísticos representam 

cerca de 35% da receita líquida do negócio, portanto torna-se fundamental a correta 

utilização dos recursos logísticos e a busca por otimização dos processos. 

Para visualizar os benefícios da Indústria 4.0 para os processos logísticos da 

indústria cimenteira, será realizada uma simulação computacional em Promodel®. 

Esta ferramenta foi selecionada devido a ampla utilização no meio acadêmico e 

empresarial, permitindo visualizar o comportamento do processo virtualmente a fim de 

verificar os impactos da Indústria 4.0 sem altos investimentos. 

 A utilização de simulação computacional permite apresentar ganhos de 

produtividade no processo logístico. Sendo relevante sua utilização uma vez que a 

simulação tem como característica apresentar o comportamento de um sistema com 

alterações de processos sem necessidade de altos investimentos.  

Neste contexto, a Simulação Computacional será utilizada para diagnosticar as 

possíveis soluções da Indústria 4.0 na cadeia logística da indústria cimenteira. 

Visando aumentar a integração da cadeia logística a partir da conectividade dos 

processos para obter menor tempo de resposta para tomada de decisões e maior 

rastreabilidade e visibilidade do processo. 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

A dissertação está estruturada em capítulos e seções: 

Capítulo 1 – Introdução: apresenta uma breve explanação do trabalho 

introduzindo os principais temas que norteiam o estudo. Além disso, apresenta os 

objetivos do trabalho, a delimitação da pesquisa e a justificativa da relevância do 

estudo. 

Capítulo 2 – Metodologia: classifica a pesquisa quanto a natureza, aos objetivos, 

a abordagem e os procedimentos metodológicos. Apresenta a estrutura do projeto de 
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pesquisa com o desdobramento em etapas de desenvolvimento. A metodologia 

aborda a técnica de bibliometria para mostrar o levantamento de informações e 

relevância do estudo ao longo dos anos. O capítulo conclui com uma breve 

explanação da metodologia de coleta e análise de dados para a Simulação do modelo 

atual e futuro. 

Capítulo 3 – Revisão Sistemática da Literatura: discorre sobre os principais 

temas envolvendo a Indústria 4.0 e a Engenharia de Produção com ênfase na 

Simulação Computacional e na Logística. 

Capítulo 4 – Estudo de Caso: apresenta a Simulação Computacional utilizando 

o software Promodel® dos processos logísticos da indústria cimenteiro, apresentando 

um diagnóstico do processo atual e os resultados com a aplicação das soluções 

propostas pela Indústria 4.0. 

Capítulo 5 – Conclusões e Trabalhos Futuros: aborda sobre os resultados da 

pesquisa apresentando as considerações finais do estudo e propostas de trabalhos 

futuros. 
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2. METODOLOGIA  

 O presente capítulo aborda a metodologia de pesquisa utilizada iniciando-se 

com a apresentação da classificação de pesquisa. Em seguida são apresentadas as 

sequências do desenvolvimento da pesquisa bibliométrica relacionada aos temas 

centrais da pesquisa. O capítulo finaliza com a apresentação das etapas para 

modelagem computacional que será aplicada no capítulo 4 deste trabalho. 

 

2.1 CLASSIFICAÇÃO E ESTRUTURA DA PESQUISA 

Um projeto de pesquisa consiste em uma sequência lógica de procedimentos e 

técnicas aplicados, com premissas estabelecidas, que buscam a partir da coleta e 

análise de dados atingir o conhecimento sobre as questões centrais do estudo (YIN, 

2001; GIL, 2008). 

De acordo com Marconi e Lakatos (2006) a pesquisa científica trata-se de um 

procedimento sistemático, formal e crítico que visa encontrar respostas para um 

problema proposto. 

Para Gil (2002) a pesquisa científica busca respostas a problemas definidos que 

não possuem informações suficientes ou quando as informações disponíveis não 

estão diretamente relacionadas ao problema proposto.  

A pesquisa é desenvolvida através de inúmeras fases que buscam respostas 

para o problema. Para alcançar este resultado torna-se necessário utilizar a aplicação 

de técnicas, métodos e procedimentos científicos (GIL, 2002). 

Segundo Köcher (2011), a escolha do tipo de pesquisa passa primeiramente pela 

fase de planejamento do processo de investigação. Esta fase é crucial para o sucesso 

da pesquisa, sendo necessário definir o objetivo global a ser atingido. No entanto, a 

definição do tipo de pesquisa depende do tipo de problema a ser solucionado, da 

natureza do problema, do espaço em que se encontra e do nível de conhecimento do 

investigador. 

Os tipos de pesquisa podem desdobrar-se em uma análise quanto à natureza do 

problema, quanto à abordagem, quanto aos objetivos da pesquisa e quanto aos 

procedimentos metodológicos. Os diferentes tipos de pesquisa visam contribuir para 

o crescimento do conhecimento humano acerca de determinado assunto 

(PRODANOV; FREITAS, 2013). 
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Para atingir os objetivos da pesquisa apresentados no Capítulo 1 deste trabalho, 

pretende-se a partir da aplicação das técnicas de pesquisa entender os benefícios da 

Indústria 4.0 para processos logísticos de uma cimenteira de grande porte no Brasil. 

A pesquisa pode ser classificada conforme ilustração da figura 1: 

 

Figura 1: Classificação da pesquisa. 

Fonte: Elaborada pela autora com base em Prodanov e Freitas (2013); Cauchick Miguel 

(2012). 

 

Quanto à natureza, a pesquisa pode ser classificada como Aplicada, uma vez 

que busca-se a partir de conhecimentos teóricos a aplicação prática para solução de 

problemas (PRONADOV; FREITAS, 2013). A partir do estudo de conceitos da 

Indústria 4.0 e dos conceitos já fundamentados pela simulação de eventos discretos, 

busca-se entender como o comportamento do sistema logístico atual pode ser 

beneficiado através da aplicação de métodos e técnicas propostos pela Indústria 4.0. 

Quanto à Natureza

Quanto à Abordagem

Quanto aos Objetivos

Quanto aos 
Procedimentos

Básica

Aplicada

Quantitativa

Qualitativa

Exploratória

Descritiva
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Bibliográfica

Documental
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Estudo de Caso

Levantamento

Pesquisa-ação

Ex-Post-Facto
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Quanto à abordagem, a pesquisa pode ser classificada como Quantitativa e 

Qualitativa. De acordo com Silva e Menezes (2005), a pesquisa quantitativa 

caracteriza-se pela tradução de dados numéricos do fenômeno em informações para 

que permitem a classificação e análise dos dados. A pesquisa qualitativa, por outro 

lado, consiste na análise interpretativa conforme os seus resultados, onde objetiva-se 

analisar dados não-mensuráveis. Considerando os aspectos da pesquisa, as 

abordagens quantitativa e qualitativa auxiliam no entendimento dos fenômenos e na 

busca por soluções para o problema inicial. 

 Quanto aos objetivos, a pesquisa pode ser classificada como Exploratória. De 

acordo com Gil (2002), a pesquisa exploratória caracteriza-se por tornar o problema 

mais claro a partir da construção de hipóteses. A aplicação de conceitos da Indústria 

4.0 em um modelo logístico de indústria atual visa esclarecer a aplicação de conceitos 

e técnicas do novo modelo indústria no modelo tradicional. 

Quantos aos procedimentos metodológicos, a pesquisa pode ser classificada 

como Bibliográfica, Experimental e Estudo de Caso.  

A pesquisa bibliográfica caracteriza-se pela busca de conhecimentos teóricos 

existentes e amplo levantamento bibliográfico com o objetivo de compreender os 

fenômenos estudados (MARCONI; LAKATOS, 2006; KÖCHER, 2011). O 

levantamento bibliográfico sobre os temas relacionados a Indústria 4.0 e a Engenharia 

de Produção objetiva investigar informações sobre problemas já estudados e soluções 

para a melhoria no sistema logísticos existente na empresa alvo do estudo. 

A pesquisa experimental trata-se de uma estratégia para analisar o 

comportamento de um objeto de estudo a partir das variáveis que seriam capazes de 

influenciá-lo (SILVA; MENEZES, 2005). A técnica de simulação é caracterizada pela 

pesquisa experimental uma vez que se busca através de um modelo determinar o 

comportamento de um sistema a partir da manipulação de variáveis. 

O Estudo de Caso trata-se de uma observação direta de fenômenos aplicados a 

um contexto ou acontecimento, permitindo analisar de forma profunda e exaustiva os 

eventos relacionados ao objetivo de investigação para ampliar e expandir o 

conhecimento. O Estudo de Caso engloba coleta e análise de dados, além de 

entrevistas (YIN, 2001). 

As etapas para o desenvolvimento da pesquisa podem ser observadas na figura 

2. 
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10 horas

Objetivo 1: 
Identificar 
pesquisas 

científicas que 
envolvam 

conceitos da 
Indústria 4.0 com 
a Engenharia de 
Produção com 

foco em Logística 
e Simulação.

Objetivo 2: 
Verificar através 

de Simulação 
Computacional os 

gargalos e 
oportunidades no 
processo logístico 

da indústria 
cimenteira no 

modelo 
tradicional.

Objetivo 3: 
Apresentar o 

diagnóstico inicial 
do processo 
logístico da 
empresa.

Objetivo 4: 
Identificar

oportunidades em 
trabalhos e em 

pesquisas 
científicas de 
aplicações da 

Indústria 4.0 em 
processos 
logísticos.

Objetivo 5: 
Desenvolver um 

modelo de 
simulação com 
aplicação de 
soluções da 

Indústria 4.0 a fim 
de identificar os 

ganhos 
operacionais e 

redução de 
custos..

Tema: Soluções da Indústria 4.0 para melhoria da eficiência de processos logísticos.

Etapa 2: Determinação dos objetivos da pesquisa

Etapa 1: Formulação do problema, delimitação do estudo e justificativa

Etapa 3.1: Definição da metodologia de pesquisa

Etapa 3.1.1: Identificação das Bases de Pesquisa

A escolha das bases de pesquisa considerou a relevância das bases e disponibilidade de acesso. As bases selecionadas foram, 
Scopus, Science Direct, Periódicos Capes e Web of Science.

A metodologia de pesquisa buscou classificar as técnicas de pesquisa e apresentar a estrutura do trabalho. Neste etapa, foi 
apresentada a metodologia de pesquisa bibliométrica para estudos de temas relacionados a Indústria 4.0 e a metodologia para 

simulação computacional do processo logístico atual e proposto.

Etapa 3.1.2: Definição das Palavras-Chave

Industry 4.0
Product Engineering
Product Management

Product Design
Product Planning

Layout
Industrial Plant
Factory Project

Manufacturing Engineering
Process Engineering
Systems Engineering
Lean Manufacturing

Engineering Methods
Standardization

Planning and Production 
Control

Environment
Environmental Management

ERP
Cost

Balanced Score Card
Quality

Quality Control
Six Sigma

FMEA
Total Productive Maintenance

Maintenance
MTBF e MTTR

OEE

Ergonomics
Work Organization

Safety
Workplace Safety

Logistics
Supply Chain
Transportation

Storage
Package

Optimization
Simulation /Modeling

Discrete Event Simulation
Multicriteria Decision
Operational Research

Objetivo 6: 
Propor melhorias 

no processo,
aumento da 

competitividade, 
redução do tempo 
de permanência, 

redução dos 
custos 

operacionais e 
maior integração 
e conectivadade 
dos processos.



 

25 
 

 

Figura 2: Visão esquemática do método adotado para a pesquisa. 

Fonte: Elaborada pela autora com base em Prodanov e Freitas (2013); Cauchick Miguel 

(2012). 

 

2.2 BIBLIOMETRIA 

O presente trabalho analisa bibliometricamente as publicações sobre Indústria 

4.0 envolvendo treze temas selecionados da Engenharia de Produção. O período 

considerado para a pesquisa nas bases foi delimitado entre janeiro de 2012 a agosto 

de 2018, representando o período desde o início de publicações do tema até o período 

final de pesquisa. A análise bibliométrica trata-se de um método que busca averiguar 

e mensurar as publicações em determinada área de interesse científico (FILSER et 

al., 2017). É uma ferramenta analítica que permite obter um diagnóstico da evolução 

das publicações e identificar as oportunidades de pesquisa (ELLEGAARD, 2018). O 

estudo bibliométrico visa aplicar técnicas e métodos estatísticos a fim de obter 

informações analíticas sobre as publicações em determinada área de interesse 

13000

390000

4680000

O capítulo 3 apresenta a revisão da literatura abordando os principais temas propostos no capítulo 1 do presente trabalho. Os seguintes 

tópicos são tratados: 3.1 Indústria 4.0; 3.2 - A Indústria 4.0 e a Engenharia de Produção; 3.3 - A Simulação e a Indústria 4.0 ; 3.4 - A Logística e 
a Indústria 4.0.

Etapa 3.1.3: Pesquisa Bibliométrica, Análise e Interpretação de Dados

Etapa 4: Revisão Bibliográfica

Etapa 5: Resultados da Pesquisa - Estudo de Caso

Etapa 6: Considerações Finais: Conclusão e trabalhos futuros

A pesquisa nas bases foi relizada até 31/08/2018,sendo selecionados os trabalhos contendo a palavra " Industry 4.0", sendo 
encontrados o total de 2895 artigos no Scopus e 1769 artigos no Web of Science. O tratamento dos dados gerou um número 

final de 3613 trabalhos contendo informações sobre a Indústria 4.0. Os resultados da pesquisa bibliométrica são apresentados 
no tópico 2.2 do presente capítulo. 

Etapa 3.2: Modelo de Simulação

O modelo de simulação do processo atual e futuro compreende a aplicação de 8 passos de desenvolvimento. Estes são 
apresentando no tópico 2.3 do presente trabalho.

O capítulo 4 apresenta os resultados da simulação computacional para o cenário atual e para o cenário proposto com base nas s oluções 
propostas pela Indústria 4.0. Os resultados mostram os benefícios da aplicação da Indústria 4.0 no cenário industrial atual.

O capítulo 5 apresenta as conclusões do trabalho e propostas para trabalhos futuros.
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(HOOD; WILSON, 2001). Sendo assim, a abordagem bibliométrica justifica-se para 

entendimento de oportunidades de estudos voltados para o tema proposto.  

Para definir as palavras-chave da pesquisa foram selecionados treze temas da 

Engenharia de Produção relacionados com as áreas de conhecimento em 

combinação com a palavra “Indústria 4.0”. A figura 3 apresenta de forma 

representativa a interação entre as palavras para a pesquisa. 

A abordagem deste trabalho com a interação das áreas de conhecimento da 

Engenharia de Produção e a Indústria 4.0 podem ser observadas na figura 3. 

 

 

Figura 3: Integração entre Engenharia de Produção e Indústria 4.0 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

O estudo bibliométrico iniciou-se com a definição dos objetivos da pesquisa. 

Posteriormente foram selecionadas as bases de dados Scopus e Web of Science 

(Wos) para análise das quantidades de trabalhos publicados, pois tratam-se das 

principais fontes de informação de citação e são amplamente utilizadas para 

pesquisas científicas. A utilização de duas bases de dados proporciona maior 

assertividade quanto aos trabalhos publicados ampliando a cobertura de estudo. A 
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pesquisa nas bases foi realizada na língua inglesa devido a sua universalização no 

meio acadêmico e profissional, sendo, portanto, excluídas publicações em outros 

idiomas.  

Após a etapa de definição das bases de dados, foram selecionadas 42 palavras-

chave pertinentes ao tema estudado. A pesquisa considerou os principais documentos 

para análise, ou seja, artigos, resumos e revisões.  

A busca na base Scopus foi realizada a partir da utilização de palavras-chave 

das áreas de conhecimento da Engenharia de Produção em combinação com a 

palavra-chave “Industry 4.0”, permitindo assim, verificar o perfil de publicações e o 

número de citações dentro da abordagem dos temas associados. A combinação de 

palavras-chave foi realizada com a aplicação do booleano “AND”. Para analisar 

bibliometricamente os dados da base Scopus os resultados da pesquisa foram 

importados para o Microsoft Excel 2013. Posteriormente excluíram-se todas as 

duplicidades na pesquisa. As informações geradas a partir da base Scopus permitiu 

desenvolver dados numéricos para realização de análises estatísticas. 

A pesquisa na base Web of Science foi realizada considerando o mesmo período 

de pesquisa e as mesmas palavras-chave da base Scopus. A estratégia de busca 

considerou a pesquisa básica da principal coleção do Web of Science, limitada a (TS 

=  ‘Industry 4.0’) juntamente com as palavras referentes as treze áreas da Engenharia 

de Produção utilizando-se o booleano AND para combinação das palavras-chave. Os 

tipos de documentos pesquisados foram englobados pelos itens tópicos. Os dados 

foram listados através do índice de citações e importados para o Microsoft Excel 2013. 

Para analisar as publicações na visão da Engenharia de Produção e da Indústria 

4.0, foram realizadas pesquisas nas bases Scopus e Web of Science englobando 

inicialmente apenas o tema “Indústria 4.0”. O número inicial de documentos com a 

palavra-chave “Industry 4.0” na base Scopus e Web of Science foram 2895 e 1769 

respectivamente. Posteriormente os dados foram refinados, eliminando trabalhos que 

não estavam relacionados ao tema estudado. As listas foram consolidadas em uma 

única base permitindo eliminar as duplicidades. O tratamento dos dados gerou o 

número final de 3613 trabalhos com o tema da Indústria 4.0. Pode-se observar na 

tabela 1 os resultados da pesquisa sendo possível perceber que a base Scopus possui 

um número maior de trabalhos envolvendo o tema da Indústria 4.0. 
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Tabela 1: Resultados da pesquisa sobre Indústria 4.0 no Scopus e Web of 
Science (Wos) 

 

Fonte: Elaborada pela autora com base em Filser et al. (2017). 

 

A consolidação dos resultados em uma única base permitiu identificar a 

distribuição dos trabalhos ao longo dos anos. O resultado da pesquisa apontou que 

3613 trabalhos foram publicados entre janeiro de 2012 a agosto de 2018 e um 

crescimento significativo no número de publicações nos últimos anos. Observa-se na 

figura 4 a distribuição de publicações anuais abordando o tema da Indústria 4.0. 

 

 

Figura 4:Número de Publicações com tema “Industry 4.0” 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

A evolução do tema ao longo dos anos mostra o interesse de profissionais e 

acadêmicos em pesquisas envolvendo a Indústria 4.0. É possível observar através da 

figura 4 que o número de publicações dobrou entre 2016 e 2017, tendenciando um 

aumento significativo para os próximos anos. Os valores obtidos 2018 representam 

dados coletados até o mês de agosto, no entanto, é possível observar que, caso a 

pesquisa considerasse o período até dezembro de 2018, possivelmente os valores 

seriam superiores aos anos anteriores. 

A pesquisa também buscou identificar os quinze países com maior número de 

publicações. É possível observar na tabela 2 a distribuição de artigos publicados por 

país de origem. 

Base de dados Scopus Web of Science

Número inicial de documentos 2895 1769

Número refinado de documentos 2867 1758

Duplicidades

Número final de documentos

1012

3613
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Tabela 2: Distribuição de publicações por país de origem 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

A Alemanha possui o maior número de publicações dentro do tema, com 913 

publicações registradas na base Scopus e Web of Science, representando 25% dos 

trabalhos envolvendo o tema da Indústria 4.0. O grande número de publicações na 

Alemanha justifica-se principalmente por ser a criadora do termo Indústria 4.0 e ter um 

plano de governo voltado ao desenvolvimento tecnológico. A China representa 7% de 

publicações sobre o tema, apresentando grande vantagem sobre países 

desenvolvidos como os Estados Unidos e Reino Unido. O Brasil encontra-se na 10° 

posição com 75 publicações sobre Indústria 4.0, representando 2% das publicações 

dentro do tema, sendo o único país da América do Sul no ranking dos quinze países 

que mais publicam sobre Indústria 4.0. 

A pesquisa também buscou identificar os autores que mais publicam sobre o 

tema. É apresentando na tabela 3 o ranking dos autores. 

 

 

 

 

 

 

 

País Número de publicações Percentual

1 Alemanha 913 25%

2 China 257 7%

3 Itália 210 6%

4 Estados Unidos 165 5%

5 Inglaterra 145 4%

6 Espanha 142 4%

7 Austria 127 4%

8 Taiwan 87 2%

9 Portugal 82 2%

10 Brasil 75 2%

11 Suécia 65 2%

12 França 64 2%

13 República Tcheca 63 2%

14 Rússia 55 2%

15 Coréia do Sul 49 1%
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Tabela 3: Número de publicações por autores 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Para verificar o perfil de publicações envolvendo a Engenharia de Produção, 

foram realizadas pesquisas nas bases utilizando a combinação das 42 palavras-

chave. A pesquisa possibilitou analisar o perfil de publicações do tema Indústria 4.0 

dentro das áreas de conhecimento da Engenharia de Produção. A tabela 4 apresenta 

a distribuição de publicações com a utilização das palavras-chave “Industry 4.0” e as 

áreas de conhecimento com base nas publicações das bases Scopus e Web of 

Science. Na pesquisa foram excluídas duplicidades dentro da mesma área de 

conhecimento, porém foram considerados trabalhos já citados em outra área de 

conhecimento. 

É apresentado na tabela 4 o resultado da pesquisa bibliométrica na base Scopus 

e Web of Science, apresentando os principais temas abordados nas treze áreas de 

conhecimento da Engenharia de Produção dentro do tema Indústria 4.0. Os dados 

extraídos das bases não possuem duplicidades na mesma área de conhecimento, 

uma vez que o objetivo é averiguar oportunidades de pesquisa na área relacionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor Número de publicações Percentual

1 Li,D. 18 13%

2 Raunch,E. 17 13%

3 Wan, J. 17 13%

4 Matt, D,T 15 11%

5 Jeschke, S. 14 10%

6 Dallasega, P. 13 10%

7 Wang, S. 13 10%

8 Liu, C. 10 7%

9 Ferrari, P. 9 7%

10 Flammini, A. 9 7%
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Tabela 4: Distribuição de publicações por área de conhecimento 

 

TÓPICOS PALAVRAS-CHAVE PUBLICAÇÕES PERCENTUAL GRÁFICO

Product Engineering 29

Product Management 1

Product Design 160

Product Planning 5

Layout 76

Industrial plant  46

Factory Project 7

Manufacturing Engineering 120

Process engineering 41

Systems engineering 389

Lean Manufacturing 75

Engineering Methods 26

Standardization 171

 Planning and Production Control 3

Sales forecast 1

Environmental Management 25

ERP 99

Cost 551

Balanced Score Card 0

Economic viability 3

Quality 209

Quality Control 102

Six Sigma 35

FMEA 11

Total Productive Maintenance 6

Maintenance 121

7 QUALIDADE X INDÚSTRIA 4.0 8%

8 MANUTENÇÃO X INDÚSTRIA 4.0 3%

5
PLANEJAMENTO E CONTROLE 

DE PRODUÇÃO X INDÚSTRIA 4.0
3%

6 CUSTOS X INDÚSTRIA 4.0 13%

3
ENGENHARIA DE PROCESSOS X 

INDÚSTRIA 4.0
15%

4
ENGENHARIA DE MÉTODOS X 

INDÚSTRIA 4.0
5%

1
ENGENHARIA DO PRODUTO X 

INDÚSTRIA 4.0
5%

2
PROJETO DE FÁBRICA X 

INDÚSTRIA 4.0
3%

29
1

160

5

Product
Engineering

Product
Management

Product Design Product
Planning

76

46

7

Layout Industrial plant Factory Project

120
41

389

75

Manufacturing
Engineering

Process
engineering

Systems
engineering

Lean
Manufacturing

26

171

Engineering Methods Standardization
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Fonte: Elaborada pela autora 

 

Os resultados da pesquisa indicam grande interesse em publicações envolvendo 

temas como Logística e Distribuição, Pesquisa Operacional, Processos Produtivos e 

Custos. A pesquisa mostrou que essas quatro áreas de conhecimento representam 

62% das publicações sobre Indústria 4.0 aplicada à Engenharia de Produção. A 

análise dos dados mostra um número reduzido de publicações envolvendo temas 

como Projeto de Fábrica, Ergonomia, Organização e Planejamento da Manutenção e 

Planejamento e Controle de Produção, estas representam 12% do total de 

publicações. Na análise da distribuição de trabalhos nas bases, a Engenharia de 

Confiabilidade representa 0% do total, evidenciando que existem áreas pouco 

exploradas no tema da Indústria 4.0. 

