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RESUMO 

0 objetivo deste trabalho e explorar oportunidades para o emprego da Simula<;ao de 

Sistemas como ferramenta util para a tomada de decisao em Gerenciamento de 

Projetos. Tambem busca mostrar brevemente como funciona o processo de analise 

de decisao no ambiente empresarial e apresentar urn panorama sobre conceitos 

estatfsticos pertinentes. 0 estudo e fundamentado em teorias de areas de 

conhecimento Hpicas do Gerenciamento de Projetos, identificadas a partir de 

pesquisa quantitativa feita com profissionais da area, sobre os principais problemas 

encontrados em seus projetos. Com as respostas da pesquisa, discutem-se 

propostas de solu<;ao destes problemas, com base na Simula<;ao de Sistemas. 

A metodologia empregada se baseia no desenvolvimento de uma proposta 

de resolu<;ao de exemplos de casos, onde se explora a utiliza<;ao da simula<;ao com 

o software Crystal Ball®. Posteriormente, discutem-se os casos com enfase nos 

respectivos riscos e processo de tomada de decisao, bern como outras 

oportunidades de utiliza<;ao da Simula<;ao de Sistemas. 

xi 



1 

1 INTRODUCAO 

0 risco envolvido em urn projeto e parte inerente dos processos decis6rios e 

pode ser devidamente quantificados e qualificados. para que a tomada de decisao 

deixe de ser apenas uma jogada de sorte. Hoje, dentro da nova abordagem do 

Gerenciamento dos Riscos ha ferramentas que podem ser utilizadas, com uma visao 

pr6-ativa em relagao aos eventos incertos do futuro, de forma a evitar seus efeitos 

prejudiciais ao projeto. 

Criterios subjetivos para a selegao de projetos nao sao garantia de sucesso. 

As vezes, eles levam a empresa a fazer gastos nao previstos ao Iongo do tempo, par 

falta de uma ferramenta que mostre, de forma inequfvoca, quais sao as 

possibilidades reais de sucesso em relagao a outro projeto. 

0 tema desta monografia refere-se a utilizac;ao de uma ferramenta util para 

apoiar a tomada de decisao no gerenciamento dos riscos inerentes aos projetos. 

Esta ferramenta deve direcionar o controle sobre os tres aspectos a seguir, de 

maneira menos intuitiva e mais racional: 

a) a probabilidade de acontecer o evento; 

b) a conseqOente perda como evento; 

a) o ganho par assumir o risco. 

1.1 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

0 objetivo deste trabalho e explorar a simulagao de Sistemas como uma 

ferramenta util no auxilio a tomada de decisao no Gerenciamento de Projetos, em 

propostas para a implementagao de projetos e processos. Tambem se busca ilustrar 

as vantagens da simulac;ao para apoiar estudos quantitativos e probabilfsticos do 

Gerenciamento dos Riscos de Projetos. 
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1.2.1 Objetivos Especfficos 

Urn dos objetivos especfficos e empregar urn software de simula<;:ao para a 

analise de riscos nos projetos. Esta analise e feita tomando-se como base o Metodo 

de Monte Carlo, para quantificar as incertezas dos projetos apresentados como 

exemplo. 

Finalmente, pretende-se, atraves dos recursos da simulac;ao de sistemas, 

ilustrar urn meio que pode facilitar o processo de tomada de decisao no 

gerenciamento de projetos. 

1.3 JUSTIFICATIVA 

Com a simula<;:ao se pretende ilustrar, de uma maneira simples, direta e de 

facil entendimento, como informa<;:6es se traduzirao em decis6es de projetos. 0 

Crystal Ball e urn software de simula<;:ao que, bern explorado, e util para mostrar OS 

resultados na forma de probabilidades, permitindo uma analise precisa sobre as 

informa<;:6es de urn projeto. 

Criar boas alternativas para gerenciar os riscos e uma das mais importantes 

fun<;:6es do gerenciamento de projetos. Muitas vezes, ha oportunidades de ser fazer 

analises adicionais ou, por outro lado, ter mais informa<;:6es antes de comprometer 

urn recurso ou urn projeto. Muitos projetos tambem nao tern dados hist6ricos que 

possam nos dar pistas sobre como avaliar os riscos que estao associados a estes 

projetos. 

Os exemplos apresentados em areas bern diversificadas de atua<;:ao dao 

uma ideia do leque de diferentes situa<;:6es em que se pode usar a simula<;:ao para 

prever tendemcias, analisar as causas de urn comportamento ou fazer estimativas 

para o futuro. 
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1.4 METODOLOGIA 

A metodologia aplicada foi a pesquisa quantitativa, utilizando questionarios, para urn 

publico-alvo de gerentes de projeto e profissionais envolvidos em projetos. As 

perguntas eram sobre os principais problemas encontrados em projetos. Com as 

respostas da pesquisa, discutiu-se propostas de soluc;ao dos principais problemas 

identificados da area de atuac;ao do Gerenciamento de Projetos. 

Para os calculos efetivados no trabalho, utilizamos principalmente o software 

Crystal Ball® e seus componentes. A metodologia incluiu: 

o Selec;ao dos problemas potenciais de riscos em projetos, 

escolhidos entre os temas mais citados na pesquisa entre 

profissionais da area de gerenciamento de projetos. 

o Aplicac;6es ilustrativas dos problemas I casos tfpicos das areas 

apontadas - projetos, industria, servic;os. 

o Discussao dos resultados das aplicac;6es, mostrando como se 

chegaram as conclus6es usando a simulac;ao. 

o Considerac;6es finais sobre o estudo com enfase nas 

oportunidades de novas aplicac;6es da simulac;ao em projetos. 

1.5 FORMULA<;AO DO PROBLEMA 

Na analise de projetos existe uma dificuldade de se avaliar as condic;6es reais de 

tempo, custo e qualidade para a tomada de decisao. Muitas vezes, associam-se 

riscos desnecessarios, que podem comprometer o sucesso do projeto. 0 objetivo 

deste trabalho e empregar a tecnica de simulac;ao para facilitar decis6es, com a 

finalidade de reduzir os riscos em projetos e ilustrar com exemplos, aplicac;6es 

praticas nestes campos. 
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1.6 ESTRUTURA DA MONOGRAFIA 

A monografia esta estruturada em tres capltulos, alem desta lntroduc;ao. 

0 capitulo 2 apresenta a fundamentac;ao te6rica, na qual se faz uma revisao 

bibliografica sobre gerenciamento de projetos - mais especificamente sobre as 

diversas formas de analise de projetos e OS proceSSOS de tomada de decisao. 

Tambem ha uma rapida revisao sobre o tratamento dado nos casos de riscos nos 

projetos e as metodologias empregadas para a sua avaliac;ao. Posteriormente, 

explora-se a construc;ao de modelos e os processes de simulac;ao pelos quais 

aprofundamos nosso estudo na Simulac;ao de Monte Carlo, utilizando o software 

Crystal Balf> e suas aplicac;6es. 

0 capitulo 3 ilustra exemplos de casos resolvidos com o uso de simulac;6es 

utilizando o Crystal Ball, explorando a ferramenta como urn diferencial na tomada de 

decisao dos casos apresentados. 

Os resultados da pesquisa sao urn norteador para os exemplos 

apresentados, quando se e posslvel comparar os resultados com e sem a utilizac;ao 

da ferramenta de modelagem. 

No capitulo 4 sao apresentadas as considerac;6es finais e conclusao. Nos 

apendices uma reproduc;ao de telas de uma aplicac;ao no MS-PROJECT e o 

questionario da pesquisa utilizada nesta monografia. 
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2 FUNDAMENTACAO TEORICA 

2.1 TOMADA DE DECISAO 

Segundo Schuyler (2001, p.4), a maioria dos problemas de decisao e 

alocacao de recursos: onde n6s devemos alocar nosso dinheiro, tempo e outros 

recursos? Analise e Decisao envolvem conceitos emprestados da teoria das 

probabilidades, estatfstica, psicologia, financas e pesquisa de operacoes. 

As tecnicas de Analise de decisao sao universais e podem ser aplicadas na 

vida pessoal ou profissional. Em Gerenciamento de Projetos, geralmente, estes 

processes de tomada de decisao envolvem tres tipos de problemas: 

a) escolher entre alternativas: 

comprar, fazer, construir ou alugar; 

tipo ou numero de unidades de equipamento para comprar; 

melhor uso ou disponibilidade do ativo. 

b) valor do orcamento: 

projeto ou valor do risco, ou elemento dos projetos ou riscos; 

transac;6es estimadas ou procedimentos do projeto. 

c) determinar o valor 6timo para as variaveis de decisao: 

quantia ofertada para o valor da oportunidade da oferta; 

capacidade 6tima ou configuracao para a facilidade ou equipamento. 

Todas estas decis6es parecem recair basicamente em uma destas 

categorias e podem ser avaliadas (cada grupo) de maneira similar. Entretanto, 

precisamos de urn caminho para medir o valor da incerteza. 

Aplicar a Analise para tomada de decisao requer: 

a) capturar julgamentos sobre os riscos e as incertezas tanto quanto a 

distribuic;ao de probabilidade; 

b) ter uma medida unica para o valor ou a qualidade dos resultados; 

c) p6r estes juntos como calculo do valor esperado; 

d) dispor de uma forma 16gica, consistente, que incorpora julgamentos 

sobre riscos e incertezas, e o que se busca com a Analise da tomada de 

decisao. Quando as incertezas sao significativas, estas tecnicas sao 0 

melhor caminho para decis6es de projetos com credibilidade. 
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Embora esta ciencia tenha emergido como uma subcategoria da ciencia do 

gerenciamento nos anos 60, muitas polfticas de tomada de decisao sao ainda urn 

elo fraco nas organizagoes, a despeito de grande sofisticagao e tecnicas cientfficas 

existentes. 

A crescente complexidade dos neg6cios, a velocidade e pressao da 

concorremcia nos conduzem, cada vez mais, a aumentar e melhorar a nossa tomada 

de decisao. Pessoas sao maduras no planejamento tradicional e avaliagoes praticas, 

e negociar com a incerteza parece urn incremento 16gico. Schuyler (2001 ,p.5). 
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FIGURA 1 - PROCESSO DE ANALISE DE DEC I SAO 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

FONTE: SCHUYLER (2001 ,p.23). 
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Tomar decisoes sofisticadas nao significa que elas sejam mais complicadas. 

Podemos resolver problemas no verso de urn envelope, entretanto, os custos baixo

moderados de softwares disponlveis para implementar metodos com mais precisao 

nos leva a concluir que estas tecnicas podem conduzir a decisoes mais rapidas e 

mais confiaveis. (SCHUYLER, 2001 ,p.5). 

FIGURA 2 - AVALIA<;AO DO ELO FRACO DA CADEIA 

DESENHO DE 
ENGENHARIA 

PRODU<;AO 

OUTRAS 
ENGENHARIAS E 
DISCIPLINAS DE 

CIENCIAS 

FONTE: SCHUYLER (2001 ,p.25) 

Na primeira impressao, pode-se pensar que o uso do DA requer mais 

trabalho do profissional. Na verdade, DA economiza tempo no total. Ha muitas 

razoes para isso: 

a) ha urn processo de avaliacao da decisao. lsto mantem o time do projeto 

direcionado; 

b) ha me nos trabalho adicional nos casos de "e-se". A Distribuicao de 

Probabilidade caracteriza esta possibilidade; 
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c) as analises incorporam a func;ao de valor (polftica de decisao). Esta e a 

medida de valor de cada saida ou alternativa. 0 direcionamento esta em 

progredir atraves dos objetivos da organizac;ao e qualquer negociac;ao e 

explicitamente colocada como politica de decisao. (SCHUYLER, 2001 ). 

2.2 TRES PI LARES DA ANALISE DA DECISAO 

Schuyler (2001 ,p.53) relata que nao podemos esquecer que a analise da 

decisao tern tres caracteristicas-chave: 

a) julgamento como Probabilidades: usualmente n6s pedimos a pessoa de 

maior sabedoria disponivel para expressar o seu julgamento sobre riscos 

e incertezas como distribuic;ao de probabilidades; 

b) medida de Valor Unico: a empresa ou tomador da decisao tern uma 

medida da saida como urn (mica parametro, isto e, a func;ao de valor ou 

func;ao-objetivo que n6s procuramos otimizar. Por exemplo, muitas 

companhias que nao tern como meta o lucro usam o Valor Presente ou 

Valor Presente Uquido para fluxo de caixa, para este prop6sito. Esta 

func;ao de valor pode ser composta de varios criterios que representam 

medidas para cada urn dos varios objetivos; 

c) Valor Esperado: o EV calculado e a base para calcular o valor sabre uma 

incerteza. As medidas de saida sao: EV, o peso medio da probabilidade 

para cada alternativa. 

Algumas pessoas se sentem desconfortaveis, ao se quantificar os riscos. 

Outras podem nao se convencer aplicando o metodo do conceito do EV, porque nao 

tern uma condi<;ao de experimento repetido muitas vezes, por exemplo. 

Schuyler (2001 ,p.55-58), considera que a grande maioria das falhas de 

analise de decisao reside no item valor da func;ao. Em gerenciamento de projetos, 

n6s precisamos urn caminho quantitativa de relatar custos, cronogramas e 

desempenho; entao, e o nosso conhecimento em como fazer negociac;ao em uma 

dimensao contra a outra. lsto se torna mais dificil, quando envolvemos saude, 

reduc;ao de emissao, seguranc;a. Se n6s aumentamos a seguranc;a ou aumentamos 
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a qualidade deste tipo de servi9o, usualmente n6s aumentamos o pre9o. Entretanto, 

como negociar dinheiro contra vidas humanas? E quanta isto custa? 

E diffcil decidir, quando ha objetivos subjetivos. Existem algumas formas de 

se estruturar decis6es em tais casas. 0 ponto inicial e sempre: ser clara sabre os 

objetivos. As decis6es sao mais faceis, se direcionadas a urn unico objetivo. 

Considerar estes exemplos como objetivos unicos: 

a) para corpora96es: maximizar o valor para o acionista; 

b) para governos: maximizar a qualidade de vida para os cidadaos; 

c) para associa96es profissionais: maximizar os valores organizacionais 

para os membros; 

d) para indivfduos: maximizar felicidade pessoal no tempo de vida. 

Medidas de valor por multiplos criterios tern varios componentes. Algumas 

vezes, e praticamente impossfvel desenvolver urn projeto porque e inconveniente ou 

o desenvolvimento do modelo do projeto para o valor avaliado naquele momenta 

nao e adequada as estrategias da empresa. 

Polfticas de decisao conflitam interesses por causa dos multiplos objetivos. 

0 gerenciamento deveria deixar clara sabre quais interesses devem ser otimizados. 

Todas as formas de abordagem conduzem a uma unica medida possfvel de 

safda. A tomada de decisao mostra claramente o risco e suas probabilidades, as 

quais usam para pesar as possfveis safdas. 

Depois de aplicar as possibilidades, n6s chegamos a urn valor unico para 

cada alternativa. Usando probabilidade neste caminho e muito melhor do que 

reconhecer o "risco" como simplesmente mais urn criteria. 

2.3 SIMULAQAO DO METODO DE MONTE CARLO (MMC) 

Depois de percorrermos os passos de 1 a 4 no processo de Analise para 

tomada de Decisao (AD), esta identificada, na Figura 1, que qualquer modelo 

envolve possibilidade de eventos e entao recorremos a pessoa com mais 

experiencia no assunto para avaliar a chance deste evento ocorrer (como 
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distribui9ao de probabilidade). A analise de Monte Carlo e urn dos carros-chefes de 

analise para a tomada de decisao. (SCHUYLER, 2001 ,p.24). 

A simula9ao Monte Carlo e basicamente urn experimento amostral, cujo 

prop6sito e estimar a distribui9ao de uma variavel de safda que depende de varias 

entradas de variaveis probabiHsticas. Exemplo: Como e a distribui9ao, ou urn 

desconto acumulado de fluxo de caixa no quinto ano, ou uma infla9ao ap6s o quinto 

ano, ou taxa de crescimento, ou as despesas de opera9ao? Se usarmos de 

diferentes combina96es de entrada, n6s teremos criado uma distribui9ao de 

possfveis valores para a acumula9ao do fluxo de caixa, descontado que prove urn 

indicador da probabilidade de safda. 

