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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é estudar e analisar as boas práticas em logística urbana no universo 

de cross docking. Foi feito uma revisão bibliográfica sobre logística urbana e cross docking. O 

termo cross docking foi definido, seu processo foi explicado e também suas classificações. 

Um centro de distribuição foi modelado para o melhor estudo da prática, segundo o método de 

modelagem e simulação de eventos discretos com o uso do software Promodel. O modelo não 

representa fielmente a operação devido à limitações da versão estudantil do programa, mas foi 

possível analisar os resultados da simulação e identificar características do sistema que poderão 

ser modificadas visando otimizá-la, além de estudar a eficiência da operação. Foi concluído que 

a modelagem e simulação de eventos discretos é uma boa ferramenta para analisar uma 

operação em vários cenários diferentes a baixo custo. 

 

Palavras-chave: Cross Docking, Logística Urbana, Boas Práticas na Logística Urbana. 



1. INTRODUÇÃO 

 

O transporte de cargas em centros urbanos gera uma variedade de impactos 

econômicos, ambientais e sociais negativos. Congestionamentos afetam a economia das cidades 

devido ao desperdício de recursos e ineficiência que geram. A emissão de poluentes, o uso de 

combustível não renovável e o resíduo de produtos como pneus e petróleo são impactos 

ambientais relevantes. Como impactos sociais, pode-se citar a consequência física da emissão 

de poluentes (doenças), acidentes resultantes do tráfego, elevados níveis de ruído, entre outros 

(Castro, 2015).  

Boas práticas em logística urbana são um conjunto de ações que visam minimizar os 

impactos negativos e maximizar a eficiência e eficácia de operações logísticas que ocorrem em 

centros urbanos. Dentro deste contexto, cross docking pode ser considerada uma boa prática 

em logística urbana, pois atua na consolidação de cargas para sua posterior distribuição em 

centros urbanos. Descarrega-se cargas dos veículos de entrada e as carrega para os de saída em 

edificações chamadas cross dock. As cargas são descarregadas dos veículos na doca de entrada, 

classificadas, movidas para sua designada área de carga e após o carregamento do veículo de 

saída, este imediatamente deixa o terminal para seu próximo destino na cadeia de distribuição 

(Alberto, 2011). Esta operação está esquematizada na Figura 1 a seguir. 

 

 

Figura 1: Representação de um terminal de cross docking (Alberto, 2011) 



 

 

O objetivo da operação de cross docking é eliminar o armazenamento de carga, para 

isso deve-se sincronizar o fluxo de entrada e de saída. Segundo Alberto (2011) este objetivo 

não ocorre na prática, mas a operação deve ocorrer de modo em que a carga fique o menor 

tempo possível no terminal para minimizar custos de armazenagem, manuseio excessivo e 

tempo de espera, desta forma também aumenta-se o nível de serviço.  

O principal propósito do cross docking, segundo Stephan e Boysen (2011), é permitir 

a consolidação de várias cargas menores entre diferentes destinos e origens, desta forma os 

veículos são carregados com total capacidade. Esta operação gera economia no transporte e a 

substituição da entrega tradicional ponto-a-ponto pela rede de distribuição hub-and-spoke.  

Hub-and-spoke é um sistema de transporte caracterizado por uma estrutura 

organizacional em que armazéns (terminais ou spokes) cobrem uma área com pontos 

específicos de coleta e entrega. Os armazéns são conectados por pelo menos um centro de 

transbordo ou hub. A coordenação do fluxo logístico é alcançado pelo agrupamento de todas as 

cargas de um armazém para outro usando o hub, como esquematizado na Figura 2 (Zäpfel e 

Wasner, 2002) : 

 

Figura 2: Estrutura de um sistema hub-and-spoke (Zäpfel e Wasner, 2002) 

 

Uma classificação do cross dock é através dos estágios da carga dentro do terminal: 

sigle-stage cross dock, two-stage cross dock e free staging cross-dock. Alberto (2011) define 

estes terminais como: 

 Single-stage cross dock: os pallets são descarregados e colocados na fila 

correspondente ao portão de descarga, seu destino final ainda é desconhecido.  



 

Figura 3: Representação de um single-stage cross dock (Alberto, 2011) 

 

 Two-stage cross dock: existe um corredor central que permite com que os 

trabalhadores reordenem e reempacotem os pallets, a partir das filas correspondentes 

aos portões de entrada para as filas correspondentes as portas de saída. A vantagem 

deste tipo de cross dock é a possibilidade de reempacotar as cargas otimizando o 

tamanho dos pallets e agrupando cargas de diferentes origens. Por outro lado, cada pallet 

é manuseado mais uma vez e há necessidade de mais espaço físico para acomodar o 

corredor central e as filas de entrada e saída. Com o terminal maior, o tempo de entrada 

e saída da carga também  aumentada. 