Evidencia-se através dos resultados da pesquisa que os temas centrais do 

trabalho: Indústria 4.0, Engenharia de Produção, Logística e Simulação apresentam 

grandes oportunidades de pesquisa, embora sejam identificados trabalhos que 

contenham pesquisas na área, existem lacunas e oportunidades a serem explorados 

nos temas. É possível observar na figura 5 a amplitude dos temas abordados na 

pesquisa. 
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Figura 5:Temas abordados no projeto de pesquisa. 

Fonte: Elaborada pela autora 
 

2.3 SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL 

 Para apresentar o modelo atual de indústria cimenteira e verificar as 

oportunidades geradas pela Indústria 4.0, será realizada uma simulação 

computacional utilizando o software Promodel®. 

 A simulação computacional trata-se de um método científico baseado em etapas 

de desenvolvimento, estas podem ser denominadas como metodologia de simulação. 

Diversos autores da área como Hillier e Lieberman (1988), Law e Kelton (2000), Gavira 

(2003), Manuj (2009), apresentam metodologias para desenvolvimento de um projeto 

de simulação, no entanto, o conceito central apresentado por estes autores é o 

mesmo. No presente trabalho será utilizada a metodologia sugerida por Hiller e 

Lieberman (1988), apresentada na figura 5. 

 O desenvolvimento do modelo de simulação computacional seguirá 8 passos 

conforme apresentado na figura 6 (HILLIER, LIEBERMAN, 1988). 
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PASSO 1: FORMULAÇÃO DO PROBLEMA E PLANEJAMENTO DO ESTUDO 

Definir claramente o objetivo do modelo, envolvendo as partes interessadas e especialistas 

na formulação do problema. Planejar o estudo determinando o número de pessoas, 

responsabilidades e prazos. 

 

PASSO 2: COLETA DE DADOS E DEFINIÇÃO DO MODELO CONCEITUAL 

Determinar os tipos de informações a serem coletadas de forma a determinar os cenários 

representativos do estudo. Coletar de informações qualitativas e quantitativas. 

 

PASSO 3: VERIFICAÇÃO DA PRECISÃO DO MODELO CONCEITUAL 

Especificar suposições, algoritmos e componentes do modelo realizar uma avaliação 

estruturada do modelo com especialistas. Desenvolver fluxograma detalhado. 

 

PASSO 4: CONSTRUÇÃO DO MODELO COMPUTACIONAL 

Definir o programa para simulação do modelo 

 

PASSO 5: TESTE DA VALIDADE DO MODELO COMPUTACIONAL 

Realizar simulação utilizando parâmetros levantados no estudo preliminar. 

 

PASSO 6: PLANEJAMENTO DAS SIMULAÇÕES A SEREM REALIZADAS 

Determinar a confiabilidade do modelo. 

 
PASSO 7: REALIZAÇÃO DAS EXECUÇÕES DE SIMULAÇÃO E ANÁLISE DOS 

RESULTADOS 

Realizar simulações e execuções para obter resultados. Determinar desempenho do 

sistema e comparar alternativas de cenários. 

 
PASSO 8: DOCUMENTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO  

Desenvolvimento de relatório final com especificações do modelo e informações 

relativas ao estudo. 

 

 

Fonte: Law e Kelton (2000) 

  

 

Figura 6: Processo de desenvolvimento de um modelo de simulação. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo serão apresentados os referenciais teóricos sobre os temas 

pertinentes à pesquisa. O capítulo inicia-se com uma abordagem sobre a Indústria 4.0 

apresentando uma visão geral sobre o tema, os principais conceitos envolvidos, os 

pilares e tecnologias envolvidas. Em seguida são abordados temas referentes a 

Engenharia de Produção e a Indústria 4.0 apresentando uma visão geral da 

Engenharia de Produção na visão da nova revolução industrial. Na terceira parte são 

apresentados os conceitos de Simulação Computacional concluindo com uma 

abordagem sobre a utilização da simulação na visão da Indústria 4.0. O capítulo 

termina com uma abordagem sobre a Logística e as soluções da Indústria 4.0 para 

esta área de conhecimento. 

 

3.1 INDÚSTRIA 4.0 

Ao longo dos anos a sociedade se transformou, criando novas demandas e 

oportunidades que alavancaram mudanças tecnológicas em sistemas produtivos. 

Neste contexto as revoluções industriais tiveram um papel fundamental para 

transformar empresas, governos e sociedades (LIMA; NETO, 2017). A Primeira 

Revolução Industrial foi marcada pela transformação de uma economia artesanal para 

uma economia dominada pela indústria mecanizada por máquinas a vapor (LANDES, 

2005). Em meados do século XIX, novas tecnologias foram desenvolvidas apontando 

a Segunda Revolução Industrial. Esta foi marcada pela descoberta da eletricidade, da 

utilização de petróleo como combustível e da produção em massa desencadeada pela 

divisão do trabalho defendida por Taylor (DANTAS, 2003).  

Após a Segunda Guerra Mundial, a sociedade passou por várias transformações 

no campo tecnológico. Este processo de evolução desencadeou a Terceira Revolução 

Industrial ou “Revolução da Informação” caracterizada pela utilização da computação, 

do processamento da informação e da automatização de processos de fabricação 

através do uso de tecnologias de informação e comunicação (DANTAS, 2003). 

As mudanças tecnológicas advindas das Revoluções Industriais propiciaram 

mudanças profundas em diversos âmbitos da indústria e sociedade que elevaram o 

patamar tecnológico de diversos países do mundo (ADEYERI et al., 2015). 

Nas últimas décadas, a evolução dos sistemas de informação e computadores 

para dispositivos que se comunicam por redes inteligentes (Cloud Computing), 
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proporcionou um novo campo de oportunidades. As novas tecnologias convergiram 

para a conexão entre redes, máquinas, objetos e pessoas criando um mundo virtual a 

partir do físico com informação em tempo real através da internet (KARGEMANN, 

2013). Essa nova fase da industrialização tem sido chamada de Quarta Revolução 

Industrial.  

Diferentemente das predecessoras, a Quarta Revolução Industrial tem sido 

anunciada a priori, ou seja, é estudada antes de ocorrer ou durante a implantação e, 

portanto, torna-se um marco para o desenvolvimento tecnológico mundial (HERMANN 

et al., 2015).  

São apresentados na figura 7 os principais fatores de desenvolvimento 

alcançados nas revoluções industriais. 

 

Figura 7: Revoluções industriais e fatores de desenvolvimento. 

Fonte: Adaptado de Kargemann et al. (2013). 

      

A Quarta Revolução Industrial também chamada de Indústria 4.0 ou Industrie 4.0 

nasceu na Alemanha em 2011, sendo citada pela primeira vez na Feira de Hanover. 

Ela surgiu a partir de esforços de empresários e governo que viram oportunidades de 

estabelecer a Alemanha como líder no mercado tecnológico. O governo alemão 

lançou em 2006, um plano de ação que visava aumentar a produtividade e a 

competitividade dos produtos alemães até 2020. O plano, conhecido como “High Tech 

Strategy – 2020”, enfatiza a implantação da Indústria 4.0 como alavancadora do 

processo industrial alemão (HERMANN et al., 2015).  
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Esta nova fase de industrialização é caracterizada pela utilização de conceitos 

como Internet das Coisas e Big Data, que viabilizaram a existência da Indústria 4.0 e 

permitiram maior autonomia nas decisões, maior conformidade com os requisitos dos 

clientes, maior controle e rastreabilidade dos processos (WITKOWSKI, 2017).  

A evolução para a quarta fase da industrialização foi beneficiada pelas novas 

tecnologias desenvolvidas nos últimos anos. A Internet das Coisas possibilitou a 

comunicação entre máquinas sem interferência humana. Os sistemas autônomos e 

CPS capacitaram a comunicação entre máquinas permitindo uma autonomia de 

sistemas de manufatura tornando-os mais consistentes, robustos e inteligentes. Além 

da comunicação entre máquinas, a modernização da indústria também permitiu a 

comunicação entre máquinas e seres humanos criando as chamadas “Fábricas 

Inteligentes” (OZTEMEL; GURSEV, 2018). 

A Indústria 4.0 tem mudado o conceito da indústria atual, proporcionando novos 

modelos de negócios e novas formas de criação de valor a produtos e serviços 

(KARGEMANN et al., 2013). 

A quarta revolução industrial tem como objetivo criar uma plataforma de 

manufatura inteligente onde os processos estão conectados e as máquinas e 

equipamentos regulares tornam-se máquinas e equipamentos autoconscientes e de 

autoaprendizagem (VAIDYA, 2018). 

 A Indústria 4.0 pode ser definida como um conjunto de tecnologias e conceitos 

aplicados a toda cadeia de valor, onde os sistemas ciberfísicos monitoram processos 

de Fábricas Inteligentes criando uma cópia virtual do mundo físico. O fluxo de 

informação entre máquinas e pessoas é viabilizado pela Internet das Coisas (Iot), 

permitindo comunicação em tempo real e rápida tomada de decisões. As informações 

sobre os serviços organizacionais são viabilizadas através da Internet de Serviços 

(Ios) (HERMANN et al., 2015). 

Kotynkova (2017) define a quarta revolução industrial como uma tendência a 

automatização da indústria tradicional, com utilização de sistemas cibernéticos, rede 

de informações inteligentes e utilização de Internet das coisas criando assim, as 

chamadas “Fábricas inteligentes”. 

Para Anderl (2015) a Indústria 4.0 trata-se de uma abordagem estratégica que 

comporta a comunicação entre sistemas de alta tecnologia através do uso de internet 

e integração de processos complexos em grandes redes. 
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Barreto et al. (2017) diz que o principal valor dos conceitos da Indústria 4.0 está 

na integração em rede inteligente de produtos e processos que otimizam de forma 

eficiente os recursos da organização. De acordo com Barreto (2017, et al.) o novo 

conceito de indústria permitirá a criação de produtos e serviços de alto valor agregado 

ao cliente. 

A quarta revolução industrial será marcada por maior flexibilidade, qualidade e 

robustez nos processos de manufatura, logística, engenharia, planejamento e 

operação. A nova revolução industrial permitirá obter respostas em tempo real para 

melhor otimização de recursos com base em critérios pré-estabelecidos para tomada 

de decisões (KARGEMANN et al., 2013). 

Com o objetivo de transformar o modelo industrial atual, a Indústria 4.0 propõe a 

informatização e interconexão de processos, produtos e serviços, fornecendo 

produtos customizados em massa, flexibilização da cadeia produtiva, redução de 

prazos de entrega, maior produtividade e redução de custos. A Indústria 4.0 permite 

alcançar máxima eficiência operacional e alta produtividade com maior nível de 

informatização dos processos (LU, 2017). 

A Indústria 4.0 combina fatores da indústria tradicional com a tecnologia de 

ponta, proporcionando produtos e serviços inteligentes e integrados em toda a cadeia 

(SCHMIDT et al., 2015). 

Os princípios da Indústria 4.0 são conhecidos como a interoperabilidade, a 

virtualização, a descentralização, a capacidade em tempo real, a orientação ao serviço 

e a modularidade (HERMANN et al., 2015; RODRIGUES et al., 2016; LU, 2017): 

a) Interoperabilidade: consiste na viabilidade de dispositivos, máquinas, 

sensores e pessoas se conectarem, comunicando-se sem intervenção 

humana por meio da internet das coisas (Iot) e internet de serviços (Ios); 

b) Virtualização: consiste na capacidade de utilizar CPS para monitorar e 

controlar processos físicos a partir de modelos virtuais;  

c) Descentralização: consiste em processos que possibilitem que o CPS tenha 

autonomia para tomada de decisões durante a execução das tarefas; 

d) Capacidade em tempo real: consiste na capacidade do processo de coletar 

e analisar dados em tempo real, enviando a resposta do sistema para as 

partes interessadas; 
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e) Orientação a serviço: consiste na disponibilidade e utilização dos serviços, 

CPS e seres humanos através do (Ios), seja para partes internas da empresa 

ou para partes externas; 

f) Modularidade: consiste na capacidade do sistema de se adaptar as 

mudanças e sazonalidades, substituindo ou expandindo módulos individuais. 

Para Hermann et. al. (2015), os principais componentes da Indústria 4.0 são os 

sistemas ciberfísicos (CPS), internet das coisas (Iot), internet de serviços (Ios) e 

fábricas inteligentes (smart factories). 

 

3.1.1 Sistemas Ciberfísicos (CPS) 

O termo sistema ciberfísico ou CPS define a integração entre o processo físico 

e real com o processo computacional e virtual, permitindo obter informações de 

processos em tempo real, auxiliando na tomada de decisões (BAGHERI et al., 2015). 

 A interação entre mundo físico e virtual ocorre através da utilização de sensores, 

atuadores, unidades de processamento e dispositivos de comunicação que consistem 

basicamente na arquitetura de um sistema ciberfísico, conforme representado na 

figura 8 (LEE et al., 2015).  

 

Figura 8: Arquitetura de um sistema ciberfísico. 

Fonte: Adaptado de Barreto et al. (2017). 
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O conceito de CPS foi fundamental para a criação e viabilidade da Indústria 4.0. 

O elemento-chave do CPS consiste na aquisição de dados por sensores e 

dispositivos, coletados pela Iot e armazenados em Big Data. A análise de informações 

ocorre por inteligência artificial e é implementada por máquinas e robôs. 

Uma vez que a interação dos dados é realizada, um grande conjunto de dados 

pode ser analisado utilizando aprendizagem de máquina para fazer as análises 

pertinentes ao processo (DONOVAN et al., 2018). 

 Estes sistemas caracterizam-se pela autonomia independe da localização, pela 

integração em toda a cadeia produtiva, por serviços automatizados e pela capacidade 

de atender especificamente as necessidades e exigências dos clientes (LASI et al., 

2014). 

De acordo com Baguehi et al. (2015), para implementar uma arquitetura de CPS 

são necessários cinco estágios, conforme apresentado na figura 9. 

 

 

Figura 9: Estágios para implementação da arquitetura CPS. 

Fonte: Adaptado de Baguehi et al.(2015). 

 

 Os cinco estágios para implementação de uma arquitetura CPS apresentam os 

seguintes desdobramentos: 

a) Conexão inteligente 

 Rede de sensores 

 Plug e play  

 Comunicação livre 
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b) Conversão de dados para informação 

 Análise inteligente 

 Correlação de dados multidimensionais 

 Componente de máquina 

 Previsão de desempenho e desgaste 

c) Ciber 

 Modelo duplo para componentes e máquinas 

 Identificação de tempo de variação e memória de máquina 

 Agrupamento e mineração de dados semelhantes 

d) Cognição 

 Simulação integrada 

 Virtualização remota por humanos  

 Tomada de decisões e diagnósticos colaborativos 

 

e) Configuração 

 Auto configuração 

 Auto ajuste 

 Auto otimização 

 

De acordo com Oztemel (2018), os sistemas ciberfísicos apresentam 

funcionalidades que beneficiam os processos de manufatura: 

 Permitem maior controle e monitoramento dos processos; 

 Integram diferentes áreas, processos e sistemas com diferentes 

domínios; 

 Aplicável a qualquer processo permitindo um sistema de grande escala; 

 Maior confiabilidade dos processos; 

 Interação com usuário; 

 Resposta em tempo real; 

 Sistemas autônomos que permitem rápida tomada de decisão; 

 Alto fluxo de informação e comunicação; 
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Os sistemas ciberfísicos são a principal tecnologia de capacitação da Indústria 

4.0, pois possibilitam a comunicação por redes digitais e criação de novas 

funcionalidades a partir do ciber-espaço (BERGER et al., 2016).  

 

3.1.2 Internet das Coisas 

O conceito de internet das coisas iniciou-se nos anos 90 com a ideia de 

dispositivos conectados. As primeiras aplicações consistiram na utilização de 

etiquetas de identificação por rádio frequência ou RFID com o objetivo de rastrear 

produtos, ler e identificar objetos e transmitir informações através de redes sem fio. 

Atualmente a utilização de redes sem fio foi aprimorada com o uso de dispositivos 

GPS, smartphones, computação em nuvem e análise de dados para dar suporte ao 

conceito de Iot (BEM-DAYA et al., 2017). 

De acordo com Vaydia (2018), a internet das coisas ou Iot consiste em uma rede 

mundial de objetivos interconectados que se comunicam através de protocolos. A 

conexão com a rede mundial de computadores permite que os objetos sejam 

controlados remotamente e acessados por provedores.  

A Iot consiste na combinação de diversas tecnologias que visam integrar o objeto 

ao mundo físico e virtual. Para construção da Iot são necessários cinco blocos básicos: 

 Identificação: apontar os objetos para conexão com internet com auxílio 

de tecnologias como RFID, NFC (Near Field Communication) e 

endereçamento IP; 

 Sensores e atuadores: responsáveis por coletar informações do objeto, 

armazená-los em centros de armazenamento (clouding, data warehouse) 

e manipular informações ou agir de acordo com as informações coletadas; 

 Comunicação: consiste em tecnologias utilizadas para conectar os 

objetivos e transferir informações como Bluetooth, IEEE, RFID entre 

outros; 

 Computação: consiste em unidades de processamento como 

microprocessadores e processadores, que são responsáveis por executar 

algoritmos locais em objetos inteligentes; 
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 Serviços: consiste no tipo de serviço definido para objeto, permitindo 

controlar temperaturas, informar localização, disponibilidade de 

equipamentos entre outros. 

Segundo Ben-Daya et al. (2017) os dispositivos Iot utilizam protocolos de 

comunicação em que grande parte utilizam redes de longa distância e baixa potência 

(LPWAN), que visam conectar a uma baixa taxa de bits, grande quantidade de 

dispositivos com baixo custo.  

A construção da Iot permitiu a conexão de objetos e equipamentos com auxílio 

a tomada de decisões e tornou-se a ativadora para a viabilidade da Indústria 4.0. 

De acordo com Witkowski (2016), a Iot caracteriza-se principalmente pelo 

contexto, onipresença e otimização. O contexto refere-se ao fato que a Iot permite a 

interação entre objetivo e ambiente possibilitando rápida resposta as alterações no 

sistema. Onipresença consiste na possibilidade de comunicação de máquina e 

humanos e comunicação entre máquinas sem interferência humana. Otimização 

consiste na funcionalidade do objeto para aplicação necessária no processo. 

 

3.1.3 Internet de Serviços 

A internet de serviços (Ios) consiste na utilização de internet para dispor serviços 

de alto valor agregado a usuários e consumidores. Os serviços são disponibilizados 

através do uso de plataformas que comunicam de forma efetiva, dinâmica e rápida os 

serviços disponíveis aos usuários (BUXMANN; RUGGABER, 2009). 

A ampla utilização da internet de serviços beneficia fornecedores na divulgação 

dos serviços a usuários ao redor do mundo, além de aumentar a interação entre cliente 

e fornecedor a fim de avaliar o atendimento aos requisitos do cliente (BUXMANN; 

RUGGABER, 2009). 

 

3.1.4 Fábricas Inteligentes 

As fábricas inteligentes integram pessoas, máquinas, processos e sistemas 

através do uso da internet, apresentando o mundo físico através de um modelo virtual 

para auxílio na tomada de decisões. A integração da tecnologia de informações com 

as operações e sistemas das fábricas permite a criação de um novo modelo de 

negócio, transformando significativamente diferentes processos fabris (LI, 2015). 
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A Indústria 4.0 possui seis princípios que derivam de seus pilares. A 

interoperabilidade que consiste na capacidade de comunicação entre pessoas, 

sistemas e CPS através da utilização de Iot e Ios. A virtualização que consiste em 

obter uma cópia do mundo real no mundo virtual, permitindo o monitoramento dos 

processos das fábricas inteligentes com ações que permitam tomadas de decisões. A 

descentralização que permite que os sistemas ciberfísicos tomem suas próprias 

decisões necessitando de atuação humana somente em casos de falhas. A 

capacidade de operação em tempo real que consiste na coleta e análise de dados em 

tempo real. A orientação a serviços que consiste na utilização de tecnologia Ios de 

serviços orientados a arquitetura de software (HERMANN et al., 2015). 

A figura 10 apresenta a relação entre os componentes da Indústria 4.0 e os 

princípios da Indústria 4.0, sendo, portanto, os componentes básicos da Indústria 4.0. 

 

 

Figura 10: Componentes básicos da Indústria 4.0. 

Fonte: Adaptado de Oztemel e Gursev (2018). 

 

Segundo Vaidya et al. (2018), a Indústria 4.0 é fundamentada em 9 pilares, 

conforme apresentado na figura 11. 
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Figura 11: Pilares da Indústria 4.0 

Fonte: Adaptado de Bahrin et al. (2016). 

 

Os pilares da Indústria 4.0 são: robôs autônomos, simulação, integração de 

sistemas, internet das coisas, cibersegurança, computação em nuvem, impressão 3D, 

realidade aumentada e Big Data. Estes pilares sustentam os conceitos da Indústria 

4.0 e possibilitam a transformação da indústria tradicional, permitindo a integração de 

processos, otimização, automatização de fluxos e conectividade em toda a cadeia 

(VAIDYA et al., 2018). 

 

a) Robôs Autônomos 

O desenvolvimento tecnológico dos últimos anos permitiu a criação de robôs que 

desempenhem papéis de humanos e também controlem o ambiente em que estão 

inseridos. A inteligência artificial contribuiu para o progresso desses robôs a fim de 

permitir a comunicação e cooperação entre as máquinas (OZTEMEL; GURSEV, 

2018). 

A utilização de robôs apresenta diversos benefícios em ambientes de alto risco, 

em atividades repetitivas e rotineiras, em atividades que exijam alta confiabilidade e 

rastreabilidade.  
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De acordo com Vaidya (2018), a utilização de robôs autônomos em ambientes 

industriais permite maior precisão e menor risco de falhas. Além de ser benéfica a 

utilização de robôs em ambientes restritos a atividade humana, os robôs atuam com 

maior flexibilidade, segurança, versatilidade e colaboração. 

 

b) Simulação 

O conceito de simulação consiste na utilização de modelos computacionais e 

softwares para representar um processo, produto ou sistema real a partir do mundo 

virtual. 

A aplicação da simulação na Indústria 4.0 possibilita reduzir tempos de 

configurações de máquinas, analisar tempos de ciclos dos processos, consumo de 

energia e recursos, avaliar aspectos ergonômicos e avaliar tempo de paradas de 

produção. A qualidade das decisões pode ser potencializada com uso de técnicas de 

simulação computacional (VAIDYA, 2018). 

 

c) Integração de Sistemas 

A integração de sistemas e a auto otimização são componentes fundamentais 

da nova era industrial. De acordo com Vaidya (2018), a Indústria 4.0 traz três 

dimensões da integração de sistemas:  

 Integração horizontal em toda rede de criação de valor; 

 Integração vertical e sistemas de manufatura em rede; 

 Engenharia end-to-end em todo ciclo de vida do produto; 

 

d) Internet da Coisas 

A internet das coisas (Iot) consiste na troca de informações entre sistemas 

computacionais através do uso de sensores sem fio criando uma estrutura de rede 

global. A internet das coisas permite a interação entre objetos físicos e máquinas que 

compartilham informações em rede e armazenamento em banco de dados disponíveis 

aos usuários (WITKOWSKI, 2017). 
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e) Cibersegurança 

A Indústria 4.0 apresenta o conceito de conectividade entre máquinas e sistemas 

e computação em nuvem. Com a utilização destes conceitos torna-se essencial a 

garantia da segurança das informações disponíveis neste sistema.  

De acordo com Dawson (2018) a hiperconectidade da nova era industrial pode 

ameaçar a confiabilidade das informações, portanto, faz necessário garantir a 

disponibilidade, integridade e confiabilidade das informações no ambiente industrial. 

As novas tecnologias permitem que os ambientes corporativos estejam 

conectados, portanto torna-se primordial a garantia da segurança da informação para 

obter uma base sólida para a nova era industrial. 