2.4 0 SIGNIFICADO DO TERMO MONTE CARLO 

Conforme Evans (2002, p.6), o termo Simula9ao Monte Carlo foi o primeiro 

usado durante desenvolvimento da bomba at6mica como urn nome-c6digo, para a 

simula9ao computacional da fissao nuclear., Pesquisadores usaram este termo por 

causa da similaridade da amostra rand6mica ou aleat6ria em jogos de sorte, tais 

como as roletas no famoso Cassino de Monte Carlo. Esta e, muitas vezes, usada 

para avaliar o impacto esperado de trocas de polfticas e riscos envolvidos em 

tomadas de decisao, isto e, muitas vezes definido como a probabilidade da 

ocorrencia de uma safda nao desejada. As simula96es de sistemas mostram 

seqOencias explfcitas de modelos de eventos que ocorrem atraves do tempo. Entao 

inventario, filas, manufaturas e analise de problemas de processos de neg6cios 

estao entre as tfpicas situa96es endere9adas nas quais os sistemas de simula9ao 

sao usados. Alguns autores usam o termo estatico (independente do tempo) e de 

dinamica (dependente do tempo) para distinguir entre Monte Carlo e Modelos de 

Simula9ao de Sistemas. 

2.5 SIMULACAO MONTE CARLO E MODELOS DE SISTEMAS DE SIMULACAO 
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A Simula<;ao ou Metodo de Monte Carlo (MMC) pode ser conceituada como 

urn metodo de simula<;ao estatfstica. (EVANS, 2002, p.2). Metodos de simula<;6es 

estatfsticas podem ser definidos, em termos gerais, como qualquer metodo que 

utilize uma sequencia de numeros randomicos, para gerar a simula<;ao. 0 Metodo de 

Monte Carlo vern sendo utilizado ha seculos, mas somente nas ultimas decadas esta 

tecnica ganhou status de metodo numerico completamente desenvolvido e habilitado 

a tratar das mais complexas aplica<;6es. 

Monte Carlo, atualmente, e utilizado em diversos campos- da simula<;ao de 

complexos fenomenos ffsicos, como a condu<;ao da radia<;ao na atmosfera terrestre 

e a simula<;ao de processos subnucleares esotericos de alta energia a situa<;6es 

bern mais triviais, como urn jogo de Bingo. 

Em muitas aplica<;6es de Monte Carlo, o processo ffsico e simulado 

diretamente e nao e necessaria escrever as equa<;6es diferenciais que descrevem o 

comportamento do sistema. A unica exigencia e que o sistema seja descrito por 

Fun<;6es Oensidade de Probabilidade (FOP). Uma vez definidas as FOP's, a 

Simula<;ao de Monte Carlo pode proceder a amostragem aleat6ria para as FOP's. 

Algumas intera<;6es sao realizadas e o resultado desejado e dado em fun<;ao da 

media obtida das diversas observa<;6es. 

Para realizar o processo de amostragem, e necessaria possuir algum 

metodo de gera<;ao de numeros aleat6rios, uniformemente distribufdos no intervalo 

[0, 1 ]. Os resultados destas amostras randomicas ou intera<;6es devem ser 

acumulados de maneira apropriada para produzir o resultado desejado, mas a 

caracterfstica fundamental do MMC e usar tecnicas de amostragem randomica para 

chegar a solu<;ao do problema. 

0 Metodo de Monte Carlo fornece solu<;6es aproximadas a uma variedade 

de problemas matematicos, atraves de testes (experimentos) de amostragens 

estatfsticas em computador. 0 metodo aplica-se extraordinariamente bern, tanto a 

problemas absolutamente nao probabilfsticos, quanto a problemas com estrutura 

inerentemente probabilfstica (FISHMAN, 1995). 

2.5.1 Conceito Fundamental 
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A parte fundamental de urn processo de simulac;ao e a construc;ao do 

modelo. A definic;ao dos valores e eventos incertos - e como eles se relacionam - e 
tarefa do analista, o que e determinante fundamental da qualidade do resultado. Os 

mecanismos de gerac;ao de numero aleat6rios, acumulac;ao dos resultados e 

gerac;ao de relat6rio sao suportados por softwares ja suficientemente validados, 

conforme mostrados a Figura 3 (GREY, 1995). 

FIGURA 3 - ELEMENTOS DA SIMULA<;AO 

Dcsni~io das Uctennina9\o 
lnc~rtezas ~ dnRela~~~ An81isr 

ValorB r rniN Valoru e 
l:HIII05 E-nntos 
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Sup<.Ttildo :1" lo Soft wan: !\lecanism~ pant Afumolii~o 

Gen!flode Dos __. Apnsenl~lo de 
Ntimer~~ Resnlt:ado~ Rela16rlo 
A'kat6rios 

FONTE: adaptado de GREY (1995). 

A realizac;ao da Simulac;ao de Monte Carlo pode ser esquematicamente 

definida em tres etapas, conforme Figura 4 . 

FIGURA 4 - ESQUEMA DO PROCESSO DE SIMULA<;AO DE MONTE CARLO 
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FONTE: Adaptado de Siqueira Campos e Assoc. (2002,p.79) 
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A partir da construc;ao do conjunto de distribuic;6es de frequencia e da 

definic;ao de suas inter-relac;6es, e posslvel, atraves da utilizac;ao de softwares, 

realizar centenas ou milhares de interac;6es e armazenar os resultados destas 

interac;6es, criando assim uma distribuic;ao de frequencia (Figura 5) dos resultados 

obtidos Ul(s) variavel (eis) definida(s) como de salda). 

FIGURA 5- DISTRIBUI<;AO DE FREQUENCIA DA VARIA VEL DE SAfDA 

VPL (em R$ mil) 
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FONTE: Adaptado de WERCKMAN,2002 

2.5.2 Teorema do Limite Central 

Este teorema assegura que a soma ou a media de variaveis aleat6rias 

independentes, as quais podem ser ou nao normalmente distribuldas, se 

aproximarao de uma distribuic;ao normal quando o numero de variaveis aleat6rias 

aumentar. 

Podemos resumir o Teorema do Limite Central a duas assertivas: 

a) se a populac;ao sob amostragem tern distribuic;ao normal, a distribuic;ao 

das medias amostrais tambem sera normal para todos os tamanhos de 

amostra; 

b) se a populac;ao basica e nao normal, a distribuic;ao de medias amostrais 

sera aproximadamente normal para grandes amostras (STEVENSON, 

1981 ). 
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2.5.3. Correla<;6es entre variaveis 

Frequentemente, as variaveis utilizadas nos modelos nao sao 

independentes. De fato, a maioria delas mantem algum nfvel de correla<;ao entre as 

variaveis e temporal. 

A correla<;ao e medida da seguinte forma: 

Co v(x , v) 
r= . 

a_, x aJ 

Onde: 

COl~ = _!_ x L (Tr - .u r) x (y, - 11 r) -Covari~ncia entre X e Y n . 

v x = Jv'Jrx - Desvio-padrao de X 

Quando existem dados disponfveis, e possfvel realizar testes de aderencia. 

Testes de aderencia servem para verificar se a distribui<;ao de frequencia empfrica 

ou observada, em questao, aproxima-se de determinada distribui<;ao de 

probabilidades, e se isso passa em urn teste de hip6teses. (SIQUEIRA CAMPOS et 

al., 2002). 

FIGURA 6- ESTIMANDO PROBABILIDADES COM DADOS PASSADOS 
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FONTE: Adaptado de Veiga (2000) 
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2.5.4 Testes de Aderencia 

0 primeiro passo para analisar dados para determinar sua distribui<;ao e, 

usualmente, a constru<;ao de urn histograma de frequencias relativas. 0 formate 

deste gnifico pode mostrar imediatamente que uma ou mais distribui<;6es parecem 

se ajustar aos dados. Deve-se procurar a melhor representa<;ao possfvel. Muitos 

testes estatfsticos estao disponfveis para determinar se as observa<;6es podem 

representar urn a amostra independente da distribui<;ao. ajustada. 

Em outras palavras, o chamado goodness-of-fit pode ser ajustado para 

avaliar a hip6tese nula de que os dados observados sao variaveis aleat6rias 

independentes com a distribui<;ao de fun<;ao indicada. 

Embora estes testes possam perder sutis diferen<;as entre os dados e a 

distribui<;ao, sua utilidade em determinar qual tipo de distribui<;ao que melhor se 

ajusta aos dados e bern estabelecida (LAW e KELTAN, 1996, p.380). Ha tres testes 

mais usados: 

a) Teste Qui-Quadrado: 

b) Teste Kolmogorov-Smirnov: o mais apropriado para pequenas amostras; 

c) Teste Anderson-Darling: tern urn enfoque similar ao Kolmogorov

Smirnov, exceto pela pondera<;ao dada as caudas, que e maior que as 

faixas medias. E indicado quando se necessita de uma fun<;ao que 

melhor se adapte nos extremos das caudas; 

2.5.5 Dados nao Disponfveis 

Quando nao ha dados disponfveis, pode-se consultar especialistas, como: 

consultores externos a organiza<;ao, ou algum expert no assunto. Nesta hip6tese, 

utilizam-se probabilidades subjetivas, fruto do julgamento e cren<;as pessoais. E esta 

hoje, a grande questao em discussao, quando se trata de Simula<;ao de Monte 

Carlo. 0 foco, hoje, volta-se para a qualidade das informa<;6es que determinam as 

distribui<;6es de probabilidades. 
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2.5.6 A Diferenciac;ao entre Risco e lncerteza 

Uma situac;ao e dita de Risco, quando se conhece a exata distribuic;ao de 

probabilidades de cada urn dos eventos possfveis relacionados a tomada de 

decisao. Por outro lado, uma situac;ao e considerada como de lncerteza quando nao 

temos conhecimento objetivo da distribuic;ao de probabilidades para urn evento 

futuro, utilizando, para isso, conhecimento acumulado de experiencias passadas 

(SA, 1999). 

Para Grey (1995), quando se trabalha com probabilidades subjetivas, devem 

ser utilizadas unicamente distribuic;6es triangulares. Ele acredita que e possfvel 

modelar qualquer distribuic;ao como triangular, especificando os valores mfnimo, 

maximo e mais provavel, gerando assim uma significante melhora na condic;ao de 

falta de informac;ao empfrica. 

De acordo com Frame (1994,p.79), em Tools for an age of rapid change The 

new project management corporate reengineering & other business Realities, o 

conceito de riscos esta de perto empatado com o conceito de informac;ao. 

Quando ha falta de informac;ao, a incerteza cresce, a qual conduz a urn risco 

maior. Quando a informac;ao necessaria esta cercada, a incerteza decresce, 

levando-nos a urn conseqOente decrescimo do Risco. 

2.5. 7 ProbabilidadeS Subjetiva e Objetiva 

Quando a probabilidade representa urn nfvel de crenc;a pessoal sobre o 

resultado de urn evento especffico, estamos adotando uma interpretac;ao subjetiva. 

A avaliac;ao subjetiva da incerteza tern sido urn importante elemento na 

analise de decis6es. A tendencia basica da moderna analise de decis6es e que 

julgamentos subjetivos sob incerteza podem ser feitos em termos de probabilidade. 

(SCHUYLER, 2001, p.152). 

0 extremo oposto e a probabilidade Objetiva. lsto ocorre provavelmente pelo 

entendimento de urn sistema pela conclusao ou evidencia e ainda o conhecimento 

do valor da possibilidade de cada elemento passfvel em uma populac;ao, ou 

completamente entendido o processo estocastico provendo valores de safda 
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variaveis. Com dados completos ou conhecimento sistemico, o que e raro, n6s 

poderfamos nos aproximar do 100% na probabilidade de avaliac;ao. Exemplos de 

probabilidades objetivas sao os dados, cartas ou outros elementos onde se 

conhecem as chances exatamente. Julgamentos, como infere o nome, sempre 

envolvem subjetividade e envolvem as crenc;as. Ha duas comuns e il6gicas 

sentenc;as: 

a) "Eu julgo que a probabilidade e 30 por cento, mas eu posso estar errado". 

b) "A probabilidade e de 30 a 40 por cento". (SCHUYLER, 2001, p.153) 

FIGURA 7- FONTES DE PROBABILIDADES 

100% probabilidade a(.,; •• 
D dos completes 
Perfeito Entendimento da populac;ao 

FONTE: Adaptado de SCHYULER (2001 ,p.153). 

2.6 0 APOIO COMPUTACIONAL NA SIMULAQAO 
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Com o surgimento dos computadores digitais por volta de 1950 e 1960, 

iniciou-se a programac;ao computacional, utilizando-se as linguagens FORTRAN 

para simulac;6es mais complicadas. Outros programas com o mesmo prop6sito 

surgiram (GPSS, SIMSCRIPT, SLAM e SIMAN), facilitando os processos de 

simulac;ao (KELTON, 1998). 

Atualmente, diversos aplicativos (softwares) de simulac;6es estao disponfveis 

no mercado, a exemplo de: Crystal Ball, da Decisonnering. 

Todos esses aplicativos sao acessfveis do ponto de vista tecnol6gico e 

econ6mico, podendo ser utilizados em computadores pessoais com 6timas 

performances. Com algumas variac;6es, estes softwares possuem, no mfnimo, as 

seguintes caracterfsticas: 
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a) simula<;ao de Monte Carlo: calculam, automaticamente, multiples 

cenarios de urn modelo em planilha; 

b) conjunto de distribui<;oes de probabilidades: permitem transformar as 

variaveis determinlsticas em probabiHsticas; 

c) graficos das proje<;oes: mostram o resultado das simulacoes; 

d) analise de sensibilidade e grafico Tornado: identificam as variaveis de entrada 

mais crlticas e apresentam suas correla<;oes com as variaveis de safda; 

e) rotina de ajuste de distribuicoes: a partir de urn a serie de dados, realizam testes 

de aderencia, a tim de definir qual a distribuicao que mais se ajusta a serie; 

f) correlacoes: modelam dependencias entre incertezas de variaveis de 

entrada; 

g) gerador de relat6rios e graficos: geram relat6rios estaHsticos com dados 

e graficos dos resultados e das premissas adotadas; 

h) controle de precisao: controlam o nlvel de confianca dos resultados. 

0 surgimento destes tipos de software e de maquinas com alta performance, 

capazes de processarem rapidamente milhares de simula<;oes e acumularem os 

resultados destas interacoes, a alta velocidade e a urn custo relativamente baixo, toi 

fator determinante para viabilizar a aplicacao da Simula<;ao de Monte Carlo em urn 

grande numero de situacoes do dia-a-dia. 

Esta claro para Schuyler (2001, p.94-95) que a Microsoft ganhou a "batalha" 

das planilhas, porque esta oferecendo cada vez mais recursos em urn software, que 

e o mais conhecido das planilhas. A maioria das pessoas usa o Microsoft Excel para 

desenvolver modelos de neg6cios. 0 Excel ainda e uma boa ferramenta para analise 

de modelos de pequeno e medio porte. E mais confortavel a linguagem de 

programacao para grandes trabalhos, ao inves de inumeras planilhas. Mas, para alguns 

tipos de trabalhos, o Excel ja tern funcao para amostras de distribuicao normal e 

binomial e nao e de surpreender se, num futuro proximo, estiver inclulda alguma 

capacidade de simulacao. 

A analise de dados ja esta disponlvel; entretanto, ainda nao esta tao conveniente 

como na ferramenta nos dois softwares da Pasilade Corporation e Decisioneering, Inc., 

(Crystal Ball), ambas trabalhando com Riscos usando Simulacao de Monte Carlo. 
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0 @Risk tam bern pode ser incorporado ao Microsoft Project e Lotus 1-2-3, 

mas nao serao objetos deste trabalho. A simulagao Monte Carlo e uma alternativa 

complementar para a analise do risco. Cada tecnica tern suas vantagens e desvantagens. 

A natureza do problema, a ferramenta disponfvel e preferencias pessoais determinam a 

escolha do metodo. Simulagao e usualmente preferida em situag6es: 

a) tendo muitas incertezas significativas e contingencias; 

b) envolvendo varios projetos; 

c) quando as distribuig6es de probabilidades de safda sao desejadas, 

gerando entradas adicionais para comparagao entre risco x valor do 

lucro; 

d) envolvendo complexas polfticas de decisao. 