 

Figura 4: Representação de two-stage cross dock (Alberto, 2011) 

 

 Free staging cross dock: não utiliza nenhuma fila, existe apenas uma área próxima 

aos portões de entrada e saída onde os pallets são colocados. Desta forma, este processo 

de cross docking diferencia do single-stage cross dock pois não possui nenhum tipo de 

fila, as cargas são deixados em uma área próximo ao portão de descarga e 

posteriormente levadas direto a uma área próximo ao portão de saída para seu 

carregamento no caminhão.  

 

Figura 5: Representação de free staging cross-dock (Stephan e Boysen, 2011) 



 

Segundo Stephan e Boysen (2011) o sucesso da implementação da operação cross 

docking depende das decisões das seguintes variáveis: localização do terminal, layout, 

atribuição do destino, planejamento de carga/descarga e cronograma do transporte interno no 

cross dock. Os autores descrevem estes problemas a seguir: 

 Localização: decisões a respeito da localização são simples quando apenas um cross 

dock precisa ser locado perto das origens das cargas ou perto dos destinos. É necessário 

identificar uma área próxima ao local desejado com dimensões suficientes e perto de 

boas conexões rodoviárias. Apesar disso o aspecto mais desafiador desta decisão é na 

quantificação de ganhos operacionais: redução no custo de transporte com a 

implementação do cross docking. Estes devem ser maiores do que o custo de 

investimento adicional  devido a alteração da rede de transporte. A complexidade desta 

decisão é ainda maior quando implementa-se ou reorganiza-se uma rede hub-and-spoke 

com múltiplos terminais. Nesta situação uma decisão feita baseando-se apenas nas 

origens e destinos das cargas não é suficiente, a decisão deve incluir todos os existentes 

e potenciais terminais. 

 Layout: nesta etapa é essencial a determinação do número apropriado de docas de 

carga e descarga e o melhor formato do terminal. Para determinar o número de docas é 

preciso fazer um estudo de demanda do volume de carga a ser consolidado no terminal 

simultaneamente. Apesar do cálculo de quantidade de docas, normalmente constrói-se 

um terminal superdimensionado já que o custo por doca adicional é 

desproporcionalmente menor que o preço total da construção. O formato I é o mais usual 

nos terminais cross dock: retangular com uma dimensão muito maior do que a outra. 

Apesar do tradicional formato I destas construções, Bartholdi e Gue (2004) fizeram um 

estudo e concluíram que o formato I é o melhor quando o terminal tem menos de 150 

docas, entre 150 e 200 docas o ideal é que o terminal tenha um formato T e para mais 

de 200 docas um formato X. 

 Atribuição do destino: uma prática comum adotada em terminais cross dock é 

determinar uma doca ou um conjunto de docas para um destino específico em um 

determinado tempo, por exemplo um mês. Desta forma os trabalhadores aprendem a 

topologia do terminal e o tempo de transporte dentro do cross dock é reduzido. Outra 

vantagem é a possibilidade de deixar algum carregamento que não coube no caminhão 

devido sua capacidade em uma área de armazenagem temporário perto da doca destino 

esperando o próximo veículo. Uma desvantagem dessa prática é um menor grau de 



liberdade para processar o caminhão em curto prazo, portanto é usual fixar apenas docas 

destino deixando os portões de chegada livres para o processamento do caminhão 

origem assim que este chega no terminal. 

 Planejamento de carga/descarga: cada caminhão na fila do cross dock é encaminhado 

para determinada doca, o planejamento de carga/descarga prevê a sequência do 

processamento do caminhão por doca.  

 Cronograma do transporte interno no cross dock: planejar o transporte das cargas 

dentro do terminal cross dock é essencial para a otimização do processo já que se um 

grande número de caminhões chegam simultaneamente para serem carregados ou 

descarregados gera-se uma disputa por recursos como empilhadeiras e trabalhadores. 

