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ProModel é uma poderosa ferramenta de simulação para modelar todos os tipos de sistemas de 

manufatura, abrangendo desde pequenos job shops e células de manufatura até produção em grande 

escala e sistemas de manufatura flexível. O ProModel é um software desenvolvido para Windows com uma 

interface gráfica intuitiva e orientada a objeto, o que reduz em muito a necessidade de programação. 

O ProModel permite o trabalho em grupo, possibilitando que diferentes partes do modelo sejam 

implementadas por diferentes grupos e posteriormente sejam agrupadas em um grande modelo final. 

Neste texto será utilizado o exemplo "Mfg_Cost.MOD". Para acessá-lo, abra o ProModel e selecione 

“Demos” (Figura 1). Abrirá a janela indicada na Figura 2, onde o modelo deverá ser selecionado. O modelo 

é carregado conforme apresentado na Figura 3. 

 

 

Figura 1. Tela de abertura do ProModel; selecionar "Demos" 

1. Elementos de modelagem 

O processo de se executar a modelagem de um sistema usando ProModel começa por definir o que 

o software denomina elementos de modelagem. Na Figura 4 tem-se uma lista dos elementos possíveis. 

Todo modelo deve conter ao menos os itens: Locais, Entidades, Processos e Chegadas. No entanto, 

geralmente, também possuem Redes de caminho e Recursos. 

 



3 
 

 

Figura 2. Seleção do modelo de simulação "Mfg_Cost.MOD" 

 

 

Figura 3. Exemplo de modelo para simulação "Mfg_Cost.MOD" 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 4. (a) Menu “Construir”; (b) barra de ferramentas “Construtor básico”; e (c) barra de ferramentas “Construtor 

avançado” 
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1.1. Locais 

Local é um lugar imóvel de processamento ou armazenamento num sistema, para o qual 

Entidades (item 1.2. Entidades) são movidas para serem armazenadas, processadas ou tomar novo roteiro. 

Os Locais podem ser simples (comportam apenas uma Entidade de cada vez) ou múltiplos (comportam 

mais de uma Entidade simultaneamente). 

Os Locais podem possuir regras de entrada e saída. As regras de entrada são usadas para 

selecionar qual a próxima entidade a ser processada. Já as regras de saída são usadas em um Local de 

capacidade múltipla para determinar a ordem com que deixarão o mesmo. 

1.2. Entidades 

Entidade é um item, como um produto em fabricação, que é processado no modelo, ou uma pessoa 

que sofre um serviço, como um cliente atendido no caixa do mercado. A dinâmica conferida pelo ProModel 

às Entidades permite que estas sofram operações cujos resultados são novas Entidades, como reunião, 

divisão e conversão. As Entidades podem receber Atributos (item 1.7. Atributos), que podem ser testados 

para a tomada de decisão ou para se obter estatísticas específicas. 

A imagem que representa uma Entidade pode ser trocada como resultado de uma operação para 

ilustrar uma mudança física da mesma durante uma simulação. 

1.3. Redes de caminho 

Redes de caminho são elementos opcionais e definem o caminho utilizado por Entidades e 

Recursos para se moverem no sistema. As Redes de caminhos são constituídas de nós conectados por 

segmentos (que são definidos graficamente por meio de cliques de mouse) e de interfaces desses nós com 

Locais. Várias Redes de caminhos podem ser definidas, e várias Entidades e/ou Recursos (item 1.4. 

Recursos) podem compartilhar a mesma Rede de caminho. Por outro lado, cada Entidade e/ou Recurso 

só pode estar associado a uma Rede de caminho. 

Os movimentos de Entidades e Recursos ao longo da Rede de caminho podem ser definidos em 

termos de comprimento da rede e velocidade de movimento do Recurso ou Entidade, ou simplesmente 

pelo tempo a ser percorrido na mesma. As distâncias são automaticamente computadas baseando-se na 

escala ajustada pelo usuário ao configurar um layout, mas podem ser redefinidas manualmente. 

1.4. Recursos 

Recursos podem ser pessoas, ferramentas, veículos ou qualquer outro elemento que possa ser 

usado para transportar entidades entre dois Locais, realizar uma operação sobre uma Entidade em um 

Local, ou realizar manutenção em um Local ou em outro Recurso que esteja quebrado. Recursos podem 

ser dinâmicos ou estáticos. O que difere estes dois tipos de Recursos é o fato do primeiro ser vinculado a 

uma Rede de caminhos e o segundo não. 

Regras de decisão podem ser utilizadas para alocar os Recursos e priorizar os carregamentos e 

entregas. Características de movimentação dos Recursos, como velocidades quando cheio e quando 

vazio, aceleração, desaceleração, tempo de carga e descarga, entre outros, podem ser especificados. 
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1.5. Processos 

A lógica de um Processo define qual a operação e o roteamento para cada tipo de Entidade em 

cada Local do modelo. Os tempos de operação ou serviço, requisições de Recursos, lógicas de 

processamento, relações de entrada e saída, condições de roteamento e tempos de movimentação podem 

ser descritos. 