2.7 RISCOS 

2. 7.1 0 que sao Riscos em urn Projeto 

Risco de projeto, segundo FRAME (1994), e urn evento ou condigao que, se 

acontecer, tern urn efeito positivo ou negativo no objetivo do projeto. Urn risco tern 

uma causa, se essa ocorrer, uma consequencia. Por exemplo, a causa pode ser a 

requisigao de uma folga ou limitado pessoal designado para o projeto. 0 evento de 

risco e que a folga possa ser mais longa do que o planejado ou o pessoal pode nao 

estar adequado para as tarefas. Se urn desses eventos incertos ocorrer, existira uma 

consequencia no custo, cronograma ou qualidade do projeto. Condig6es de risco 

podem incluir aspectos do ambiente do projeto que podem contribuir para o risco do 

projeto como as praticas precarias de gerenciamento de projetos ou dependencia de 

participantes externos que nao podem ser controlados. 

Riscos de projeto incluem tanto ameagas quanto os objetivos do projeto e 

oportunidades para aprimora-los. lsso tern origem na incerteza que esta presente em 

todos os projetos. Riscos conhecidos sao aqueles que tern sido identificados, 

analisados e pode ser possfvel planeja-los. Riscos desconhecidos nao podem ser 
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gerenciados, embora os gerentes de projeto possam considera-los atraves da aplicac;;ao 

de uma contingencia generica baseada na experiencia passada com projetos similares. 

As organizac;;oes percebem os riscos como relacionados as ameac;;as de 

sucesso do projeto. Riscos, que sao ameac;;as para o projeto, devem ser aceitos se 

estao balanceados com compensac;;oes que podem ser ganhos na tomada do risco. 

Por exemplo, adotar urn fast-track em urn cronograma, que pode ser agilizado, e urn 

risco tornado para alcanc;;ar a data de conclusao mais cedo. Riscos que sao 

oportunidades podem ser direcionados para beneficiar os objetivos do projeto. 

0 PMBOOK (2002, p.134) nos diz que os riscos tern 2 componentes 

primarios para urn dado evento: 

a) a probabilidade de este evento acontecer; 

b) impacto se o evento acontecer (quantia). 

Conceitualmente, o risco para cada evento, relata Kerzner (2001, p.905), 

pode ser definido como uma func;;ao da probabilidade e impacto, que e: 

Risco= f (probabilidade, impacto). 

Em geral, sea probabilidade ou o impacto crescem, entao o Risco aumenta. 

Outro elemento do risco e a causa do risco. Alguma coisa, ou a falta de alguma 

coisa pode induzir a uma situac;;ao de risco. N6s chamamos a fonte deste perigo como 

risco ou acaso. Certos acasos podem ser antecipados em grande extensao pelo 

conhecimento de sua existencia e antecipadamente, se tomar ac;;oes antecipadamente. 

Esta antecipac;;ao nos leva a conceituar uma segunda func;;ao: 

Risco= f (acaso, prevenc;;ao). 

0 risco aumenta com o acaso (perigo), mas diminui com a sua previsao. A 

implicac;;ao desta equac;;ao e que bons gerentes de projeto deveriam se estruturar para 

identificar as situac;;oes de perigo e desenvolver mecanismos de prevenc;;ao. Se as 

prevenc;;oes estao disponlveis, entao o risco pode ser reduzido a urn nlvel aceitavel. 



FIGURA 8 - RISCO EM GERAL E UMA FUNCAO DOS SEUS COMPONENTES 
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2. 7.2 Origem dos Riscos em Projetos 
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No gerenciamento de projetos, de acordo com FRAME (1994, p.80), uma 

pequena paranoia e saudavel. N6s nao suspeitamos que os riscos estao nos 

espreitando em cada porta, pilar ou esquina. A realidade e que os riscos estao em 

todos OS lugares. S6 nao ha riSCOS, quando ha total certeza; e tais decisoes sao 

rarfssimas. 

A principal preocupacao e aprender como categorizar os riscos que 

encontramos. Uma categorizacao utile a distingao entre riscos que vern do ambiente 

e aqueles que vern internamente. 

Origens externas dos riscos vern de fora da organizacao, incluem trocas de 

regulamentacoes governamentais, a introducao de novos produtos na concorrencia, 

e uma tecnologia recem feita em urn laborat6rio universitario. 

Origem de riscos ambientais ve de dentro da organizacao (porem fora da 

unidade de trabalho) e incluem coisas como uma reuniao do vice-presidente 
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substituto de divisao, on;amentos cortados pela reduc;ao de lucro, designac;ao de 

recursos do projeto vindo de outras unidades de trabalho. 

A maior caracteristica dos riscos ambientais e que eles sao grandemente 

incontrolaveis. No melhor, pode-se identifica-los e entao se preparar para lidar com 

eles. 

Origens de riscos internos incluem a falta de credibilidade do desempenho 

do trabalhador, politicas do escrit6rio e despachos que nao foram verificados. 

Algumas vezes, tem-se alguma medida de controle sobre estes riscos. 

Riscos podem ser categorizados de outras formas. Uma maneira comum e 

categoriza-los de acordo com a funcionalidade: riscos tecnicos, riscos de mercado, 

riscos financeiros e riscos humanos. 

2.7.3 Gerenciamento dos Riscos 

Ainda, de acordo com FRAME (1994, p.85), quando profissionais de projeto 

encontram riscos em seus projetos, eles devem gerencia-los. 

Gerenciamento de Riscos (GR) e urn conceito amplo. Pode ser dividido em 4 

partes. De acordo com Kerzner (2001, p.914), o Gerenciamento dos Riscos inclui 

muitas ac;6es relacionadas com riscos: planejamento, avaliac;ao (identificac;ao e 

analise), gerenciamento e monitorac;ao. 

2. 7.4 Planejamento do Risco 

Kerzner (2001, p.914) relata que o planejamento do risco e a formulac;ao 

detalhada do programa de ac;ao para o gerenciamento do risco. E o processo para: 

a) desenvolver urn documento organizado, compreensfvel e interativo do 

gerenciamento da estrategia interativo do risco; 

b) determinar os metodos a serem usados para executar urn programa de 

estrategia de gerenciamento de risco; 

c) planejar para os recursos adequados. 
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A soma deste processo com as atividades a ela associadas (planejamento, 

avaliacao, identificacao, analise, gerenciamento e monitoracao) darao como 

resultado o Risk Management Planning (RMP). No RMP estara contemplado 

tambem o estabelecimento de monitoracao metrica (quando for possfvel), as 

alternativas existentes, e definira os relat6rios, documentos e necessidades de 

comunicacao. 

0 RMP e o mapa que vai dizer ao time do projeto como levar de onde o 

programa esta hoje para onde o gerente do programa quer estar no futuro. 

2.7.5 Avaliacao do Risco 

Avalia<;ao do risco e o estagio de defini<;ao de problema do gerenciamento 

do risco. E o estagio que identifica, analisa e quantifica os problemas em termos de 

probabilidade e consequencias, possibilidades e outras consideracoes (por exemplo: 

o impacto no tempo). Os resultados sao essenciais para muitas acoes subsequentes 

do processo de gerenciamento de riscos. 

Os componentes da avaliacao - identificacao e analise - sao feitos logo 

ap6s a identificacao dos riscos, que e a primeira fase. 

A identificacao dos riscos comeca pela compilacao dos problemas de risco. 

Deve ser tao detalhada quanta necessaria para o entendimento, a avaliacao e a 

significancia claros tanto do risco quanta de suas causas. lsso pode ser feito atraves 

da WBS, por exemplo, em seu 4Q ou 5Q nfvel, que pode ser relacionado com a 

especificacao ou funcao do projeto. 

A analise do risco e urn processo tecnico e sistematico para examinar riscos 

identificados, causas isoladas, determinar a relacao com outros riscos e expressar 

os impactos em termos de probabilidade e consequencias de ocorrencia (KERZNER, 

2001' p.915) 

2.7.6 ldentificacao dos Riscos 
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0 passo seguinte, de acordo com Kerzner (2001, p.915-916), do 

gerenciamento dos riscos, e identificar todo problema de risco potencial. lsto pode 

incluir uma pesquisa no programa, com o cliente e com o usuario, para coletar as 

suas preocupa96es e problemas. 

Algum grau de risco sempre existe em urn projeto, como tecnico, teste, 

logistica, produ9ao e areas de engenharia. Riscos de projetos incluem custo, 

financiamento, cronograma, rela96es contratuais e riscos politicos (custo e prazos de 

riscos sao as vezes fundamentais para urn projeto que pode ser algumas vezes 

considerado como uma categoria independents). 

Riscos tecnicos tais como OS relacionados a engenharia ou a tecnologia 

podem envolver algum tipo de performance ou viabilidade de urn desenho conceitual 

associada ao risco de usar urn equipamento ou software. 

Risco de producao inclui preocupa96es com embalagem, manufatura, lead 

times, material disponfvel. Riscos de suporte incluem manuten9ao, opera9ao e 

preocupa96es com treinamento. Estes riscos sao recorrentes e continuam durante 

todo o periodo do projeto. 

Os metodos para identifica9ao de riscos sao inumeros. Uma pratica comum 

e classificar o risco do projeto de acordo com a sua origem. 

Muitas origens podem ser objetivas ou subjetivas, conforme indicamos a seguir: 

a) origens objetivas: vern da lembran9a de outros projetos do passado e o 

processo atual como se deve proceder, a saber: 

arquivo de li96es aprendidas; 

avalia96es de documenta9ao de programas; 

dados da performance atual. 

b) origens subjetivas: experiencias baseadas em conhecimento de peritos. 

c) entrevistas e outros dados de peritos nos problemas-objeto da preocupa9ao. 



FIGURA 9- FUN<;OES EM ANALISES DE PROJETOS 
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FONTE: Adaptado de SCHYULER (2001, p.26). 

Riscos podem tambem ser identificados pela fase do ciclo de vida do projeto. 

FIGURA 10 -ANALISE DO RISCO DO CICLO DE VIDA DO PROJETO 

FASES DO CICLO DE VIDA DOS PROJETOS 

APROVA<;;AO DO 
PROJETO 

PRELIMINARES & 
PLANEJAMENTO 

DETALHADO 
EXECU<;;Ao 

FONTE: Adaptado de KERZNER (2001, p.917) 

ENCERRAMENTO 

26 

Nas fases iniciais, o risco total do projeto e alto por causa da falta de 

informavao. Nos estagios finais, o risco financeiro eo maior. 

Uma fonte de informavao que permite o reconhecimento de potenciais 

problemas pode ser usada como identificavao de riscos. Eles incluem: 

a) documentavao de engenharia de sistemas; 



b) analise do custo do ciclo de vida 

c) decomposic;ao/plano WBS; 

d) analise do cronograma; 

e) custos estimados das fases; 

f) documentos de especificac;ao; 

g) arquivos de lic;6es aprendidas; 

h) analise de premissas; 

i) analise/estudos de negociac;ao; 

j) analise/planejamento de TPM - technical- performance- measurement, 

k) mode los (diagram as de influencia); 

I) direcionamento de decis6es; 

m) brainstorming; 

n) julgamentos de peritos; 

o) identificac;ao dos riscos. 
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Ha varias formas de abordagem dos riscos, desde a classificac;ao do PMI, ou 

decompondo-o pela WBS. Mas o que resume isso, independents da abordagem, e 

que o gerente de projetos deve ficar muito atento aos riscos, sem subestima-los, ou 

achando que tern sua receita pronta. Depois, independents da forma que o risco for 

identificado, o gerente de projetos deve rever as fraquezas e forc;as da abordagem e 

identificar outros fatores que podem introduzir ainda outros riscos de cronograma, 

tecnicos, custos ou outros riscos (KERZNER, 2001, p.917) 

2. 7. 7 Analise do Risco 

Com a analise de risco, KERZNER (2001, p.920-921) diz o objetivo e 

conseguir o maximo de informac;6es sobre o problema para julgar a probabilidade de 

ocorrencia e custo, cronograma e consequencias tecnicas deste erro ocorrer. 

A analise de risco e baseada em informac;6es detalhadas que podem vir de: 

a) comparac;ao com sistemas similares; 

b) estudos relevantes de lic;6es aprendidas; 

c) experiencia; 



d) resultados de testes e desenvolvimento de prot6tipos; 

e) dados de engenharia e outros mode los; 

f) julgamentos de especialistas e peritos; 

g) modelagem e simutacao; 

h) analise detalhada das alternativas. 
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Cada categoria de risco (isto e, custo, cronograma e tecnico) inclui urn ponto 

central de tarefas de avaliacao e e relacionado com duas outras categorias. Este 

relacionamento requer analise patrocinada entre areas para assegurar a integracao 

do processo de avaliacao. Algumas caracterfsticas de custo, cronograma e 

avaliacoes tecnicas sao apresentadas a seguir: 

a) avaliacao de custo: 

construir com o resultado da avaliacao tecnica e de prazo; 

traduzir riscos tecnicos e de prazo em custos; 

derivar custo estimado pela integracao da incerteza do impacto do 

risco tecnico, risco do prazo e estimativa de custo para os recursos; 

documentos de custo-base e problemas de risco para a avaliacao 

de risco; 

b) avaliacao de prazo: 

avaliacao das entradas e a linha de base; 

reflete o fundamento tecnico, definicao de atividade e entradas de 

areas de custo e tecnica; 

incorpora custo, avaliacao tecnica e incerteza do cronograma 

entrando para programar o cronograma modelo; 

analisar a produtividade do cronograma ou programar o cronograma; 

documentos de custo base e problemas de risco para a avaliacao de 

risco; 

c) avaliacao tecnica: 

prover fundamento tecnico; 

identificar e descrever programa de riscos (por exemplo, tecnologia); 



analisar os riscos e relata-los para outros riscos internos e externos; 

priorizar riscos pelo programa de impacto; 
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quantificar atividades associadas ao programa com o tempo de 

duracao e com os recursos; 

quantificar entradas para a avalia<;ao dos custos e cronograma; 

documentos de custo-base e problemas de risco para a avaliagao de 

risco; 

descrever e quantificar urn risco especffico e a magnitude do risco, 

usualmente requer alguma analise ou modelagem. 

Ferramentas tfpicas para uso em analise de risco sao: analise do custo do 

ciclo de vida; analise do relacionamento; Simulagao de Monte Carlo; 

relacionamentos estimados; escala de risco (tipicamente probabilidade ordinal e 

escalas de consequencia); rapida taxa de reacao/analise da quantidade de impacto; 

analise probabilfstica; analise grafica; analise de decisao; Tecnica Delphi; simulagao 

pela WBS (Work Breakdown Structure); analise 16gica; tendencia da tecnologia de 

estado de arte; analise da avaliacao total de risco de custo com os modelos da 

direcao do Departamento de Defesa (DoD Directive 4245.7M). 

Sem nenhum dado, segundo KERZNER (2001, p.922), e necessaria usar 

dados qualitativos mais do que dados quantitativos para avaliar o potencial de 

danos. Urn formulario comum da taxa de risco qualitativa e: 

a) alto risco: substancial impacto nos custos, prazos ou tecnicos. Grandes 

ag6es requerem-se para contornar o problema. Atencao de maxima 

prioridade do Gerenciamento e necessaria; 

b) risco moderado: moderado impacto nos custos, prazos ou tecnicos. 

Especiais acoes requerem-se para contornar o problema. Atencao 

adicional do Gerenciamento pode ser necessaria; 

c) baixo risco: mfnimo impacto nos custos, prazos ou tecnicos. 

Gerenciamento normal e supervisao sao suficientes. Esta e uma forma 

de se qualificar o risco. 
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2.8 MODELAGEM 

Ninguem tern certeza sobre a data em que o primeiro modelo foi 

desenvolvido, mas o princfpio sobre o uso de representagoes simb61icas, para 

melhor entender as interag6es de varias partes de urn sistema, e, provavelmente, 

tao valido quando o metodo cientifico, de acordo com Harrel et al.(2002,p.1 ), 

0 modelo poe os componentes do sistema de uma forma tal que somos 

capazes de compreender a realidade baseada em fen6menos conhecidos e nos 

permite realizar experimentos que nos ajudam a prever o comportamento de sistema 

real. 