Adewunmi e Aickelin (2012) explica que uma operação cross docking é muito 

complexa para ser modelada analiticamente. O processo de operação do sistema de distribuição 

cross docking possui um comportamento aleatório que pode afetar sua performance geral. Uma 

boa técnica para modelar e analisar um sistema complexo como o cross docking é simulação 

de eventos discretos (Magableh et al. 2005). Na simulação, o analista cria um modelo de um 

sistema real que descreve um processo envolvendo entidades individuais como pessoas e 

produtos. Os constituintes do modelo visam representar, com determinado nível de precisão, o 

processo real.  

Loureiro (2014) define simulação de eventos discretos como sendo uma metodologia 

de simulação dinâmica, em que as variáveis do sistema se alteram em momentos distintos no 

tempo em função de um evento específico. Seus elementos podem ser descritos como: 

entidades, atividades, recursos e controles. 

Segundo o mesmo autor, Loureiro (2014), as características da simulação de eventos 

discretos faz com que este método seja ideal para a modelagem de sistemas que possuem 

processo ou sequencia de operações com forte variabilidade, definida por uma distribuição de 

probabilidade. Apesar de ser possível uma representação do modelo através do uso de funções 

pré-definidas e blocos de construção, deve-se atentar às limitações relacionadas às dificuldade 

de representação de processos complexos ou problemas de roteamento dinâmico e de 

agendamento. 

A Figura 5, a seguir, representa através do ponto de vista da simulação de eventos 

discretos, o sistema em estudo:  



 

Figura 6: Elementos do Sistema (Harrell et al., 2004) 

 

De acordo com Castro et al. (2015), uma etapa importante da simulação e modelagem 

computacional é o teste do modelo em análise. Desta maneira, uma função de produção 

determinística da operação em estudo pode ser criada, de forma a comparar seu resultado para 

os parâmetros do contexto com o output da simulação através de um software adequado. Após 

o uso da função de produção para o teste do modelo de simulação, é possível alterar parâmetros 

do modelo de forma a encontrar a melhor solução para o problema analisado. 

Segundo Novaes (1986), a função de produção descreve os esquemas e máxima 

produção que podem ser definidos a partir de combinações diversas dos insumos. Uma função 

deste tipo relaciona os níveis de produção de um determinado sistema de transportes com 

variáveis básicas de natureza diversa: variáveis técnicas, operacionais e insumos diversos. 

O objetivo deste trabalho é o estudo e a análise de uma operação de cross docking 

através da metodologia de modelagem e simulação de eventos discretos. Com os outputs da 

simulação foi apresentado contribuições para a operação estudada, com a identificação de 

características que podem ser alteradas para a otimização de suas atividades. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Foi realizada uma revisão bibliográfica sobre cross docking para definição do termo, 

identificação de características relevantes do sistema e melhor entendimento da operação. Após 

esta etapa foi introduzido o problema da pesquisa e posteriormente feita a coleta de dados em 

um cross dock da DHL. Com os dados coletados, foi desenvolvido o modelo computacional em 

que o método de modelagem escolhido foi a simulação de eventos discretos através do software 



ProModel. Os dados obtidos foram codificados para uma linguagem computacional. Por 

limitações do software em versão estudantil a simulação não representa fielmente a operação 

estudada, mas criou-se uma ótima ferramenta para analisar recursos, tempos e capacidade. Esta 

ferramenta poderá ser utilizada para planejamento de futuros terminais cross dock e análise do 

atual mesmo não representando de forma fiel o processo. Para garantir a aproximação do 

modelo com a realidade, foi testado uma função de produção. 

A Figura 7 representa as etapas do desenvolvimento da pesquisa: 

 

Figura 7: Etapas do desenvolvimento da pesquisa 

 

 

4. ANÁLISE E RESULTADOS 

 4.1 Problema 

 O terminal cross dock estudado encontra-se dentro de um centro de distribuição e recebe 

carga de 7 clientes. Duas destas cargas vêm do próprio centro de distribuição e chegam através 

de empilhadeiras. As cargas dos outros 5 clientes chegam em caminhões próprios e são 

descarregadas entre as 4 docas do cross dock. Após a descarga as cargas são divididas em 10 

filas, estas são classificadas pelas cidades destino das cargas. A figura a seguir mostra o layout 

do terminal cross-dock. 

 



 

Figura 8: Layout cross dock 

 

A carga dos veículos de entrega ocorre entre as quatro e oito da manhã. As cargas que 

serão carregadas neste veículo são as que chegarem entre meio-dia de dois dias antes da entrega 

até meio dia do dia anterior. Este procedimento ocorre pois chegam-se cargas durante o dia 

inteiro e precisava-se definir um critério para fechar a entrega do dia seguinte. A ordem da carga 

dos veículos em relação às filas é feita de acordo com prioridades como: maior número de 

entregas, cidades mais distantes e restrições como horário de entrega. Esta ordem não é fixa, 

ela é definida no dia anterior já que as prioridades mudam.  