 

f) Computação em nuvem 

Os avanços tecnológicos de comunicação e transmissão de dados possibilitou o 

desenvolvimento de tecnologias que fornecem um conjunto de recursos de 

computação capazes de armazenar, processar, disponibilizar softwares e aplicações 

para usuários e empresas, sendo que o acesso a estes serviços é disponibilizado por 

empresas especializadas (HURWITZ et al., 2010) 

A computação em nuvem ou “Cloud Computing” consiste em um novo modelo 

de computação que permite ao usuário acessar, processar e disponibilizar uma 

quantidade diversificada de informações e serviços em qualquer lugar e 

independentemente da plataforma utilizada (HURWITZ et al., 2010) 

O funcionamento da computação em nuvem ocorre a partir do armazenamento 

de aplicações e dados dos usuários em grandes centros de armazenamento de 

informação, também chamados de data center. Uma vez armazenados, os dados são 

disponibilizados aos usuários por meio da internet (HURWITZ et al., 2010). 

Os modelos de computação em nuvem são divididos em três classes, sendo que 

cada categoria define o conjunto de serviços disponíveis ao usuário. Esta aplicação é 

a ferramenta chave da computação em nuvem, ou seja, a disponibilização de recursos 

como serviços. As classes podem ser definidas como (STEVAN, 2018; HURWITZ, et 

al., 2010): 

 

 



 

48 
 

 Infraestrutura como serviço (IaaS): classe primária, permite ao usuário 

obter serviços sob demanda, ou seja, obter recursos de hardware, 

software, armazenamento, rede e aplicativos conforme pedido ou 

necessidade; 

 

 Plataforma como serviço (PaaS): classe secundária, permite ao usuário 

acessar ambientes de desenvolvimento e implementação de aplicações 

sem a necessidade de preocupar-se com tamanho dos dados 

processados e memória utilizada; 

 

 Software como serviço (SaaS): classe terciária, permite ao usuário 

executar programas em nuvem, a partir da conexão e utilização de 

aplicativos pela internet.  

A computação em nuvem possibilita acesso a informações e aplicações em 

qualquer lugar, de forma rápida e fácil, garantindo a flexibilidade do usuário, a 

confiabilidade no acesso a informações e o compartilhamento de recursos.  

 

g) Impressão 3D 

 A impressão 3D ou Manufatura Aditiva consiste no processo de fabricação a partir 

da adição em camadas de material referente ao produto. O desenvolvimento de 

produto 3D ocorre a partir de um sistema CAD (Computer-Aided Design) que recebe 

informações do produto para transformar em formas geométricas (ALBERTI et al., 

2014). 

 Os principais benefícios da impressão 3D consistem na facilidade de 

automatização do processo sem intervenção humana, no desenvolvimento de 

produtos complexos e que necessitam alta precisão, criação de protótipos com menor 

custo entre outros. 

 

h) Realidade Aumentada 

Os avanços tecnológicos permitiram criar ambientes virtuais a partir de 

ambientes reais. Esta aplicação foi evidenciada pelo uso da Realidade Aumentada 

que apresenta benefícios na concepção de novos produtos e sistemas produtivos, 

permite o treinamento de colaboradores e realização de desenvolvimento de modelos, 
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realização de testes a baixo custo, e desenvolvimento de novos clientes a partir de 

ferramentas aplicadas a área de Marketing (OZTEMEL; GURSEV, 2018)  

O conceito de Realidade Aumentada permite que informações obtidas por meio 

da realidade virtual auxiliem nos ambientes fabris reais, em sistemas hospitalares, 

como realização de cirurgias e na área educacional (OZTEMEL; GURSEV, 2018) 

De acordo com Oztemel e Gursev (2018), a realidade aumentada permite o 

desenvolvimento de procedimentos de suporte para diversos sistemas, reduzindo 

riscos e custos na aplicação. 

 

i) Big data (Grande volume de dados) 

O volume de informações produzidas e coletadas diariamente por um sistema 

produtivo estão além das capacidades de armazenamento de dados de sistemas 

tradicionais. Sendo assim, o conceito de Big data, ou grande volume de dados, 

consistem em grandes estruturas capazes de coletar e tratar dados estruturados e 

não-estruturados obtidas através de inúmeras fontes de informações (STEVAN, 

2018). 

O ambiente Big data é fundamental para alcançar autoconsciência e 

autoaprendizagem em máquinas, portanto, sem a existência da Big data não haveria 

Indústria 4.0, pois esta é a chave de inovação sustentável da nova revolução industrial 

(LEE et al., 2014). 

O Big data permite o gerenciamento de informações de forma rápida e assertiva, 

permitindo utilizar banco de dados em constante crescimento. Conceitualmente o Big 

data consiste em 4 dimensões (WITKOWSKI, 2016): 

 Volume de dados, cujo tamanho excede a capacidade das ferramentas 

comuns tradicionais; 

 Variedade de dados, oriundos de diferentes fontes, sendo em grande 

parte desestruturados não permitindo que ambientes comuns consigam 

analisar as informações; 

 Velocidade para gerar novos dados e analisá-los, possibilitando 

informações em tempo real e rápida tomada de decisão; 

 Valor da informação, possibilita a seleção de dados importantes para a 

análise e exclusão de informações não pertinentes. 
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3.2 A ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E A INDÚSTRIA 4.0 

A Engenharia de Produção tem papel fundamental para o desenvolvimento 

industrial do Brasil. A Engenharia de Produção é responsável pelos diversos aspectos 

da cadeia produtiva integrando processos, sistemas, pessoas, informação e energia 

para produção de bens e serviços. Os elementos de estudo da Engenharia de 

Produção são fundamentais para aumento de competividade e redução de custos em 

empresas do mundo inteiro. Este conjunto de conhecimentos torna-se fundamental 

para o funcionamento de qualquer sistema produtivo (ABEPRO, 2015). 

A ABEPRO (2015) apresenta 13 tópicos da Engenharia de Produção: 

Engenharia do Produto, Projeto de Fábrica, Processos Produtivos, Engenharia de 

Métodos e Processos, Planejamento e Controle da Produção, Custos de Produção, 

Qualidade, Organização e Planejamento da Manutenção, Engenharia da 

Confiabilidade, Ergonomia, Higiene e Segurança do Trabalho, Logística e Distribuição 

e Pesquisa Operacional. 

As transformações na indústria dos últimos anos têm desafiado profissionais e 

acadêmicos da Engenharia de Produção na busca por novos conhecimentos e rápida 

adaptação para atender o mercado consumidor e exigências governamentais, 

principalmente nas questões relacionadas a meio ambiente e segurança (XAVIER et 

al., 2015). 

A evolução e crescimento no número de pesquisas que abordam temas da 

Engenharia de Produção dentro do conceito de Indústria 4.0 apresentam um novo 

perfil profissional de Engenheiro de Produção, mostrando a necessidade de 

adequação e adaptação aos conceitos de Iot, Ios e CPS aplicados a manufaturas e 

processos da nova era industrial (ASSIS et al., 2018). 

Dentre os tópicos da Engenharia Produção, dois especificamente serão 

abordados neste trabalho sob a ótica da Indústria 4.0: a Simulação e a Logística. Estes 

temas serão abordados nos tópicos 3.3 e 3.4 a seguir. 

 

3.3 A SIMULAÇÃO E A INDÚSTRIA 4.0 

As demandas geradas por empresas e acadêmicos ao longo dos anos, 

possibilitou o desenvolvimento de ferramentas que auxiliem na tomada de decisões e 

aprimoramento de processos.  
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Neste contexto, surgiu na década de 60 a simulação como uma das ferramentas 

da Pesquisa Operacional, que consiste na construção de modelos que imitam o 

comportamento de um sistema real a partir de distribuições de probabilidade, 

permitindo assim, obter observações estatísticas do desempenho do sistema 

(HILLIER; LIEBERMAN, 1988). 

A modelagem computacional pode ser definida como a atividade de reproduzir 

virtualmente ambientes reais a fim de testar condições. (Longman Dictionary of 

Contemporary English, 2003). É um método que representa a realidade em um 

ambiente controlado que busca estudar o comportamento de um sistema real sob 

diversas condições sem riscos ou custos envolvidos (TORGA et al., 2006).  

Criwf e Medina (2015) enfatizam que a simulação busca prever o comportamento 

de um sistema a partir da delimitação de premissas e de um conjunto de dados de 

entrada. 

Para Banks (2001), a simulação permite a análise de um sistema real a partir de 

inferências das características operacionais apresentadas no sistema virtual simulado. 

Law e Kelton (2000) enfatizam que a simulação consiste na modelagem de um 

sistema e análise do seu comportamento a partir da influência de variáveis ao longo 

do tempo e é aplicável em processos de alta complexidade, possibilitando avaliar 

numericamente como o desempenho de um sistema é afetado com a alteração de 

variáveis do processo.  

Um projeto de simulação inicia-se com a construção de um modelo conceitual. 

Um modelo pode ser definido como uma representação simplificada de um sistema e 

seus componentes. Embora o modelo de simulação represente uma parte do sistema, 

este deve conter dados suficientemente detalhados para representação do cenário 

real (MIYAGI, 2006). 

Os modelos de simulação são aplicáveis a sistemas que utilizam variáveis 

estocásticas. As variáveis estocásticas modificam-se probabilisticamente ao longo do 

tempo, conforme a alteração de cenários, possibilitando a análise do comportamento 

do sistema em cenários diferentes. Sendo assim, a Simulação não apresenta uma 

solução ótima e única do sistema, mas apresenta o comportamento do sistema 

quando submetido a um conjunto de parâmetros (HILLIER; LIEBERMAN, 1988; 

SOUZA, 2009). 
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Os modelos de simulação podem ser classificados em três categorias básicas: 

Simulação de Monte Carlo, Simulação Contínua e Simulação de Eventos Discretos. 

 

 Simulação de Monte Carlo: utiliza distribuição de probabilidade para 

variáveis de entrada para modelar o comportamento do sistema, não 

considerando o tempo explicitamente como uma variável e sim diferentes 

cenários para identificar os resultados das saídas ao longo do tempo 

(BANKS, 2001; CHWIF; MEDINA, 2015); 

 

 Simulação Contínua: permite analisar processos em que as variáveis 

do sistema são funções contínuas do tempo, ou seja, o tempo atua como 

variável independente e as demais variáveis evoluem continuamente no 

tempo (LAW; KELTON, 2000; CHWIF; BANKS, 2001; MEDINA, 2015); 

 

 Simulação de Eventos Discretos: permite analisar sistemas em que as 

variáveis se modificam em pontos específicos do tempo a partir da 

ocorrência de eventos. As alterações no sistema estão associadas a 

ocorrência de eventos que são responsáveis pela dinâmica do processo 

em estudo. Este tipo de simulação beneficia-se pela capacidade de incluir 

incertezas e variabilidade que são características de processos reais 

(LAW; KELTON, 2000; CHWIF; BANKS, 2001; MEDINA, 2015). 

 

A simulação não busca apenas descrever um modelo, mas sobretudo 

compreender o comportamento do sistema, construir hipóteses a partir das 

observações dos resultados e também busca prever o comportamento do sistema 

futuro a partir de mudanças no sistema e alterações de parâmetros (FREITAS, 2008). 

A expansão do uso de técnicas de simulação, principalmente computacional 

proporcionou o avanço de estudos nos últimos anos. A simulação computacional 

tornou-se forte aliada como ferramenta para tomada de decisões. É possível 

compreender o cenário de um processo produtivo e propor novos cenários 

possibilitando uma análise minuciosa e confiável dos processos antes da 

implementação no sistema real (PIMENTEL, 2015). 
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A simulação pode ser construída a partir de elementos de modelagem 

(WINSTON, 1993; BANKS, 2000) apresentados a seguir: 

a) Sistema: conjunto de entidades que interagem a partir da execução de 

atividades com um objetivo comum; 

b) Locais: espaço determinado no modelo onde as entidades sofrem a ação dos 

recursos do sistema; 

c) Entidades: são elementos que sofrem ação do sistema, podendo ser 

dinâmica, ou seja, se move através do sistema, ou estática, na medida que 

serve a outras entidades. As entidades podem representar pessoas, 

documentos, produtos entre outros; 

d) Rotas: são caminhos pelos quais as entidades e recursos se movem no 

sistema; 

e) Recursos: são elementos que fornecem serviço às entidades dinâmicas, 

permitindo representar pessoas ou equipamentos. O recurso pode servir a 

uma ou mais entidades no tempo de forma estática ou dinâmica; 

f) Estado: descreve uma situação do sistema determinado pelas variáveis em 

determinado momento do tempo; 

g) Atributos: consiste em propriedades que caracterizam ou classificam a 

entidade. 

 

A simulação de processos ocorre a partir da análise das atividades do sistema e 

definição dos componentes de modelagem. A utilização de softwares de simulação 

facilita o processo de análise e identificação de oportunidades. 

Um software disponível no mercado com utilização da língua portuguesa é o 

Promodel®, que se trata de um simulador com fácil interface gráfica, flexibilidade de 

programação e construção a partir de modelos. O Promodel® foi o primeiro software 

de simulação disponível em língua portuguesa.  

 O Promodel® permite obter análises estatísticas a partir da reprodução de 

processos e integração de variáveis para otimização de sistemas e melhoria de 

parâmetros (SAKURADA; MIYAKE, 2009; ALVES; PAULISTA, 2017). 

A construção de um modelo de simulação inicia-se com a definição do sistema 

a ser estudado, na determinação do tipo de simulação aplicada, na seleção do 

software e delimitação de fronteiras de estudo. Resumidamente, um modelo deve 
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conter uma entrada na qual as entidades chegam ao sistema, recursos que tenham 

ação sobre as entidades e saídas. É apresentado esquematicamente na figura 12 um 

modelo de sistemas. 

 

 

Figura 12: Modelo esquemático de sistemas. 

Fonte: Freitas Filho (2001). 

 

Segundo Banks (2000) a utilização de simulação computacional apresenta as 

seguintes vantagens: 

a) Analisar corretamente diferentes cenários e os aspectos envolvidos na 

alteração dos mesmos, permitindo avaliar a baixo custo os impactos da 

alteração dos cenários e selecionar o melhor sistema a ser implementado; 

b) Investigar minuciosamente dos eventos que ocorrem no sistema; 

c) Analisar o motivo dos fenômenos apresentados no modelo virtual e 

possibilitar entender o processo atual; 

d) Explorar novas possibilidades a partir do modelo validado; 

e) Diagnosticar problemas e analisar a atuação sobre o processo; 

f) Desenvolver modelos computacionais evolutivos, uma vez que se inicia com 

um modelo simples e aumenta-se a complexidade conforme o ajuste dos 

parâmetros do sistema; 

g) Possibilitar aplicação em diversos tipos de problemas aumentando a 

flexibilidade na construção do modelo. 

A simulação computacional é um conceito consolidado e validado por diversos 

estudiosos e profissionais e se apresenta como um dos pilares da Indústria 4.0. Com 

os avanços tecnológicos a utilização da simulação na Indústria 4.0 torna-se mais 
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eficiente, uma vez que a experimentação de processos precede a implementação de 

mudanças e permite a tomada de decisões com base em resultados confiáveis.  

De acordo com Ferro et al. (2017), a simulação atua no contexto da Indústria 4.0, 

uma vez que é considerada uma ferramenta virtual para apresentar cenários reais 

permitindo a alimentação de sistemas inteligentes e auxiliando na tomada de 

decisões. 

Nafors et al. (2018) apresentam em seu trabalho os benefícios da utilização da 

simulação de eventos discretos alinhada a digitalização a laser 3D, para capturar 

informações espaciais dos processos e o mapeamento do fluxo de valor (VSM). De 

acordo com os autores, as utilizações destas ferramentas de forma combinada 

facilitam o mapeamento dos processos e a coleta de dados de forma mais efetiva, 

sendo assim o VSM pode ser aplicado facilmente nas primeiras etapas do projeto na 

construção do modelo conceitual, enquanto a digitalização em 3D possibilita a coleta 

de dados mais próxima da realidade e pode ser utilizada ao longo da construção do 

modelo de simulação. 

 Salama e Eltawil (2018) apresentam em sua pesquisa a possibilidade de utilizar 

a simulação de eventos discretos aliada a técnicas de planejamento de experimentos. 

A utilização destas técnicas juntamente com uma estrutura integrada de otimização 

permite obter dados mais próximos da realidade e superar limitações da simulação 

computacional como o tempo necessário de simulação e o desenvolvimento de 

modelos complexos.  

Estes autores propõem em sua pesquisa a construção de uma arquitetura para 

um sistema de apoio a decisões com base na simulação para apresentar cenários e 

apoiar decisões com tecnologias de Indústria 4.0 e utilização de sistemas CPS. 

 

3.4 A LOGÍSTICA E A INDÚSTRIA 4.0  

A Logística pode ser definida como um conjunto de atividades relacionadas ao 

fluxo de produtos e serviços com objetivo de providenciar um nível de serviço de 

acordo com as especificações dos clientes (BALLOU, 2001).  

O conceito de Logística mostra sua importância para a competitividade de uma 

empresa, uma vez que o aumento do nível de serviço, a partir de uma Logística 

eficiente, aumenta a satisfação do cliente. 
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As inovações tecnológicas dos últimos anos criaram produtos e serviços 

inteligentes que exigiram uma Logística inteligente, que se ajuste as mudanças de 

mercado de forma flexível e competitiva (BARRETO et al., 2017).  

O conceito de Logística inteligente, viabilizado a partir da Indústria 4.0, promove 

maior interação e competitividade no comércio global, maior flexibilidade, 

planejamento contínuo e capacidade de reação às mudanças, garantindo maior 

eficiência na cadeia de suprimentos (STEVAN et al., 2018). 

A Logística inteligente procede de um processo inovativo em que atividades 

rotineiras e repetitivas são automatizadas, processos manuais são digitalizados e 

integrados (BARRETO et al., 2017). 

O processo inovativo na cadeia logística é um fator chave para o bom 

gerenciamento do processo e para garantir vantagens competitivas a empresas ao 

redor do mundo (KRUNRATH; DRESCH, 2018). 

Os avanços nos estudos de utilização da Indústria 4.0 na Logística justifica-se 

pelo fato de tempo e inovação serem grandes vantagens competitivas no mundo atual. 

A Indústria 4.0 aplicada à Logística permite vantagens e melhorias em toda cadeia de 

suprimentos (STEVAN et al., 2018): 

a) Economia de combustível: definição de rotas mais eficientes com utilização 

de aplicativos que permitam tomada rápida de decisão para definição de 

trajetos e mudança de rota; 

b) Monitoramento de cargas: controle de temperatura de cargas a partir da 

utilização de sensores que permitem o acompanhamento dos produtos ao 

longo da cadeia logística e controle de temperaturas de produtos durante o 

trajeto; 

c) Gestão de Frotas: acompanhamento de cargas deslocadas, rastreadas e 

acondicionadas a partir da utilização de GPS na cadeia logística; 

d) Gestão de Estoque: maior controle e monitoramento dos estoques a partir da 

aplicação de sensores e dispositivos, que permitem identificar a falta de 

produto, o tempo do produto no estoque, a entrada de pedidos e consumo de 

produtos; 

e) Inventário: controle de inventário em tempo real; 
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f) Eficiência da cadeia logística: maior rapidez no atendimento ao cliente com 

utilização de robôs autônomos para transporte de insumos e produtos para 

processamento.  

Diante do novo cenário de industrialização mundial, diversos pesquisadores 

buscam relacionar os benefícios da quarta revolução industrial para a Logística. 

Segundo Krunrath e Dresch (2018), existem correlações entre temas pertinentes a 

Indústria 4.0 e a cadeia de suprimento como: utilização de robôs autônomos em 

processos de distribuição e serviços, utilização de Big Data em processos logísticos, 

internet das coisas para captação de fornecedores e transportadores, computação em 

nuvem para armazenamento de informações de inventário,  simulação da cadeia de 

suprimentos entre outros, mostrando assim os avanços nos estudos sobre os temas 

da nova era industrial e oportunidades de novas pesquisas. 

Witkowski (2016) afirma em seu trabalho que 90% das empresas que trabalham 

com Logística e Distribuição irão utilizar o conceito de Iot em seus processos nos 

próximos anos, pois apresentam benefícios na redução de custos logísticos e auxilia 

no baixo tempo de resposta para tomada de decisões.  

A literatura contém exemplos de aplicação dos conceitos de Indústria 4.0 na 

Logística. Os tópicos abaixo apresentam alguns trabalhos: 

 

a) Gestão de transporte:  

Witkowski (2016) afirma que os conceitos de Indústria 4.0 podem auxiliar a 

Logística no monitoramento e rastreamento de cargas e veículos, permitindo 

identificar atrasos de entrega, controle de custos de fretes e pedágios.  

A gestão de transportes é diretamente beneficiada com aplicações em controle 

de rotas, maximização do uso de combustível e controle da janela de coleta nas 

fábricas, aumentando a segurança e previsibilidade de transportes. 

Alrifaie et al. (2018) apresentam em seu trabalho um sistema de rastreamento 

de veículos por tecnologia Iot, a partir da utilização de dispositivo Raspberry Pi 

conectado a USB 3G/4G e modem. De acordo com os autores a tecnologia de 

rastreamento e monitoramento a partir de Iot possibilita acompanhar a carga 

garantindo a segurança do produto até o cliente, além disso, o dispositivo Raspberry 

Pi possui baixo custo e permite monitoramento em tempo real. 
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Almishare et al. (2017) propuseram um sistema de rastreamento de veículos por 

GPS com um dos aplicativos da Iot. O sistema consiste em três etapas principais: 

utilização de unidade de processamento, nuvem e aplicativo Android. O dispositivo é 

colocado no interior do veículo enviando informações para a nuvem como gasto de 

combustível, geolocalização e condutor, assim a localização é apresentada em um 

mapa para acompanhamento da carga em tempo real. 

Kumbhar e Shinde (2017) apresentam em seu trabalho o desenvolvimento de 

um dispositivo capaz de mostrar a localização do veículo a partir da utilização de 

hardware Arduino e celular smartphone. O sistema desenvolvido pelos autores 

apresenta 95% de precisão na localização e permite identificar o posicionamento do 

veículo em qualquer lugar. É apresentado na figura 13 o funcionamento da tecnologia. 

 

 

Figura 13: Rastreamento de veículo via smartphone 

Fonte: Kumbhar e Shinde (2017). 

 

Barreto et al. (2017) apresentam em seu trabalho a aplicação de um sistema 

de gestão de transporte (TMS) a partir das tecnologias da Indústria 4.0. Segundo o 

autor, o sistema de gestão de transporte permite interações entre solicitações de 

pedidos e centros de distribuição. Portanto, a partir da colocação do pedido pelo 

cliente, toda a cadeia de suprimentos é informada sobre o pedido e processos são 

iniciados de forma coordenada e integrada. 

O TMS permite que empresas gerenciem os fretes, consolidem remessas e 

monitorem os veículos a partir da utilização da tecnologia GPS e de aplicativos de 
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smartphone utilizados por motoristas e responsáveis por áreas da Logística. Além 

disso, a evolução dos sistemas TMS permitem a integração com sistemas ITS 

(Intelligent Transportion Systems) que garantem maior visibilidade da cadeia logística 

e monitoramento de ponta a ponta. 

Segundo os autores, a gestão de transporte é potencializada a partir da 

Indústria 4.0, pois permite maior visualização da cadeia logística ponta a ponta e, 

portanto, rápida tomada de decisões que viabilizem a otimização de recursos e 

aumento no nível de serviço. A Indústria 4.0 facilita o planejamento e sincronização 

entre modais de transportes permitindo acompanhar o produto desde a fabricação até 

a entrega ao cliente.  

Barreto et al. (2017) ressaltam que a importância da Indústria 4.0 para o setor 

de transporte apresentam outros benefícios além da redução de custos e otimização 

de recursos. De acordo com os autores, a Indústria 4.0 traz benefícios relacionados a 

sustentabilidade e oportunidades para controle da emissão de carbono nos veículos. 

As oportunidades para controle de emissão de carbono a partir dos conceitos 

da Indústria 4.0 também são apresentadas no trabalho de Nascimento (2017). O 

trabalho desenvolvido pelo autor propõe a utilização de um sistema computacional 

para gerenciamento de testes em veículos, com o objetivo de capturar informações 

do veículo por telemetria (GPS), analisar o custo da propriedade, verificar taxas de 

emissão de carbono e a posterior compensação ambiental.  