Se o modelo tern urn desempenho dentro das expectativas, ficamos 

satisfeitos por vermos confirmados o nosso entendimento sobre o sistema em 

estudo. Se o modelo nao se comporta como o esperado, efetuamos mudangas, na 

esperanga de desenvolver urn modelo que demonstrara o nosso entendimento, 

agora melhorado, refletira a realidade. 

Se a proliferagao de modelos e urn born indicador, a ideia de construgao de 

modelos vern nos servindo bern. Hoje, quase todo o estudo de merito serio usa 

algum tipo de modelo para ajudar a facilitar o entendimento. 0 mundo da empresa 

moderna, certamente, nao e uma excegao e o numero de modelos projetados para 

explicar neg6cios e princfpios de engenharia crescem diariamente. 

No passado, os modelos quantitativos eram relativamente pequenos. Seus 

tamanhos eram limitados pela habilidade e pela vontade dos pesquisadores em 

manusear urn volume de calculo que expandia geometricamente a medida em que o 

numero de elementos do modelo era incrementado. 

Se cada novo elemento causava impacto de urn numero significative de 

outros panimetros do sistema, o potencial para calculos adicionais se tornava 

ingerenciavel muito rapidamente. 

A reagao em cadeia nuclear estudada pelos participantes do governo norte

americana do Projeto Manhattam e urn exemplo conhecido e, certamente, nao 

isolado. 

Os pesquisadores foram rapidos ao perceberem as vantagens de 

modelagem do computador digital. As novas maquinas nao apenas podiam executar 

os calculos em uma fragao de tempo requerido pelo homem, mas, alem disso, a 
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habilidade de urn computador programado apropriadamente, para gerenciar urn 

grande volume de interag6es, resultou em modelos mais precisos e na redugao de 

custos e execucao. 

0 incremento da capacidade dos computadores proporcionou significativos 

avancos em modelagem. 

Primeiro, a flexibilidade do software habilitou pesquisadores a construlrem 

modelos mais complexos do que antes - modelos que de fato representavam o 

sistema e suas interag6es em estudo - ao contnirio de utilizar abstrag6es muito 

simplificadoras. Segundo, a habilidade do computador em manipular grandes 

volumes de dados com velocidade e precisao incentivou a modelagem dinamica, na 

qual milhares de eventos sao processados em urn tempo pequeno em relagao ao 

tempo real. 

0 computador pode manter cada evento na sua sequencia apropriada e 

pode considerar previamente interdependencias identificadas, com muita eficiencia. 

Alem do mais, modelos puderam ser desenvolvidos a partir de sistemas que 

aliavam complexidade e dinamicidade. Estes modelos puderam, entao, ser avaliados 

em tempo muito curta. 

2.8.1 Modelos Dinamicos e Estaticos 

Urn modelo estatico relata Harrel et al. (2002, p.18), e aquele que nao e 

influenciado pelo tempo. Segundos, horas e dias nao desempenham nenhum papel 

no modelo. 0 estado do modelo nao muda em relagao ao tempo. Urn modelo de 

simulagao que imita o jogo de urn dado e urn exemplo. A salda (1, 2, 3,4, 5 ou 6) nao 

e afetada pelo tempo. 

Urn modelo dinamico e uma representagao que e influenciada pelo tempo. 0 

estado do modelo e decorrente de segundos, horas, dias e meses simulados no 

rel6gio da simulagao. A manufatura de muitos sistemas de servigos e geralmente 

modelada usando a abordagem dinamica. Nlveis de fila, taxa de entrada e grau de 

utilizacao de equipamentos sao exemplos de variaveis dinamicas. 
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2.8.2 Desenvolvimento de Modelos 

FIGURA11 - ETAPA PARA DESENVOLVIMENTO DO MODELO DE PROJETOS 

Defini{:ao do problema 

Estabelecimento de Objetivos 

Formula{:ao e planejamento do 
modele 

FONTE: Adaptado de HARREL et al.{2002, p.37) 
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2.8.2.1 Coleta de Dados 

Quando os dados sao insuficientes ou incompletos, procura-se conseguir 

assistencia daqueles mais familiarizados com o sistema e reunir informa96es por si 

proprio. Depois, procura-se modificar os valores assumidos para determinar a 

importancia dos seus efeitos no desempenho do sistema. A enfase inicial deve ser 

dada na coleta de fatos fundamentais, informa96es e estatfsticas que, algumas 

vezes, se referem a "dados macro", cujo proposito e lan9ar as bases para a 

determina9ao dos parametres de entrada do modele e selecionar com acuracidade 

aqueles parametres que vao necessitar de uma coleta de dados (micro) mais 

detalhada futuramente. A coleta de dados e urn processo continuo. 

Dados de sistemas similares e ainda existentes podem ser uteis, desde que 

nao se trate de processes ou tecnologias radicalmente novos. Especialistas da area 

podem ser uma fonte de dados de valor, embora se deva analisar criticamente as 

tendencias de pessoas que estejam intimamente envolvidas com qualquer disciplina. 

Embora todo projeto de simula9ao seja beneficiado pela abundancia de dados 

precisos, esta situa9ao ideal e raramente encontrada na pratica. 0 modele 

conceitual se torna urn modele logico na medida em que o processamento de 

eventos e relacionamentos entre os eventos estejam definidos. 

2.8.2.2 Constru9ao do modele de simula9ao 

lsto inclui o desenvolvimento de formulas ou equa96es apropriadas 

coletando qualquer dado necessaria, determinando a probabilidade de distribui9ao 

de variaveis incertas e construindo urn formate para gravar os resultados. lsto pode 

ser feito atraves de uma planilha eletr6nica, desenvolvendo urn programa de 

computa9ao ou formulando o modele de acordo com as sintaxes de linguagem 

especiais de simula9ao. 

2.8.2.3 Verifica9ao e Valida9ao do Modele 
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A verifica<;ao refere-se ao processo de assegurar-se que o modelo faz o que 

pretende fazer; a valida<;ao assegura que ele e uma representa<;ao razoavel do 

sistema real. Estes sao importantes passos para levar credibilidade aos modelos de 

simula<;ao e ganhar aceita<;ao de gerentes e outros usuarios. 

Tambem Evans (2002, p.13) diz que urn modelo funciona quando se faz a 

verifica<;ao que pode ser efetuada rodando-se a simula<;ao e monitorando-se a sua 

opera<;ao. A maioria dos modelos complexos vai requerer pelo menos uma 

depura<;ao para assegurar que eles reflitam de maneira acurada o tipo de 

informa<;ao de saida-objeto do estudo e que e, obviamente, uma importante 

indica<;ao da veracidade do modelo. 

0 primeiro passo e a verifica<;ao. Assegurar-se que o modelo livre de erros 

16gicos, metodos de verifica<;ao incluem muitas tecnicas padrao de engenharia de 

software tais como: construir e programar o modelo e pequenos m6dulos; tirar os 

erros de cada modulo, antes de coloca-los juntos tendo muitas revisoes de peritos 

no modelo; testar o modelo usando premissas simplificadas que as saidas possam 

ser comparadas com solu<;oes anallticas usando dados reais, verificando as 

correspondentes saidas e acompanhando a 16gica de detalhes rodando a simula<;ao. 

Muitos pacotes de software de simula<;ao, agora, incluem capacidades de 

anima<;ao nas quais representa<;ao grafica animada do modelo pode ser vista como 

rodar a simula<;ao. 

As anima<;oes nos dao urn meio de observar como o comportamento do 

modelo funciona e nos ajuda a identificar os problemas 16gicos que voce 

normalmente nao estaria acostumado ou estaria esperando ver. Eles sao muitas 

vezes sintomas de erro de programa<;ao 

2.8.2.4 Valida<;ao o Modelo 

A valida<;ao, segundo HARREL et al. (2002) e o processo de se assegurar 

que o modelo reflete a opera<;ao do sistema real em estudo de tal forma que de 

encaminhamento ao problema definido. 

Urn metodo de testar envolve o uso de mudan<;as dos dados de entrada 

para determinar se o modelo responde da mesma forma que o modo real. 
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lncrementando ou decrementando o valor de urn parametro de entrada e 

comparando o impacto com as respostas conhecidas do sistema, a credibilidade de 

urn modelo pode ser estabelecida. Muito cuidado deve ser tornado para garantir que 

apenas os parametres de entrada sob avalia<;ao serao alterados e outras entradas 

(como sementes de numeros aleat6rios) devem permanecer as mesmas. 

Uma outra abordagem utile permitir que OS especialistas no sistema possam 

discernir o significado das diferen<;as entre o sistema real em estudo e o modelo, 

fornecendo, aos especialistas do sistema e demais profissionais experientes 

envolvidos, c6pias dos resultados do sistema real e do modelo simulado, ambos na 

mesma formata<;ao sem revelar qual e qual. 

Os especialistas tentam, entao, distinguir entre os dois sistemas, avaliando 

se observam diferen<;as significativas entre ambos. Uma outra tecnica de valida<;ao 

estabelece o uso de dados de entrada hist6ricos, como uma programa<;ao de 

produ<;ao, para pilotar o modelo. As safdas do modelo sao entao comparadas com 

as safdas hist6ricas, para se determinar se a "predi<;ao" das safdas hist6ricas do 

modelo sao suficientemente acuradas. 

Nao ha procedimento especffico para selecionar as diferentes verifica<;6es 

ou tecnicas de valida<;ao, entretanto e extremamente importante que varios metodos 

ou ambos os metodos de verifica<;ao e valida<;ao sejam usados. 

2.8.2.5 Delineamento de Experimentos Usando o Modelo 

Esse passo requer determinar os valores das variaveis controlaveis a serem 

estudadas ou as sec<;6es a serem respondidas no sentido de ingressar os objetivos 

da tomada de decisao. 

2.8.2.6 Experimenta<;ao 

Antes de avaliar cada uma das alternativas com o modelo, precisa-se 

determinar a extensao necessaria de tempo de simula<;ao para se atingir o estado 

de regime (quando aplicado). 
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Uma sequencia identica de eventos pode ser recriada para cada 

experimento, e tecnicas de redw;ao de variagao podem entao ser aplicadas para 

testar os resultados a tim de salientar os contrastes entre as alternativas. 

Numerosas solu<;6es candidatas podem ser estatisticamente analisadas 

para avaliar seu desempenho ao criterio selecionado. 

2.8.2. 7 Analise dos Resultados e Conclusao 

Gada configura<;ao do modelo e seus resultados de safda associados devem 

ser bern documentados, pois nos permitira observar tendencias que podem sugerir 

alternativas adicionais a serem consideradas ou comparag6es futuras. 

ldealmente, sera elaborada uma lista das alternativas modeladas, com os 

fundamentos assumidos e resultados obtidos. Apesar de pacotes de simulagao 

gerarem uma fartura de estatfstica em formato tabular, graficos que mostrem 

resultados do sistema mais agilmente sao mais efetivos para apresenta<;6es. 

Atualmente, esta-se dando maior enfase ao trabalho com pessoal 

operacional e financeiro, a tim de proverem-se estimativas confiaveis, 

desenvolvimento este que acarreta numa maior utilidade da simula<;ao e uma 

implementagao mais frequente das recomenda<;6es do estudo. 

Como todas a modelagens requerem esforgo, essa forma nao deve, 

necessariamente, ser seguida nesta ordem. Algumas vezes, voce pode voltar as 

partes anteriores tanto quando novas informa<;6es cheguem ou quando os 

resultados sugerirem modifica<;6es no modelo. Entao, a simulagao e urn processo 

evolutivo que deve envolver nao somente o analista e o desenvolvimento de 

modelos, mas tambem os usuarios dos resultados. 

2.8.2.8 lmplementa<;ao 

A implementa<;ao come<;a, na verdade, como infcio de projeto de simulagao. 

A extensao na qual as recomendag6es do estudo sao colocadas em pratica depende 

amplamente de efetividade cada uma das etapas anteriores. 
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2.8.3 Rodada do Modelo e Replicac;6es lndependentes do Modelo 

Uma rodada do modelo envolve operar a simulac;ao por urn perlodo de 

tempo especificado com urn unico conjunto de valores aleat6rios. 0 tamanho da 

rodada de simulac;ao e a quantidade de tempo simulado durante a rodada de urn 

modelo. Se muito curta, uma rodada pode propiciar estatlsticas tendenciosas, ao 

passo que rodadas demasiadamente longas, desperdic;arao tempo de computador. 

2.9 A SIMULA<;AO 

2.9.1 A Natureza da Simulac;ao 

Em Introduction to Simulation and Risk Analysis, EVANS (2002,p.3) nos 

contam que atraves da hist6ria a simulac;ao tern sido usada para analisar sistemas e 

decidir problemas. 0 exercito prussiano usou a simulac;ao de guerra no sentido de 

fazer exerclcios, achar soluc;6es para os soldados que marchavam atraves das 

florestas da Europa Central em todas as formas de tempo, vento. Por meio de seus 

estates gerais, os llderes de tropa poderiam manusear suas unidades pelo pafs para 

simular a guerra, com os oficiais servindo como formas de interpretar as safdas. 

Muitas vezes, vemos exemplos de simulac;ao ao nosso redor. 

Simulac;6es sao usadas para prever o tempo e desenvolver o grafico, agora 

em tres dimens6es, de mapas de tempo que n6s vemos na televisao. 

Pilotos de aeronaves usam os simuladores que mostram como urn aviao 

pode reagir em especfficas condic;6es as ac;6es do piloto. lsso ajuda os pilotos a 

aprenderem como reagir, ou como agir em situac;6es de emergencia sem a 

necessidade de traumaticas experiencias. 

0 filme Apolo 13 ilustra o uso do simulador para treinar astronautas, tambem 

para resolver urn problema que e o de achar a melhor sequencia de procedimentos 

dentro de uma falha no sistema eletrico, antes da reentrada na atmosfera. A NASA 

tambem usa simuladores para prever o foguete e a trajet6ria de satelites. 
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A simulacao pode ser observada muito popularmente em jogos de bordo; por 

exemplo, o jogo Monop61io e o Banco lmobiliario simulam o mercado imobiliario da 

cidade de Atlantic City, usando dados para significar eventos rand6micos ou 

aleat6rios. 

Muitas companhias sempre vendem simulacoes de Iigas de basquetebol ou 

de futebol e uma das quais e analisada estatisticamente por meio do ambiente social 

que existe. 

Simulacoes manuais tais como movimentos das tropas atraves do campo, 

operar urn simulador espacial ou jogar urn jogo de bola sao apenas formas de 

consumir o tempo. A pessoa se cansa facilmente e uma ou duas safdas de 

simulacao enos dao muito pouca informacao em qual base decidir. Entretanto, sea 

simulacao pode ser incrementada num computador, milhares de safda de simulacao 

podem ser processadas em segundos nos dando saude desta informacao. 

Com o crescimento ou viabilidade e a maior rapidez dos computadores, e 

urn melhor entendimento na modelagem quantitativa, por causa do uso extensivo de 

planilhas eletr6nicas, a simulacao tern se tornado uma forma muito popular nos anos 

mais recentes, tambem quanto a gerentes que na pratica a usam para a solucao e 

analise de problemas. 

Hoje, a simulacao e largamente aceitavel no mundo de neg6cios para 

predizer, explicar/treinar, ajudar a identificar solucoes 6timas. 

A simulacao e usada extensivamente para preparar ou construir urn modelo 

de producao em operacoes de avaliacao, desenvolvimento de cronogramas 

realfsticos de producao, estudo de polfticas de armazenamento, analise de 

confiabilidade, qualidade, problemas de substituicao de equipamentos e manuseio 

como desenho de materiais e sistemas logfsticos. 

E usada no desenho e avaliacao de computadores e redes de computacao e 

cronogramas de recursos em projetos complexos. 

Simutacoes tambem acham extensiva aplicacao nestes casos: firmas de 

servicos de busca de resultados, busca de lucro, tais como financeiras e 

organizacoes de varejo e organizacoes de servicos, que nao buscam lucro, tais 

como cuidar da saude, governo e educacao. 

Estas aplicacoes podem envolver o estudo do comportamento do 

consumidor esperando em uma fila, a cronometragem de avaliacoes cirurgicas, o 
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desenho eficiente de fluxos de trabalho em escrit6rios, a determinac;ao de prazos do 

sistema da justic;a criminal e determinac;ao de suas polfticas. 