 Ao chegar a carga é conferida pelo conferente com a ajuda do auxiliar que 

posteriormente as divide em suas respectivas filas. O conferente confere cada volume de carga 

em 1 minuto e o auxiliar da suporte ao conferente durante este processo e as depois coloca na 

sua fila correspondente. A tabela a seguir mostra a origem das cargas, se estas vieram de dentro 



do centro de distribuição ou pelas docas, o volume por dia por cliente e o horário de chegada 

no cross dock. 

 

Tabela 1: Origem da carga, volume por dia por cliente e horário de chegada 

Origem  Cliente Volume da carga/ dia Horário 

 Centro de Distribuição A 28,5 m3 6:00 

 Centro de Distribuição B 4,2 m3 18:00 

 Externo – Docas C 0,5 m3 12:00 

 Externo – Docas D 2,7m3 22:00 

 Externo – Docas E 1,6m3 12:00 

 Externo – Docas F 8,9m3 12:00 

 Externo - Docas G 5,4m3 12:00 

  

O dado do volume de cargas por dia foi obtido através da média de três meses de 

operação. Para a definição da fila destino de cada carga foi utilizado uma função randômica. 

Esta função randômica também foi utilizada para o processo de carga dos veículos. Os veículos 

chegam entre quatro e oito da manhã, estes ocupam as docas que estão disponíveis, seguindo o 

conceito FIFO (First In, First Out – primeiro a chegar será o primeiro a sair). O primeiro é 

carregado pela fila escolhida randomicamente e assim por diante. Para a carga do veículo o 

conferente precisa de em média 20 minutos para verificar as cargas e o tempo de movimento 

da carga das filas até a doca é em função da sua distância e da velocidade média do auxiliar. 

Para finalizar está etapa, foi considerado um tempo médio de 10 minutos para a liberação do 

veículo, assim a carga sai do sistema. A figura a seguir mostra a interface do modelo. 

 



 

Figura 9: Interface do modelo 

 

  

4.2 Função de Produção 

Para validar o modelo foi feito a análise de recursos humanos para consolidar 22 cargas, 

número máximo encontrado através da simulação.  

Foi analisado quantos recursos humanos do tipo conferentes e auxiliares são 

necessários. Os dados de tempo de operação foram levantados no local acompanhando um dia 

típico. 

  Dados preliminares necessários para a criação da função são: volumes recebidos em um 

dia, tempo de recebimento da carga e tempo de carga nos veículos. A média de volumes de 

cargas recebidos em um dia típico é de 863, esta média foi o resultado da análise de três meses 

de operação. O conferente precisa de 1 minutos por volume de carga para conferência no 

recebimento e de 20 minutos por carga consolidada para carga nos veículos. O auxiliar utiliza 

em média 1,7 minutos por volume de carga para auxiliar na conferência e coloca-lo na fila 

correspondente e 20 minutos para auxiliar na conferência e na carga do veículo por carga 

consolidada. Para o cálculo do tempo médio utilizado pelo auxiliar para o recebimento foi 

considerado que ele auxilia o conferente durante toda a conferência, que sua velocidade média 

é de 4km/h e a distância média percorrida por volume de carga é de 35m. 



 4.2.1 Conferentes 

trecebimento= 863 x 1 = 863 minutos 

trecebimento= 14,4 horas 

A carga dos veículos ocorre no período de 4:00 às 8:00 da manhã e esta operação é 

prioridade, portanto a conferência de recebimentos deve ser feita em um período de 20 horas. 

Como o tempo utilizado para conferência de todas as cargas é de 14,4 horas, apenas 1 

profissional é necessário nesta etapa. 

tcarga= 20 x 22 = 440 minutos 

tcarga= 7,33 horas 

Como o período de carga são de 4 horas o número necessário de conferentes é o tempo 

gasto na carga pelo tempo disponível para esta operação. 

Nconferentes= 7,33/4 = 1,83  2 conferentes 

Como deve-se analisar a operação mais crítica, o número desse recurso humano deve 

ser 2. 

4.2.2 Auxiliares 

trecebimento= 863 x 1,7 = 1 467,1 minutos 

trecebimento= 24,45 horas 

Como explicado no item anterior, a etapa de recebimento deve ser feita em 20 horas e 

de carga em 4, para encontrar o número necessário de auxiliares devemos dividir o tempo usado 

para a etapa da operação pelo tempo disponível. 