Os tempos de operação podem ser descritos por formas variadas como constantes, distribuições 

probabilísticas, resultados de funções, valores de atributos, resultados de sub-rotinas, etc., ou por uma 

expressão contendo uma combinação destas formas. 

Operações lógicas como IF-THEN-ELSE
1
, laços (loops) e chamadas a subrotinas podem ser 

incluídas. Expressões relacionadas a Recursos como GET, USE, JOINTLY GET juntamente com 

expressões booleanas e palavras reservadas como ACCUM, JOIN, GROUP simplificam a lógica de 

programação e utilização dos Recursos. 

1.6. Chegadas 

Neste menu são definidos os parâmetros para a criação (chegada) de Entidades no modelo. Um 

registro de chegada (cada linha que é criada neste menu do ProModel) é composto de: número de novas 

Entidades por chegada, frequência, Local onde a Entidades é criada, o instante da primeira chegada e o 

número total de ocorrências de chegadas. 

Chegadas podem ser determinísticas, condicionais ou estocásticas; neste último caso, pode-se 

utilizar tanto distribuições probabilísticas pré-definidas quanto definidas pelo usuário para determinar os 

horários e as quantidades das chegadas. 

1.7. Atributos 

Atributo é uma característica / um parâmetro único para um elemento / objeto do modelo. No 

ProModel os Atributos podem ser do tipo inteiro ou real e podem estar associados ou a Locais ou a 

Entidades. Para as Entidades, os Atributos são geralmente empregados para representar características 

tais como cor, número de vezes que foi retrabalhada, prioridade, tempo de operação da Entidade para um 

Local específico, etc. Para os Locais, pode, por exemplo, funcionar como contador, como tempo de 

utilização da máquina, para programar paradas para manutenção preventiva. É possível incrementar, 

decrementar ou executar qualquer operação matemática. 

1.8. Variáveis 

As Variáveis são usadas para tomadas de decisão e cálculo de estatísticas. O valor da Variável 

pode ser monitorado a todo momento e mostrado ao fim da simulação em forma de gráfico ou histograma. 

Estas, assim como os Atributos, podem assumir valores reais ou inteiros. 

1.9. Matrizes 

Similar às linguagens de programação, é possível definir matrizes (uni ou bidimensional) para um 

determinado tipo de Variável, como inteiro ou real. Um exemplo de uso é importar dados de uma planilha 

Excel e armazená-los em uma matriz. 

                                                      
1
 Todas as palavras grafadas em maiúsculo se referem a comandos do ProModel. É recomendado que sejam 

consultados no manual para aprender como estes comandos funcionam. 
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1.10. Macro 

É uma expressão complexa, ou um conjunto de expressões, que pode ser definida apenas uma vez 

e utilizada várias vezes. Macros são extremamente úteis quando pedaços de lógica se repetem em várias 

partes do modelo. 

As Macros assemelham-se à utilização da palavra reservada “#define” na linguagem C de 

programação. Em C seria usado: #define MAX 5. Pode-se definir uma macro como uma interface de tempo 

de execução (RTI Macro). Neste caso, o conteúdo de seu campo “Texto” se torna automaticamente o valor 

da lógica que a Macro está substituindo. As Macros RTI permitem ao usuário trocar facilmente os 

parâmetros do modelo antes de executá-lo, além de permitir a preparação de cenários
2
 múltiplos para 

serem executados em lotes. 

1.11. Subrotinas 

São blocos definidos pelo usuário que recebem valores quando chamadas e podem retornar 

resultados após sua execução. Operações complexas desenvolvidas em várias partes do modelo podem 

ser definidas apropriadamente por uma única Subrotina. 

1.12. Distribuições do usuário 

Os usuários podem definir distribuições estatísticas personalizadas em substituição às distribuições 

fornecidas pelo ProModel. Havendo necessidade, recomenda-se consultar o manual do ProModel. 

2. Instruções para geração de modelo 

Tem-se a seguir instruções detalhadas para a criação de um projeto, do modelo e de seus 

elementos. 

2.1. Criar novo projeto 

Acessar o menu Arquivo e selecionar Novo. O ProModel criará um novo projeto e abrirá a janela 

Informação Geral para que se defina: 

 Título (do modelo); 

 Qual biblioteca gráfica será adotada; 

 Instruções do Modelo - um texto para ser apresentado no início da simulação com orientações 

sobre o funcionamento do modelo; 

 Padrões de unidades adotadas (tempo, geralmente minutos, e distância, geralmente metros, no 

Brasil); 

 Lógica de inicialização - por exemplo, inicialização de variáveis, ou importação de dados de uma 

planilha Excel; 

 Lógica de término - uso similar à lógica de inicialização. 