A simulac;ao resolve problemas atraves de modelos. Urn modelo e uma 

abstrac;ao ou a representac;ao de urn sistema real, uma ideia ou urn objeto. Os 

modelos na ciencia de gerenciamento podem tomar diferentes formas. 

Alguns modelos sao prescritivos, isto e, eles determinam a polftica 6tima 

(ex.: modelos de programac;ao linear). Outros modelos sao descritivos, quando eles 

simplesmente descrevem as relac;oes e disponibilizam informac;6es para avaliac;ao 

(ex: modelos de teoria das filas). 

Modelos descritivos sao usados para explicar o comportamento daqueles 

sistemas, EVANS(2001 ,p.4),para prever eventos futuros ou entrar com dados para 

processos de planejamento; ainda, ajuda a tomada de decisao na escolha da melhor 

soluc;ao ou desenho de sistema; por exemplo, urn modelo de uma fabrica de 

operac;6es pode ajudar o entendimento dos gerentes de produc;ao porque algum 

gargalo pode ocorrer e isso pode ser usado para prever as safdas de recursos da 

fabrica que sao adicionais, ou que sao trocados no sistema. Ter a experimentac;ao 

com diferentes configurac;oes da fabrica e os modelos descritivos podem ajudar os 

gerentes a selecionar o melhor desenho para alcanc;ar os objetivos. 

Os modelos tambem podem ser determinfsticos ou probabilfsticos. Num 

modelo determinfstico todos os dados sao conhecidos ou assume-se que sao 

conhecidos com certeza (CASAROTTO, 2000). Por exemplo, a taxa de retorno 

usada em calculadoras financeiras para o planejamento de uma aposentadoria e 

assumida como sendo constante a cada ano. 

Em urn modelo probabilfstico os dados sao descritos pela distribuic;ao de 

probabilidades. Usando esta classificac;ao, OS modelos de programac;ao linear sao 

determinfstiCOS e OS modelos de filas SaO probabilfstiCOS. 

Os modelos de simulac;ao podem ser usados por urn banco para ajudar a 

identificar o numero de atendentes requeridos, para manter urn determinado ou 

especffico nfvel de servic;o ao consumidor, tanto quanto para medir pela linha de 

espera ou pelo comprimento da fila. 

Mais recentemente, devido ao incremento e poder dos computadores 

pessoais, as capacidades de simulac;ao tern sido usadas tambem com planilhas 

eletronicas para permitir a gerentes avaliar os riscos de investimentos financeiros; 
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tambem para pianos de aposentadoria, de marketing, de planejamento de obras e 

outros tipos comuns de decis6es de neg6cio. 

Finalmente, os modelos podem ser discretos ou continuos. Esta dicotomia 

se refere ao tipo de variaveis do modelo. Tambem, se refere a como as variaveis 

mudam como passar do tempo. 

Na modelagem de urn processo qufmico, as variaveis tais como a 

temperatura e a pressao podem mudar continuamente ao Iongo do tempo e isso e 

importante para montar este modelo, que e tipicamente continuo. 

Os modelos de simulac;ao sao descritivos: eles simplesmente estimam 

medidas que avaliam o comportamento de urn sistema para uma quantidade 

especffica de entradas. 

FIGURA 12- ESTRUTURA DE MODELOS DESCRITIVOS 

8 8 
decis6es e .. Modelode .. Medidas de 
variaveis .... Simula~ao ... Desempenho ou 

incontrolaveis Comportamento. 

FONTE:Adaptado de EVANS {2001, p. 4) 

Os modelos de entrada incluem as variaveis controlaveis; por exemplo, 

decisao especificada pelo usuario e as variaveis incontrolaveis ou constantes que 

sao capturadas pelo meio ambiente do problema. 

0 modelo de Simulac;ao por si e literalmente uma quantidade de premissas 

que definem o sistema ou problema. Uma planilha eletr6nica e urn modelo descritivo 

no qual se assume de que forma serao entradas as celulas. Para qualquer 

quantidade de entrada, as planilhas eletr6nicas calculam algumas medidas de 

interesse de safda. 

N6s podemos incorporar em nossos calculos elementos probabilfsticos em 

planilhas eletr6nicas e verificar atraves de simulac;ao como o sistema como urn todo 

se comporta. 

Os tipos de modelos de simulac;ao consideram a probabilidade. Eles levam 

em conta os dados randomicos, isto e, aleat6rios dos sistemas que eles 
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representam. Alguns exemplos comuns de dados com comportamento rand6micos 

ou aleat6rios e que podem ser modelados em simulag6es probabilfsticas sao vendas 

de urn consumidor, tempo de servigo de clientes e tempos para se completar uma 

atividade de projeto. Finalmente, os modelos de simulagao podem entender tambem 

ser discretos ou continuos. 

Para a maioria dos sistemas, os eventos ocorrem em pontos discretos do 

tempo. Alguns exemplos sao a chegada de clientes, tempo de infcio de uma 

produgao, a safda de navios de urn porto e assim por diante. Entretanto, em 

operag6es de simulagao tais como uma refinaria de petr61eo, em que se deve 

incorporar variaveis como temperatura e pressao e taxas de flutuagao de material, 

eles podem ocorrer continuamente ao Iongo do tempo e precisam aparecer refletindo 

esta situagao no modelo de simulagao. 

Muitos problemas exibem uma combinagao de comportamentos discretos e 

continuos. 

2.9.2 A Simulagao eo Processo de Resolugao de Problemas 

"0 gerenciamento de urn sistema e uma agao baseada em previsao. A 

previsao racional requer aprendizado e comparag6es sistematicas das previs6es dos 

resultados de curto e Iongo prazo das alternativas de agao". [(DEMING, 1989)]. A 

simulagao educa as pessoas, no que se refere ao modo como os sistemas operam e 

como este responde as mudangas. Alternativas de agao podem ser prontamente 

testadas para se determinar os efeitos no desempenho do sistema (HARREL et 

al.,2002, p.7) 

0 teste e urn pre-requisito natural para a implementagao. Embora a 

realizagao de testes com o sistema real seja a forma ideal, nem sempre isto e 

possfvel. 

0 custo associado a mudangas de urn sistema pode ser muito alto, tanto em 

termos do capital necessario quanto em termos da perda resultante da interrupgao 

da operagao. Tentar sucessivas mudangas no sistema existente e praticamente 

impossfvel. Na medida em que aumenta o custo de uma solugao proposta, aumenta 

proporcionalmente o custo da experimentagao ffsica com variag6es. 
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Suponhamos que uma nova esteira transportadora esteja sendo considerada 

como uma alternativa para o aumento da produtividade, atraves da movimentagao 

mais nipida dos produtos em uma fabrica. A instalagao do equipamento em carater 

de teste poderia nao ser financeiramente viavel e a experimentagao com 

configurag6es de alternativas seria praticamente impossfvel. Neste caso, faria mais 

sentido a experimentagao com urn modelo representative do sistema. 

A maioria dos sistemas, atualmente, e dinamica e estocastica por natureza. 

Urn sistema dinamico implica ag6es com fatores de influencia mudando ao Iongo do 

tempo. A estocastica sugere que estas mudangas podem variar indiscriminadamente. 

Encontrar e testar melhorias potenciais para os problemas de sistemas 

dinamicos e estocasticos vai frequentemente ao encontro de urn dos tres tipos de 

mode los: 

a) modelos de opiniao: sao compostos de palpites, das crengas e ideias de 

urn indivfduo ou urn grupo servem como representagao do sistema. Em 

decorrencia dos dados pouco ou nada quantificaveis serem utilizados 

para avaliar alternativas, este tipo de modelagem pode degenerar em urn 

teste de egos, ao inves de solug6es; 

b) modelos matematicos estaticos: delineiam aritmeticamente urn sistema. 

As caracterfsticas operacionais de urn sistema sao descritas em termos 

de equag6es e os efeitos potenciais de uma alternativa sao derivados de 

uma simples computagao de equag6es. Para a maioria dos modelos, os 

valores variaveis usados sao constantes e baseados nas medias. 0 

comportamento e o desempenho do sistema e determinado pela soma de 

efeitos individuais. Planilhas analfticas sao exemplos de modelos 

matematicos estaticos; 

c) modelos de simulagao: sao tambem matematicos por natureza e 

empregam o uso de equag6es numericas para descrever as 

caracterfsticas operacionais de sistema. A simulagao difere de modelo 

estatico porque ela e guiada por eventos. 0 evento e algo que acontece 

em certo instante, como exemplo, a chegada de uma pega em uma 

maquina. A ocorrencia de urn evento pode mudar o valor da variavel 

utilizada no calculo. 0 comportamento e o desempenho do sistema sao 
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derivados da media das respostas observadas em rela9ao as ocorr€mcias 

de uma grande quantidade de eventos. 

2.9.3 A Simula9ao Leva em Conta as Variancias do Sistema 

Muitos autores concordam com o que diz HARREL et al. (2002, p.9): 

Nos sistemas do mundo real muita coisa nao acontece exatamente da mesma forma a 

cada vez que ocorre. Mesmo na maioria dos processos altamente automatizados o 

impacto das paradas de maquina, quebras de transportadores e outras situac;:oes 

indesejadas se conjugam para criar urn ambiente de incerteza. 

Na medida em que o fator humano e inserido no sistema, e clara que a 

possibilidade de varia9aO e drasticamente potencializada. A simula9aO e a unica 

dentre as ferramentas de decisao capaz de lidar de maneira eficaz com estas 

varia96es e proporcionar estimativas das influencias destas sabre o desempenho do 

sistema. 

Problemas que sao inerentes a sistemas dinamicos e estocasticos (aqueles 

que contem eventos ocorrendo aleatoriamente) e de uma forma geral se tornam 

mais diflceis de analisar, a medida que as quantidades de variaveis estocasticas e 

de inter-relacionamentos se multiplicam. 

Os beneffcios advindos do uso de urn modelo estao intimamente 

relacionados a sua capacidade de imita9ao, que pode ser medida pelo grau de 

adequa9ao das respostas reais de urn sistema existente ou hipotetico com as 

respostas que o modelo fornece, quando e submetidos aos mesmos esHmulos 

experimentados ou esperados pelo sistema em estudo. 

Modelos de simula9ao sao imitadores dos sistemas dinamicos e 

estocasticos, geralmente muito superiores, quando comparados, a modelos 

matematicos estaticos ou a modelos de opiniao. 

2.9.4 A Simula9ao e a Tomada de Decisao 
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A simulacao pode levar em conta os efeitos da ocorrencia de variancias em 

urn sistema (a variancia implica dizer que alguma coisa mudou de urn incidente para 

outro). 

Uma taxa media de producao de 400 autenticacoes por dia, urn tempo medio 

entre falhas de 60 horas e urn ciclo medio de processamento de 2 horas sao 

exemplos tfpicos. Calculos de desempenho baseados somente nestes valores 

medios negligenciam o efeito destas variancias. Nao prestar atencao a este fator 

pode levar a conclus6es err6neas. (EVANS, 2002, p.2.). 

2.9.5 Modelo Matematico Sozinho nao Resolve 

Modelos matematicos estaticos desprezam o impacto dos processes 

estocasticos que existem em quase todos os sistemas, porque eles nao incluem o 

papel de tempo, quando da analise do sistema. Quando algo ocorre, qual e 0 

impacto em relacao a outros incidentes? 

E, se uma maquina funcionar mal, quando nao houver nenhum tecnico para 

conserta-la? 

Pelo fato de uma maquina estar em urn estado nao produtivo durante 10% 

do seu tempo real de operacao, nao se considera o que pode ocorrer com relacao 

ao momento em que ela nao esta produzindo. As consequencias de uma quebra 

sao, obviamente, maiores durante urn pico de producao do que durante urn perfodo 

de relativa ociosidade. 

Os profissionais que resolvem problemas nao podem controlar a ocorrencia 

de eventos aleat6rios. Entretanto, eles podem prever as consequencias destes 

eventos e a probabilidade deles ocorrerem. Pode-se concentrar esforcos para 

maximizar a eficiencia de urn sistema pela reducao de eventos aleat6rios e pela 

minimizacao do impacto deles proveniente 

A simulacao proporciona uma ferramenta para medir a efetividade das 

solucoes criadas por estes esforcos. 

2.9.6 Simulacao e uma Ferramenta para a Tomada de Decisao 
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A simulacao, relata HARREL et al (2002, p.9) e urn processo de 

experimentacao com urn modelo detalhado de urn sistema real para determinar 

como o sistema respondera a mudancas em sua estrutura, ambiente ou condicoes 

de contorno. Urn sistema, para os nossos prop6sitos, pode ser definido como uma 

combinacao de elementos que interagem para cumprir urn objetivo especffico. 

[(BLANCHARD, 1981)]. Urn grupo de maquinas- cada uma desempenha alguma 

funcao na producao de uma peca - constituiria urn sistema de manufatura. Gada 

combinacao de elementos compreende urn subsistema de urn sistema ainda maior. 

As instalacoes ffsicas de urn hospital, seu corpo de enfermeiros, pessoal 

administrativo e fisioterapeutas seriam urn exemplo de urn sistema de saude 

relativamente autonomo em urn nfvel e, em urn nfvel mais amplo, parte de urn 

sistema de saude maior, possivelmente o sistema de saude municipal ou regional 

(HARREL, 2002, p.12). 

Para desenvolver o modelo conceitual do sistema ou problema que esta 

sobre estudo, e necessario comecar com o entendimento e definicao do problema, 

identificacao dos objetivos a serem estudados determinando a importancia das 

variaveis de entrada e definindo as medidas de safda. E necessario tambem incluir 

uma descricao 16gica detalhada do sistema que sera estudado. Modelos de 

simulacao devem ser tao simples quanto possfveis, para enfatizar os fatores crfticos 

que fazem a diferenca na decisao. A regra cardinal de modelagem e para construir 

modelos simples, primeiro e enriquece-los e dificulta-los, quando necessario. 

2.9.7 Valores Medios versus Curvas de Comportamento 

Na abordagem tradicional, as analises de dimensionamento geralmente 

confiam em valores de tempos medios (TAKUS, 1997). Os tempos sao obtidos 

atraves de varias cronometragens. Os valores obtidos sao entao divididos pelo 

numero de tomadas de tempo, resultando no tempo medio daquela operacao. Os 

avaliadores confiam nesse valor como suficientemente representativo para a analise, 

que e feita da seguinte maneira: 

Operacao 01 (media 30s) + Operacao 02 (media 50s)= Total (media de 80s) 
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No entanto, esta e uma expectativa err6nea, pois a situa<;ao real, na 

verdade, possui uma varia<;ao. Esta varia<;ao, mesmo pequena, pode induzir a erros 

graves na analise. A simula<;ao de processos faz a analise considerando esta 

varia<;ao atraves de curvas estatfsticas de comportamento, que sao geradas pelos 

mesmos valores coletados da forma descrita anteriormente. 

Esta seria a interpreta<;ao dos valores realizada por um modelo de 

simula<;ao: 

Como exemplo, pode-se citar a seguinte situa<;ao (TAKUS, 1997) 

0 departamento de Engenharia de uma empresa fabricante precisa 

dimensionar um posto de trabalho, parte da linha de montagem de micros, onde o 

operador recebe o computador, e sua tarefa de conectar os fios da fonte de 

alimenta<;ao aos respectivos componentes internos. A opera<;ao toda foi 

cronometrada varias vezes, resultando um tempo medio de um minuto. Baseando-se 

nessa informa<;ao, o restante da linha tambem foi dimensionado de forma a chegar 

um computador por minuto neste posto de trabalho. Assim o operador sera capaz de 

cumprir sua tarefa normalmente sem que ocorra acumulo de trabalho, ja que o 

espa<;o para acumulo tambem e limitado. 

0 resultado desse estudo na forma tradicional seria: 

Simulando 1 00 minutos com esses valores, constata-se que o 

operador foi capaz de conectar os cabos em 100 unidades ce computadores e nao 

houve forma<;ao de fila no seu posto de trabalho, ou seja, conclui-se que o posto 

esta corretamente dimensionado. 