 

b) Gestão de Estoque 

De acordo com Barreto et al. (2017), a Indústria 4.0 trará um conceito de gestão 

inteligente para os estoques a partir da implementação de sistemas WMS (Warehouse 

Management Systems). Estes sistemas possibilitam a efetiva gestão de estoque 

possibilitando a visibilidade dos níveis de armazenamento, garantindo a reposição e 

efetiva distribuição dos produtos. 

Os conceitos “smart” podem ser aplicados em locais de armazenamento de 

cargas, permitindo criar estoques controlados por CPS, automatizados, com respostas 

em tempo real. Além disso, verifica-se aumento na performance da gestão de 

inventários através do uso de paletes e estanterias inteligentes (WITKOWSKI, 2016). 

A Indústria 4.0 permitirá prever a chegada dos veículos para coleta, iniciando os 

processos de separação dos produtos, garantindo assim, a entrega just-in-time. 
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Schrauf e Berttram (2016) apresentam em seu trabalho uma perspectiva de 

utilização da Indústria 4.0 na gestão de estoques. O estoque ou “armazém inteligente” 

serão mais eficientes e mais seguros através da automatização dos processos. De 

acordo com os autores, no “armazém inteligente” os caminhões comunicarão sua 

posição e hora de chegada à gestão inteligente do armazém, que irá separar 

antecipamente o pedido otimizando assim a entrega do produto ao cliente. Além disso, 

os sensores serão capazes de rastrear os veículos em toda a cadeia de suprimentos. 

Está prática é viabilizada a partir da utilização de RFID nos veículos. 

 

c) Gestão de Recursos 

O processo de fornecimento de materiais nos pontos de uso é fundamental nos 

processos logísticos. Observa-se o aumento de tecnologias como o uso de AGVs 

(Automated Guided Vehicles) que permitem o sequenciamento de itens para as linhas 

de produção utilizando principalmente o conceito de CPS.  

Os AGV´s permitem o transporte de materiais de forma previsível e com máxima 

eficiência, reduzindo riscos de falhas no processo de disponibilização de produtos. 

Reduzindo a criação de grandes estoques ou falta de materiais nos pontos de uso, 

além de redução de recursos no processo (BLOCHL; SCHNEIDER, 2016; 

NERADILOVA; FEDORKO, 2017).  

De acordo com Schrauf e Berttram (2016) a utilização de robôs autônomos traz 

benefícios diretos à cadeia logística. É possível identificar estudos para implantação 

de drones para realização de inventários nos estoques. A utilização de drones ajuda 

no processo de inventário mostrando a localização no material e auxilia no 

mapeamento dos estoques. 

A utilização de robôs autônomos para mover matéria-prima e peças sem 

intervenção humana torna-se possível através da integração com o sistema ERP da 

empresa, permitindo que a máquina aprenda e identifique o momento exato para 

suprimento das linhas produtivas (Schrauf e Berttram, 2016). 

Mohamed et al. (2019) apresentam um estudo sobre a utilização de empilhadeiras 

autônomas para movimentação de paletes em um estoque. O trabalho dos autores 

consiste em desenvolver uma nova arquitetura para que as empilhadeiras sejam 

capazes de detectar, localizar e rastrear paletes usando técnicas de aprendizagem de 

máquina. Este conceito permite a automatização dos processos de movimentação de 
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carga dentro dos estoques e beneficia o processo logístico com aumento de 

rastreabilidade, confiabilidade e segurança. 

 

d) Gestão da informação 

Kayikci (2018) apresenta em seu trabalho as oportunidades da Indústria 4.0 para 

a cadeia logística a partir da digitalização dos processos. A digitalização consiste em 

converter um sinal analógico para um sinal digital com o objetivo de obter uma 

informação digital que possa ser processada e armazenada. 

A digitalização permite que informações estejam disponíveis em qualquer hora, em 

qualquer lugar e para qualquer usuário com acesso a dispositivos de comunicação e 

com acesso permitido (KAYIKCI, 2018). 

Para Schrauf e Berttram (2016), a digitalização na era da Indústria 4.0 trata-se de 

desenvolver empresas orientadas ao cliente através de e-commerce, marketing 

digital, mídia digital e a experiência do cliente. De acordo com os autores a nova era 

industrial, trará um ecossistema digital completo com utilização de tecnologias digitais 

como a nuvem, big data, Iot, impressão 3D entre outros. 

A utilização do conceito de digitalização permite maior robustez e capacidade de 

resposta para as empresas, potencializando o fluxo de informações entre clientes e 

fornecedores na cadeia de suprimentos (KAYIKCI, 2018). 

Neste aspecto a Indústria 4.0 beneficia os processos de digitalização a partir da 

aplicação dos conceitos de hiperconectividade, big data e computação em nuvem, 

uma vez que as informações logísticas serão disponibilizadas em larga escala 

garantindo maior eficiência dos processos logísticos. 

De acordo com Kayikci (2018), a implementação de tecnologias digitais beneficia 

empresas na sincronização das etapas logísticas desde o planejamento até a entrega 

ao cliente, garantindo assim a integração em toda cadeia logística. 

 A Indústria 4.0 permite maior transparência nas operações e maior visibilidade e 

eficiência na rede de transportes e centros de distribuição.  

A Indústria 4.0 possibilita alto potencial de otimização a partir de análise de big 

data, coleta de informações na nuvem e redução na complexidade de gerenciamento 

devido a decisão autônoma e descentralizada.  
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A digitalização da cadeia de suprimentos é uma tendência dos próximos anos, 

transformando o cenário da Logística tradicional para uma Logística conectada, 

integrada e inteligente (SCHRAUF e BERTTRAM, 2016). 

A cadeia logística tradicional é representada na figura 14, enquanto a cadeia 

logística integrada e digitalizada é representada na figura 15. 

 

 

Figura 14: Cadeia logística tradicional 

Fonte: Adaptado de Schrauf e Berttram (2016). 

 

É possível observar na figura 14 um processo logístico com baixa visibilidade 

pelos stakeholers, além de limitações na comunicação da cadeia logística e baixa 

colaboração entre as partes. A demanda do cliente final pode ser distorcida ao longo 

do fluxo logístico. A diferença de tempos de planejamento do ciclo aumenta 

potencialmente os atrasos e os tempos de resposta. 
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Figura 15:  Cadeia logística integrada. 

Fonte: Adaptado de Schrauf e Berttram (2016). 

 

É possível observar na figura 15 uma maior visibilidade da cadeia logística por 

parte de todos os stakeholders, sendo possível desenvolver uma comunicação mais 

eficaz e colaborativa. A digitalização torna a cadeia produtiva mais flexível para 

atender as expectativas dos clientes através de um tempo de resposta menor. 

A implementação das tecnologias digitais possibilita alcançar seis características 

essenciais para uma logística inteligente: planejamento integrado e utilização de 

sistemas, visibilidade da cadeia de suprimentos, logística autônoma, estoque 

inteligente, gestão de peças de reposição e análise avançada dos processos 

logísticos. Estes possibilitam uma rápida tomada de decisão e maior visibilidade dos 

processos logísticos ao longo da cadeia de suprimentos (SCHRAUF; BERTTRAM, 

2016; KAYIKCI, 2018). 

A inovação na cadeia logística apresenta inúmeros benefícios, principalmente por 

garantir um tempo de resposta curto a fim de aumentar o nível de satisfação do cliente. 

A nova era da revolução industrial impactou diretamente os processos de 

manufatura e a forma de prestar serviços, no entanto, é impossível ter uma fábrica 

inteligente, com produtos inteligentes sem uma Logística inteligente, integrada e 

conectada (KAYIKCI, 2016).  
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4. ESTUDO DE CASO  

  O presente capítulo apresenta um estudo de caso de uma indústria cimenteira 

que atua na região Sudeste do Brasil e divide-se basicamente em quatro etapas. A 

primeira etapa, seção 4.1, corresponde a apresentação da visão geral dos processos 

produtivos e logísticos da indústria cimenteira que atua em um modelo de empresa 

tradicional. A segunda etapa, seção 4.2, apresenta uma simulação utilizando o 

software Promodel® da indústria cimenteira no modelo atual, apresentando um 

diagnóstico inicial com oportunidades identificadas para aumento da eficiência dos 

processos. A terceira etapa, seção 4.3, apresenta as soluções propostas pela 

Indústria 4.0 e os resultados da simulação computacional para novo modelo de 

indústria cimenteira baseado nos princípios da Indústria 4.0.  

 Neste capítulo também são apresentados os resultados e discussões, seção 

4.4, que aborda o estudo de caso e as contribuições do trabalho para o cenário real 

de estudo. Para alcançar os objetivos propostos será aplicada a metodologia proposta 

no capítulo 2 deste trabalho.  

Por questões de sigilosidade, o nome da empresa, as informações gerais e o 

desenho industrial original utilizado na simulação não serão divulgados. 

 

4.1 UMA VISÃO GERAL DA INDÚSTRIA CIMENTEIRA 

O cimento Portland, convencionalmente conhecido como cimento, é um material 

comumente utilizado na construção civil. Caracteriza-se por um pó fino que possui 

propriedades ligantes sob a ação de água e possui baixa substitutividade. O cimento 

utiliza como matéria-prima o calcário, a argila, sulfato de cálcio, materiais carbonáticos 

e adições, sendo que a quantidade de material em sua composição define o tipo de 

produto final a ser vendido ao consumidor (ACBP, 2002). 

 A principal matéria-prima para fabricação do cimento é o calcário. O 

abastecimento deste produto ocorre a partir das minas para a fábrica. Nesta etapa 

também é extraída a argila que é um componente para fabricação do cimento 

(Esperidião et al., 2015). 

O processo produtivo inicia-se com a mistura de calcário e argila. Após um 

processo de moagem, aquecimento em fornos e resfriamento, o produto final 

conhecido como clínquer é gerado para a fabricação do cimento (ACBP, 2002). 
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As adições tratam-se de matérias-primas como: gesso, escória de alto forno, 

materiais de pozolânicos e materiais carbonáticos. Estes são adicionados ao clínquer 

em uma etapa final de moagem. O percentual de compostos ou de aditivos acrescidos 

ao clínquer determina o tipo de cimento que será produzido (ACBP, 2002).  

Após esta etapa de produção, o cimento é estocado em silos e posteriormente 

ensacado em papel kraft com peso de 50 kg. Os produtos ensacados são paletizados 

e comercializados. Existe também a comercialização do cimento a granel, em que 

veículos especiais retiram o produto diretamente dos silos não necessitando que o 

mesmo seja ensacado (Esperidião et al., 2015).  

É representado na figura 16 o processo de produção de cimento Portland. 

 

 

Figura 16: Processo produtivo de cimento Portland. 

Fonte: Fonte: Internet (fonte: http://blogdocimento.blogspot.com/2015/09/fluxogramas-de-fabricacao-

de-cimento.html) 

De acordo com o Sindicato Nacional da Indústria de Cimento (SNIC), estima-se 

que a demanda anual de cimento no Brasil seja em torno de 57 milhões de toneladas 

(dados referentes a 2016). Atualmente, existem 100 fábricas produtoras de cimento 

no território nacional com capacidade produtiva por volta de 100 milhões de toneladas 

de cimento por ano (SNIC, 2016). 
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Embora seja um mercado promissor, a concorrência é acentuada. As empresas 

produtoras de cimento competem através do preço e para obter rentabilidade no 

negócio faz-se necessário uma redução permanente dos custos logísticos. 

 Estrategicamente, as indústrias cimenteiras buscam instalar-se próximas do 

mercado consumidor e o mais próximo possível das fontes de matéria-prima, pois os 

custos logísticos com transporte de matéria-prima e produto acabado determinam a 

viabilidade do negócio. 

O processo de conservação do produto acabado é fundamental para que não 

haja perdas e avarias tanto no manuseio quanto na estocagem. O saco de papel kraft, 

de uso universal, é utilizado como embalagem para proteção do cimento, no entanto, 

apesar de alta durabilidade e resistência, não permite o contato com água. 

A estocagem de produto acabado torna-se, portanto, um dos maiores desafios 

logísticos, pois a falha na armazenagem e o controle de estoque geram perdas de 

produto ou redução das propriedades de resistência do produto final. 

 

4.2 DESENVOLVIMENTO DA SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL 

O objetivo deste tópico é apresentar o funcionamento do processo logístico da 

indústria cimenteira no modelo tradicional a partir da aplicação de simulação 

computacional em Promodel®. 

Para o desenvolvimento deste tópico da pesquisa foram consideradas as oito 

etapas apresentadas na figura 6 do capítulo 2 da metodologia. Cada etapa segue 

apresentada detalhadamente nas seções 4.2.1 a 4.2.8. 

 

4.2.1 Formulação do problema e planejamento do estudo 

 O presente trabalho visa identificar oportunidades para redução de custos 

logísticos e melhoria de processos em uma indústria cimenteira a partir das 

possibilidades apresentadas pela Indústria 4.0. Busca-se também obter processos 

logísticos integrados, conectados e automatizados a fim de aumentar a 

competitividade da empresa no setor cimenteiro. 

A empresa alvo do estudo encontra-se situada na região Sudeste do Brasil com 

capacidade instalada produtiva de 2,6 milhões de toneladas de cimento ao ano. 



 

67 
 

Atualmente não utiliza a capacidade máxima instalada e estima-se que nos próximos 

anos alcançará o limite produtivo. Embora exista a expectativa de aumento de 

produção nos próximos anos, a empresa já apresenta desafios em sua cadeia logística 

com o nível de produção atual. 

O processo logístico divide-se em abastecimento de matérias-primas e 

escoamento de produto acabado. Os modais utilizados no processo logístico são 

rodoviários e ferroviários.  

O abastecimento das matérias-primas como calcário e argila para fabricação do 

clínquer e o abastecimento dos aditivos como gesso, escória de alto forno, materiais 

de pozolânicos e materiais carbonáticos são realizados parte via modal ferroviário e 

parte via modal rodoviário. 

O processo de escoamento de produto acabado é realizado via modal rodoviário 

tanto como venda para o cliente final quanto para transferências entre centros de 

distribuição. 

Estima-se que o custo logístico para o negócio de cimentos está em torno de 

35% da receita líquida. Portanto, mostra-se relevante a busca pela redução de custos 

e maior eficiência da cadeia de suprimentos para manter a empresa competitiva no 

mercado. 

É possível observar na figura 17 os principais cenários logísticos utilizados no 

processo de abastecimento e escoamento da indústria cimenteira. 

 

 

Figura 17: Processos logísticos da indústria cimenteira 

Fonte: A autora 

Cenários Logísticos da Indústria Cimenteira

Rodoviário

Abastecimento de 
matéria- prima

Ferroviário

Escoamento de 
produto acabado

Rodoviário
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A figura 17 mostra os processos logísticos da empresa que se dividem em 

abastecimento de matéria-prima via modal rodoviário e ferroviário e escoamento de 

produto acabado via modal rodoviário. Embora o processo logístico apresente 

diversas oportunidades, o presente trabalho estará focado apenas no processo de 

escoamento de produto acabado via modal rodoviário, por tratar-se de um processo 

de grande impacto para o cliente e relevante para atendimento ao mercado 

consumidor. 

A complexidade logística envolvendo o escoamento de produto acabado 

apresenta grandes desafios como a redução dos custos logísticos para aumento de 

competitividade, maior rastreabilidade e confiabilidade no fluxo dos produtos, aumento 

da satisfação do cliente e aumento da capacidade de escoamento do produto para os 

clientes e centros de distribuição. 

Para que haja um bom funcionamento da cadeia logística faz-se necessário que 

as informações do processo estejam integradas e controladas, com rápido tempo de 

resposta, com menor uso de recursos e menor custo. 

A Indústria 4.0 propõe a conectividade entre os processos e integração de 

ferramentas tecnológicas que possibilitam criar as “fábricas inteligentes”. Propõe-se 

também gerar produtos mais inteligentes e com maior valor agregado, colocando a 

empresa atual em um novo patamar tecnológico frente aos seus principais 

concorrentes. 

Diante dos desafios logísticos da indústria cimenteira e os benefícios agregados 

pela Indústria 4.0 como um novo modelo industrial para a indústria cimenteira, serão 

apresentadas através de simulação computacional, o cenário de indústria cimenteira 

atual e o modelo proposto nos moldes da Indústria 4.0. 

Para verificar as alterações do sistema no modelo atual e no modelo 4.0 será 

utilizado o software Promodel® para análise dos dados simulados e verificação 

comparativa dos benefícios da Indústria 4.0. 

4.2.2 Definição do modelo conceitual e coleta de dados 

Para que o sistema seja simulado corretamente, faz-se necessário compreender 

o funcionamento do processo e os parâmetros de cada etapa. A identificação das 

variáveis de entrada e dos pontos de medição tornam-se fundamentais para a análise 

e tratamento de dados. 
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Inicialmente foram realizadas visitas técnicas à empresa, foco do estudo, para 

obter informações gerais do processo, compreender os parâmetros envolvidos em 

cada etapa e definir os pontos para coleta de dados. 

Historicamente a empresa recebe no máximo 280 caminhões por dia e realiza 

um escoamento diário de 2.700 toneladas de cimento. Os processos logísticos 

envolvidos no escoamento de produto acabado estão dimensionados para operar em 

3 turnos de 8 horas, totalizando 24 horas por dia. 

Os processos envolvidos no sistema a ser simulado bem como as respectivas 

operações são apresentados na tabela 5. 

Tabela 5: Descrição dos processos envolvidos na simulação 

LOCAL QUANTIDADE CAPACIDADE OPERAÇÃO DESCRIÇÃO 

Pátio de 
Espera 

1 infinita 
Aguardar 
entrada 

Local onde os caminhões 
chegam e aguardam o 
momento de pesagem 
vazio. Nesta etapa, o 

motorista apresenta-se na 
portaria para verificar seu 

cadastro e receber 
informações sobre o 

material a ser carregado 

Expedição 1 3 

Fazer a 
programação 
de coleta do 

produto 

Local onde o caminhoneiro 
retira o check list de 

produtos, faz o cadastro 
para entrada na fábrica e 

recebe documento de 
programação da coleta 
conforme número do 

pedido do cliente. 

Balança de 
Entrada 

1 1 Pesar Vazio 

Local onde os caminhões 
realizam a pesagem do 

veículo vazio e informam o 
tipo e quantidade de 

produto a ser carregado 

Pátio interno 1 20 
Aguardar 

carregamento 

Local onde os caminhões 
aguardam a liberação para 

o carregamento 

Carregamento 2 6 Carregar 

Local onde as 
empilhadeiras realizam o 
carregamento do cimento 

ensacado. 

Peação 2 6 Amarrar carga 

Local onde as cargas são 
lonadas e amarradas a fim 

de garantir a segurança 
durante o transporte e 
manter a qualidade do 

produto 
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LOCAL QUANTIDADE CAPACIDADE OPERAÇÃO DESCRIÇÃO 

Balança de 
Saída 

2 1 Pesar Cheio 

Local onde o veículo é 
pesado cheio e é verificado 
se o mesmo excede o peso 
bruto total permitido por lei.  

Portaria de 
saída 

1 20 
Informar 

término da 
operação 

Local onde os motoristas 
informam término de 

carregamento e seguem 
para os centros de 

distribuição ou diretamente 
para o cliente 

 

Fonte: a autora 

O processo logístico de escoamento de produto acabado consiste em 8 etapas, 

sendo que o início do processo é delimitado pelo momento que o caminhão chega no 

pátio de espera e o final do processo é definido pela portaria de saída de veículos. 

A definição do tipo de informação a ser coletada foi determinada pelas 

características das etapas envolvidas no processo. As etapas caracterizam-se por 

sistemas de filas. As informações necessárias para simular um sistema de fila 

consistem em tempos entre chegadas e distribuições de atendimento. 

Os dados foram obtidos a partir da base de informações disponibilizada pela 

empresa e por coleta de dados realizadas em visitas técnicas.  

Em cada etapa foram obtidas informações de chegada ou tempo de atendimento 

para determinar o comportamento do sistema no modelo atual. A descrição dos 

tempos coletados e os respectivos parâmetros são apresentados na tabela 6: 
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Tabela 6. Dados coletados no sistema e seus parâmetros 

 
Fonte: a autora 

 

As medições obtidas consideraram os tempos de processo em minutos, 

parametrizando assim a simulação computacional nessa unidade de tempo. 

Para delimitação da fronteira de estudo e desenvolvimento do modelo conceitual 

foram definidos os locais e recursos disponíveis por turno conforme apresentados na 

tabela 7. 

 

Tabela 7: Locais e recursos disponíveis por turno no sistema 

 
Fonte: a autora 
  

Informações coletadas Parâmetro

Tempo de chegada dos veículos min

Tempo de deslocamento min

Tempo na expedição min

Tempo de chegada na balança de entrada min

Tempo de pesagem na balança de entrada min

Tempo de deslocamento ao pátio interno min

Tempo de carregamento min

Tempo de peação min

Tempo de deslocamento da peação para a balança de saída min

Tempo de pesagem na balança de saída min

Tempo de deslocamento para a portaria de saída min

Empilhadeiras unidade

Operadores unidade

Caminhões unidade

Local Recursos Quantidade por turno Total de Recursos

Expedição Operador 2 8

Balança de Entrada Operador da balança 1 4

Carregamento Empilhadeiras 6 8

Carregamento Empilhadeirista 6 24

Peação Colaboradores da peação 4 10

Balança de saída Operador da balança 2 8

Portaria de saída Porteiro 1 4
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Para cada etapa do processo foram avaliados os recursos disponíveis, no 

entanto, o sistema computacional simulado buscará identificar oportunidades no 

tempo de processo das empilhadeiras, no tempo dos colaboradores das balanças e 

expedição.  

A observação da ocupação e distribuição de tempo dedicado pelas 

empilhadeiras justifica-se devido à importância logística de atendimento ao processo 

de carregamento. A especificação dos colaboradores das balanças e da expedição 

justifica-se pela importância nos atendimentos desses colaboradores devido a 

necessidade de rastreabilidade e segurança das informações. 

As entidades definidas para o sistema consideram o perfil de frota utilizado para 

escoamento do produto acabado. O perfil de frota deve ser considerado no sistema 

uma vez que os tempos de carregamento e peação são diferentes devido a 

configurações do veículo. É possível observar na tabela 8 o perfil de frota, a 

capacidade de carga e o percentual representativo obtido através dos dados históricos 

da empresa. 

Tabela 8: Perfil de frota da indústria cimenteira 

 
Fonte: a autora 

 

Os valores apresentados na tabela 8 representam a capacidade de carga dos 

veículos e a quantidade percentual de veículos analisados durante três meses de 

coleta de informações. 

A partir dos dados coletados foi possível construir o modelo conceitual do 

processo de escoamento de cimento ensacado. Para melhor representação foi 

desenvolvido um VSM (Value Stream Mapping) com a descrição das atividades 

envolvidas no processo. O VSM pode ser utilizado para mapeamento de processos e 

definição do modelo conceitual de simulação. 

O VSM desenvolvido apresenta as etapas do processo mapeadas durante a 

pesquisa, permitindo mostrar de forma detalhada as informações pertinentes a cada 

etapa do processo. 

Frota Capacidade de Carga Percentual

Truck 14 ton 7%

Carreta 41,5 ton 41%

Bitrem 57 ton 52%
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 É apresentado na figura 18 o VSM do processo logístico da indústria cimenteira 

que atua em um modelo de indústria tradicional. 
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Figura 18: Modelo conceitual indústria no modelo tradicional.  

Fonte: A autora 
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Conforme apresentado na figura 18, o processo de escoamento de produto 

acabado inicia-se com a liberação da ordem de venda da área comercial para a 

transportadora (contratada pela empresa ou pelo cliente). A transportadora libera o 

veículo para a coleta do produto na empresa. 

 A primeira etapa do processo logístico dentro da empresa consiste na chegada 

do veículo ao pátio externo. O motorista deve aguardar liberação para dirigir-se a 

expedição para realizar a programação de carregamento. Após realizar a 

programação na expedição faz a pesagem do veículo vazio na balança de entrada e 

dirige-se ao pátio interno onde será liberado para o carregamento.  

Após esta etapa realiza a peação do veículo, e dirige-se a balança de saída 

para pesagem do veículo cheio. Após a validação das informações de pesagem dirige-

se a portaria de saída e inicia a viagem de retorno ao cliente ou aos centros de 

distribuição. 