 

                                                      
2
 O uso de cenário permite que o ProModel execute diferentes simulações automaticamente, variando o valor da Macro 

dentro de uma faixa pré-determinada pelo programador. Por exemplo, para uma lanchonete, o número de caixas 
abertos ser 2, 3 ou 4. 
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Figura 5. Janela para edição das informações gerais do modelo 

 

2.2. Definir Locais 

Para se inserir um Local no modelo, deve-se selecionar um elemento na janela Imagens e em 

seguida clicar na janela Layout. O novo Local será inserido na janela Layout, podendo ser redimensionado 

ou ter sua cor alterada, por exemplo. Simultaneamente será inserido um novo registro na tabela Locais. 

Caso seja necessário apagar um Local, o registro deve ser selecionado na janela Locais. Em 

seguida deve-se selecionar Editar e Excluir
3
. Apertar o botão Delete apaga apenas o elemento gráfico da 

janela Layout, não apagando o registro. 

Na janela Locais pode-se: 

 Alterar o ícone do Local; 

 Redefinir o nome do Local; 

 Redefinir a capacidade de um Local - quantas entidades ele processa simultaneamente; 

 Redefinir o número de unidades de um Local, ou seja, quantos Locais do mesmo tipo de fato 

existem na naquela posição do Layout
4
; 

 Redefinir as paradas - correspondem aos tempos usados para simular falhas aleatórias de 

equipamentos, manutenção de rotina, ajustes, etc. Como parâmetros, define-se: frequência com 

que as paradas ocorrem, o primeiro momento em que um deles ocorre, a prioridade, lógica (se 

houver), e se este está ativa ou não; 

 Redefinir o tipo de estatística a ser coletado; 

 Redefinir as regras de decisão; 

 Realizar anotações / comentários. 

 

Na Figura 5 são apresentados alguns exemplos de Locais, como as máquinas de usinagem, o 

buffer de entrada, o buffer de saída e a esteira transportadora. 

 

                                                      
3
 Este procedimento para apagar registros do modelo serve para todos os menus do ProModel. 

4
 Notar que existe diferença entre definir a capacidade de um local e o número de unidade de um local. Enquanto o 

primeiro indica o número de entidades sendo processadas simultaneamente, o segundo as entidades são processadas 
de forma independente. 
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Figura 5. Exemplos de Locais no modelo "Mfg_Cost.MOD" 

 

2.3. Definir Entidades 

Para inserir uma Entidade, deve-se selecionar um elemento na janela Imagens. O ProModel cria 

um registro na janela Entidades. No exemplo da Figura 6 são apresentados alguns tipos de Entidades. 

Observação: aqui as Entidades são apenas definidas; deve-se ainda programar a chegada das entidades 

no menu de Chegadas, e sua visualização no modelo só ocorrerá durante a simulação. 

Na janela Entidades é possível redefinir: 

 O nome da Entidade; 

 A velocidade com a qual a Entidade se movimenta no sistema quando não são utilizados Recursos 

para a movimentação - por exemplo, se a Entidade for um cliente de banco, não há a necessidade 

de um Recurso para transportá-la na agência bancária; 

 Escolher o tipo de dados estatísticos a serem coletados ao final da simulação. 
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Já na janela Imagens, pode-se: 

 Definir até 7 imagens diferentes para a mesma Entidade, devendo-se, para isso, desmarcar o 

checkbox Novo no canto superior esquerdo; 

 Editar a imagem (cor, tamanho, e rotação); 

 Excluir a imagem; 

 Definir comprimento e largura da Entidade, que são relevantes apenas quando se utilizam Locais 

do tipo Esteira - neste caso, a capacidade da esteira será calculada levando-se em conta as 

dimensões da esteira e as dimensões da Entidade. 

 

 

Figura 6. Exemplos de Entidades no modelo "Mfg_Cost.MOD" 

 

2.4. Definir Redes de caminhos 

As Redes de caminhos são os elementos de mais fácil construção. Deve-se clicar (não é 

necessário manter o botão pressionado) sobre um ponto desejado da janela Layout e movimentar o mouse 

pelo Layout. Dando um clique é possível mudar a direção do segmento de reta e, com um duplo clique, 

inserir o nó final. Como resultado será criado um segmento (ou conjunto de segmentos) bidirecional (flechas 

em ambas as pontas). Na janela Caminhos se observa a criação de um registro contendo dados como 

origem, destino, se se trata de um segmento uni ou bidirecional e a distância (que é determinada 

automaticamente com base na escala pré-estabelecida para o Layout, mas pode ser editada pelo usuário). 
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Na janela Redes de caminho pode-se redefinir: 

 A Imagem, ou mais precisamente, a cor da Rede de caminhos; 

 O nome da Rede de caminhos; 

 O tipo, se passante, ou seja, um Recurso pode passar pelo outro, sem restrição física, ou não 

passante, onde a presença de um Recurso impede a passagem de outro, e mesmo como ponte 

rolante, servindo de restrição física ao movimento de pontes rolantes; 

 Se é considerada a distância entre os pontos inicial e final do segmento ou o tempo para se 

deslocar entre eles. 