No entanto, realizando-se o mesmo estudo levando em conta a 

varia<;ao de cada processo, temos os seguintes dados: o intervalo entre chegadas 

de computadores no posto de trabalho varia segundo uma curva estatfstica 

exponencial de media um, e o operador realizado seu trabalho segundo uma curva 

norma de media um e desvio padrao de 0,5. 0 modelo pode ser entao descrito da 

seguinte maneira: 

A simula<;ao deste modelo por 1 00 minutos mostra que o operador 

conectou os cabos de 88 computadores, e houve forma<;ao de fila em seu posto de 

trabalho em varios momentos, terminando com 3 unidades a espera da opera<;ao. 
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Se esta situacao se repetir para todo o resto da fabrica, a empresa 

estara realizando prejuizo devido a baixa produtividade, ao mesmo tempo em que o 

capital de giro necessaria para manter a producao sera muito maior do que o 

calculado. Supondo-se que cada unidade de micro neste estagio da fabricacao 

tenha urn valor de US$ 550, 00, as tres unidades acumuladas neste posto de 

trabalho ja totalizaram US$ 1.650,00 em estoque intermediario, a se samar aos 

acumulos de outros postos. 

Este exemplo demonstra o quao importante e o estudo da variacao dos 

tempos no dimensionamento da producao. Em geral os softwares utilizados para a 

simulacao de sistemas possuem ferramentas para auxilio na determinacao de curvas 

de comportamento. 

2.9.7.1 Dados de Entrada 

Em urn modelo de simulacao, sao inseridos dados para que ele 

represente, da melhor forma possivel, o sistema em estudo. Alguns dados tern 

valores bern determinados, como, por exemplo, distancias, numero de maquinas 

disponiveis e outras. 

Porem existem aquelas que sao indeterminados, normalmente os que 

envolvem tempo, pais os processos nao sao exatos, podendo ter variacoes em torno 

de urn valor media. Este valor media, normalmente, e utilizado em simulacoes 

estatisticas e folhas de processo. Porem em uma situacao dinamica tem-se a 

possibilidade de inserir esta variacao no modelo, atraves de distribuicoes 

estatisticas. 

Estas distribuicoes sao determinadas atraves da coleta de dados do 

evento de interesse, estes dados sao agrupados por classes em urn histograma, e 

entao uma distribuicao estatistica e adequada a esse histograma. 

2.9.7.2 Distribuicoes Estatisticas 
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Em simulac;ao sao conhecidos alguns tipos de comportamentos que 

geralmente obedecem a alguma distribuic;ao. A seguir, sao mostradas as principais 

distribuic;oes e seus usos mais comuns (WERCKMAN, 2000,s/p.): 



g 
:5 

"' .0 
0 
Q: 

FIG.13- TIPOS DE DISTRIBUI<;AO PROBABILfSTICA 

Normal Distribution Beta Distribution 

-3,00 -2.00 -1,00 0 ,00 1,00 2,00 3,00 -9,00 -S,OO -3,00 0 ,00 3,00 6,00 

Uniform Distribution Triangular Distribution 

-S,OO -3 ,00 3,00 6,00 9,00 -9,00 -S,OO -3,00 0,00 3,00 6 ,00 9.00 

Exponential Distribution Gamma Distribution 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 0,00 1,00 2 ,00 3,00 4,00 5.00 6,00 7,00 

Lognormal Distribution 

1,00 2,00 3,00 4.00 5.00 6.00 7 ,00 

FONTE: Adaptado de {WERCKMAN, 2000, s/p.): 

NORMAL 
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A distribuiGao normal descreve fen6menos regidos por variaveis 

aleat6rias que possuem variaGao simetrica acima e abaixo da media. Muito utilizada 

em tempos de processo como tempos de maquina, medir tipos de erros e inspeG6es 

ou recebimentos. 

BETA 

Devido a sua capacidade de se adequar a varias formas, esta 

distribuiGao e usada como uma aproximaGao, quando houver ausencia de dados. 
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Tambem pode ser usada para medir proporgao de itens defeituosos,ou tempo para 

acabar uma atividade, quando nao ha informagao disponfvel sobre a duragao. 

UN I FORME 

A distribuigao uniforme espedfica que cada valor ente um mfnimo e um 

maximo tenham igual probabilidade de acontecer. Costuma-se utilizar esta 

distribuigao quando pouco ou quase nada se sabe a respeito do comportamento da 

variavel aleat6ria que estamos tratando, a excegao de seus pontos extremos.Tempo 

para completar uma atividade quando nao se conhece quase nada sobre ela, etc. 

TRIANGULAR 

A distribuigao triangular nao e identificada com nenhum tipo de 

operagao especifica, mas e util quando se deseja uma primeira aproximagao na falta 

de dados mais espedficos. 

Alem dos valores maximo e mfnimo caracterfsticos da distribuigao uniforme, 

o conhecimento de um valor mais provavel, valor modal, permite o uso desta 

distribuigao, no Iugar da distribuigao uniforme. E muito utilizada quando nao existem 

dados suficientes e e necessaria uma estimativa. 

Para projetos e especialmente util pois e assimetrica, permite valor mfnimo e 

maximo. E simples para calculos manuais. 

EXPONENCIAL 

A distribuigao exponencial e uma das mais utilizadas em modelos de 

simulagao. No entanto possui uma grande variabilidade. 

0 principal uso e na modelagem de perfodos de tempos entre dois 

acontecimentos (eventos) quaisquer, como por exemplo: tempos entre chegadas de 

entidades em um sistema, tempos entre falhas, tempo de atendimento a clientes e 

sistemas de espera em fila. 

GAMA 

Esta fungao pode ser aplicada para representar o tempo de completar 

alguma tarefa (tempos de reparos, por exemplo). 
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LOG NORMAL 

A distribuigao log-normal e empregada em situag6es onde a quantidade e o 

produto de urn numero grande de quantidades aleat6rias. E frequentemente utilizada 

para representar tempos de atividades com distribui<;ao nao simetrica, como por 

exernplo, o tempo para desempenhar uma tarefa. 

2.9.8 Beneffcios Tangfveis da Simula<;ao 

2.9.8.1 0 Aspecto Financeiro 

De acordo com EVANS (2002, p.79), muitos projetos de simulagao tern 

como objetivo a melhoria de aspectos operacionais do dia-a-dia das empresas. 

Porem, a melhor medida para se determinar o sucesso destes projetos e sua 

influencia na performance financeira da organizagao. 

Fornecedores de servigos podem buscar, ainda, a melhor satisfa<;ao do 

cliente, reduzindo-se, com isso, o tempo de espera. Acredita-se que tal 

procedimento traz o aumento da satisfa<;ao dos clientes e, portanto, urn melhor 

resultado aos neg6cios. Outras institui<;6es, como hospitais, podem buscar a 

manutengao de nfveis razoaveis de servi<;os, enquanto minimizam custos, 

racionalizando a compra de equipamentos muito caros. 

Em todos estes casas, ha uma troca entre multiplos objetivos e as 

constata<;6es sabre quais realmente contribuem de alguma forma para a 

lucratividade destas organizag6es. 

Adicionar novas funcionarios a uma agencia bancaria pode aumentar a 

satisfa<;ao dos clientes, porem pode tambem aumentar os custos. Comprar urn novo 

equipamento em uma empresa pode aumentar a produgao da mesma, porem 

tambem aumentara seus custos de manutengao, deprecia<;ao, etc. 

Desta forma, a simulagao e uma ferramenta util para aqueles analistas que 

buscam considerar a inter-relagao de todos os fatores que contribuem para o 

sucesso ou fracasso de urn projeto de melhoria do processo. 
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Por meio da simulagao, varias alternativas podem ser verificadas ate se 

chegar a melhor escolha. Obviamente, a escolha da melhor alternativa sera 

determinada por condi<;6es de contorno que contemplam aspectos tecnicos, 

operacionais e ffsicos. Ainda, em muitas organizag6es, as condi<;6es de contorno 

serao dadas por limitag6es de recursos financeiros disponlveis. 

Nas organizag6es em geral, ha uma grande obrigagao em se salvaguardar o 

capital da empresa e se fazer a decisao de neg6cio mais prudente. Esta afirmagao 

nao de aplica s6 as pessoas que trabalham com finangas, mas a todos os seus 

membros. 0 mais alto beneffcio financeiro nem sempre se refere a alternativa mais 

barata ou aquela que gera a maior rendimento. 0 horizonte de tempo e o fator-chave 

na selegao destas alternativas. Assim, deve-se questionar se o objetivo da 

organizagao esta em priorizar a melhor vantagem financeira com curto prazo ou em 

Iongo prazo. Como exemplo, de curto prazo temos, muitas vezes, a melhor 

performance financeira atraves da busca de redugao de custos. Se o objetivo da 

vantagem financeira for de Iongo prazo, pode-se buscar urn aumento de 

investimento no curto prazo, para se chegar a urn aumento de produgao no Iongo ou 

medio prazo. 

2.9.8.2 lncorporando o Aspecto Financeiro 

Harrel et al.(2002, p.80) relata ainda que, lnformac;6es financeiras sao 

freqOentemente tratadas externamente a construgao dos modelos de simulagao e 

tambem ap6s a sua analise. Com o recente avango dos softwares de simulagao, 

estas informag6es sao incluldas nos modelos de forma muito mais facil que se 

conseguia no passado. Assim, como outro dado, o nlvel de informag6es financeiras 

que serao incluldas nos modelos e dependente dos objetivos da construgao deste 

modelo que tambem o e, de se ter fontes confiaveis. Ao se inserir o aspecto 

financeiro em uma modelagem, a resposta a algumas perguntas poderao facilitar o 

trabalho como urn todo, conforme indicamos a seguir: 

a) Quais informag6es de custo e de rendimento sao necessarias? 
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b) Onde estas informag6es podem ser obtidas? 

c) Como estes dados podem ser processados? 

d) Como estes resultados financeiros serao interpretadas ap6s a 

simulagao? 

Ao se incluir informag6es financeiras no modele, recomenda-se buscar o 

mesmo cuidado as informag6es operacionais. Urn plano bern documentado, para se 

reunir todas estas informag6es, podera ajudar em muito. 

Para construir o modele de simulagao, devera se ter urn entendimento dos 

resultados financeiros, dos objetivos do trabalho, dos parametres e das condig6es 

de contorno de forma clara. Urn born relacionamento com a equipe financeira e 

contabil da empresa melhora o entendimento dos aspectos financeiros e elucida a 

realidade na qual as solug6es encontradas atraves de modelagem serao aplicadas. 

Recomenda-se, ainda, que, se possfvel, urn profissional da area financeira esteja 

envolvido como projeto de modelagem. 

Destaca-se, ainda, que as informag6es financeiras do modele serao 

inclufdas ao mesmo tempo em que as demais informag6es o sao. Porem, muitas 

vezes, estas poderao ser feitas, ap6s a inclusao e validagao das informag6es 

operacionais. 

2.9.8.3 Comparagao Entre Duas Alternativas 

0 primeiro passo para desenvolver uma analise financeira e estabelecer 

uma base de comparagao, cementa Harrel et a1.(2002, p.82). Criterios individuais ou 

especfficos irao variar dependendo dos objetivos do projeto. Urn fator financeiro 

comumente utilizado eo custo total das operag6es. Este custo mostra o impacto das 

solug6es propostas. 

Assumindo-se parametres operacionais iguais para cada alternativa, como 

exemplo, produgao final, intervale de tempo da produgao, etc., a alternativa com 

menor custo total podera ser a solugao encontrada. 



54 

Ainda, ha casos que o resultado das alternativas podem ser muito equivalentes. 

Como limite dos cenarios encontrado, temos os seguintes resultados: (1) Desempenho 

operacional alto e custo total baixo; (2} Desempenho operacional baixo e custo total alto. 

0 resultado (1) acima e aceito, porem o (2) e rejeitado. Ainda ha casos que as 

duas alternativas podem trazer uma performance alta e tambem custos totais altos. Cabe 

ai, mais uma vez, o time de analistas distinguir qual a melhor solugao apresentada. A 

analise do custo de forma solitaria nao deve ser o (mico pan1metro de decisao. 

Urn fornecedor de servigos pode muito bern, num primeiro momento, aceitar 

altos custos se isto, por exemplo, trouxer urn aumento adicional dos neg6cios os 

quais podem cobrir este aumento de despesas. 

Uma empresa de manufatura pode ainda aceitar custos altos, caso venha a 

ter urn aumento de qualidade por meio da diminuigao da devolugao de seus 

produtos ou a diminuigao de retrabalhos dos mesmos. 

Ao se comparar alternativas, faz-se necessaria determinar quais 

informag6es sao significativas e uteis para tomar decis6es. Alguns fatores 

relacionados a seguir geralmente sao utilizados na analise de alternativas: 

a) beneffcios tangiveis; 

b) beneffcios intangfveis; 

c) custo do produto (total, final; 

d) custos da qualidade; 

e) custos de capital; 

f) nfveis de tecnologia e recursos disponiveis na empresa; 

g) custos de inicializagao da implantagao e curva de aprendizado; 

Deve-se incluir tambem os resultados e objetivos da organizagao. Este 

procedimento ajudara a estabelecer criterios com os quais os custos serao 

avaliados. 

Urn resumo dos documentos de custo pode ser utilizado para apresentar 

com facilidade os resultados obtidos. 
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2.9.8.4 Tempo 

0 tempo e urn dos mais amplamente estudados criterios de performance da 

manufatura. Muito embora a frase "tempo e dinheiro" seja urn velho cliche no mundo 

dos neg6cios, a importfmcia do tempo como fator de producao apenas recentemente 

comecou a receber atencao. 

A habilidade de uma empresa em cumprir as especificacoes de seus clientes 

em curto perfodo e responder rapidamente as mudancas do mercado tern reforcado 

uma tendencia de busca por sistemas de producao mais flexfveis e aptos a serem 

rapidamente reconfigurados. 

Algumas das maiores corporacoes do mundo tern sido eliminadas dos 

mercados por concorrentes menores, mais ageis HARREL et al( 2002, p.92). 

2.9.8.5 0 Quadro de Funcionarios 

Urn dos primeiros usos da simulacao foi a avaliacao do quadro de 

funcionarios nas empresas prestadoras de services, como bancos e balcoes no 

comercio. Utilizando uma funcao de chegada de clientes baseada na sua propria 

clientela, os gerentes das empresas de services podem analisar o tempo de espera 

dos clientes com diferentes configuracoes no quadro de atendimento. 

Uma gerente de banco poderia determinar, por exemplo, que tres caixas sao 

suficientes para proporcionar urn perfodo de espera razoavel durante a maior parte 

do dia, porem nos perfodos mais movimentados, como hora do almoco e o final da 

tarde, o tempo de espera na fila e muito Iongo para seus clientes. Ela poderia entao 

calcular os efeitos de adicionar funcionarios durante as horas de pico. 

Embora o tempo de espera de urn cliente, normalmente, nao inclua os 

custos de movimentacao da mesma forma que o experimentado na industria, 

quando urn componente espera por urn processo, a maioria das empresas de 

servico entende que os custos com neg6cios perdidos e animosidades por parte dos 

clientes esta associado ao logo tempo de espera experimentado por eles. A Analise 

do Nfvel de Services (ANS) tern se tornado muito importante, conforme aumenta a 
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competitividade nos neg6cios que lidam com o publico. Urn gerente de servic;os 

eficiente ira examinar o quadro de funcionarios e os equipamentos para certificar-se 

de que ele e seus clientes podem conviver com o nfvel de servic;os indicado 

HARREL et al( 2002, p.95). 

2.9.8.6 Melhoria dos Procedimentos 

Muitas organizac;oes tern aprendido que consumidores domesticos tambem 

sao clientes. Urn esforc;o para melhorar a velocidade de resposta das suas func;oes 

administrativas e de suporte muitas destas companhias estao utilizando a simulac;ao 

para modelar procedimentos revisados, a tim de aperfeic;oar o processamento de 

documentos, chamadas telef6nicas e outras transac;oes diarias. Atraves da inclusao 

de informac;oes fornecidas por pessoas de todos os setores, algumas organizac;oes 

tern registrado importante crescimento na motivac;ao dos funcionarios capazes de 

eliminar processos improdutfveis. HARREL et al( 2002, p.95). 

2.9.8.7 Avaliac;ao de lmpactos 

Uma avaliac;ao de base consistente e necessaria para a constatac;ao dos 

impactos da simulac;ao. Fatores tangfveis e intangfveis devem ser considerados. 