 As descrições das informações obtidas em cada etapa do processo estão 

apresentadas nas seções 4.2.2.1 a 4.2.2.9. 

 

4.2.2.1 – Pátio externo 

 O pátio externo é o local onde os caminhoneiros aguardam para se apresentar 

na expedição para realizar a programação do veículo. O tempo de processo do pátio 

externo foi definido de acordo com as chegadas dos caminhões na planta. 

Para definir a distribuição de chegadas das entidades no sistema foram 

consideradas as informações históricas da empresa. O período considerado para 

análise dos dados históricos foi de três meses e os valores são apresentados 

conforme distribuição percentual. 

A análise da base histórica permitiu identificar o perfil de frota do período e 

determinar a distribuição de entrada de entidade ao longo de 24 horas. É mostrado na 

figura 19 a distribuição de entrada de veículos ao longo de um dia de trabalho. 
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Figura 19: Distribuição percentual da entrada de entidades no sistema em 24horas.   

Fonte: A autora 

 

As informações obtidas através da distribuição percentual serviram de base 

para determinar a distribuição de chegada das entidades no sistema ao longo de um 

dia de trabalho. 

Os tempos de espera da entidade no pátio externo, considerando o tempo de 

chegada até o tempo de apresentação na expedição de cimentos, foi coleta com base 

nos dados disponibilizados pela empresa. 

 

4.2.2.2 - Expedição 

O processo de expedição consiste no cadastro de motoristas, programação do 

veículo com documento liberado para carregamento e posterior criação de nota fiscal 

junto ao sistema da SEFAZ. Nesta etapa são definidas informações gerais sobre o 

produto que será carregado, o tipo de veículo, a quantidade de produto, a placa do 

veículo e o número do pedido de compra. Estas informações são lançadas no sistema 

interno da empresa.  

No processo atual, são utilizados dois colaboradores por turno para realização 

da atividade. 

 

4.2.2.3 – Balança de entrada 

 Na balança de entrada os veículos realizam a pesagem da tara em toneladas. 

A pesagem inicial dos veículos é importante para registro de informações e para 
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garantir que o mesmo não carregará cimento ensacado acima do peso definido pela 

legislação. Nesta etapa, o operador da balança cadastra informações gerais do 

veículo e do motorista, anota em uma planilha em Excel a tara do veículo e o horário 

de pesagem. O operador também entrega uma identificação do tipo de produto e 

quantidade a serem carregadas em um papel A3. 

 Os tempos de pesagem de veículos na balança de entrada foram obtidos 

através de cronometragem e filmagens, considerando o momento que o veículo chega 

na balança até sua saída. A tabela com os dados coletados está no apêndice A.  

 

4.2.2.4 – Pátio interno 

 O pátio interno é um local destinado para espera dos veículos antes do início 

de carregamento. Nesta etapa o caminhoneiro apresenta o documento recebido na 

balança de entrada e aguarda a liberação para entrada no galpão de carregamento. 

Os tempos de espera do veículo no pátio interno para início de carregamento 

consistem no tempo de espera em fila e a média de tempo para apresentação e 

liberação do veículo para início de carregamento.  

 

4.2.2.5 – Carregamento 

 Existem dois pontos de carregamento dentro do galpão principal onde os 

produtos são estocados. Os veículos são carregados através de empilhadeiras que 

retiram os produtos a partir das paletizadoras ou a partir do estoque, sendo 

determinante o tipo de produto a ser carregado e a quantidade definida por palete. 

 O processo de carregamento tem características estocásticas, portanto o 

mesmo foi obtido a partir de cronometragem e análise do comportamento do processo 

real. Os dados obtidos são apresentados no apêndice B. 

 

4.2.2.6 – Peação 

 O processo de peação consiste no lonamento e amarração da carga. O 

processo varia conforme o tipo de veículo e, portanto, os tempos obtidos do processo 

foram cronometrados e são disponibilizados no apêndice C. 
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4.2.2.7 – Balança de saída 

 O processo contém duas balanças de saída, ambas realizam as mesmas 

atividades: pesar o veículo cheio, verificar o peso bruto total e cadastrar em uma 

planilha as informações do veículo e horário de pesagem. Caso o veículo ultrapasse 

o peso bruto total permitido por lei o mesmo deverá voltar ao local de carregamento e 

realizar o ajuste da carga. Os tempos obtidos da pesagem nas balanças de saída 

foram cronometrados e estão apresentados no apêndice D. 

 

4.2.3 Verificação da precisão do modelo conceitual 

 Para validar o modelo conceitual e garantir que o mesmo represente o cenário 

real, foram realizadas comparações dos dados de tempo e volume de veículos entre 

o sistema real e o sistema projetado. 

Além da análise comparativa, as informações obtidas a partir da análise de 

dados foram validadas com especialistas da área. 

  

4.2.4 Construção do modelo computacional 

Para o desenvolvimento do modelo de simulação foram coletados dados na 

fábrica por meio de cronometragem e utilização de base de dados dos processos. As 

informações obtidas consideraram os três turnos de trabalho e uma coleta de 

informações de três meses. As metragens das distâncias entre os processos foram 

obtidas a partir dos desenhos industriais da empresa, que por questões de 

sigilosidade não serão apresentadas no presente trabalho. 

Após a etapa de mapeamento dos processos e coletas de dados foi possível 

desenvolver um modelo computacional com o auxílio do software Promodel®.  

O Promodel® foi selecionado por apresentar uma interface gráfica intuitiva e 

orientada para o objetivo, além disso, permite reproduzir o comportamento de 

processos reais complexos e analisar o sistema identificando oportunidades de 

melhorias e mudanças nos processos. 

A construção do modelo atual nos moldes tradicionais e a construção do modelo 

nos moldes da Indústria 4.0 utilizaram os seguintes elementos de modelagem. 
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4.2.4.1 Sistema 

O sistema considera o fluxo logístico de escoamento de produto acabado desde 

a chegada no pátio externo até a saída na portaria de veículos. Observa-se na figura 

20 o sistema computacional simulado no Promodel® a partir dos parâmetros definidos. 

 

 

Figura 20: Simulação em Promodel® do fluxo logístico no modelo tradicional.  

Fonte: A autora 

 

 

4.2.4.2 Locais  

Os locais foram definidos a partir das etapas e atividades a serem simuladas 

considerando o layout da fábrica e os processos vinculados a logística de escoamento 

de produto acabado. A lista de locais e descrições foi apresentada na tabela 5 do 

presente capítulo.  

Observa-se na figura 21 os locais de simulação, ou seja, locais onde as 

entidades serão processadas e mostra os parâmetros definidos para a simulação. 
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Figura 21: Locais de simulação e parâmetros simulados 

Fonte: A autora 

 

 As descrições e parâmetros utilizados para a simulação do processo de 

escoamento são: 

 Coluna “Nome”: são descritos os locais utilizados no modelo; 

 Coluna “Cap” apresenta a capacidade que cada local comporta; 

 Coluna “Unidade” define o número de réplicas do local; 

 Coluna “Paradas” determina o tempo morto, utilizado para simular paradas e 

falhas de equipamentos. No modelo desenvolvido foram eliminadas as paradas 

uma vez que são pequenas quando comparadas aos tempos do sistema; 

 Coluna “Estatísticas” define o tipo de estatística a ser coletada, no caso 

utilizamos série de tempos; 

 Coluna “Regras” define regras de decisão, que no modelo adotou-se a regra 

do “o mais velho”, ou seja, a entidade que chegou primeiro deve sair primeiro. 

 

4.2.4.3 Entidades 

Os elementos que sofrem ação do sistema no processo logístico e agem como 

entidades são caracterizadas pelo perfil de frota da empresa, ou seja, veículos que 

realizam o escoamento do produto acabado. A empresa utiliza três tipos de veículos 

que possuem características de capacidade de carga e tempos de processos 

diferentes. Os veículos utilizados pela empresa são os seguintes:  

 Truck: capacidade de carregamento de 14 toneladas; 

 Carreta: capacidade de carregamento de 41,5 toneladas; 
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 Bitrem com capacidade de carga de 57 toneladas.  

É mostrada na figura 22 a representação gráfica utilizada para as entidades 

(veículos) no software Promodel®. 

 

Figura 22: Representação gráfica das entidades do sistema.  

Fonte: A autora 

  

Para melhor visualização do movimento das entidades no processo, foram 

selecionadas diferentes representações gráficas para os veículos. É possível observar 

na figura 23 a simulação do modelo com a representação das entidades definidas no 

sistema. 

 

Figura 23: Simulação em Promodel® com as entidades utilizadas no sistema.  

Fonte: A autora 

Frota Representação gráfica

Truck

Bitrem

Carreta
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4.2.4.4 Recursos 

Os recursos utilizados no processo são as empilhadeiras e os operadores. As 

empilhadeiras atuam na retirada do produto acabado das paletizadoras e 

abastecimento do estoque. Estes recursos também atendem as entidades no 

momento do carregamento.  Os operadores atuam na expedição para atender as 

entidades que chegam ao sistema e nas balanças de entrada e saída. 

A figura 24 contém a representação gráfica dos recursos utilizados na 

simulação do software Promodel®. 

 

 

Figura 24: Representação gráfica dos recursos. 

Fonte: A autora 

 

4.2.4.5 Rotas  

As rotas ou ligações lógicas do modelo de simulação do processo logístico de 

escoamento de produto acabado são apresentados na figura 25. 

Recursos Representação gráfica

Empilhadeira

Operador
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Figura 25: Ligações lógicas do modelo de simulação. 

Fonte: A autora 

 

 As rotas de 1 a 15 representam o caminho realizado pelo caminhão desde a 

chegada no sistema até a saída. As rotas 16 a 19 representam o caminho realizado 

pelas empilhadeiras para carregamento dos caminhões. 

 

4.2.4.6 Atributos 

Para caracterizar as entidades do sistema, diferenciou-se a entidade 

“caminhão” em três atributos: “caminhão_truck”, “caminhão_carreta”, 

“caminhão_bitrem”. É apresentada na figura 26 a definição dos atributos no modelo. 

 

Rota 1 Pátio externo para expedição

Rota 2 Expedição para Fila de entrada

Rota 3 Fila de entrada para balança de entrada

Rota 4 Balança de entrada para pátio interno

Rota 5 Balança de entrada para carregamento 1

Rota 6 Balança de entrada para carregamento 2

Rota 7 pátio interno para carregamento 1

Rota 8 pátio interno para carregamento 2

Rota 9 Carregamento 1 para peação

Rota 10 Carregamento 2 para peação

Rota 11 Peação para fila de saída

Rota 12 Fila de saída para balança de saída 1

Rota 13 Fila de saída para balança de saída 2

Rota 14 Balança de saída 1 para portaria de saída

Rota 15 Balança de saída 2 para portaria de saída

Rota 16 Empilhadeira 1 para carregamento 1

Rota 17 Empilhadeira 1 para estoque

Rota 18 Empilhadeira 2 para carregamento 2

Rota 19 Empilhadeira 2 para estoque
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Figura 26: Atributos das entidades do sistema logístico. 

Fonte: A autora 

 

Os atributos foram definidos considerando o perfil da frota e a diferenciação 

entre as entidades é necessária uma vez que os tempos de processos são diferentes. 

Na figura 26 é possível observar as seguintes descrições dos atributos das entidades: 

 Coluna “Entidade”: todas são definidas como “caminhão”; 

 Coluna “Local”: origem onde aparecerão as entidades no sistema; 

 Coluna “Quantidade” representa a quantidade de entidades no período 

de tempo no sistema; 

 Coluna “Ocorrência” apresenta os dias em que as entidades serão 

simuladas no sistema; 

 Coluna “Frequência” representa o tempo em minutos em que serão 

simuladas as entidades no sistema por ocorrência; 

 Coluna “Lógica” representa a lógica utilizada para definição gráfica da 

entidade no sistema. 

  

4.2.5 Teste da validade do modelo conceitual 

Para garantir que os parâmetros adotados no sistema estavam corretos, foi 

realizada uma validação com os especialistas da área a fim de garantir que os pontos 

principais do sistema foram considerados no modelo. 

 

4.2.6 Planejamento das simulações a serem realizadas 

A simulação foi realizada no período de 30 dias, considerando o trabalho 

realizado em 24 horas com 3 intervalos de 1 hora de duração para as refeições. Não 

foram consideradas as paradas de produção por quebra de equipamento ou por falha 
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de produção, pois identificou-se que não seriam relevantes no modelo proposto. 

Portanto, o período de simulação considera o tempo de 30 dias de trabalho. 

  

4.2.7 Realização das execuções de simulação e análise dos resultados 

  Para entender o comportamento das entidades ao longo do sistema, faz-se 

necessário determinar a distribuição de probabilidade relacionada aos processos.

 A fim de determinar as distribuições de probabilidade foram realizadas coletas 

de dados através das cronometragens, filmagens e análise de dados da empresa. As 

tabelas com os tempos foram ajustadas às distribuições de probabilidade obtidas 

através da ferramenta Stat::Fit do software Promodel®. Os dados coletados são 

apresentados como distribuições de probabilidade na Tabela 9.  

Tabela 9: Distribuição de probabilidade do processo logístico estudado 

Local Distribuição Expressão 

Pátio Externo Inversa de Gauss IG (0.442, 0.712) 

Expedição Normal N (9,2) 

Balança de entrada Beta B (1.03,1.,2.,4.26) 

Pátio interno Normal N (5,0.5) min 

Carregamento 1 - Truck Normal N (10,2)  

Carregamento 1 - Carreta Normal N (25,4)  

Carregamento 1 - Bitrem Normal N (36,3)  

Carregamento 2 - Truck Normal N (10,2)  

Carregamento 2 - Carreta Normal N (25,4)  

Carregamento 2 - Bitrem Normal      N (36,3)  

Peação - Truck Normal N (8,1)  

Peação - Carreta Normal N (17,5)  

Peação - Bitrem Normal N (24,4)  

Balança de saída 1 Triangular T (1.,1.95,7.32) 

Balança de saída 2 Pearson 5 2+P5(8.93,12.3) 

Portaria de saída Linear  0.5 min 

Fonte: a autora 
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 Os valores utilizados para determinação da distribuição de probabilidade são 

apresentados nos apêndices A ao apêndice D. 

 Nas próximas seções serão apresentadas informações gerais das etapas do 

sistema simulado considerando a análise de cada processo e o tempo de simulação 

de 720 horas. 

 

4.2.7.1 Entidade 

 O Promodel® apresenta informações estatísticas do sistema simulado, 

permitindo estratificar informações e obter análises estatística do processo. 

 É apresentado na figura 27 o resultado obtido para a entidade “caminhão” 

utilizado no sistema.  

 

 

Figura 27: Resultados dos tempos de processo da entidade.  

Fonte: A autora 

 

 O resultado da simulação mostra que saíram 4174 entidades do sistema no 

período de 720 horas de simulação (30 dias), representando uma média de 140 

veículos por dia. O tempo médio de permanência de uma entidade no sistema é de 

191,03 minutos, ou seja, 3 horas e 11 minutos. Este valor mostra a ineficiência no 

processo atual uma vez que a meta para o tempo de permanência do veículo na 

empresa é de 1 hora e 30 minutos.  

 A figura 27 apresenta também informações complementares para análise da 

eficiência do processo logístico atual: 

 Tempo médio em lógica de movimento: considera o tempo em que a 

entidade se movimenta no sistema. A simulação mostra que as entidades 

levam em média 17,20 minutos movimentando-se no sistema; 

 Tempo médio aguardando: representa o tempo em que a entidade 

aguarda um recurso disponível ou a liberação para a próxima etapa. Os 

resultados da simulação mostram que as entidades aguardam em média 3,89 

minutos até serem processadas;  
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 Tempo médio de operação: representa o tempo em que a entidade é 

processada nos locais. Os resultados da simulação mostram que uma entidade 

leva cerca de 68,21 minutos em processamento, ou seja, 1 hora e 08 minutos 

de trabalho útil; 

 Tempo médio bloqueado: representa o tempo em que a entidade 

aguarda a liberação do próximo destino. Os resultados da simulação mostram 

que a entidade permanece bloqueada por 101,71 minutos, ou seja, 1 hora e 40 

minutos em que a entidade permanece aguardando liberação da próxima 

etapa. 

A análise dos tempos de processo da entidade mostra que mais de 50% do 

tempo gasto no processo é no estado bloqueado, ou seja, os processos logísticos 

atuais possuem gargalos que tornam o processo moroso e ineficiente, aumentando o 

tempo de permanência dos veículos em atividades não produtivas. 

 É apresentada na figura 28 uma parte da simulação em Promodel® e evidencia 

os gargalos do processo.  

 

Figura 28: Gargalos do sistema de escoamento de cimento ensacado.  

Fonte: A autora 
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 As áreas destacadas em vermelho apresentam as filas geradas no sistema. A 

simulação do processo mostra que o sistema apresenta maior quantidade de 

entidades em filas em determinados momentos do dia, principalmente nos horários de 

11 horas às 20 horas. 

 

4.2.7.2 Recursos 

 Para obter um diagnóstico do sistema atual é fundamental analisar o status de 

utilização dos recursos e identificar o comportamento ao longo do processo simulado. 

Os status dos recursos são representados a seguir: 

 Percentual em uso: representa o tempo que o recurso levou para 

processar a entidade;  

 Percentual em movimentação para uso: representa o tempo em que o 

recurso leva para posicionar-se para processar a entidade; 

 Percentual em movimento para parada representa o tempo em que o 

recurso retorna para a base para permanecer ocioso; 

 Percentual de tempo ocioso mostra o tempo em que o recurso estava 

disponível, porém não estava em uso; 

 Percentual de paradas não planejadas representa o tempo em que o 

recurso estava indisponível. 

 

 São apresentadas nas figuras 29 e 30 as taxas de utilização dos recursos no 

sistema de acordo com os status apresentados anteriormente. 
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Figura 29: Status da utilização dos recursos no cenário atual  

Fonte: A autora 

 

 A figura 29 permite obter uma visão geral da ocupação dos recursos do sistema, 

sendo possível observar que as empilhadeiras do carregamento 1 (emp 1) e os 

operadores da expedição (operador 1), possuem taxas de ocupação acima de 50% e, 

portanto, podem representar gargalo do sistema atual. Os demais recursos, emp 2 e 

operadores 2, apresentam altas taxas de ociosidade. 

 
Figura 30: Informações gerais da utilização dos recursos. 

Fonte: A autora 

 

 Na figura 30 é possível observar as seguintes descrições do status de utilização 

dos recursos no sistema:  
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 Coluna “Nome”: apresenta o nome dos recursos; 

 Coluna “Unidade”: representa a quantidade recursos; 

 Coluna “Tempo de trabalho” representa o total de horas trabalhadas do 

recurso em minutos; 

 Coluna “Tempo médio de utilização” representa o tempo médio de 

utilização do recurso por entidade em minutos; 

 Coluna “Tempo médio de movimentação para uso” representa o tempo 

em minutos que o recurso levou para movimentar-se no sistema; 

 Coluna “Distância total percorrida” representa a distância percorrida em 

metros pelo recurso durante o período de simulação; 

 Coluna “% bloqueado em movimentação” apresenta informações 

percentuais sobre o bloqueio do recurso na movimentação; 

 Coluna “% de utilização” apresenta a taxa de utilização do recurso 

durante a simulação. 

 A estratificação das taxas de utilização dos recursos que atuam no processo 

logístico atual apresenta oportunidades de melhoria. São apresentadas nas figuras 31 

e 32 detalhadamente as taxas de utilização dos recursos. 

 

Figura 31: Status de utilização dos recursos unitariamente. 

Fonte: A autora 

 

 É possível observar na figura 31 a taxa de utilização dos recursos 

individualmente, sendo possível observar que no mesmo posto de trabalho existem 
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recursos mais utilizados e mais ociosos. No grupo de operadores 2, referente aos que 

atuam nas balanças, é possível observar que o operador 2.3 possui alta taxa de 

ociosidade em comparação com os operadores 2.1 e 2.2. 

 

Figura 32: Informações gerais da utilização dos recursos por grupo.  

Fonte: A autora 

 

 Os resultados da simulação, apresentados na figura 32, mostram que as 

empilhadeiras do carregamento 1 possuem taxa de utilização de 64,39%, enquanto 

as empilhadeiras do carregamento 2 possuem taxa de utilização de 44,99%. Os 

operadores da expedição possuem taxa de utilização de 50,39% e os recursos da 

balança cerca de 27,20%. 

  

4.2.7.3 Locais 

 A análise estatística obtida através do Promodel® permite identificar a 

característica dos processos e a taxa de utilização dos locais. O Promodel® apresenta 

de forma separada as taxas de utilização por local com capacidade única e as taxas 

de utilização de locais com capacidade múltipla. 

 Os status dos locais são representados a seguir: 

 Tempo em operação: tempo em que o local realiza a operação na 

entidade; 

 Tempo de setup: percentual de tempo em que o local esteve inativo para 

uso; 
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 Tempo ocioso: tempo em que o local estava disponível, porém não 

haviam entidades para serem processadas; 

 Tempo aguardando: tempo que o local estava aguardando uma entidade 

ou recurso para iniciar o processamento; 

 Tempo bloqueado: percentual de tempo em que o local aguardou a 

liberação do próximo destino para a entidade; 

 Parada não planejada: percentual de tempo em que o local estava 

indisponível. 

 

 É possível observar nas figuras 33 e 34 a taxa de utilização dos locais com 

capacidade única. 

 
Figura 33: Taxa de utilização dos locais com capacidade única cenário atual  

Fonte: A autora 

 

 É possível observar na figura 33 o status dos locais de capacidade única. As 

cores em verde representam o percentual de tempo em operação, ou seja, trabalho 

útil sendo realizado nas entidades. As cores em azul escuro apresentam o percentual 

de tempo em que o local se encontra ocioso, ou seja, o local está disponível, porém 

não possuem entidades para serem processadas. As cores em amarelo mostram o 

percentual de tempo em que o local está aguardando, ou seja, a entidade aguarda no 

local a liberação para a próxima etapa. 
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Figura 34: Estado dos locais com capacidade única. 

Fonte: A autora 

 

  É possível observar na figura 34 o status da portaria de saída e das balanças 

de entrada e saída ao longo da simulação do sistema.  

 É possível identificar que a balança de entrada permanece em operação em 

34,67% do tempo sendo que possui 60,57% de capacidade ociosa, 4,76% 

aguardando a entidade e 0% do tempo bloqueada. Estes dados mostram que devido 

a ociosidade a balança de entrada poderia ser melhor utilizada no sistema e, portanto, 

o recurso está disponível sem utilização. 

 As balanças de saída 1 e 2, apresentam 69,50% e 86,76% do tempo em 

ociosidade respectivamente, mostrando que os recursos estão subutilizados pelo 

sistema. 

 A portaria de saída apresenta apenas 4,83% em operação e 95,17% do tempo 

em ociosidade, mostrando também um recurso sendo subutilizado. 

 São apresentadas nas figuras 35 e 36 as taxas de utilização dos locais com 

múltiplas capacidades. 



 

94 
 

 

Figura 35: Taxa de utilização dos locais com capacidade múltipla – cenário atual 

Fonte: A autora 

 

 É possível observar na figura 35 o status dos locais de capacidade múltipla. As 

cores em azul escuro mostram o percentual de tempo em que os locais permaneceram 

vazios. As cores em azul claro mostram o percentual de tempo em que o local 

permaneceu ocupado, ou seja, percentual de tempo em que as entidades são 

processadas. As cores em amarelo mostram o percentual de tempo em que o local 

permaneceu cheio, ou seja, as entidades aguardavam para serem processadas no 

local. 

 

Figura 36: Taxa de utilização dos locais com capacidade múltipla. 

Fonte: A autora 

 

 É apresentado na figura 36 o status dos recursos ao longo do sistema simulado: 
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 Coluna “Tempo programado”, apresenta o tempo de simulação total em 

minutos, 720 minutos que representam 30 dias de simulação. 

 Coluna “% vazio” mostra o percentual de tempo em que os locais 

encontram-se sem entidades. 

 Coluna “% ocupado” apresenta a taxa de ocupação dos locais. 

 Coluna “% cheio” apresenta o percentual de tempo em que o local 

permaneceu cheio. 