 

Além disso, na janela Redes de caminho, ainda são apresentadas outras quatro colunas, cujos 

títulos funcionam como botões: 

 Caminhos (Figura 7) - para definir as origens / destinos para os vários segmentos de cada Rede de 

caminhos; 

 Interfaces (Figura 8) - para definir as interfaces entre os nós e os Locais - sem estas interfaces o 

ProModel não consegue determinar o caminho que deve utilizar para transportar uma Entidade 

entre dois Locais; para se criar uma interface, deve-se dar um clique sobre um nó da Rede de 

caminhos e em seguida clicar sobre o Local ao qual se deseja relacionar o nó; 

 Mapeamento - elemento que o ProModel determina depois que são definidos os Processos, ou 

seja, o mapeamento é criado para cada movimentação de Entidade entre dois Locais; 

 Nós - uma lista dos nós criados para cada Rede de caminhos. 

 

 

Figura 7. Exemplos de Redes de caminho no modelo "Mfg_Cost.MOD", com destaque para os "Caminhos" 
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Figura 8. Exemplos de Redes de caminho no modelo "Mfg_Cost.MOD", com destaque para as "Interfaces" entre os nós e os 

Locais 

 

2.5. Definir Recursos 

Para inserir um Recurso deve-se proceder da mesma forma do que para as Entidades, havendo 

também a possibilidade de editar os elementos gráficos. Na Figura 9 é apresentado um exemplo de 

Recurso, "CellOp" (operador de célula de manufatura). 

Ao se inserir um novo Recurso, na janela Recursos pode-se redefinir: 

 O ícone do Recurso; 

 O nome do Recurso; 

 O número de unidades de um mesmo tipo de Recurso - ou seja, não é necessário definir dois 

Recursos distintos para realizarem a mesma tarefa, basta alterar o número de unidades do 

Recurso de interesse; 

 Os horários de parada, como quebras / manutenção ou pausas para almoço / descanso, da mesma 

forma que ocorre para os Locais; 

 O tipo de estatística a ser coletada; 

 As especificações (Figura 10) do Recurso, como por exemplo: 

o Se o Recurso é estático ou dinâmico e em que Rede de caminhos ele trafegará, se for 

dinâmico; 

o Em que nó o Recurso inicia as suas atividades (Base), para onde ele deve se dirigir fora do 

seu horário de trabalho (F. Turno) e para onde deve se dirigir quando fizer uma pausa 

(Intervalo); 
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o Lógica para pesquisa de Recursos, quando se tem múltiplos Recursos do mesmo tipo: o 

mais próximo, o menos utilizado ou o que está a mais tempo ocioso; 

o Lógica para escolha da próxima Entidade a ser atendida: a que está esperando há mais 

tempo, a mais próxima, a de menor atributo (escolhido à parte) ou a de maior atributo 

(idem); 

o Características do Recurso: velocidade em vazio, velocidade cheio, aceleração, 

desaceleração, tempo para carregar e tempo para descarregar. 

 Forma de pesquisar / buscar trabalho - trata-se de uma lista de Locais onde os Recursos irão 

buscar trabalho tão logo ele deposite a Entidade que ele estiver processando; ou busca de lugar 

para estacionar - uma lista de nós onde o Recurso pode estacionar tão logo ele deposite a 

Entidade que ele esteja carregando. Esta última só é realizada após todas as buscas de trabalho 

terem sido esgotadas; 

 Lógica para o Recurso, como, por exemplo, o elemento gráfico que será utilizado para representar 

o Recurso. 

 

 

Figura 9. Exemplo de Recurso no modelo "Mfg_Cost.MOD" 

 

2.6. Definir Processos 

Ao selecionar o menu Processos, o ProModel apresenta quatro janelas (Figura 11): Layout, 

Processo, Ferramentas e Roteamento para XXX @ YYY, onde XXX deve ser entendido como o nome da 

Entidade no Local YYY da janela Processo. 
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Figura 10. Exemplo de Especificações que podem ser atribuída a um Recurso 

 

 

Figura 11. Janelas utilizadas para definir um processo: Layout, Processo, Ferramentas e Roteamento para XXX @ YYY 

 

Na janela Ferramentas (Figura 12), seleciona-se a Entidade para a qual se pretende definir uma 

lógica. Depois de selecionar a Entidade, clicar no Local de origem e em seguida no Local de destino, 

ambos na janela Layout. Desta forma o ProModel preenche os registros das demais janelas com as 

informações básicas de operação e movimentação. 

Na janela Processo (Figura 13), pode-se (re)definir: 

 Entidade: informa o tipo de Entidade que sofrerá a ação; 
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 Local: é o Local onde a Entidade sofrerá a ação; o ProModel primeiro executa uma operação em 

uma Entidade no Local de origem para depois transportá-lo para um Local de destino; 

 Operação : é onde se define a operação a ser realizada na Entidade no Local informado; o título da 

coluna, Operação, é um botão que abre uma janela (Figura 14 (a)) para edição de lógicas de 

operação mais complexas (mais de uma linha); ainda nesta janela, o ícone  abre a janela 

Construtor de Lógicas (Figura 14 (b)), que dá acesso a todos comando do ProModel e auxilia no 

preenchimento correto dos parâmetros. 