Porem, a maioria das organizac;oes busca indicadores tradicionais como taxa interna 

de retorno, analise de fluxo de caixa, etc. HARREL et al( 2002, p.95). 

2.9.8.8 Taxa lnterna de retorno 

E a taxa de juros que a organizac;ao obteria com a implementac;ao deste 

investimento e o retorno que o mesmo daria em relac;ao ao capital investido. Esta 

taxa muitas vezes chega a mais de 200%, pois o investimento em simulac;ao requer 

urn aporte de capital relativamente pequeno frente aos beneffcios de ele 

proporciona. 
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2.9.8.9 Analise do fluxo de caixa 

Este analise mostra o fluxo de caixa resultante da simulavao comparando

se com outros metodos de resolu9ao de problemas. HARREL et al( 2002, p.1 09). 

2.9.8.1 0 Analise de Payback 

Esta analise mostra o perfodo necessaria para recuperar o investimento feito 

em simula9ao. Geralmente, isto ocorre entre 1 e 6 meses. Varios casos mostram 

que urn investimento de R$ 20.000,00 em simulavao e treinamento pode evitar que 

urn investimento de R$ 100.000,00 seja feito, antes que se tenha a certeza que o 

mesmo tara com que os objetivos da produ9ao sejam alcanvados. HARREL et al. 

(2002, p.1 09). 

2.9.9 Beneffcios lntangfveis da Simulavao 

Os beneffcios intangfveis (EVANS, 2001, p.14), muitas vezes, influenciam o 

processo de decisao. lsto ocorre quando beneffcios tangfveis apontam para duas ou 

mais possibilidades. 

Assim, sempre uma discussao sobre beneffcios intangfveis pode ser inclufda 

como justificativa de Analise: 

a) educa9ao: o processo de modelagem sempre for9a a equipe a entender 

profundamente o processo/problema objeto da simula9ao; 

b) melhoria do trabalho em equipe: simula9ao e uma ferramenta na qual 

entradas de informa96es sao processadas ate que se chegue a melhor ou 

melhores solu96es. Urn entendimento dos objetivos da analise, se a 

simulavao se faz importante para todos aqueles que estao direta ou 

indiretamente envolvidos como projeto. Trabalho em equipe e fundamental 

para a coleta de dados e revisao das solu96es alternativas apresentadas. 
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c) melhoria na qualidade do trabalho: esta ferramenta torna o trabalho de 

analise mais aprazfvel uma vez que ha a visualizagao grafica do objeto 

analisado. Este recurso nao e atraves de planilhas. 

2.9.1 o Otimizagao da Simulagao 

A matematica, uma fungao, e urn processo atraves do qual urn conjunto de 

entradas se transforma em urn conjunto correspondente de safdas. Poderia ser util 

pensar que uma fungao e uma "caixa preta" onde entram variaveis de entrada e a 

caixa preta produz uma resposta de safda (valor da fungao). 0 modelo pode ser 

visto como uma caixa preta contendo a 16gica necessaria para estimar a safda de 

urn sistema real. 

Otimizagao e urn termo usado para se referir ao processo de se estabelecer 

valores para as variaveis de entrada, de tal forma que estes produzam a safda mais 

desejada, ou 6tima, da caixa-preta. 

Os valores das variaveis de entrada que produzem a safda 6tima 

representam a solugao 6tima. A figura mostra o relacionamento do algoritmo de 

simulagao com o modelo de simulagao. HARREL et al (2002, p.67). 

FIGURA 14 - RELA<;AO ENTRE 0 ALGORITMO DE OTIMIZA<;AO E 0 MODELO 

DE SIMULA<;AO 

Variaveis de 

Algoritmo 
Entrada(X,,X2,X3, ... ) _., Modelo 

Otimiza~ao 
~ Simula~ao 

,. Resultados I 

FONTE: HARREL et al( 2002, p.66). 

Para facilitar o processo de otimizagao, uma fungao-objetivo e criada para 

avaliar quantitativamente a performance do modelo de simulagao. 
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Atraves da combinagao de varias respostas de safda do modelo de 

simula<;ao, uma fungao-objetivo e uma medigao (mica de quao bern o sistema 

funciona. Por exemplo, a fungao-objetivo inclui uma medi<;ao de todas as entidades 

processadas e a utilizagao dos recursos, este poderia medir o quao bern urn certo 

cenario de simula<;ao mediu e onde. 

Avalia-se todas as combinag6es de diferentes valores de variaveis de 

entrada e, desenhando-se o valor correspondente da fungao-objetivo, pode-se criar 

uma superffcie de respostas do modelo de simula<;ao para aquela fungao-objetivo. 

Normalmente, a superffcie de resposta se parece com uma regiao 

montanhosa com varios picos e vales. No caso de urn problema de maximizagao, o 

objetivo e encontrar o pico mais alto. No caso de urn problema de minimizagao, o 

objetivo e encontrar o vale mais profundo. 

2.9.11 A simulagao + otimizagao. 

Entretanto, quando se combina simulagao com tecnicas avangadas de 

otimizagao, sao descobertas solug6es quase 6timas ou, em muitos casos, 6timas. 

Urn beneffcio extra, obtido por esta abordagem e que o otimizador identifica urn 

conjunto compreensfvel de boas solug6es, melhorando significativamente a solugao 

"total". 

Por exemplo, as mudangas podem incluir a quantidade de recursos 

disponfveis, a capacidade dos equipamentos, variaveis e outras restrig6es do 

sistema. 0 otimizador avalia, entao, as diferentes combinag6es de mudangas, no 

sentido de determinar qual delas vai maximizar ou minimizar alguma fungao-objetivo. 

A simula<;ao vern provando tambem ser uma excelente ferramenta 

educacional. Atuando como urn vaso comunicante cria a experiemcia e permite ao 

colaborador visualizar rapidamente a operagao como urn todo, e como o seu 

trabalho se insere no panorama geral. As caracterfsticas operacionais de urn sistema 

podem ser mais rapidamente compreendidas com urn modelo de simulagao de que 

com uma filosofia de aprender a medida em que se explora este sistema. HARREL 

et al (2002, p.1 09). 
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2.9.12 Limitag6es e Outros Beneffcios da Simulagao 

como: 

De acordo com EVANS (2002, p. 14), a simulagao tern muitos beneffcios, 

a) permite que gerentes e analistas avaliem os sistemas propostos ou 

decis6es sem construir ou realmente implementa-las, ou experimentar 

com sistema existentes sem grandes disturbios; esta capacidade e uma 

vantagem significativa; 

b) modelos de simulagao sao geralmente mais faceis de entender muitas 

vezes do que aproximag6es analfticas; por exemplo, poderia ser diffcil 

explicar com precisao o valor esperado para urn proprietario de uma loja 

de doces, entretanto, o processo de simulagao de selecionar uma 

quantidade de pedidos determinando a demanda e dar entrada do lucro 

correspondente a situacao atual pode nos dar urn born resultado previsto, 

entao, a aproximacao de simulacao nos entrega uma medida de 

confiabilidade na solugao; 

c) a habilidade de modelar qualquer premissa particularmente, quando os 

modelos sao analfticos e inapropriados ou nao existem, coloca a 

simulacao distintivamente a parte de outras aproximag6es da ciencia do 

gerenciamento. Entretanto, a simulagao nao deixa de ter algumas 

desvantagens, como uma quantidade significativa de tempo que e 
algumas vezes requerida para obter as necessarias entradas, 

desenvolver o modelo de simulagao e o programa computacional e 

interpretar os resultados. 

Modelos de simulagao podem ser caros, entretanto, o tempo de computacao 

e relativamente barato. Hoje, a velocidade de computacao continua aumentando, as 

simulag6es podem ser feitas em tempo real. Se uma decisao e necessaria 

rapidamente, por exemplo, como mudar o cronograma de trabalhos de urn chao de 

fabrica, urn modelo de simulagao que requeira uma hora para rodar em urn micro 

computador e impraticavel. 
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A segunda maior limitacao e a falta de respostas precisas, isto e, n6s vemos 

atraves de exemplos de simula<;ao, de amostras com erros, que amostras podem 

estar com erros, entretanto, e necessario desenhar o experimento de simula<;ao 

cuidadosamente para caracterizar a distribuicao das safdas para identificar alguma 

safda extrema que possa ocorrer e desenhar conclus6es estatfsticas 

cuidadosamente. Modelos analfticos, por outro lado, usualmente, nao tern tais 

recursos, estas limitac6es podem ser uma forma de usar a simulacao correta e 

inteligentemente. Ha muitas vantagens da simulacao que a tornam uma importante 

ferramenta para a tomada de decis6es contemporEmea. 
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3 EXEMPLOS DE SIMULACAO DE CASOS REAIS E DIDATICOS USANDO 

PRINCIPALMENTE 0 SIMULADOR CRYSTAL BALL® 

Feitas as considerac;6es sobre o processo de simulac;ao, apresentamos 

casos (reais e adaptados) usando as simulag6es como software Crystal Bal®. 

Com estes casos se pode ter uma ideia de que a analise para tomada de 

decisao ficou facilitada pelo fato de se ter quantificado os riscos advindos da 

utilizac;ao da decisao por "achismo", ou simples polftica da empresa, ou pelo Metodo 

de Monte Carlo aplicado a distribuic;ao de probabilidade. 

A selec;ao de casos baseou-se na pesquisa feita entre gerentes de projeto 

(Apendice 1 ), team leaders e profissionais da equipe de projetos, de forma a 

direcionar as aplicac;6es aos itens que foram identificados com maior 

representatividade na pesquisa, dentro dos Risk Factors: tempo, qualidade, custos. 

3.1 EXEMPLO 1: CASO COM ESTIMATIVA DE CUSTOS EM PROJETOS 

Este modelo trata do projeto de otimizacao de uma ferramenta em urn 

processo de usinagem, muito comum em lndustrias Metalurgicas. Neste caso, houve 

uma proposta de reduc;ao de custos no processo, atraves da introduc;ao de uma 

nova ferramenta, que se prop6e a ser mais produtiva que a ferramenta utilizada 

normalmente na maquina. 

Para que a reduc;ao de custos possa de fato acontecer, e preciso que seja 

feito urn teste com a nova ferramenta, para avalia-la segundo as especificac;6es 

finais do produto. 

3.1.1 Sumario do Caso 

No teste Estimativa de Custos em Projetos a ferramenta deve ser colocada 

na maquina que ira executar urn numero determinado de pec;as. Essas pec;as 

deverao ser avaliadas de acordo com os parametros de produto, sendo aprovadas 
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ou rejeitadas. De acordo com esse resultado, a ferramenta sera entao aprovada 

como eficiente para a operac;ao em questao. 

Para que o teste possa ocorrer, deve-se dispor dos seguintes recursos: 

pec;as da linha de produc;ao, que posteriormente serao descartadas, ferramentas de 

teste, horas disponiveis de maquina, horas disponiveis de operac;ao (homem/hora) e 

horas de analise da Engenharia. 

Os recursos podem ser representados de acordo com a Figura 21. 

FIGURA 15 - REPRESENTACAO DO PROCESSO DE USINAGEM 

Entrada 

Pe~as de 
linha; 
Ferramentas 
de teste; 
Hora/ 
rna quina; 
Homem I hora; 
Horas de 

Engen haria. 

Processo 

Operac;ao de 

Usinagem 

Sa fda 

Produto(de 
acordo com as 
especificac;;oes). 

Os recursos (descritos abaixo) podem variar dentro desse projeto, e 

conseqOentemente seus custos, como, por exemplo, ao se colocar a ferramenta de 

teste na maquina, houve dificuldade para ajustar a mesma dentro das condic;6es de 

operac;ao. Por causa disso, mais pec;as tiveram que ser usinadas, alem daquelas 

previstas inicialmente. Houve entao, consume maior de homens/hora e de horas/ 

maquina. 

3.1.2 Justificativa 

A simulac;ao e utilizada neste caso para que se chegue a um valor de custos 

mais provavel, diante das variag6es que podem ser previstas antes de se iniciar o 
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projeto. Dessa forma, pode-se minimizar a probabilidade de que se ultrapasse o 

orgamento disponfvel para fazer o teste. 

Outras analises podem ser feitas com base nos dados deste caso, porem 

pretende-se aqui apresentar um caso introdut6rio da aplicagao da ferramenta de 

simulagao. 

3.1.3 Aplicando a Simulagao 

No Microsoft Excel, a planilha de custos esta construfda conforme 

demonstrado na Tabela 1 

TABELA 1- SIMULA<;AO DE CUSTO DE PROJETOS 

Gusto do Projeto: 

Meta inicial: 

Diferen~a: 

R$ 4,ooo.ool 

R$ 289.071 

Ao construir a planilha no Crystal Ball, e preciso definir as assumptions 

(premissas) do caso, que sao as entradas do processo. Ao se fazer isso, define-se 

os custos mlnimos mais provaveis e maximos de cada variavel. Na Figura 19 tem-se 

a distribuigao de uma das assumptions definidas para esse caso. 
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FIGURA 16- DISTRIBUI<;AO TRIANGULAR (PREMISSA) 

Ao construir a planilha no Crystal Ball, e precise definir as assumptions 

(premissas) do caso, que sao as entradas do processo. Ao se fazer isso, define-se 

os custos mfnimos, mais provaveis e maximos de cada variavel. A Figura 22 mostra 

a distribuic;ao de uma das premissas definidas para esse caso: 

FIG.17- MEDIAE DESVIO PADRAO 

~~--+------------+~ 
:n 

Kti~~=::::.;;~=~"-- '.,~-~, 
_ (lio 

:.J.--------f-'-~-~ 

Depois disso, define-se uma forecast (previsao). 0 Crystal Ball simula a 

previsao baseada nas premissas assumidas. Com esses dados, pode-se fazer uma 

analise de riscos, como descrito. 

Com os dados acima, entretanto, ja se pode saber que, dado urn orc;amento 

limitado de R$ 4.000,00 verifica-se que o custo associado com a qualidade 

necessaria ficara entre R$4.000,00 e R$4.800,00. 
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FIGURA 18- ANALISE DE RISCO 

0 grafico acima mostra a probabilidade de que o teste realizado nao 

ultrapasse R$ 4000,00. A probabilidade e de 7,9°/o. Ap6s a rodada da simulavao, a 

distribuivao e definida baseada no histograma, e qualquer valor (neste caso, de 

custos) podem ser testados quando a sua probabilidade de ocorrencia. 

FIGURA 19- PROBABILIDADE DE CUSTO ABAIXO DE R$ 4000,00 

A figura 19 mostra a probabilidade de que o teste, ao ser realizado, fique 

entre R$ 4000,00 e R$ 4300,00. Essa probabilidade e de 40,6°/o. 



FIGURA 20. OR<;AMENTO DISPONfVEL X GUSTO MEDIO 

Or~amento 
disponivel 

R$ 4000,00 R$ 4268,00 
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Essa situac;ao foi propositalmente criada neste exemplo para simular uma 

situac;ao real. Gonstantemente, no ambiente empresarial, as metas e orc;amentos 

sao definidas pela abordagem Top-down, ou seja, OS valores finais sao definidos 

pela hierarquia superior, que repassa os objetivos aos demais atraves de urn 

desdobramento de metas. Voltando ao exemplo, a equipe responsavel pelo teste 

recebeu urn orc;amento de R$ 4000,00 para realizac;ao do teste, ja sabendo que uma 

reduc;ao de custos e necessaria. 

Nesse caso a simulac;ao e util para uma primeira analise: ap6s a rodada de 

simulac;ao, considerando todas as distribuic;oes assumidas para os itens, ja se pode 

observar que 0 valor medio e rapidamente ultrapassado, e que 0 custo do teste e 

ainda maior do que se esperava inicialmente: 

FIGURA 21. GUSTO SIMULADO X GUSTO MEDIO 

R$ 4268,00 R$ 4289,07 

E importante ressaltar que neste caso a diferenc;a e pequena, porem este se 

trata de urn exemplo simples. Quando se trata de urn problema real, com urn numero 

maior de premissas a serem consideradas, e maiores variac;6es, o resultado sera 

uma maior distancia entre o valor medio e o valor simulado. 

