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Resumo: Este artigo descreve o desenvolvimento de um estudo realizado em uma empresa Paranaense que fabrica papel e produtos
simulares. Em especial, o estudo foi feito no setor da fábrica responsável pela produção de pasta de madeira, matéria prima para a
fabricação do papel. O projeto realizado utilizou simulação computacional para analisar novos cenários para fabricação
termomecânica dessa pasta, pois sabe-se que em breve a empresa passará por um aumento de demanda. Dois cenários visando
aumento de produtividade e qualidade foram analisados. No primeiro cenário, apenas uma alteração de layout é proposta. No
segundo, propõe-se uma alteração que envolve uma significativa restruturação do setor e um certo investimento financeiro. Os
resultados das simulações, do balanço de massas e da análise financeira confirmaram a viabilidade das propostas analisadas, que
apresentaram economia de energia, melhoria de qualidade do produto (pasta de madeira) e rápido retorno do investimento.
Palavras chaves: Fabricação termomecânica de pasta de madeira, Simulação computacional discreta, Melhoria de processos.
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RESUMO
Este artigo descreve um estudo de caso em uma indústria eletroeletrônica cujo objetivo é propor e aplicar uma metodologia de
análise de robustez de cadeias de suprimentos baseada em matrizes ortogonais de Taguchi e simulação computacional. Foram
avaliados dois diferentes cenários na busca da configuração da cadeia mais robusta às variações inesperadas de demanda, atraso
nas entregas de matérias primas e na produção de produtos acabados. Os resultados desse estudo permitem que as empresas
compreendam a complexa dinâmica nas relações entre os diversos fatores que modelam a operação de uma cadeia produtiva e
fornecem orientações para auxiliar na gestão de uma empresa de forma a minimizar o impacto das incertezas sobre seu
desempenho.
PALAVRAS CHAVE. Robustez, Simulação, Métodos Taguchi.
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