 

 

Figura 12. Janela Ferramentas: permite selecionar o tipo de Entidade, criar um novo processo ou apenas um novo roteamento 

para um processo existente 

 

 

Figura 13. Janela Processo: permite edita o tipo de Entidade, o Local e o tipo de Operação realizada para este tipo de Entidade 

no Local informado 

 

Para cada registro selecionado na janela Processo é possível definir a sua lógica de roteamento na 

janela Roteamento para XXX @ YYY (Figura 15), onde pode-se (re)definir: 

 Saída: o tipo de Entidade que se obtém ao término da operação; 

 Destino: o Local de destino para onde a Entidade de saída seguirá após a operação; neste item é 

possível selecionar como destino EXIT, que é a forma de excluir Entidades do modelo; 

 Regra: regra para escolha do Local de destino (uma mesma Entidade pode ter vários destinos de 

acordo com seus Atributos, por exemplo). A janela de Regras de Roteamento (Figura 16) fornece 
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uma lista de regras e ramificações pré-definidas que a Entidade pode selecionar para seguir até o 

próximo Local dentro do processo estabelecido. A regra de roteamento Primeiro Disponível faz com 

que seja selecionado o primeiro Local disponível dentro do bloco de roteamento de saída. Trata-se 

também da opção “default” caso haja apenas um Local de destino. A opção Começar Novo Bloco 

indica a formação de um novo bloco de roteamento e a opção Quantidade se refere ao número de 

Entidades que aparecerão no Local de destino selecionado (quantidades maiores que um são 

usadas quando os lotes de Entidades são desfeitos ou quando são criadas Entidades adicionais); 

 Lógica de Movimentação: contém as regras de movimentação da Entidade; qual recurso utilizar, 

qual o elemento gráfico que a representará, qual o tempo de movimentação, se ela utilizará o 

Recurso e o reterá ou se o liberará para outra atividade, etc. Aqui também é possível utilizar o 

Construtor de Lógicas (Figura 14 (b)). 

 

 

 
(a) (b) 

Figura 14. (a) Janela Operação: permite edita o tipo de Entidade, o Local e o tipo de Operação realizada para este tipo de 

Entidade no Local informado; (b) Janela do Construtor de Lógicas 

 

 

Figura 15. Janela Roteamento para XXX @ YYY: permite definir a Entidade resultante da operação, o local de destino, a regra 

de roteamento e a lógica de movimentação 
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Figura 16. Janela Regras de Roteamento 

2.7. Definir Chegadas 

Para inserir uma nova Chegada, escolher uma Entidade já definida na janela Ferramentas (Figura 

17) e clicar sobre a janela Layout no Local onde se deseja que as Entidades sejam criadas. Na janela 

Chegadas é criado um novo registro contendo a Entidade e o Local indicados. Nesta mesma janela, pode-

se (re)definir: 

 Entidade, ou seja, se criou errado, não há necessidade de apagar e criar outra; 

 Local onde esta Entidade será criada; 

 A quantidade de Entidades que será criada por vez (similar a um lote); 

 Quando será a primeira vez que a Entidade será criada ("0" corresponde ao início da simulação); 

 Quantidade de eventos de chegada (de 1 a infinitos); 

 Tempo transcorrido entre cada chegada, ou seja, sua frequência; 

 Lógica – pode-se definir alguma lógica relacionada à criação da Entidade, como selecionar o seu 

elemento gráfico ou preencher os campos de Atributos, entre outras; aqui também é possível 

utilizar o Construtor de Lógicas (Figura 14 (b)). 

 Habilitar ou desabilitar a criação de Entidades no Local indicado. 

 

2.8. Definir Atributos 

Para se criar um novo Atributo (Figura 18) deve-se: 

 Informar um nome para o Atributo; 

 Selecionar o tipo, se inteiro ou real; 

 Informar sua classificação, se será atrelado a Locais ou Entidades. 
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Figura 17. Janelas utilizadas para definir uma Chegada: Layout, Chegadas e Ferramentas 

 

 

Figura 18. Janela utilizada para definir Atributos 

 

2.9. Definir Variáveis 

Para inserir uma nova Variável, deve-se definir: 

 O nome da Variável; 
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 O tipo, se inteiro ou real; 

 Valor inicial; 

 Tipo de dados estatísticos que serão coletados. 

 

Para visualizar o valor da Variável durante a simulação, deve-se selecionar o registro da Variável 

na janela Variáveis (globais) e clicar sobre a janela Layout conforme demonstrado na Figura 19. 