Nauxiliares= 24,45/20 = 1,22 2 auxiliares 

 tcarga = 20 x 22 =  440 minutos 

 tcarga = 7,33 horas 

Nauxiliares= 7,33/4 = 1,83  2 auxiliares 

 

Através da função de produção foi possível identificar que para a consolidação de 22 

cargas são necessários no mínimo 2 conferentes e 2 auxiliares por turno. Este resultado está 

alinhado com os resultados dos outputs da simulação mostrados a seguir. 

 

 

4.3 Resultados 

Com os outputs do programa conseguimos concluir que os recursos humanos estavam 

ociosos. Como o modelo não é fiel à operação real, esta conclusão não pode ser considerada 

para fins reais. Esta conclusão foi feita após simular o modelo para situação real com 5 

auxiliares e 3 conferentes, posteriormente para 2 auxiliares e 2 conferentes e por último para 8 



auxiliares e 5 conferente. Foi analisado a quantidade de cargas consolidadas que saiu do 

sistema. A tabela a seguir sintetiza esta informação. 

 

Tabela 2: Cargas consolidadas variando quantidade de recursos humanos 

  

Carga consolidada 
que saiu do sistema 

2 Auxiliares            

2 Conferentes 
22 

5 Auxiliares            

3 Conferentes 
21 

8 Auxiliares            
5 Conferentes 

20 

 

O número ótimo de auxiliares e conferentes é de 2 para cada função. Quando este 

número aumenta ocorre conflito no espaço físico, é possível fazer esta conclusão analisando o 

gráfico a seguir retirado da simulação com 8 auxiliares e 5 conferentes. O gráfico mostra que 

parte da carga ficou bloqueada isto devido ao grande número de recurso humano simultaneos 

em operação. 

 



 

Figura 10: Gráfico - Situação das cargas em operação 

 

 Os gráficos a seguir mostra o percentil de ocupação da docas para o modelo 1 (5 

auxiliares e 3 conferentes) e para o modelo 2 (2 auxiliares e 2 conferentes). 

 



 

Figura 11: Percentil de ocupação das docas - Modelo 



 

 

 

Figura 12: Percentil de ocupação das docas - Modelo 2 



 No Modelo 1 as docas começam a ser ocupadas às 28 horas (4:00 am) e às 31 horas 

(7:00 am) elas já estão quase vazias, diferente do Modelo 2 em que as docas desocupam às 32 

horas (8:00 am). Isso ocorre pois o Modelo 1 possui mais recursos humanos, portanto terminam 

de carregar e liberam as docas 1 hora antes do Modelo 2 com menos recursos. Outro motivo 

para esta diferença de horário é que o Modelo 2 consolida carga de um veículo a mais, portanto 

exige mais tempo para finalizar as operações.  

 Os gráficos a seguir mostram a quantidade de volumes por fila e a quantidade de 

volumes recebidos por cliente para o Modelo 1 e Modelo 2. Para melhor leitura do gráfico a 

tabela abaixo explica a nomenclatura usada no programa. 

Tabela 3: Tabela de apoio 

v carga A Carga Cliente 1 

v carga B Carga Cliente 2 

v carga C Carga Cliente 3 

v carga D Carga Cliente 4 

v carga E Carga Cliente 5 

v carga F Carga Cliente 6 

v carga G Carga Cliente 7 

v total Fila 1 

v total 2 Fila 2 

v total 3 Fila 3 

v total 4 Fila 4 

v total 5 Fila 5 

v total 6 Fila 6 

v total 7 Fila 7 

v total 8 Fila 8 

v total 9 Fila 9 

v total 10 Fila 10 

 

 



Figura 13: Gráfico - Quantidade de volumes por carga por cliente e carga por fila – Modelo 



Figura 14: Gráfico - Quantidade de volumes por carga por cliente e carga por fila – Modelo 2



Tabela 4: Resumo dos Volumes na Operação - Modelo 1 

Nome 
Total de 
Entradas 

Tempo 
Médio 

por 

Entrada 
(Min) 

Média 

de 

Volumes 

Máximo 

de 

Volumes 

Quantidade 

de Volumes 
no Final da 

Operação 

Área de Carga Descarga 1 237,00 443,29 54,72 237,00 0,00 

Área de Carga Descarga 2 43,00 262,18 5,87 43,00 0,00 

Área de Carga Descarga 3 14,00 262,69 1,92 14,00 0,00 

Área de Carga Descarga 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fila 1 72,00 967,84 36,29 72,00 6,00 