 Coluna “% de parada não planejada” apresenta o tempo percentual de 

paradas do sistema. 

 É possível observar nas figuras 35 e 36 identificar os locais críticos em ocupação 

e também os locais ociosos. É possível observar que o pátio externo, a peação, e a 

expedição são processos críticos, pois possuem taxas de ocupação maiores que 70%, 

representando, portanto, os gargalos do sistema. 

 É possível observar também que embora as áreas de carregamento não 

representem um gargalo, apresentam percentual de tempo no estado cheio, ou seja, 

as entidades aguardam no local até serem processadas. 

 Após a simulação do processo atual da indústria cimenteira e análise dos 

resultados da simulação foi possível observar problemas críticos que impactam 

diretamente os processos e também oportunidades de melhoria e aumento de eficácia 

dos processos logísticos atuais. A seguir são apresentados os problemas críticos de 

cada local. 

 

a) Pátio externo 

 Analisando-se a chegada da entidade “caminhão” no sistema, verificou-se que 

os veículos não chegam uniformemente no processo. É apresentado na figura 38 que 

a maior parte dos veículos chega ao sistema a partir das 9 horas da manhã, com um 

pico de entrada às 10 horas reduzindo significativamente a partir das 19 horas. 
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Figura 37: Distribuição percentual da chegada dos veículos no cenário atual  

Fonte: A autora 

 

 É apresentado na figura 37 o comportamento da chegada das entidades no 

sistema. O processo atual não permite identificar o momento que a entidade chegará 

ao sistema, ou o tipo e quantidade que será enviada pelo cliente. A falta de visibilidade 

e antecipação da informação da retirada do pedido não permite que a empresa se 

organize para garantir maior agilidade no processo. 

 Uma característica do processo de escoamento de cimento ensacado, está no 

fato que a maior parte dos veículos são do próprio cliente e o mesmo define o melhor 

momento para retirar o produto da fábrica. O alto número de veículos na parte da tarde 

acarreta no aumento da insatisfação do cliente e aumento do tempo de permanência 

do veículo na planta. 

 A simulação do processo mostrou que tal distribuição acarreta em filas de espera 

no início do processo e, portanto, esta etapa tornou-se um gargalo para escoamento 

do produto ensacado. O gargalo foi identificado primeiramente por observação direta 

e posteriormente confirmado pela simulação computacional.  

  

b) Expedição 

 O processo de expedição é responsável pela programação do veículo a partir da 

identificação da ordem de venda no sistema SAP. Assim a programação da coleta do 

produto é realizada a partir da entrada de informações que a expedição lança no 

sistema. Esta atividade é realizada por dois colaboradores, que fazem parte da 

atividade no sistema SAP e parte do controle em planilhas eletrônicas em Excel. Os 
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sistemas possuem baixa visibilidade, não permitindo que a área de expedição se 

antecipe para a programação dos veículos e assim agilize o processo na planta. 

 

c) Balança de entrada 

 O processo de pesagem de entrada dos veículos possui características 

estocásticas e distribuição de probabilidade igual a B(1.03,1.,2.,4.26).  

 O processo atual de pesagem vazio é realizado a partir de uma balança 

contratada e um sistema de pesagem, no entanto, esse processo não é integrado a 

informações da empresa criando a necessidade de controles via planilhas eletrônicas 

em Excel e documentos em papel. Parte do tempo gasto na balança consiste de 

processo manual de preenchimento de informações e levantamento de informações 

sobre o processo. 

 

d)  Pátio interno 

Os resultados da simulação mostram que o pátio interno não é um processo 

crítico do sistema logístico, porém, o processo atual de gestão de filas no pátio interno 

é realizado de forma manual e visual, sendo que um colaborador do pátio é 

responsável por organizar as filas e as entradas dos veículos no galpão para 

carregamento. 

A baixa visibilidade do processo e a necessidade de um colaborador dedicado a 

essa atividade impacta nos custos da empresa uma vez que torna-se necessário que 

o colaborador informe ao operador de empilhadeira a chegada do veículo. 

 

e) Carregamento 

 A análise do processo permitiu identificar que os atrasos no início de 

carregamento consistem principalmente na necessidade do operador de empilhadeira 

ter que identificar o tipo de produto e quantidade que o veículo irá carregar.  

 Todo o processo logístico é realizado de forma manual e visual. Nos momentos 

em que se torna necessário alterar o tipo de produto na paletizadora ou a quantidade 

a ser carregada, o operador de empilhadeira necessita informar via rádio para 

operador de produção sobre a necessidade de alteração do sistema. Os atrasos para 

início do carregamento ocorrem principalmente pelo fluxo de informação no início do 

processo. 
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 Embora os carregamentos não representem o gargalo do processo, são 

atividades com maior tempo de processamento da entidade e portanto, precisam ser 

corretamente dimensionados e eficientes a fim de reduzir os impactos por atraso e 

parada de produção. 

 

f) Peação 

 O processo de peação apresenta características estocásticas e sua 

complexidade varia conforme o tipo de entidade. A análise dos resultados mostra que 

a peação é um gargalo do processo, pois é fortemente impactado pelo atraso nos 

processos de entrada de veículo e nos carregamentos. 

 

g)  Balança de saída 

 As balanças não são integradas, cada processo controla seu fluxo de maneira 

independente e a partir do preenchimento de planilhas em Excel. Essa prática torna o 

processo moroso e suscetível a erros. 

 

h) Portaria de saída 

A portaria de saída consiste em um local apenas para verificação da saída do 

veículo, porém apresenta altas taxas de ociosidade mostrando a possibilidade de ser 

melhor dimensionada e utilizada. 

 

4.2.8 Documentação e implementação 

 A análise dos resultados permitiu identificar os principais problemas no 

processo atual: 

 Falta de previsibilidade do tipo de veículo que chegará na planta; 

 Falta de previsibilidade do horário em que os veículos chegarão na planta, 

gerando gargalos em determinados momentos do dia; 

 Processos manuais de controle de entrada de veículos na planta e falta de 

integração da informação entre processos; 

 Necessidade de assinaturas e preenchimentos manuais por parte dos motoristas 

no momento de apresentação nos diversos locais do processo; 

 Erros de programação do veículo que geram retrabalho; 
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 Alto tempo de espera no pátio externo devido a processos manuais e visuais; 

 Falhas no carregamento do produto gerando retrabalhos e necessidade de 

retorno do veículo para novo carregamento; 

 Altas taxas de utilização das empilhadeiras e falta de visibilidade do tipo de 

produto e quantidade por carregamento; 

 Erros de conferência do produto por parte dos operadores de empilhadeira 

 Baixa rastreabilidade dos produtos no estoque; 

 Baixa rastreabilidade do produto ao longo da cadeia logística; 

 Necessidades de paradas para almoço e realocação de recursos devido a altas 

taxas de absenteísmo na empresa; 

 Custos para manter recursos com altas taxas de ociosidade. 

 

4.3 CONSTRUÇÃO DO MODELO DE INDÚSTRIA CIMENTEIRA COM SOLUÇÕES 

DA INDÚSTRIA 4.0 

A seção 4.3 visa apresentar a partir de um diagnóstico inicial da empresa 

cimenteira, oportunidades da Indústria 4.0 para os processos logísticos da empresa, 

visando identificar ferramentas e conceitos estudados que reduzam o tempo de 

processo e garantam melhor eficiência no atendimento ao cliente. 

 Para representação deste cenário, foram realizadas simulações no novo 

processo considerando as oportunidades. Os resultados são apresentados a seguir. 

 

4.3.1 Soluções propostas pela Indústria 4.0 aplicada ao estudo de caso 

 A Indústria 4.0 tem apresentado ao mundo um conjunto de ferramentas que 

mudam o conceito de indústria tradicional. Os avanços tecnológicos permitiram que 

empresas no mundo inteiro desenvolvessem processos mais robustos, mais 

assertivos e com menores custos. 

O setor cimenteiro concorre principalmente em preço e, portanto, para o negócio 

é fundamental para manter-se competitivo a busca da redução continua de seus 

custos. 
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 A Indústria 4.0 traz benefícios em diversos segmentos inclusive em inovações 

logísticas, reduzindo o custo da mão de obra e garantindo um processo mais rápido e 

eficaz.  

 Para redução dos custos foram identificadas oportunidades na digitalização do 

processo, rastreamento dos veículos, integração de sistemas, utilização do conceito 

de Iot e utilização de AGV’s. 

 A seguir são apresentadas as análises obtidas para determinar o novo 

processo logístico da indústria cimenteira. 

 Considerando as oportunidades apresentadas na seção 4.2 deste trabalho, é 

possível realizar um panorama do processo logístico atual da indústria cimenteira e 

identificar oportunidades apresentadas por estudiosos e por benchmarking em outras 

empresas. 

 Para avaliação das oportunidades foram analisados artigos e trabalhos 

acadêmicos em que são apresentadas soluções para problemas comuns da indústria, 

além disso, foi realizado um benchmarking externo em uma empresa do ramo de 

mineração que já aplica conceitos da Indústria 4.0 a fim de determinar o novo cenário 

para o modelo de indústria cimenteira.  

 A análise dos trabalhos e realização de benchmarkings possibilitou desenhar o 

novo cenário para a indústria atual. As soluções propostas a partir de soluções da 

Indústria 4.0 são apresentadas a seguir. 

 

a) Proposta 1: Gestão virtual de filas 

Um dos problemas identificados na simulação do cenário atual foi baixa 

visualização do horário de chegada dos veículos, o tipo de caminhão e o produto a 

ser retirado. A figura 38 do presente capítulo mostrou que há um pico de chegada de 

veículos entre às 10 horas e às 19 horas, aumentando as filas e os gargalos no 

processo.  

Como primeira medida, uma nova distribuição de chegada dos veículos foi 

desenhada considerando um nivelamento da chegada dos veículos, estabelecendo 

de acordo com a quantidade máxima de 280 veículos na planta por dia a quantidade 

máxima de 14 veículos na planta por hora. 

A quantidade máxima de veículos na planta foi definida considerando os tempos 

de processos e os recursos definidos para atender a demanda. 
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É possível observar na figura 38 a nova distribuição para a chegada dos veículos 

na empresa estudada. 

 

Figura 38: Distribuição percentual da chegada dos veículos no cenário 2 proposto 

Fonte: A autora 

 

Para viabilizar o agendamento eletrônico será necessário implementar softwares 

disponíveis no mercado para gestão virtual de filas. Para que o cliente ou o motorista 

faça o agendamento será necessário realizar o download gratuito no celular 

smartphone disponível para o agendamento da coleta de carga. Ao realizar o 

agendamento pelo celular a empresa receberá o agendamento possibilitando a 

antecipação da preparação e programação do pedido. 

A automatização dos processos de agendamento eletrônico e da gestão virtual 

de filas possibilita o aumento da eficiência dos processos, a redução no tempo de 

espera dos veículos, eliminação de desperdícios, aumentando a satisfação do cliente 

e melhorando a sincronização de oferta de produtos nos centros de distribuição, 

garantindo melhor gestão de estoques e atendimento aos prazos de entrega. 

 

b) Proposta 2: Rastreamento dos veículos via tecnologia GPS/GPRS 

Para captar dados dos veículos no percurso de chegada e saída da planta até o 

cliente será utilizado o sistema GPS/GPRS. O sistema GPS (Global Positioning 

System) permite obter a geolocalização dos veículos enviando informações através 

de uma rede mundial de satélites. Esta tecnologia possibilita identificar a localização 

do veículo em qualquer lugar no mundo e a qualquer momento.  

Os dados referentes aos veículos são transmitidos por meio do GPRS (General 

Packet Radio Services). Esta tecnologia consiste em transmitir os dados por pacote 
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com padrões digitais de comunicação celular de dados para servidores que 

disponibilizam via web todas as informações em tempo real para as partes 

interessadas.  

O sistema de rastreamento não exige manutenção constante nem interface 

humana uma vez que utilizam o conceito de M2M, onde a comunicação é realizada 

entre hardware e software. 

A figura 39 apresenta a infraestrutura necessária para implantar o rastreamento 

dos veículos. 

 

Figura 39: Infraestrutura para rastreamento de veículos via GPS/GPRS 

Fonte: A autora 

  

c) Proposta 3: Automatização dos processos de expedição 

A viabilidade de automatização dos processos logísticos de expedição ocorre a 

partir da utilização de conceitos de digitalização, integração de sistemas, big data, 

computação em nuvem e a internet das coisas. 

A implementação do processo automatizado e integrado apresenta 

oportunidades de redução de custos e aumento da eficiência dos processos uma vez 

que os controles manuais serão 100% eliminados permitindo a emissão de 

indicadores em tempo real, garantindo a interoperabilidade do processo.  

É possível observar na figura 40 o esquema do processo de expedição proposto 

a partir das soluções da Indústria 4.0. 
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Figura 40: Fluxo de expedição na visão da Indústria 4.0. 

Fonte: A autora 

 

 É apresentado na figura 40 o fluxo do processo de expedição, onde o motorista 

receberá um tag ao entrar na empresa a fim de auxiliar na rastreabilidade do veículo. 

Após esta etapa o motorista irá realizada o check-in nos terminais inserindo o número 

do pedido e o número da placa. Estas informações já estarão disponibilizadas no 

servidor da empresa que irá verificar o pedido e a placa cadastrada. 

 Após esta etapa, o motorista é liberado para entrar na planta e realizar a 

pesagem vazio. Para processo de pesagem o motorista irá inserir novamente o 

número do pedido e a placa do veículo e assim, receberá um ticket com informações 

da pesagem. 

 O motorista irá se dirigir a área de carregamento direcionada no momento da 

impressão do ticket e após o carregamento, se dirigirá novamente às balanças de 

saída inserindo o número do pedido e a placa do veículo. Nesta etapa ele receberá 

um ticket com as informações de peso e a nota fiscal que será emitida 

automaticamente. 

 O processo de geração de tickets e nota fiscal ocorre a partir da integração dos 

sistemas SAP e SEFAZ que a partir do rastreamento do número do pedido gera as 

informações necessárias para emissão de documentos. 
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d) Proposta 4: Gestão interna de frotas via tecnologia GPS 

 O rastreamento interno na fábrica utilizará um conceito similar ao conceito de 

rastreamento externo apresentado na proposta 1. No entanto, para melhor gestão dos 

processos internos o motorista ao acessar a planta receberá um tag que será utilizado 

durante todo o processo. As informações do veículo serão enviadas automaticamente 

para o servidor da empresa a fim de alimentar a base de informações. 

O rastreamento do veículo possibilitará visualizar os tempos dos processos de 

pesagem, carregamento e peação e garantir a ação caso ocorra algum problema no 

processo. 

 

e) Proposta 5: Utilização de empilhadeiras autônomas 

As empilhadeiras autônomas, ou empilhadeiras sem operador, também são 

conhecidas como AGV’s, utilizam o conceito de CPS a fim de garantir máxima 

eficiência dos processos além do controle em tempo real.  

A utilização deste conceito possibilita eliminar o tempo gasto com paradas para 

refeições e impactos no absenteísmo, aumentando a produtividade do processo, a 

segurança dos colaboradores e a interoperabilidade dos processos. 

As empilhadeiras autônomas utilizam software de navegação e gerenciamento 

que realizam operações automaticamente conforme parâmetros pré-definidos no 

sistema.  

Devido os limites de velocidade determinados pela empresa, a velocidade de 

atendimento das empilhadeiras autônomas será a mesma das empilhadeiras 

utilizados no processo: 10km/hora. Embora o tempo e a velocidade de carregamento 

sejam similares as vantagens de utilização de empilhadeiras autônomas no processo 

está na eliminação de paradas para intervalos e refeições, além da eliminação da 

necessidade de contratação do operador logístico que realiza o trabalho atualmente. 

Sendo assim, os impactos serão na redução de custos do processo e aumento da 

produtividade. 

Além do controle do processo será possível monitorar os equipamentos a fim de 

identificar os tempos de manutenção preditiva e preventiva, desempenho das 

empilhadeiras, tempos de parada, atividades anormais, ou desvios de rota. Os dados 

poderão ser processos em nuvem com emissão de relatórios para partes 

interessadas. 
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 As análises para implementação das soluções da Indústria 4.0 no processo 

atual foram realizadas com base na avaliação de cada local do sistema. Os problemas 

identificados, as soluções propostas e as soluções aplicadas são apresentadas na 

tabela 10.  
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Tabela 10: Soluções da Indústria 4.0 para o processo logístico estudado 

Local 
Problemas e 

oportunidades 
identificadas 

Soluções da Indústria 
4.0 

Literatura sobre o 
assunto 

Descrição da solução 

Ferramentas da Indústria 4.0 na 
solução 

Big data 
Robôs 

autonôm
os 

Integraçã
o de 

sistemas 
Iot 

Computa
ção em 
nuvem 

Pátio 
Externo 

Falta de 
previsibilidade da 

chegada dos veículos 
na empresa gerando 

gargalos no pátio 
externo em 

determinados 
horários do dia. 

Sistema de gestão 
virtual de filas, com 

agendamento 
eletrônico via 
smartphone. 

Material da Moniloc 
- Internet Logistic 

Intelligence 
(Manual) 

Apresenta uma proposta de aplicativo para 
agendamento eletrônico e monitoramento da 
grade horária de docas. Após a definição da 
capacidade da planta em volume de veículos por 
hora, será possível realizar o agendamento 
eletrônico dos veículos. 

    X     

Nivelamento da 
chegada dos veículos 

na planta e controle por 
agendamento 

eletrônico 

Dissertação: 
Aplicação do 

conceito lean em 
armazéns: o caso 

de Centro de 
Distribuição 
Atacadista 

Autor: Gustavo de 
Marca Figueiras 

O autor apresenta boas práticas para gestão de 
estoque e inclui propostas de nivelamento de 
chegada dos veículos nos centros de 
distribuição. O nivelamento é possivel a partir do 
agendamento de fornecedores através de 
janelas por horário e não por dia, garantindo 
aumento da visibilidade do processo e redução 
de tempo de espera. 

    X      

Pátio 
externo 

Falta de visibilidade 
dos pedidos que 

serão coletados na 
empresa no período. 

Gerenciamento do 
Pedido através de 

compartilhamento de 
informação e 

visibilidade em tempo 
real 

Artigo: Intelligent 
Supply Chain 

Integration and 
Management Based 

on 
Cloud of Things 
Yan et al. (2013) 

Os autores apresentam uma proposta para 
integração de processos logísticos em toda a 
cadeia a fim de obter uma cadeia de 
suprimentos inteligente e integrada. 

      X X 

 
 
 

Pátio 
externo 

 
 
 
 

 
 

Elevado tempo de 
espera dos veículos 

para entrada na 
planta.  

 
 

 
Utilização de 
aplicativos de 

smartphone para 
determinar o horário de 
chegada dos veículos. 

 
 

Artigo: Smartphone 
Enabled Advanced 
Vehicle Tracking 

System 
Autores: Kumbhar e 

Shinde (2017) 

Os autores apresentam uma solução de 
rastreamento de veículo e informação da 
localização do mesmo a partir da utilização de 
smartphone e o hardware Arduino.   

    

  
 

 

 

 

 

X   
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Local 
Problemas e 

oportunidades 
identificadas 

Soluções da Indústria 
4.0 

Literatura sobre o 
assunto 

Descrição da solução 

Ferramentas da Indústria 4.0 na 
solução 

Big data 
Robôs 

autonôm
os 

Integraçã
o de 

sistemas 
Iot 

Computa
ção em 
nuvem 

 
 

Pátio 
externo 

Os resultados da  
simulação mostraram 

que um veículo 
permanece em média 

101,07 minutos 
aguardando a entrada 

na planta. 

Utilização de 
aplicativos de 

smartphone para 
determinar o horário de 
chegada dos veículos. 

Artigo: An Energy 
Efficient Real-time 
Vehicle Tracking 

System 
Autores: Almishari 

et al. (2017) 

Os autores propõem o rastreamento do veículo 
a partir de controle GPS e informação em tempo 
real a partir da utilização de dispositivos de 
celular e computação em nuvem. 

      X X 

Pátio 
externo 

Baixa visibilidade da 
localização do veículo 
desde a chegada até 

a saída da planta 

Monitoramento dos 
veículos dentro da 
planta a partir da 

tecnologia de Iot para 
rastreamento e 
localização dos 

veículos. 

Artigo: IoT-Aware 
Business Processes 

for Logistics: 
Limitations of 

Current Approaches 
Autores: Ferreira, 

P., R. Martinho, and 
D. Domingos (2010) 

Os autores descrevem as funções logísticas da 
Iot em termos de identificação, rastreamento, 
localização, monitoramento, capacidade de 
resposta e otimização em tempo real. 

      X   

Artigo: Vehicle 
Detection and 

Tracking System IoT 
based: A Review 

Autores: Alrifaie et 
al. (2018) 

Os autores apresentam uma solução de 
rastreamento utilizando dispositivo Raspberry Pi 
dentro do veículo e envio de informações para 
nuvem a partir da utilização de celular com 
Android. 

      X X 

Pátio 
Externo 

Baixa visibilidade do 
tipo de veículo que 

chegará para realizar 
o carregamento, pois 

o tipo de veículo 
influencia diretamente 

nos tempos de 
processo e no volume 
a ser distribuído nos 

CDs. 

Utilização de 
aplicativos para 

determinar o tipo de 
veículo que estará 

disponivel para 
carregamento de 
transferência de 

produto para os centros 
de distribuição 

Material da Moniloc 
- Internet Logistic 

Intelligence 
(Manual) 

Apresenta uma proposta de aplicativo para 
agendamento e monitoramento da grade horária 
de docas. Possibilita o agendamento eletrônico. 

    X     
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Local 
Problemas e 

oportunidades 
identificadas 

Soluções da Indústria 
4.0 

Literatura sobre o 
assunto 

Descrição da solução 

Ferramentas da Indústria 4.0 na 
solução 

Big data 
Robôs 

autonôm
os 

Integraçã
o de 

sistemas 
Iot 

Computa
ção em 
nuvem 

Expedição 

Controles manuais de 
cadastro dos 

veículos, utilizando o 
Excel para 

armazenamento de 
informações. 

Sistemas 
automatizados de 

check in, integrando 
todo sistema logístico 

da planta. A integração 
dos processos permitirá 
a comunicação desde a 

colocação do pedido 
até a programação, 

carregamento e 
chegada ao cliente. 

Manual: Industry 
4.0: How digitization 

makes the supply 
chain more 

efficiente, agile, and 
customer-focused 
Autores: Schrauf e 

Berttram (2016) 

Os autores apresentam uma proposta de cadeia 
de suprimentos digital com uma logística mais 
autonôma e integrada. Apresentam também os 
impactos da digitalização dos processos 
logísticos na visão da Indústria 4.0. Os autores 
mostram que diversas plataformas em nuvem 
conseguem comunicar-se com o SAP 
garantindo a integração de sistemas. 

    X X X 

Expedição 

Baixa visibilidade pela 
cadeia logística das 

informações inseridas 
no SAP, 

impossibilitando a 
antecipação da 

preparação do pedido 
pela área de 

carregamento. 

Sistemas 
automatizados de 

check in, integrando a 
todo sistema logístico 

da planta. 
A integração dos 

processos permitirá a 
comunicação desde a 
colocação do pedido 
até a programação, 

carregamento e 
chegada ao cliente. 

Artigo: Sustainability 
impact of digitization 

in logistics 
Autor: Kayikci 

(2018) 

A digitalização permite integração entre 
sistemas e comunicação, esta é viabilizada pela 
utilização de aplicativos com software SaaS e 
outras plataformas digitais de comunicação 
entre sistemas. 

    X X X 

Artigo: Intelligent 
Supply Chain 

Integration and 
Management Based 

on 
Cloud of Things 
Yan et al. (2013) 

Os autores apresentam uma proposta para 
integração de processos logísticos a fim de obter 
um processo integrado e eficiente 
proporcionando uma cadeia de suprimentos 
inteligente e um sistema de gestão baseado em 
cloud of things. 