 

 

Figura 19. Janela utilizada para definir Variáveis; tem-se a variável "Rejeitados" em destaque na janela Layout 

 

2.10. Definir Matrizes 

Para a definição de Matrizes, deve-se: 

 O nome; 

 As dimensões ("10" para um array de 10 posições, "20,3", para uma matriz de 20 linhas e 3 

colunas); 

 O tipo, se de números inteiros ou reais, strings, ou com base em uma expressão; 

 Se está associada a um arquivo de entrada, em Excel; 

 Se está associada a um arquivo de saída, em Excel; 

 Desabilitar - opção utilizada para que o arquivo de importação, o arquivo de exportação ou ambos 

sejam ignorados durante a simulação, sem excluir o nome da importação ou exportar arquivos do 

registro. Deve-se escolher "Nenhum" para usar os arquivos de importação e exportação 

especificados; 
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 Persistir - quando se executa várias replicações (cenários), pode-se optar por manter os valores na 

matriz de uma replicação para a próxima ou redefinir (desmarcar) os valores da matriz a cada 

replicação. 

 

A Figura 20 apresenta a estrutura para a entrada de dados de uma Matriz. 

 

 

Figura 20. Janela utilizada para definir Matrizes 

2.11. Definir Macros 

Para definir uma Macro (Figura 21) no ProModel, deve-se definir: 

 O nome da Macro; 

 Seu texto, ou seja, o valor que será usado no lugar do nome, quando referenciado no código; 

 Opções - pode-se definir "Parâmetros de Cenário" (Figura 22) e/ou "Grupo de Recursos". 

 

 

Figura 21. Janela utilizada para definir Macros 
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Note que quando usado no ProModel, ao invés de por um valor numérico, atribui-se o nome da 

Macro ao campo. Para este exemplo, note na Figura 9 que ao invés de indicar um número de operadores, 

foi utilizado "Números_de_operadores", e para os cenários simulados este número varia entre 1 e 3 (Figura 

22). 

 

 

Figura 22. Janela Definição do Parâmetro ZZZ 

 

2.12. Definir Subrotinas 

Para definir uma Subrotina (Figura 23), define-se: 

 Um nome a ela; 

 O tipo de dados que esta trabalha: 

o Nenhum - quando não retorna dados, como é frequentemente nas lógicas de inicialização 

e/ou terminação; 

o Inteiro ou real - quando a Subrotina retorna um número; 

o Interativa - similares às do tipo "Nenhum", exceto que também são acessíveis para ativação 

pelo usuário por meio do menu Interagir, durante a simulação; 

 Parâmetros de entrada, se necessários; 

 Lógica - uma ou mais declarações a serem executadas sempre que a Subrotina é chamada. 

Declarações nas Subrotinas devem ser válidas na lógica que chama a Subrotina. A lógica de 

Subrotina pode conter uma declaração RETURN com um valor a ser retornado. 

 

O exemplo "Call Center de Atendimento ao Cliente e Vendas" (sales.mod) (Figura 24) utiliza 

Subrotinas. Na Figura 25 são apresentados os registros das Subrotinas e parte da lógica da Subrotina 

"GroupA_Process_Call_Sub". Na Figura 26 está destacada a chamada da Subrotina na sexta linha dos 

registros de Processo. 
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Figura 23. Janela utilizada para definir Subrotinas 

 

 

Figura 24. Seleção do modelo de simulação "sales.mod" 

 

O exemplo "Modelo de Otimização do Embarque de Conteineres" (Container4.mod) também utiliza 

Subrotinas. Nele são declaradas duas Subrotinas, sendo uma delas a "Calendario". Este rotina é utilizada 

na lógica de inicialização do modelo com o comando ACTIVATE (Activate Calendario). O uso deste 

comando faz com que a Subrotina seja executada independente do resto do modelo, em paralelo. 

2.13. Definir Distribuições de usuário 

Para definir uma Distribuição de usuário deve-se: 

 Dar um nome para a distribuição; 

 Definir se é uma distribuição contínua ou discreta; 

 Se é ou não uma distribuição cumulativa; 

 Definir o modelo de distribuição (Tabela) - no exemplo da Figura 27, em 70% dos casos o valor 

retornado pela distribuição "Dist1" é "1"; nos outros 30% dos casos, "0". 
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Figura 25. Janela de Subrotinas e Lógica da subrotina "GroupA_Process_Call_Sub" do modelo "sales.mod" 

 

 

Figura 26. Uso da subrotina "GroupA_Process_Call_Sub" sendo usada na lógica de Processo 
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Figura 27. Janela de Distribuição de Usuário com exemplo de distribuição 

3. Comandos e construções úteis para se programar no ProModel 

3.1. Combine 

Usado para fazer lotes (agrupamento / paletização). Serve para juntar várias Entidades e 

transformá-las em uma só (seja por algum tempo ou permanentemente). Um exemplo é combinar 4 caixas 

para formar um palete. 

3.2. Desfazer lotes 

Ao invés de utilizar um comando, deve-se especificar na janela Regra de Roteamento (Figura 16) a 

quantidade de Entidades que sairão do Local ao final da operação. 