Fila 2 76,00 968,63 38,34 76,00 10,00 

Fila 3 76,00 962,05 38,08 76,00 15,00 

Fila 4 88,00 933,81 42,80 88,00 8,00 

Fila 5 76,00 958,67 37,95 76,00 8,00 

Fila 6 68,00 1017,22 36,03 68,00 9,00 

Fila 7 92,00 928,30 44,48 92,00 2,00 

Fila 8 71,00 943,56 34,89 71,00 8,00 

Fila 9 90,00 950,40 44,55 90,00 15,00 

Fila 10 78,00 975,05 39,61 78,00 13,00 

Carga Descarga Interna 493,00 331,02 85,00 493,00 0,00 

Doca saída 1 5,00 30,03 0,08 1,00 0,00 

Doca saída 2 5,00 30,12 0,08 1,00 0,00 

Doca saída 3 5,00 30,14 0,08 1,00 0,00 

Doca saída 4 6,00 30,09 0,09 1,00 0,00 

 

Tabela 5: Resumo dos Volumes na Operação - Modelo 2 

Nome 
Total de 

Entradas 

Tempo 

Médio 
por 

Entrada 
(Min) 

Média de 

Volumes 

Máximo 
de 

Volumes 

Quantidade 

de Volumes 

no Final da 
Operação 

Área de Carga Descarga 1 237,00 739,11 91,23 237,00 0,00 

Área de Carga Descarga 2 43,00 528,13 11,83 43,00 0,00 

Área de Carga Descarga 3 14,00 528,54 3,85 14,00 0,00 

Área de Carga Descarga 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fila 1 72,00 826,92 31,01 72,00 7,00 

Fila 2 76,00 830,89 32,89 76,00 13,00 

Fila 3 76,00 807,49 31,96 76,00 17,00 

Fila 4 88,00 692,67 31,75 88,00 12,00 

Fila 5 76,00 765,08 30,28 76,00 10,00 

Fila 6 68,00 900,72 31,90 68,00 9,00 

Fila 7 92,00 729,92 34,98 92,00 2,00 

Fila 8 71,00 740,54 27,38 71,00 12,00 

Fila 9 90,00 681,93 31,97 90,00 0,00 

Fila 10 78,00 712,70 28,95 78,00 5,00 

Carga Descarga Interna 493,00 496,48 127,48 493,00 0,00 

Doca saida1 6,00 27,14 0,08 1,00 1,00 

Doca saida2 6,00 30,08 0,09 1,00 0,00 

Doca saida3 5,00 30,18 0,08 1,00 0,00 

Doca saida4 6,00 30,12 0,09 1,00 0,00 

 



 

5. CONCLUSÃO 

 O estudo foi bastante relevante para o melhor entendimento sobre operação cross 

docking. A revisão bibliográfica sintetizou a definição desta operação, seus procedimentos e 

classificações.  

 A realização de um modelo com base em uma operação real da DHL e sua simulação 

trouxe uma visão do processo como um todo, suas etapas e resultados. Foi possível identificar 

um ponto para otimizar custos, a ociosidade dos recursos humanos. Simulando o modelo 

alterando apenas a quantidade de recurso humano foi encontrado a combinação em que o 

sistema funciona da maneira mais eficiente, consolidando o maior número de carga.  

Como o modelo não é fiel à operação devido a limitações do programa utilizado em 

versão estudantil, não é possível afirmar que há ociosidade na operação real. Apesar desta 

limitação, pode-se concluir que o uso da modelagem e simulação de eventos discretos é um 

método de baixo custo e alta eficiência para análise de operações. É possível analisar vários 

cenários com a mudança de variáveis e parâmetros do sistema, além disso, é possível também 

dimensionar recursos e locais de forma simples e concisa.  

 

6. CRONOGRAMA 

 

Atividade Jul Ago Set Out Nov 

Definição do Tema                                         

Elaboração do Plano de Pesquisa                                         

Revisão Bibliográfica                                         

Entrega do Relatório Parcial                                         

Análise de Operação Logística                                         

Modelagem do Sistema                                         

Simulação e Análise dos 

Resultados 
                                        

Conclusão                                         

Entrega do Relatório Final                                         

Exposição TFC-EC                                         

 

 

 A pesquisa ocorreu conforme o cronograma, com sua atividades realizadas nas datas 

estipuladas.  
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