      X X 
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Local 
Problemas e 

oportunidades 
identificadas 

Soluções da Indústria 
4.0 

Literatura sobre o 
assunto 

Descrição da solução 

Ferramentas da Indústria 4.0 na 
solução 

Big data 
Robôs 

autonôm
os 

Integraçã
o de 

sistemas 
Iot 

Computa
ção em 
nuvem 

Artigo: Industry 4.0 
implications in 
logistics: na 

overview 
Autores: Barreto et 

al. (2017) 

Os autores apresentam a aplicação de um 
sistema de gestão de transporte (TMS) a partir 
das tecnologias da Indústria 4.0. A evolução do 
TMS e utilização do ITS permitem interações 
dos processos que a partir da colocação do 
pedido permite a iniciação dos processos na 
cadeia logística. Amplia a visibilidade da cadeia 
logística ponta a ponta. 

X   X X X 

Balança de 
entrada 

Sistemas de controle 
manuais de entrada e 

pesagem dos 
veículos, utilizando 

Excel para 
armazenamento de 

informações. 

Sistemas automáticos 
de pesagem com 
geração de tickets 

Material Toledo 
Brasil 

(Manual) 

A Toledo desenvolveu sistemas automatizados 
para pesagem, geração de tickets e 
acompanhamento dos veículos ao longo da 
cadeia logística. O sistema garante 
acompanhamento de veículos remotamente e 
em tempo real. 

      X X 

Material da 
Command Alkon 

(Manual) 

A Command Alkon desenvolveu sistemas de 
geração de tickets automáticos além de controle 
e monitoramento dos processos de expedição. 

    X X X 

Balança de 
entrada 

Possíveis falhas no 
cadastro manual de 
informações sobre 

veículo e peso. Estas 
informações são 
armazenadas no 

Excel. 

Sistemas integrados 
que fazem a pesagem 
do veículo e enviam 

informações para toda 
a cadeia logística. 
Sistema viabilizado 

pela digitalização dos 
processos. 

Manual: Industry 
4.0: How digitization 

makes the supply 
chain more 

efficiente, agile, and 
customer-focused  
Autores: Schrauf e 

Berttram (2016) 

Os autores apresentam as vantagens e 
impactos da digitalização dos processos 
logísticos na visão da Indústria 4.0. Os autores 
apresentam as etapas para uma logística digital 
e apresentam as vantagens da integração dos 
sistemas para aumento do nível de serviço ao 
cliente. 

X   X X X 
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Local 
Problemas e 

oportunidades 
identificadas 

Soluções da Indústria 
4.0 

Literatura sobre o 
assunto 

Descrição da solução 

Ferramentas da Indústria 4.0 na 
solução 

Big data 
Robôs 

autonôm
os 

Integraçã
o de 

sistemas 
Iot 

Computa
ção em 
nuvem 

Balança de 
entrada 

Necessidade de 
controle visual para 
diferenciação do tipo 

de produto a ser 
carregado. 

Ao chegar na balança 
o motorista recebe 

uma placa indicando 
o tipo de produto que 

irá carregar. 

Sistemas de logística 
inteligente e digital que 
eliminam a utilização 

de controles manuais e 
visuais. A integração 

entre informações 
viabiliza a visualização 
do produto ao longo da 

cadeia logística 

Artigo: Sustainability 
impact of digitization 

in logistics 
Autor: Kayikci 

(2018) 

A digitalização permite integração entre 
sistemas e comunicação, esta é viabilizada pela 
utilização de aplicativos com software SaaS e 
outras plataformas digitais de comunicação 
entre sistemas. 

    X X X 

Pátio 
interno 

Falta de 
rastreabilidade interna 

dos veículos ao 
acessar a planta. 
Após a entrada na 

planta não é possível 
identificar em que 
local o veículo se 

encontra no processo. 

Implementação de 
sistemas internos de 

RFID para 
rastreamento dos 
veículos na planta 

Artigo: Gestão da 
cadeia de 

suprimentos e a 
Indústria 4.0: uma 

análise da literatura. 
Autores: Kunrath e 

Dresch 

Os autores apresentam em seu trabalho uma 
proposta de rastreamento do veículo em 
qualquer lugar na planta a partir da utilização de 
Arduino. 

      X   

Pátio 
interno 

Controle visual de fila 
e necessidade de 

recurso para 
gerenciar a entrada 

na área de 
carregamento. 

A implementação de 
controles dentro da 
planta eliminará a 

necessidade de gestão 
de filas no processo 

Artigo: Sustainability 
impact of digitization 

in logistics 
Autor: Kayikci 

(2018) 

A digitalização permite que informações estejam 
disponíveis em qualquer hora, em qualquer 
lugar e para qualquer usuário com acesso a 
dispositivos de comunicação e com acesso 
permitido. 

    X X X 
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Local 
Problemas e 

oportunidades 
identificadas 

Soluções da Indústria 
4.0 

Literatura sobre o 
assunto 

Descrição da solução 

Ferramentas da Indústria 4.0 na 
solução 

Big data 
Robôs 

autonôm
os 

Integraçã
o de 

sistemas 
Iot 

Computa
ção em 
nuvem 

Manual: Industry 
4.0: How digitization 

makes the supply 
chain mote 

efficiente, agile, and 
customer-focused 
Autor: Schrauf e 
Berttram (2016) 

A digitalização na era da Indústria 4.0 trata-se 
de desenvolver empresas orientadas ao cliente 
através de e-commerce, marketing digital, mídia 
digital e a experiência do cliente. De acordo com 
os autores a nova era industrial, trará um 
ecossistema digital completo com utilização de 
tecnologias digitais como a nuvem, big data, Iot, 
impressão 3D entre outros. 

X   X X X 

Carrega-
mento 

Possibilidade de 
carregamento 

incorreto devido a 
baixa visibilidade do 
tipo de produto a ser 

carregado. 

Utilização do conceito 
de logística digital para 

reduzir falhas no 
processo de 

carregamento 

Manual: Industry 
4.0: How digitization 

makes the supply 
chain mote 

efficiente, agile, and 
customer-focused 
Autor: Schrauf e 
Berttram (2016) 

A digitalização na era da Indústria 4.0 trata-se 
de desenvolver empresas orientadas ao cliente 
através de e-commerce, marketing digital, mídia 
digital e a experiência do cliente. De acordo com 
os autores a nova era industrial, trará um 
ecossistema digital completo com utilização de 
tecnologias digitais como a nuvem, big data, Iot, 
impressão 3D entre outros. 

X   X X X 

Carrega-
mento 

Baixa visibilidade e 
falta de informação 
dos veículos que 
serão carregados. 

Implementação de 
máquinas autonômas 
reduzindo custos com 

mão de obra. 

Artigo: Simulation of 
the supply of 

workplaces by the 
AGV in the digital 

factory 
Autores: Neradinola 

e Fedorko (2017) 

Os autores abordam as vantagens na utilização 
de AGVs no processo logístico. 

      X   
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Local 
Problemas e 

oportunidades 
identificadas 

Soluções da Indústria 
4.0 

Literatura sobre o 
assunto 

Descrição da solução 

Ferramentas da Indústria 4.0 na 
solução 

Big data 
Robôs 

autonôm
os 

Integraçã
o de 

sistemas 
Iot 

Computa
ção em 
nuvem 

Artigo: Smart 
automated guided 

vehicles for 
manufacturing in the 
context of Industry 

4.0 
Autores: Mehami, 

Nawi e Zhong 
(2018) 

Abordam o desenvolvimento de AGV com 
comunicação via tecnologia RFID, 
apresentando vantagens e oportunidades de 
aplicação. 

      X   

Carrega-
mento 

Paradas e redução de 
mão de obra durante 
intervalos de refeição. 

Implementação de 
empilhadeiras 

autonomas que atuam 
24 horas por dia. 

Artigo: Computer 
simulation as a tool 
for the optimization 
of logistics using 

automated guided 
vehicles. 

Autores: Vladimír 
Vavríka*, Milan 
Gregora, Patrik 
Grzná (2017) 

Os autores apresentam um análise para 
implementação de empilhadeiras autonomas 
(AGV) em um processo já existente, avaliando 
os impactos, a alteração das velocidades e 
quantidades de empilhadeiras no fluxo. 

  X       

Carrega-
mento 

Quebra de máquina, 
gerando necessidade 

de mais máquinas 
disponiveis no 

sistema devido a 
baixa visualização de 
quebra da máquina. 

Controle de 
manutenção preventiva 

a partir de sensores 

Artigo: Industry 4.0 
Techniques as a 

maintenance 
strategy 

Autor: Chesworth 
(2018) 

Apresenta vantagens da utilização de conceitos 
de Iot, computação em nuvem, big data para 
prever a necessidade de manutenção dos 
equipamentos. 

X     X X 
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Local 
Problemas e 

oportunidades 
identificadas 

Soluções da Indústria 
4.0 

Literatura sobre o 
assunto 

Descrição da solução 

Ferramentas da Indústria 4.0 na 
solução 

Big data 
Robôs 

autonôm
os 

Integraçã
o de 

sistemas 
Iot 

Computa
ção em 
nuvem 

Carrega-
mento 

Baixa visibilidade do 
local do produto no 

estoque e sua 
disponibilidade. 

Implementação de 
sistemas de 

monitoramento de 
estoque para previsão 

de demanda. 

Artigo: Industry 4.0: 
implications in 

logistics: a review 
Autores: Barreto et 

al. (2017) 

O autor aborda a aplicação de sistema WMS 
para gestão de estoques e visibilidade dos 
níveis de armazenamento. 

      X   

Balanças de 
saída 

Sistemas de controle 
manuais de entrada e 

pesagem dos 
veículos, utilizando 

Excel para 
armazenamento de 

informações. 

Sistemas automáticos 
de pesagem com 
geração de tickets 

Material Toledo 
Brasil 

A Toledo desenvolveu sistemas automatizados 
para pesagem, geração de tickets e 
acompanhamento dos veículos ao longo da 
cadeia logística. O sistema garante 
acompanhamento de veículos remotamente e 
em tempo real 

      X X 

Material da 
Command Alkon 

A Command Alkon desenvolveu sistemas de 
geração de tickets automáticos além de controle 
e monitoramento dos processos de expedição. 

    X X X 

Balança de 
saída 

Baixa visibilidade dos 
veículos que 

ultrapassam o limite 
de peso estabelecido 

pela legislação. 

Sistema de controle 
automático que impede 

a saída dos veículos 
com peso acima do 

permitido. Controle dos 
níveis de carregamento 

pelas empilhadeiras 

Manual: Industry 
4.0: How digitization 

makes the supply 
chain more 

efficiente, agile, and 
customer-focused 
Autores: Schrauf e 

Berttram (2016) 

Os autores apresentam as vantagens e 
impactos da digitalização dos processos 
logísticos na visão da Indústria 4.0 

X   X X X 
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Local 
Problemas e 

oportunidades 
identificadas 

Soluções da Indústria 
4.0 

Literatura sobre o 
assunto 

Descrição da solução 

Ferramentas da Indústria 4.0 na 
solução 

Big data 
Robôs 

autonôm
os 

Integraçã
o de 

sistemas 
Iot 

Computa
ção em 
nuvem 

Balança de 
saída 

Tempos improdutivos 
com impressão de 

documentos e notas 
fiscais do produto. 

Integração dos 
sistemas eliminando a 

necessidade de 
impressão de 
documentos. 

Impressão automatica 
da NF com integração 

do sistema junto a 
SEFAZ. 

Manual: Industry 
4.0: How digitization 

makes the supply 
chain more 

efficiente, agile, and 
customer-focused 
Autores: Schrauf e 

Berttram (2016) 

Os autores apresentam as vantagens e 
impactos da digitalização dos processos 
logísticos na visão da Indústria 4.0 

X   X X X 

Portaria de 
saída 

Ao sair da planta não 
é possível saber a 

localização do veículo 
e a hora de chegada 

no cliente ou nos 
centros de 
distribuição 

Implementação de 
sistemas de 

rastreamento via Iot 
para determinar ao 

cliente o momento de 
chegada dos veículos 

Artigo: “Smart 
Supply Chain 

Management Using 
Internet of Things 

(IoT) and Low 
Power Wireless 
Communication 

Systems 
Autores: Yuvaraj e 
Sangeetha (2016) 

Os autores utilizam em seu trabalho etiquetas 
RFID combinadas para rastreamento de 
produtos internos com tecnologia GPS para 
rastrear os mesmos produtos no exterior, a fim 
de monitorar as mercadorias em qualquer lugar 
a qualquer momento. 

      X X 

Artigo: An Energy 
Efficient Real-time 
Vehicle Tracking 

System 
Autores: Almishari 

et al. (2017) 

Os autores apresentam uma proposta de 
rastreamento via GPS e Iot, permitindo 
acompanhar o gasto de combustível, a 
localização e o condutor. Todas as informações 
são armazenadas na nuvem e disponibilizadas 
rapidamente as partes interessadas. 

      X X 

Portaria de 
saída 

Necessidade de 
impressores e 

colaboradores para 
geração de NF. 

Toten com leitura dos 
NFs na saída 

Material da 
Command Alkon 

Manual 

A Command Alkon possui tecnologias 
desenvolvidas para automatizar a retirada da NF 
no final do processo. 

X   X X X 

Fonte: a autora 
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 As oportunidades apresentadas pela automatização dos processos e aplicação 

dos conceitos da Indústria 4.0 permitem a redução de processos manuais, maior 

integração entre sistemas internos da empresa, maior controle e rastreabilidade dos 

processos. A partir do diagnóstico inicial foram levantadas as soluções apresentadas 

pela Indústria 4.0 que podem beneficiar o processo atual e a possibilitar a resolução 

de problemas e garantir novas oportunidades. 

 Para validação das soluções propostas e verificação dos ganhos no processo 

logístico uma nova simulação computacional foi realizada considerando os novos 

parâmetros de tempo e dimensionamento de recursos. 

 O novo modelo de simulação computacional em Promodel® é apresentado nas 

seções 4.3.2.1 a 4.3.2.2 a seguir com posterior análise nas seções 4.3.2 e 4.3.3. 

 

4.3.1.1 – Modelo conceitual 

 A partir da análise das soluções foi possível desenhar o novo fluxograma 

utilizando o modelo VSM conforme apresentado na figura 41: 
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Figura 41: Modelo conceitual no modelo 4.0. 

Fonte: A autora 
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São representados nas figuras 18 e 41 respectivamente o modelo conceitual de 

uma empresa que atua no conceito tradicional e uma empresa que atua no modelo 

4.0.  

Na figura 18 do presente capítulo é possível observar que os processos não são 

integrados e em cada etapa do processo é necessário a alocação de recursos para 

controle manual dos processos. A baixa visibilidade e a falta da integração dos 

processos, tornam o tempo de resposta para tomada de decisões elevado 

aumentando o tempo de ciclo e consequentemente os custos operacionais. 

É possível observar que a proposta apresentada na figura 41, permite obter 

processos mais integrados, rastreáveis e com maior visibilidade. Estas características 

são viabilizadas devido a rastreabilidade do número do pedido em toda cadeia 

logística. A utilização de recursos também é otimizada uma vez que, as etapas do 

processo são automatizadas e integradas, permitindo menor tempo de resposta, maior 

eficiência e robustez, possibilitando menor tempo de resposta e baixo risco de falhas. 

 

4.3.1.2 – Simulação computacional  

 A partir da simulação da indústria cimenteira que atua no modelo de indústria 

tradicional foi possível fazer inferências para um novo modelo de indústria baseado 

no conceito de Indústria 4.0. 

 Para determinação das novas distribuições de probabilidade foram 

considerados os ganhos analisados nos trabalhos apresentados na tabela 11 e da 

avaliação dos ganhos operacionais observados a partir de um benchmarking realizado 

em uma empresa que atua no modelo de Indústria 4.0.  

 Após a determinar dos ganhos, os resultados foram gerados no Start:Fit e uma 

nova distribuição de probabilidade foi obtida. A avaliação dos novos tempos será 

apresentada na tabela 11: 
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Tabela 11: Nova distribuição de probabilidade dos processos logísticos 

Local Distribuição Expressão 

Pátio Externo Inversa de Gauss N (15,2) 

Expedição Normal N (3,1) 

Balança de entrada Weibull W(9.73,0.931) 

Pátio interno   

Carregamento 1 - Truck Normal N(10,2)  

Carregamento 1 - Carreta Normal N(25,4)  

Carregamento 1 - Bitrem Normal N(36,3)  

Carregamento 2 - Truck Normal N(10,2)  

Carregamento 2 - Carreta Normal N(25,4)  

Carregamento 2 - Bitrem Normal N(36,3)  

Peação - Truck Normal N(8,1)  

Peação - Carreta Normal N(18,5)  

Peação - Bitrem Normal N(26,4)  

Balança de saída 1 LogNormal L(1.07,0.463) 

Balança de saída 2 Inversa de Weibull (0.,8.89,1.02) 

Portaria de saída        Normal N(3,0.5) min 

Fonte: a autora 

 

 É apresentado na figura 42 o novo modelo do sistema simulado considerando 

os conceitos da indústria 4.0. 
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Figura 42: Modelo da indústria cimenteira no modelo 4.0. 

Fonte: A autora 

 

 Para avaliação dos ganhos operacionais da Indústria 4.0 foram simulados dois 

cenários: o primeiro com o novo dimensionamento e tempos ajustados, o segundo 

considera além das premissas do cenário 1 a redução de recursos obtendo novas 

estimativas de tempo e redução de custos. Os cenários são apresentados nas seções 

4.3.2 e 4.3.3 a seguir. 

 

4.3.2 Simulação do modelo de indústria cimenteira 4.0: cenário 1 

 A partir dos resultados obtidos através simulação computacional dos cenários 

do modelo atual e do modelo 4.0, é possível comparar os desempenhos dos 

processos com base nas análises dos resultados, avaliação das vantagens e 

desvantagens operacionais e análise dos custos. 

 Para identificação de oportunidades foram gerados gráficos das simulações 

dos processos e uma análise do desempenho de cada cenário. 
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4.3.2.1 Entidade 

 A simulação com a implementação das soluções da Indústria 4.0 mostram uma 

melhoria significativa no processo e no tempo de permanência da entidade no 

sistema, conforme apresentado na figura 43. 

 

Figura 43: Resultados da simulação para tempos da entidade. 

Fonte: A autora 

 

 A figura 43 acima mostra que no período de 30 dias um total de 4176 entidades 

foram processadas no sistema, no entanto, o tempo médio de permanência do novo 

processo é de 78,78 minutos, ou seja, 1 hora e 18 minutos atendendo a meta 

estabelecida pela empresa de 1h e 30 minutos. É possível evidenciar que a simulação 

do novo processo gerou uma redução de 59% do tempo médio de permanência do 

veículo no sistema. 

 

4.3.2.2 Recursos 

 A Indústria 4.0 impacta diretamente no dimensionamento dos recursos, uma 

vez que novas tecnologias permitem substituir a mão de obra em locais insalubres ou 

de risco, além de garantir maior confiabilidade e velocidade em processo 

anteriormente desenvolvidos de forma manual. 

 É apresentado na tabela 12 o novo dimensionamento de recursos proposto pelo 

cenário 1 da simulação, sendo possível observar que as áreas com colaboradores são 

apenas as necessárias para gestão, exceto na peação que ainda será realizada de 

forma por 10 colaboradores em três turnos. 
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Tabela 12: Dimensionamento de recursos para o cenário 1 

 

Fonte: a autora 

 

 Observa-se na tabela 12 que para o novo processo serão necessários 26 

recursos, sendo possível reduzir em 61% a quantidade de recursos humanos no 

sistema. 

 É representado nas figuras 44 e 45 a distribuição da utilização dos recursos no 

novo processo. 

 

Figura 44: Percentual de utilização dos recursos no cenário proposto 

Fonte: A autora 

 

 A utilização de empilhadeiras autônomas permite maior assertividade nos 

processos e elimina o risco humano em áreas insalubres. A velocidade das 

empilhadeiras autônomas são as mesmas das empilhadeiras a diesel utilizadas na 

Local Recursos Quantidade por turno Total de Recursos

Pátio Externo Operador 1 4

Expedição 0 0

Balança de Entrada 0 0

Carregamento Empilhadeiras autônomas 6 8

Carregamento 0 0

Peação Colaboradores da peação 4 10

Balança de saída 0 0

Portaria de saída Porteiro 1 4
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empresa atualmente, uma vez que o limite de velocidade na planta é de 10 km/h, 

porém o ganho operacional é apresentado pela redução de mão de obra nestas áreas. 

 

 

Figura 45: Tempos de processo dos recursos com novo dimensionamento 

Fonte: A autora 

 

 Observa-se na figura 45 que com o novo dimensionamento de recursos na 

planta, a empilhadeira 2.3 do local de carregamento 2, possui baixa taxa de utilização, 

sendo possível avaliar a redução do número de empilhadeiras no processo atual. 

 A taxa de utilização das empilhadeiras autônomas é apresentada na figura 46. 

 

Figura 46: Percentual de utilização dos recursos unitariamente 

Fonte: A autora 

  

Observa-se na figura 46 a baixa utilização das empilhadeiras no carregamento 

2 sendo necessário verificar por simulação os impactos gerados pela possível retirada 

de uma empilhadeira do processo. É importante avaliar este novo cenário, uma vez 
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que a retirada de um recurso possibilita o aumento no tempo de processo da entidade 

ou impacta na geração de filas na área de carregamento, sendo, portanto, necessária 

nova verificação. 

 

4.3.2.3 Locais 

 Foram analisados os impactos nos locais de capacidade única e de capacidade 

múltipla avaliando os impactos.  

 Os resultados para locais com capacidade única são apresentados nas figuras 

47 e 48. 

 

Figura 47: Estado dos locais de capacidade única – cenário 2 proposto 

Fonte: A autora 

 

 Observa-se na figura 47 que os tempos de processos nos locais de capacidade 

única, sendo possível observar que grande parte do processo possui ociosidade e 

caso ocorra aumento de demanda nos locais não haverá impacto operacional. 

 

Figura 48: Tempos dos locais de capacidade única 

Fonte: A autora 
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É possível observar na figura 48 que os locais de capacidade única apresentam 

mais de 70% de tempo com ociosidade. A velocidade de atendimento dos novos 

processos proporcionou aumento de eficiência reduzindo o tempo em que a entidade 

permanece no local e, portanto, gerou rapidez no atendimento. 

 Os resultados para locais com capacidade múltipla são apresentados nas 

figuras 49 e 50. 

 

Figura 49: Estado dos locais de capacidade múltipla – cenário 2 proposto 

Fonte: A autora 

 

 Observa-se na figura 49 uma mudança no comportamento do processo, sendo 

que é possível observar que os locais de carregamento em determinados períodos 

permanecem cheios. 

 

Figura 50: Tempos dos locais de capacidade múltipla 

Fonte: A autora 
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Observa-se na figura 50 que os processos de pátio externo, expedição, 

carregamento e peação, que anteriormente eram considerados gargalos, passaram a 

atender dentro da capacidade esperada. 

 

4.3.3 Simulação - Cenário 2 

 A simulação do cenário 1 mostrou uma queda na taxa de utilização das 

empilhadeiras com redução significativa no carregamento 2. As três empilhadeiras 

autônomas dimensionadas para atender os processos de carregamento possuem 

taxas de utilização de 44,32%, 30,46% e 15,47% respectivamente.  

 A análise das taxas de utilização permitiu identificar um potencial de redução 

da quantidade de empilhadeiras. Para verificação dos ganhos operacionais com a 

eliminação de uma empilhadeira no processo tornou-se necessário a realização de 

uma nova simulação considerando o novo cenário. Os resultados da simulação são 

apresentados nos tópicos 4.3.4.1 a 4.3.3 a seguir. 

 

4.3.3.1 Entidade 

É possível observar na figura 51 que os novos tempos de processo da entidade 

com a redução de uma empilhadeira no carregamento 2. 

 

Figura 51: Tempos de processo da entidade no cenário 2 

Fonte: A autora 

 

 É possível observar que o tempo médio da entidade no sistema é de 79,63 

minutos, ou seja, 1 hora e 19 minutos, garantindo a meta estabelecida pela empresa 

de 1 hora e 30 minutos. 

 A diferença entre os tempos médios no sistema entre o cenário 1 e o cenário 2 

são de 0,85 minutos, ou seja, aumento de menos de 1% entre os cenários, não 

gerando grandes impactos no tempo. 
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4.3.3.2 Recursos 

O novo dimensionamento dos recursos foi realizado, garantindo a redução de 

uma empilhadeira sem impactos operacionais. Na tabela 13 é apresentada a 

distribuição dos recursos na planta. 