3.3. INC / DEC 

Usados, respectivamente, para incrementar e decrementar variáveis. 

 Para incrementar utiliza-se o comando INC, o nome da variável, e o valor do incremento; 

 Para decrementar, utiliza-se DEC, o nome da variável, e o valor do decremento; 

 Valores de incremento ou decremento iguais a 1 podem ser omitidos. 

 

Exemplos: 

 INC x é o mesmo que se escrever x = x + 1 

 DEC x é o mesmo que x = x – 1 
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 INC x, 2 é o mesmo que x = x + 2 

3.4. Join 

Comando usado para unir duas ou mais Entidades. Ele deve ser usado na janela Operação (Figura 

14(a)) para a Entidade que está solicitando outra(s) Entidade(s) e na janela Regra de Roteamento (Figura 

16) para as Entidade(s) a serem unidas. 

 

3.5. Get / Free 

Usados respectivamente para capturar e liberar um Recurso, no caso em que várias linhas de 

lógica precisam ser executadas desde o instante em que o Recurso é capturado até o instante em que ele 

é liberado. Exemplo: 

GET recurso 

WAIT 3 min 

FREE recurso 

3.6. Use 

Usado para capturar um Recurso por um período específico de tempo, após o qual ele é 

automaticamente liberado. Exemplo: 

USE recurso for 3 min 

3.7. If-Then (se-então) 

É semelhante em sintaxe ao encontrado em PASCAL, com a diferença de que os comandos não 

são separados por “;” e sim escritos um em cada linha. A sintaxe segue o padrão IF <expressão booleana> 

THEN <processo>. Exemplos: 

IF var1 = 5 THEN wait 2 min 

IF attr1 <> 4 OR var1 > 0 THEN BEGIN 

var1 = 5 wait 2 min 

END 

 

3.8. If-Then-Else (se-então-do contrário) 

Idem ao anterior só que no lugar de BEGIN e END pode-se usar “{“ e “}”. 

 

3.9. While-Do (enquanto-faça) 

Também semelhante ao PASCAL. Sua sintaxe é WHILE <condição> DO <processo>. Exemplo: 

WHILE FreeCap (Loc1) > 5 DO BEGIN 

INC var2, 5 

wait 5 sec 

END 
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Obs:  

 A função FreeCap verifica a capacidade disponível de um Local. 

 O While nem sempre é necessário. Em muitos casos basta utilizar um IF para testar a 

satisfação de uma condição. O motivo para isso é que a própria execução da simulação se 

comporta como um While infinito. 

 

Mais comandos podem ser obtidos na janela Construtor de Lógica (Figura 14(b)). 

4. Simulação 

Para configurar a simulação, acesse o menu Simulação item Opções (Figura 28). Pode-se destacar 

como principais parâmetros a serem configurados: 

 Período de simulação 

o Por padrão é adotado "Tempo"; 

o Tempo de aquecimento e tempo de simulação - o tempo de aquecimento serve para por o 

modelo em regime, o que é útil para sistemas que não param ou que têm seu estado 

preservado de um dia para o outro. Não há coleta de dados estatísticos durante o tempo de 

aquecimento. Já o tempo de simulação facilita para o usuário automatizar o processo de 

parada do simulador. Para o exemplo da Figura 28, a simulação será executada por 15h (5h 

de aquecimento e 10 de simulação); 

 Precisão do relógio - quanto menor a precisão, mas demorada é a simulação; recomenda-se 

determinar a precisão com base nos tempos utilizados no modelo, ou seja, se as operações 

ocorrem em minutos, não há necessidade de uma precisão de segundos; 

 Número de replicações - uma que os modelos utilizam dados estatísticos para chegada de 

Entidades, Operações, Movimentações, entre outras, é importante simular o modelo diversas vezes 

para que seus resultados possam ser analisados estatisticamente; 

 Desabilitar (recursos do simulador) - durante a elaboração do modelo a animação é útil para achar 

problemas de modelagem enquanto os resultados não são tão úteis; com o modelo pronto, pode ser 

que a animação não seja mais útil, enquanto as demais informações sejam; 

 No início - em alguns casos auxilia pausar o modelo no início da simulação para poder ajustar a 

velocidade da mesma a fim de visualizar os detalhes das operações. 

5. Visualização das estatísticas do modelo 

Após a simulação o ProModel pergunta ao usuário se deseja visualizar os dados (Figura 29). Se o 

usuário confirmar, o software apresenta os dados coletados em forma de tabelas e gráficos no software 

Output Viewer. 

São muitos os dados apresentados pelo ProModel, Na Figura 30 são apresentados alguns dados, 

aqueles que os desenvolvedores do software julgaram mais relevantes. No entanto, atente que cada 

experimento de simulação tem um objetivo específico e, consequentemente, os dados mais relevantes 

podem ser outros. Portanto é fundamental entender o sistema e o modelo para interpretar corretamente os 

dados de saída. 
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Figura 28. Opções de simulação 

 

 

Figura 29. ProModel questiona se o usuário deseja ver os resultados 
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Figura 30. Visualização dos dados da simulação 

 

A Figura 31 ilustra a quantidade de Entidades que foram produzidas, o tempo médio no sistema e o 

tempo médio em operação. No geral é esperada uma alta produtividade e que o tempo médio em operação 

seja o mais próximo do tempo médio no sistema. Se o tempo médio em operação for muito menor que o 

tempo médio no sistema, isso pode ser um indicativo de gargalos ou filas. 

 

 

Figura 31. Quantidade de entidades que passaram pelo sistema, tempo médio no sistema e tempo médio em operação 

 

Na Figura 32 estão ilustrados os estados das Entidades. O estado mais evidente é "% Em 

Operação", que é a porcentagem de tempo que a Entidade passou em processamento em um Local. No 

entanto é necessário entender o que são os estados: 

 % Em Lógica de Movimentação - a porcentagem de tempo que a Entidade se move de um Local 

para outro durante a simulação, incluindo qualquer tempo de atraso incorrido na lógica de 

movimento, e incluindo qualquer momento em espera de um Recurso se tornar disponível quando 

esse Recurso for solicitado na lógica de movimentação; 

 % Aguardando - porcentagem de tempo que a Entidade aguarda por um Recurso, outra Entidade 

ou espera uma condição para começar a processar ou ser movida para o próximo Local; 

 % Bloqueado - a porcentagem de tempo que a Entidade passa esperando por um destino 

disponível. 
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Figura 32. Estados das entidades 

 

Na Figura 33 estão ilustrados os estados dos Recursos. O estado mais evidente é "% Em Uso", 

que é a porcentagem de tempo que o Recurso gastou ao processar uma Entidade ou ao serviço de um 

Local ou outro Recurso que estava desativado. Isso também inclui o tempo de inatividade. No entanto é 

necessário entender o que são os estados: 

 % Movimentação para uso - a porcentagem de tempo que o Recurso passou viajando para um 

Local ou outro Recurso para transportar ou processar uma Entidade ou para atender um Local ou 

outro Recurso; 

 % Movimentação para parada - quando for especificado para voltar à base se estiver ocioso (Figura 

10), corresponde à porcentagem de tempo que o Recurso passou viajando para um nó de caminho 

para estacionar ou viajar para o nó de inatividade; 

 % Ocioso - a porcentagem de tempo que um Recurso estava disponível, mas não estava em uso; 

 % Parada não planejada - a porcentagem de tempo que o Recurso estava indisponível / 

impossibilitado para uso, por exemplo, quebrado. 

 

 

Figura 332. Estados dos recursos 
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Na Figura 34 estão ilustrados os estados dos Locais de capacidade única. O estado mais evidente 

é "% Em Operação", que é a porcentagem de tempo que o Local, muito provavelmente representando uma 

máquina ou uma estação de montagem, está realizando uma operação em uma Entidade. No entanto é 

necessário entender o que são os estados: 

 % Setup - a porcentagem de tempo que o Local ficou inativo aguando ser configurado para uso; 

 % Ocioso - a porcentagem de tempo em que o Local estava disponível, mas não estava em uso; 

 % Aguardando - a porcentagem de tempo em que o Local estava aguardando um Recurso, ou 

uma Entidade, incluindo JOIN, LOAD e MATCH ou uma condição WAIT UNTIL para começar a 

processar; 

 % Bloqueado - a porcentagem de tempo que o Local aguardou por um destino liberado; 

 % Parada não planejada - a porcentagem de tempo em que o Local estava indisponível. 

 

 

Figura 34. Estados dos locais de capacidade única 

 

Na Figura 35 estão ilustrados os estados dos Locais de capacidade múltipla. Seus estados 

possíveis são: 

 % Vazio - a porcentagem de tempo em que um Local não possui Entidades; 

 % Parcialmente ocupado - a porcentagem de tempo em que um Local possui Entidades, mas não 

foi preenchido até a capacidade; 

 % Cheio - a porcentagem de tempo em que um Local foi preenchido até a sua capacidade com 

Entidades. 

 

Os dados apresentados entre as Figuras 32 a 35 também podem ser apresentados de forma 

tabular, na forma absoluta, e não em porcentagem de utilização. Para isso, pode-se acessar o menu 

Tabelas (Figura 36). 

Outro recurso do software Output Viewer é a possibilidade de exportar os dados para o Microsoft 

Excel (Figura 37). Desta forma, ele dá ao usuário a possibilidade de fazer outras análises que não estavam 

originalmente previstas no pacote de simulação / visualização. 
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Figura 35. Estados dos locais de capacidade múltipla 

 

 

Figura 36. Menu Tabelas, permite a visualização de todos os dados, de forma tabular, e de forma absoluta (não porcentual) 

 

 

Figura 37. Menu Exportar, permite exportar os dados para o Microsoft Excel 