 

Tabela 13: Distribuição dos recursos no cenário 2 

 

Fonte: a autora 

 

 Com a nova distribuição verificou-se a necessidade operacional de 25 recursos 

entre operadores e empilhadeiras. A redução de recursos impacta diretamente nos 

custos da empresa garantindo aumento da margem. 

 São apresentadas nas figuras 52 e 53 as taxas de utilização dos recursos 

considerando o novo cenário com 3 empilhadeiras no carregamento 1 e 2 

empilhadeiras no carregamento 2. 

Local Recursos Quantidade por turno Total de Recursos

Pátio Externo Operador 1 4

Expedição 0 0

Balança de Entrada 0 0

Carregamento Empilhadeiras autônomas 5 7

Carregamento 0 0

Peação Colaboradores da peação 4 10

Balança de saída 0 0

Portaria de saída Porteiro 1 4
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Figura 52: Taxa de utilização dos recursos – cenário 2 proposto 

Fonte: A autora 

 

 É possível observar na figura 52 que a redução de uma empilhadeira no 

carregamento 2 não gerou gargalos, mantendo ainda altas taxas de ociosidade para 

as empilhadeiras que operaram neste local. 

 

Figura 53: Tempos de processo dos recursos no cenário 2 

Fonte: A autora 

 

 É possível observar que não houve impactos significativos com a retirada de 

uma empilhadeira no local de carregamento 2, sendo que a taxa de utilização da área 

permanecerá em 40%. 
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4.3.3.3 Locais 

 Para verificar os impactos nos tempos de processo dos locais, foram avaliados 

os impactos nos locais de única capacidade e múltipla capacidade. São representadas 

nas figuras 54 e 55 os impactos nos locais de capacidade única. 

 

Figura 54: Tempos de processo dos recursos no cenário 2 

Fonte: A autora 

 

 É possível observar que os locais com capacidade única possuem altas taxas 

de ociosidade apresentado oportunidade para atender aumento de demandas futuras. 

 

Figura 55: Tempos de processo dos locais de capacidade única no cenário 2 

Fonte: A autora 

 

 É possível observar na figura 55 que a balança de entrada possui 8,56% de 

tempo de operação, enquanto as balanças de saída 1 e 2 possuem 9,13% e 1,09% 

em operação respectivamente.  

 A portaria de saída gerou um aumento na taxa de utilização no novo cenário 

com tempo de operação de 29,05%. Este aumento ocorreu principalmente devido a 
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novas atividades direcionadas para esta etapa, sendo que o porteiro irá verificar se o 

motorista está saindo da empresa com a NF do produto corretamente. 

 As análises dos impactos das alterações de recursos para os locais de múltipla 

capacidade são apresentadas nas figuras 56 e 57. 

 

Figura 56: Tempos de processo dos recursos no cenário 2 

Fonte: A autora 

 

 

Figura 57: Tempos de processo dos locais de capacidade múltipla no cenário 2 

Fonte: A autora 

 

 É possível evidenciar que os locais de múltipla capacidade estão melhor 

dimensionados para atender a demanda, embora locais como pátio externo e a 

peação ainda possuem altas taxas de utilização não são gargalos do sistema.  
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4.4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise dos ganhos operacionais proporcionados pela Indústria 4.0 para a 

indústria cimenteira apresentados através de simulações considerou três cenários: 

 Cenário atual da empresa – modelo tradicional 

 Cenário 1 proposto – modelo 4.0 

 Cenário 2 proposto – modelo 4.0 com dimensionamento de recursos 

 

4.4.1 Análise quantitativa dos cenários 

A avaliação dos processos através da simulação visa identificar oportunidades 

para aumento da eficiência dos processos, redução de custos operacionais e redução 

nos tempos de permanência dos veículos na planta. 

O resultado da análise dos tempos é mostrado na tabela 14 onde os resultados 

obtidos com a simulação do cenário atual, cenário 1 e cenário 2, além de apresentar 

de forma comparativa a redução percentual de tempo entre o cenário atual e o cenário 

1 e o cenário atual e o cenário 2. 

 

Tabela 14: Tempos de processo nos três cenários simulação 

 

Fonte: a autora 

 

Os resultados mostram ganhos potenciais em redução de tempos de processos. 

O parâmetro de tempo de processo ou tempo de permanência do veículo na planta é 

fundamental para manter o nível adequado de serviço ao cliente, atender os tempos 

de abastecimento dos centros de distribuição, garantir a entrega ao cliente, além de 

garantir a redução de filas e gargalos nas etapas do sistema logístico. 

O cenário atual apresenta um tempo de 191,03 minutos, ou seja, tempo acima 

da meta estabelecida pela empresa que atualmente está em 90 minutos. A simulação 

Parâmetro Cenário atual Cenário 1 Cenário 2
Modelo atual x cenário 1

% redução de tempo

Modelo atual x cenário 2

% redução de tempo

Tempo médio de processo (min) 191,03 78,78 79,63 59% 58%

Tempo médio em lógica de movimento (min) 17,2 2,24 2,24 87% 87%

Tempo médio aguardando (min) 3,89 0,06 0,06 98% 98%

Tempo médio em operação (min) 68,21 75,13 74,95 -10% -10%

Tempo médio bloqueado (min) 101,71 1,35 2,39 99% 98%
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dos novos cenários 1 e 2 com base nas soluções apresentadas na Indústria 4.0 

mostram que os tempos foram reduzidos para 78,78 minutos e 79,63 minutos 

respectivamente, superando a meta estabelecida pela empresa. 

Os tempos médios em lógica de movimento representam o tempo gasto pelos 

veículos dentro da planta. A redução dos cenários propostos em comparação com o 

cenário atual representa 87% de redução em tempo de movimentação. Esta 

informação mostra que o sistema logístico proposto está melhor dimensionado, além 

de reduzir consumo de combustível e tempo improdutivo em movimentação. 

Os tempos médios aguardando, embora representem valores baixos, mostram 

uma redução significativa de 98% comparativamente ao cenário atual. Este resultado 

reflete uma característica de uma fábrica inteligente que está conectada e é capaz de 

antecipar atividades do sistema para receber o pedido. 

Os tempos médios em operação aumentaram do cenário atual para os cenários 

propostos sendo possível identificar que o tempo produtivo se torna maior em 

empresas com o conceito de fábrica inteligente, possibilitando a redução de 

desperdícios no processo. 

O tempo bloqueado representa o tempo em que a entidade aguarda a 

disponibilidade do próximo destino, ou seja, a entidade aguarda em fila a liberação 

para a próxima etapa. Os resultados mostram que no processo atual as entidades 

permanecem mais tempo aguardando em fila que sendo processadas. O tempo 

bloqueado reduziu em 99% no cenário 1 e em 98% no cenário 2. 

 Além da análise dos ganhos operacionais e de redução de tempos, uma 

avaliação entre parâmetros quantitativos foi realizada conforme apresentado na tabela 

15. 
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Tabela 15: Valores operacionais na visão dos três cenários simulados. 

 

Fonte: a autora 

  

É possível observar na tabela 15 que referente a quantidade de veículos e a 

quantidade média de veículos por dia que a empresa recebe, comparando o modelo 

atual e o modelo proposto, não houve variações significativas. 

Os resultados referentes ao dimensionamento de recursos mostram que houve 

uma redução de 61% na quantidade necessária de recursos para atender o processo 

com base no modelo de Indústria 4.0.  

 Para avaliar as taxas de utilização das empilhadeiras, as mesmas foram 

separadas em empilhadeiras 1, referente as empilhadeiras que atendem o 

carregamento 1 e empilhadeiras 2 referente as empilhadeiras que atendem o 

carregamento 2.  

 É possível observar que o cenário atual possui menor taxa de utilização das 

empilhadeiras, no entanto, a variação entre os cenários 1 e 2 é pequena. 

 Já a avaliação das taxas de utilização das empilhadeiras que atendem o 

carregamento 2 foi possível observar uma redução significativa, sendo que, do cenário 

atual para o cenário 1 a taxa de utilização passou de 44,99% para 30,08% mostrando 

que para o cenário 1, as empilhadeiras 2 estariam mais ociosas. 

 Já a comparação do cenário atual com o cenário 2 mostra que as taxas de 

utilização possuem uma variação menor de 44,99% para 40,93% respectivamente, no 

entanto, foi possível reduzir uma empilhadeira no processo simulado para o cenário 2 

garantindo assim, menores custos de operacionais. 

Parâmetro Cenário atual Cenário 1 Cenário 2
cenário atual x cenário 1

% redução de recursos

cenário atual x cenário 2

% redução de recursos

Veículos atendidos no período 4.174 4.176 4.177 0% 0%

Média de veículos por dia 140 140 140 0% 0%

Recursos humanos 66 26 26 61% 61%

Empilhadeiras 8 8 7 0% 13%

Taxa de utilização empilhadeiras 1 64,39% 66,54% 68,40% -3% -6%

Taxa de utilização empilhadeiras 2 44,99% 30,08% 40,93% 33% 9%

Operadores 1 (Expedição) 50,39% NA NA NA NA

Operadores 2 (Balanças) 27,20% NA NA NA NA
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 A análise quantitativa mostra que os cenários 1 e 2 atendem as metas de tempo 

estabelecidas pelas metas da empresa, no entanto, referente ao dimensionamento de 

recursos o cenário 2 apresenta melhores retornos quantitativos. 

 O resultado final mostra que o modelo proposto pela Indústria 4.0 apresenta 

vantagens na redução do tempo médio de permanência dos veículos na planta em 

68%, além disso, o novo dimensionamento do processo permitiu eliminar gargalos e 

filas. Estes dados são importantes para garantir a satisfação dos clientes, a 

disponibilidade do produto no tempo e local certos, além de reduzir custos logísticos 

com atividades improdutivas. 

 

4.4.2 Análise dos custos de investimento para o cenário da Indústria 4.0 

A análise quantitativa obtida pela simulação dos processos permitiu identificar o 

cenário ideal para parâmetros operacionais, no entanto, faz-se necessário avaliar os 

custos operacionais e custos de investimento envolvidos no novo modelo proposto 

pela Indústria 4.0. 

 É apresentada na tabela 16 uma visão dos custos envolvidos na alteração do 

cenário atual para o cenário 2 proposto pela Indústria 4.0.  

 

Tabela 16: Visão geral dos custos envolvidos no cenário 2 

 

Fonte: a autora 

É possível observar na tabela 16 que os valores envolvidos com alteração do 

processo na visão de 3 anos. Atualmente os custos com mão de obra operacional 

ANO 1 ANO 2 ANO 3

Redução de Custos

Custos com mão de obra 2.152.800,00R$      2.152.800,00R$      2.152.800,00R$      

Custos com empilhadeira 1.019.589,62R$      1.019.589,62R$      1.019.589,62R$      

Total de redução de Custos 3.172.389,62R$      3.172.389,62R$      3.172.389,62R$      

Investimento

Empilhadeiras autonômas 2.394.000,00-R$      

Sistema de integração e digitalização 1.600.000,00-R$      50.000,00-R$            50.000,00-R$            

Sistema GPS/RFID 16.800,00-R$            16.800,00-R$            16.800,00-R$            

Total de investimentos 4.010.800,00-R$      905.210,38-R$          66.800,00-R$            

Redução de custos ao ano -R$                         2.267.179,25R$      3.105.589,62R$      

Resultado líquido 838.410,38-R$          3.105.589,62R$      3.105.589,62R$      
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custam para a empresa R$ 2.152.800,00 ao ano. Os custos com empilhadeiras estão 

em torno de R$ 1.019.589,00 ao ano, este valor representa os custos de contratação 

das empilhadeiras com empresas terceirizadas. O total de custos que seriam 

eliminados estão em torno de R$ 3.172.389,20 ao ano.  

A tabela 16 também apresenta os valores envolvidos com a aquisição de novas 

tecnologias para garantir que os processos sejam rastreados, conectados, integrados, 

automatizados e com resposta em tempo real. Os custos de aquisição das 

empilhadeiras pela empresa gerariam um valor aproximado de R$ 2.394.000,00 no 

primeiro ano, sendo que os custos de manutenção para os três anos seguintes seriam 

menores em relação ao montante. 

O sistema integrado que visa a gestão virtual das filas, o gerenciamento dos 

pedidos e a automatização dos processos internos da empresa seriam em torno de 

1.600.000,00 no primeiro ano com manutenção anual de R$ 50.000,00. 

Os custos de aquisição de tecnologia para rastreamento interno considerando a 

premissa de dimensionamento de 14 veículos por hora na planta, possibilita o cálculo 

de aquisição dos equipamentos para rastreamento. O custo de investimento na 

tecnologia está em torno de R$ 70,00 por unidade por mês, considerando um valor 

máximo de 20 veículos por hora, o custo total de aquisição da tecnologia seria de R$ 

16.800,00 ao ano. 

Os resultados mostram que a partir do final do terceiro ano a empresa estaria 

reduzindo seus custos em R$ 3.105.589,52. 

É possível observar na figura 58 o Payback do investimento ao longo dos meses. 
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Figura 58:  Payback do investimento nas soluções da Indústria 4.0. 

Fonte: A autora 

 

É possível observar na figura 58 que o retorno sobre o investimento aconteceria 

no 15° mês a partir do investimento. 

Embora os cenários 1 e 2 apresentem valores de tempo aproximados, o cenário 

2 é mais rentável uma vez que possibilita a redução de um recurso, portanto, a 

simulação computacional mostra que o cenário 2 é o melhor modelo para a indústria 

cimenteira. 

A partir da avaliação das soluções propostas e das simulações realizadas foi 

possível desenhar o novo processo da empresa com as soluções apresentadas no 

presente trabalho. A figura 59 apresenta o esquema do novo modelo. 
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Figura 59: Esquema do processo logístico de escoamento de produto acabado na visão da Indústria 4.0  

Fonte: A autora 
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 De acordo com a figura 59 é possível observar o funcionamento do novo 

processo. O agendamento eletrônico dos veículos por parte dos clientes e/ou 

motorista será realizado a partir de um aplicativo disponibilizados para Smartphones. 

Além disso, será possível que clientes do processo acompanhem a coleta do pedido 

a partir do celular. Esta tecnologia é viabilizada pelo conceito de Iot. O agendamento 

eletrônico permitirá a antecipação da preparação do pedido na cadeia logística. 

Os processos de chegada e saída dos veículos serão rastreados a partir da 

tecnologia de comunicação GPS/GPRS. Os dados obtidos serão transmitidos e 

armazenados em banco de dados. As informações de todo o processo serão 

armazenadas a partir da tecnologia do Big Data.  

Ao chegar na planta para coleta do produto o motorista não precisará aguardar 

no pátio, bastará se apresentar nos terminais disponibilizados na expedição e inserir 

o número do pedido e a placa do veículo. Ao inserir as informações o veículo entra na 

fila virtual de espera, verificando através de um painel disponível no pátio a liberação 

para pesagem e o local de carregamento que deverá posicionar o veículo. A 

visualização do pedido através da cadeia de suprimentos é possibilitada pela 

integração dos sistemas e digitalização dos processos. 

O processo de carregamento será realizado por empilhadeiras autônomas que 

utilizam o conceito de AGV, que são veículos automaticamente guiados. O 

acompanhamento do carregamento será viabilizado pelo conceito de CPS e Iot que 

informarão ao sistema qualquer falha no processo e o andamento do carregamento. 

O tipo e quantidade de produto a ser produzido pela máquina para atender o 

pedido será informado ao operador de produção a partir de tablets conectados com o 

processo atuando no conceito de Iot. 

Após o carregamento na balança de saída o motorista emitirá a NF 

automaticamente apenas informando o número do pedido e a placa do veículo. A 

emissão automática será possível pela integração de sistemas SAP com a SEFAZ e 

informação online a partir do conceito de computação em nuvem e Iot. 

Finalizando os processos, os clientes poderão rastrear o recebimento do pedido 

obtendo hora e local de entrega. 
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5. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 Este tópico apresenta as conclusões do presente trabalho e propostas para 

trabalhos futuros. 

 

5.1 CONCLUSÕES 

 Os avanços tecnológicos dos últimos anos proporcionaram uma nova era da 

Revolução Industrial, a chamada Indústria 4.0, que representa a quarta revolução 

industrial. Este novo conceito tem impactado diversos países, governos, sociedade e 

consequentemente tem transformado o conceito de indústria. 

 A fim de identificar os benefícios da Indústria 4.0 para aumento da eficiência de 

processos logísticos industriais, foram avaliadas as aplicações de soluções da 

Indústria 4.0 para o processo de escoamento de produto acabado de uma empresa 

cimenteira que atua no modelo tradicional.  

 Diante deste cenário, buscou-se através de pesquisas bibliométricas identificar 

o perfil de trabalhos recentes dentro da Engenharia de Produção com foco nos temas 

de Logística e Simulação, identificando aplicações da Indústria 4.0 nestas áreas de 

conhecimentos.  

Além da pesquisa bibliométrica foi realizada uma análise a partir de um estudo 

de caso em uma indústria cimenteira que atua em um modelo tradicional, a fim de 

identificar os benefícios da Indústria 4.0 para melhoria da eficiência de processos 

logísticos. 

O estudo apresentou através de simulação computacional utilizando o software 

Promodel®, um diagnóstico inicial da empresa estudada mostrando oportunidades no 

processo logístico de escoamento de produto acabado. 

A avaliação de potenciais de melhoria e oportunidades para aumentar a 

rentabilidade do negócio de cimentos foram analisadas a partir dos conceitos 

propostos pela Indústria 4.0, onde a partir da simulação computacional foi possível 

visualizar os modelos de indústria cimenteira, o primeiro desenvolvido a partir do 

modelo de indústria tradicional, o segundo desenvolvido a partir do conceito de fábrica 

inteligente.  

 Os resultados da simulação do processo logístico atual mostram que a empresa 

possui tempo médio de permanência de veículo de 191 minutos, acima da meta 

estabelecida pela empresa que é de 90 minutos. O alto tempo de permanência dos 
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veículos gera insatisfação dos clientes e penalidades para a empresa caso o veículo 

ultrapasse o tempo de 300 minutos. Além disso foi possível identificar gargalos no 

pátio externo, na expedição, nas filas de entrada e no pátio interno que mostram 

processos ineficientes, com controles manuais e não integrados. 

 A partir do diagnóstico inicial foram propostos dois cenários com aplicações de 

soluções da Indústria 4.0. Os processos propostos a partir das soluções estudadas, 

possibilitam a automatização dos processos de expedição, das balanças de entrada 

e saída e carregamentos.  

 As soluções apresentadas consistem no gerenciamento virtual das filas de 

chegada a partir do agendamento eletrônico realizado com a utilização de aplicativos 

de smartphone.  

 O rastreamento dos caminhões que será realizado via tecnologia GPS/GPRS 

garantindo a antecipação dos processos logísticos para carregamento do produto. As 

atividades de expedição serão automatizadas e integradas através da digitalização 

dos processos e garantia da informação em tempo real.  

 O carregamento será realizado por empilhadeiras autônomas dimensionadas 

para atender o pedido, a produção será controlada via internet das coisas, 

possibilitando o controle dos processos em tempo real. O cliente poderá a rastrear a 

entrega do pedido através de informações obtidas pela disponibilidade da informação 

via Iot. 

 O estudo mostrou que o cenário 2 apresenta maiores benefícios devido ao 

tempo de processo e da redução dos custos envolvidos. A simulação do cenário 2 

obteve como resultado um tempo de permanência do veículo em torno de 79 minutos, 

ou seja, o novo tempo superou a meta da empresa de 90 minutos, reduzindo em 61% 

o tempo de permanência quando comparado ao processo atual. 

 Além dos ganhos operacionais identificados, foi possível observar a redução 

de custos em R$ 3.105.589,20 no final do terceiro ano. O retorno sobre o investimento 

será possível no 15° mês a partir do investimento inicial. 

 Os resultados da pesquisa mostram que o investimento em soluções da 

Indústria 4.0 garantem o aumento da eficiência dos processos e redução de custos 

em curto prazo. 
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5.2 TRABALHOS FUTUROS 

 A realização do presente trabalho apresenta diversas oportunidades de estudos 

futuros abordando os benefícios da Indústria 4.0. 

 Como proposta para futuros estudos, sugere-se a avaliação de ganhos 

operacionais para dimensionamento de produção e gestão de estoques que não foram 

abordados nas propostas de melhoria para a empresa. 

 Dentro do contexto de ganhos operacionais, sugere-se um estudo que avalie o 

impacto na redução de custo frete, controle de rotas e captação de clientes em 

diferentes regiões atendidas pela empresa. 

 Além da avaliação de ganhos operacionais, propõe-se um estudo identificando 

oportunidades da Indústria 4.0 para uma logística sustentável, sendo importante 

avaliar com este foco os benefícios para a gestão sustentável de paletes e controle 

de emissão de CO2. 

 A fim de identificar oportunidades para a saúde e segurança dos colaboradores, 

sugere-se um estudo que identifique os benefícios da utilização das soluções da 

Indústria 4.0 para áreas insalubres do setor cimenteiro. 

 Como sugestão para pesquisas dentro do tema Logística, propõe-se um estudo 

bibliométrico e cientométrico abordando o novo conceito de Logística 4.0 a fim de 

identificar gaps de pesquisa neste ramo de conhecimento com foco na indústria 

brasileira. 
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APÊNDICE A – CRONOMETRAGEM DE PESAGEM DE ENTRADA 

Balança de entrada 

Amostras Medições 

1 3,95 

2 2,95 

3 3,03 

4 3,98 

5 2,05 

6 3,05 

7 3,25 

8 3,33 

9 3,68 

10 3,25 

11 3,08 

12 2,03 

13 2,68 

14 3,15 

15 2,70 

16 2,90 

17 4,23 

18 3,13 

19 3,58 

20 3,53 
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APÊNDICE B – CRONOMETRAGEM DE CARREGAMENTO 

CARREGAMENTO 

Amostras Truck Carreta Bitrem 

1 11,35 22,35 33,95 

2 8,4 23,35 34,95 

3 9,54 25,65 35,95 

4 11,54 25,35 36,95 

5 9,635 26,35 37,95 

6 8,806 22,32 38,95 

7 9,977 25,35 36,06 

8 10,148 26,35 35,60 

9 8,319 24,1 36,00 

10 8,8 21,5 34,00 

11 8,52 25,02 36,60 

12 10,832 21,02 34,44 

13 11,52 23,23 33,69 

14 9,84 24,12 36,95 

15 11,02 25 37,05 

16 10,32 27,45 34,02 

17 8,7 28,4 35,00 

18 11,3 23,45 37,02 

19 9,65 24,6 34,65 

20 10,2 25,6 37,95 
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APÊNDICE C – CRONOMETRAGEM DE PROCESSOS DE PEAÇÃO 

PEAÇÃO 

Amostras Truck Carreta Bitrem 

1 8,1 17,52 24,50 

2 8,4 18,54 25,36 

3 6,55 18,99 22,21 

4 7 18,56 23,45 

5 7,69 16,45 26,32 

6 8,22 17,05 24,02 

7 7,552 18,65 21,03 

8 8,63 16,95 23,33 

9 7,02 17,89 24,15 

10 9,85 14 21,01 

11 8,8 16,2 24,00 

12 9,01 18,96 26,36 

13 8,56 14,56 22,45 

14 7,336 18,21 26,30 

15 8,22 16 21,12 

16 7,23 16,36 24,12 

17 8,36 15 22,12 

18 8 19 23,23 

19 7,12 17,89 24,60 

20 8,36 15,36 26,00 
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APÊNDICE D – CRONOMETRAGEM DE PESAGEM DE SAÍDA 

Balança de saída 1 Balança de saída 2 

Amostras Medições Amostras Medições 

1 3,67 1 3,67 

2 2,18 2 3,27 

3 2,01 3 3,02 

4 2,45 4 3,675 

5 2,18 5 3,275 

6 2,01 6 3,025 

7 3,93 7 5,9 

8 1,95 8 2,925 

9 2 9 3 

10 1,98 10 2,975 

11 4,2 11 3,46 

12 4,15 12 4,01 

13 3,67 13 3,06 

14 6,42 14 3,51 

15 4 15 3,46 

16 5,55 16 4,55 

17 5,3 17 4,25 

18 5,25 18 3,67 

19 5,75 19 3,4 

20 2,52 20 3,23 
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