Outra abordagem possfvel e a abordagem Botton up, que consiste em 

determinar os custos das tarefas individualmente e entao soma-los, para que se 
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te'lha o Gusto final. Nesta abordagem a simula~ao e util para a prepara~ao de uma 

estimativa mais proxima do real, ao inves de se considerar apenas as medias. lsso 

:Jode evitar valores subestimados. 

A redu~ao de custos e urn objetivo necessaria, o que pode ser 

observado a partir do grafico de sensibilidade, onde o custo Horas de Engenharia, 

por exemplo, representa 3,3o/o do custo total do teste, de acordo com a rodada de 

simula~ao, que considera, alem de seu valor media, a sua varia~ao dentro da 

distribui~ao triangular. Porem, se for tornado apenas o valor da media, tornado 

diretamente da planilha de custos, tem-se para as horas de engenharia urn valor de 

14,9o/o do custo total. 

FIGURA 22 - GRAFIGO DE SENSIBILIDADE EM RELA<;AO AO GUSTO DO 

PROJETO 

0 grafico de sensibilidade mostra a influencia de cada urn dos parametres 

envolvidos no teste em seu resultado final: seu custo. Assim, percebemos que o 

custo das ferramentas tern urn impacto muito grande (77,4°/o) sabre o custo total do 

projeto. 



FIGURA 23- SENSIBILIDADE DO GUSTO DAS HORAS DE ENGENHARIA. 

14,9% do custo 
(valores medios) 

Horas de 
Engenharia 

3,3% do custo 
(valores medios e 

distribuir;:ao) 
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Essa analise se torna interessante, pois pode evitar erros de analise ou 

tentativas ineficientes de reducao de custos. 0 que ocorre acima e que o Grafico de 

Sensibilidade considera o valor medio do item (no caso Horas de Engenharia) e 

tam bern a sua distribuicao, que e de apenas 1 0% para o custo maximo. lsso faz com 

que o peso deste item seja menor ao final. 

Portanto, fazer uma reducao nas Horas de engenharia trara urn 

resultado muito pequeno (se considerada a distribuicao dada), o contrario do que 

poderia esperar se forem considerados apenas valores medios. 

3.2 EXEMPLO 2: CASO DE ANALISE DE PROCESSOS- CAMINHO CRITICO 

No Gerenciamento de Projetos, ha grande possibilidade de ser urn fator de 

risco e que e reforcado pela pesquisa (APENDICE 2) refere-se a estimativa de 

prazos, ou a possibilidade de se ultrapassar urn prazo de entrega de parte ou de 

todo urn projeto. 

A falta de dados hist6ricos ou similaridade com projetos anteriormerite 

desenvolvidos, muitas vezes, da fase inicial do projeto, e uma fonte de grandes 

problemas futuros. 

Mais uma vez, a simulacao, a modelagem de uma situacao, o planejamento 

desta etapa inicial representa urn investimento precioso em termos de economia de 

tempo, recursos e stress, quando se tern uma data final. Apontada na pesquisa 

como o fator que mais gera risco no projeto, principalmente por causa de seus 

desdobramentos, o tempo/prazo e apresentado abaixo numa simulacao simples, que 
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pode ser feita tambem em outros softwares especfficos de analise de processos, 

porem, sem a facilidade de se ter, na mesma planilha Excel, a simula<;ao e uma 

forma simples de se evitar o risco que e alto na fase inicial do projeto. 

3.2.1 Problema 

Urn Gerente de Projetos precisa montar urn cronograma rapido com o 

planejamento inicial de suas atividades, pais precisa desenvolver urn software. As 

alternativas sao: fazer outsourcing, construir internamente ou entregar o projeto para 

a "Fabrica de Software", da mesma empresa, mas onde se terceiriza o trabalho e 

interno. A necessidade real tern que estar implantada em 300 dias, pais o projeto e 

mandat6rio e a empresa pode perder mercado, se o produto nao estiver pronto 

neste perfodo, pais informa<;6es confidenciais do concorrente relatam que este tern 

urn projeto que estara pronto em 310 dias. Seu chefe tambem insinuou que o 

sucesso poderia leva-to a uma promo<;ao ou a sua demissao. 

0 primeiro passo foi fazer uma estimativa das atividades que compunham o 

processo e estimar o tempo que cada uma delas levava. 

3.2.2 Sumario do Caso 

Esta simula<;ao envolve a analise de atividades, preve urn cronograma, 

alinha as atividades em urn cronograma com varios caminhos, tendo como objetivo o 

entendimento de como a incerteza afeta a conclusao de urn projeto ou processo. 

Em termos de Seis Sigmas, urn defeito pode ser definido como a diferen<;a 

entre a tempo real de conclusao do processo eo tempo mfnimo para a conclusao do 

processo. 0 resultado desta modelagem indica a probabilidade que uma atividade 

especffica teria de estar no caminho crltico e ainda pode ser usado para avaliar 

qual(is) atividade(s), quais sao as cruciais, isto e, se melhorarmos o seu tempo de 

execu<;ao teremos reflexos no projeto inteiro. 
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Palavras-chave: caminho crftico, Six sigma, analise do processo, celula de 

referencia, tempo mais tardio de conclusao, melhoria de processo. 

3.2.3 Discussao 

Urn desenho sequencia! pode ser conseguido no Crystal Bat® (CB) ou 

mesmo no Microsoft Project®. Primeiramente, vamos mostrar como faze-lo no CB, 

por ser urn apendice do Excel, de uma maneira simplificada. Depois, mostraremos 

que a mesma sequencia pode ser feita no Project, porem sem os diferenciais de 

analise que o CB oferece. 

A duracao das atividades usa a premissa de ser, cada uma, distribuicao 

triangular, baseadas na melhor estimativa do gerente de projetos. Tambem, varias 

atividades determinam quando a atividade seguinte pode comecar. Como no 

desenho, as formulas na planilha determinam que a antecipacao ou postecipacao 

para cada atividade, incluindo uma folga ou retardo para urn passo especffico. 

Somado a isso, varias predecessoras podem existir ate a atividade seguinte poder 

comecar. Como mostrado no desenho, as formulas no Excel determinam o tempo 

mais cedo (antecipacao) ou mais tardio (postecipacao) para cada atividade, incluindo 

a folga ou espera que possa acontecer em uma atividade em particular. 

A distribuicao normal nao e realista para representar prazos ou mesmos 

custos em projetos ou processos, pois nao levam em conta fatos simples como a 

tendencia dos projetos (ou atividades) atrasarem (ou demorarem mais tempo), ao 

inves de adiantarem, assim como os custos, que tendem a ser maiores que o 

previsto e nao menores. 

Para estes casos, a distribuicao mais adequada talvez seja a Curva Beta ou 

uma distribuicao triangular, pois leva em conta a assimetria, usual em projetos. 

Quando rodamos a simulacao, o modelo mostra passos a frente e atras, 

indicando em cada "evento", se uma atividade esta ou nao no caminho crftico. 

Depois de rodar uma simulacao completa, podemos determinar a probabilidade de 

uma atividade especffica ser caminho crltico para o processo. 0 modelo calcula os 

minutos ociosos para cada passo e o formato da celula para aqueles que fazem 

parte do caminho crftico aparecem com uma cor diferenciada de fundo. Neste 



72 

exemplo, o simulador CB e mais pnitico, pois obtemos a simula9ao numa planilha 

Excel, mas esta simula9ao ou analise pode ser conseguida em softwares especlficos 

de analise de projetos, com os mesmos resultados. 

3.2.3 Usando o Simulador (Crystal BaiKID) 

Vamos criar distribui96es de probabilidade, no Excel, que descreva a 

incerteza em torno de determinadas variaveis de entrada. Neste caso temos vinte 

distribui96es de probabilidade possfveis, que sao conhecidas como assumptions 

(premissas). Estas premissas sao a dura9ao de cada atividade e vao aparecer na 

cor verde. Gada parametro e nome de premissa e definido mais pelas celulas de 

refer€mcia do que por texto ou valores numericos 

Tambem, podemos incluir Previs6es que sao mostradas em azul claro. 

Previs6es sao equa96es, ou safdas que queremos analisar depois de uma 

simula9ao. Durante a simula9ao, o CB salva o valor na celula de previsao e os 

mostra no Forecast Chart, ou Previsao, o qual nada mais e que urn histograma de 

valores simulados. 

Neste exemplo, estamos mais interessados no Prazo mais tardio de 

conclusao do Projeto. Estamos tambem interess.ados em saber qual a freqOE'mcia 

que uma atividade individualmente recai no caminho crftico. 

Quando rodamos a simula9ao, o CB encontra a curva que mais e adequada 

aos dados apresentados. Neste caso, a curva Beta. A previsao para o tempo mais 

tardio de termino do projeto e o principal desenho a ser observado para examinar a 

probabilidade de se completar o processo. Quando rodamos a simula9ao, o Crystal 

Ball gera numeros aleat6rios para cada premissa (baseada nas defini96es dadas a 

ela) e coloca urn novo valor na celula; entao, o Excel recalcula o modelo. 

Depois de rodar a simula9ao, n6s podemos usar esta previsao para analisar 

outros resultados, como as estatfsticas e percentis e a fun9ao do Crystal Ball na 

coluna ultima coluna e o valor medio simulado da previsao ao lado , na penultima 

coluna. Assim, teremos na ultima coluna o valor baseado no valor medio da previsao 

adjacente na penultima coluna. A previsao para o tempo mais tardio e o principal 

desenho para examinar para se ter certeza de quando vai se terminar o projeto 
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Perguntas que respondemos baseadas na simula9ao de 1 000 eventos no 

CB: 

a) Qual a probabilidade de completar o projeto em 300 dias e ele ser 

promovido? 

b) Ha atividades que sempre estarao no caminho crftico? Sim, da 16 a 20 

todas as atividades sao caminho crftico com 100% de probabilidade 

c) Ha atividades que nunca aparecerao no caminho crftico? Sima atividade 

9. 

d) Qual a atividade que tern maior impacto dura9ao total do projeto? 

3.2.4 Resultados da Simula9ao 

Os resultados da simula9ao sao apresentados nas Tabelas 2 a 5 e nas 

Figuras 24 e seguintes, com as respectivas analises. 



74 

TABELA 2- ESQUEMA SEQUENCIAL DE ATIVIDADES 

Caminho Critico - Coluna 0 

;rtividaden Predeeessora 
atrasol Duncao Duneao Dt•aeao Duraeao f"lm + oeiosida caminho ~~ De ser earn. 
folg;a otimista Esper ada Pessimist a slmutada tardio de eritico Critk:o 

Start (Sl -3.3 -3.3 
Recruter rnembros p time do projeto 8tartF8 10 15 20 13.4 -3.3 44.6% 
Monter steering Committee 1 F8 :5 

. ~ 
15 20 22 29.5 -3.3 44 .6% 

Desenvolver cronogreme de atividedes 2F8 21 26 30 5-4.0 -3.3 42.2% 
Estimar tipos de sistemas comp. envolvidos 288 10 15 18 23 38.7 -1.9 41 .5% 
Montar planejarnenlo inicial c/ tine 4F8 13 15 17 54.0 -1 .9 41 .5% 
Levanlar custos para o projeto 3,5 FS 30 38 45 92.6 -1 .9 39.1% 
Estimarr custos de outsourcng 6 FS -5 20 25 30 113.3 -1 .9 28.9% 
Estimer custos de fabrica software 6 FS 10 15 20 113.3 -1.1 29.5% 
Estimar custos de fabricaceo interns 6 88 20 11 18 22 113.3 22.6 0.0% 
Decidir qual meio para desenvolver software 7,8,9 FS 23 30 45 152.7 -1.9 39.1% 
Levantamenlo preliminar de necessidedes 10 FS 22 28 39 187.2 -1 .9 39.1% 
Visiter o usuario para le·•artamento processos StartF8 120 140 180 148.9 13.9 72.8% 
Analise de custo benefiCia 12 FS -5 13 18 22 163.5 13.8 72.9% 
Visle ao s~e do olisourcing 13 88 10 15 20 25 174.7 13.8 72.8% 
V erificar condicoes de contrato 14FS 10 15 20 187.2 13.8 72.8% 
Fezer RFQ para contratar 11,15 FS 30 33 44 220.6 -1.9 100.0% 
Contratar e inicier os trebelhos 16 FS 11 -1.9 100.0% 
Fezer espedficacso tecnica 17 FS 10 15 25 0.0 100.0% 
lnlegracao do outsOI.I'cing ao time do projeto 17 FS 13 17 19 -1.9 100.0% 
Equaizar conhecimenlos e desenvolver o projeto 1 19 FS 20 25 40 0.0 100.0% 
End(E) 426 539 699 0.0 1= s im 

0= nao 

FIGURA 24 - DISTRIBUI<;AO BETA (VERDE) COM A PREVISAO DE 

TERMINO DO PROJETO 

End Last Finish Time 

FIGURA 25- DISTRIBUI<;AO ACUMULADA PARA 0 MESMO CASO 

End Last Finish Time 
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FIGURA 26- ESQUEMA DE ATIVIDADES 

Com o grafico acima, podemos identificar que a distribui9ao de probabilidade 

que mais se adaptou aos dados foi a Beta (em verde). A previsao da dura9ao mais 

longa para completar o trabalho em 273 dias esta mostrada em azul (33, 7o/o) 

(resposta a pergunta a). Logo, a chance do GP veneer a concorrencia nao e muito 

animadora. 

Para se avaliar o grau de impacto que certas premissas causam com rela9ao 

a outras ou a previsao (estimativa) no termino mais tardio do projeto (e responder a 
pergunta d), tem-se o grafico abaixo, mostrando que a atividade "Visitar o usuario ... " 

causa urn forte impacto no caminho crltico (66.7°/o). 

FIGURA 27 - CONTRIBUTION TO VARIANCE VIEW 

Sensitivity: End Last Finish Time 
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FIGURA 28- GRAFICO DE SENSIBILIDADE PELA ORDEM DE CORRELACAO 

Sensitivity: End Last Finish Time 

0.00 0.20 0.40 0 .60 0.80 

.=::--=:.: 1· g-r--r-T __ _ 
Fazer RFQ para cortratar j I 

j . I . 
Levanlar cus1os para o projeto i 0 .16 I I 
Decicir qual meio para dese . . I : .. I 

~, b _ 1 
Verificar cond'K:Oes de cont ... I i (l t(H . 

F•= ·-'"'~~·~"'- I i I 
Contratar e nc1ar .os trab...l : , 
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. j , ~ 
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0 grafico de Sensibilidade mostra os impactos pela ordem de correlac;ao. 

Ordem do grau de correlac;ao e coeficientes de correlac;ao evidenciam que medida 

do grau de quais premissas e previs6es mudam juntas. A ordem de correlac;ao e o 

metodo no qual o CB substitui os valores de premissas com suas posic;6es da menor 

para a maior e usa a ordenac;ao para computar ao coeficiente de correlac;ao. 

Coeficientes positivos indicam que urn aumento na premissa esta associado a urn 

aumento na previsao: coeficientes negativos implicam no oposto. No nosso caso, se 

eu aumentar a atividade de Equalizac;ao de conhecimentos entre as equipes, isso se 

refletira fortemente na atividade de visitar o usuario e levantar os processos, pois ha 

indicac;ao de urn forte relacionamento entre as atividades. 0 maior valor absoluto do 

coeficiente de correlac;ao indica urn relacionamento mais forte. 



TABELA 3- COEFICIENTES DE GRAFICOS DE SENSIBILIDADE PELA 

VARIA<;AO E CORRELA<;AO 

PREMISSA 
CONTRIBUICAO 

PARA 
VARIACAO 

Visitar o usuario para levantamento 0.6665 
processes 

Equalizar conhecimentos e desenvolver o 0.1136 
projeto 

Fazer RFQ para contratar 0.1007 

Levantar custos para o projeto 0.0287 

Decidir qual meio para desenvolver 0.022 
software 

ORDEM DE 
CORRELACAO 

0.7576 

0.3128 

0.2945 

0.1573 

0.1403 
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Apenas a titulo de ilustrac;ao, o CB oferece ainda uma gama de outras 

formas de se estabelecer o impacto de premissas sabre uma premissa (ou varias 

premissas), no caso o tempo mais tardio para completar o projeto. 

FIGURA 29 - GRAFICO DE SENSIBILIDADE NO FORMATO DE PIZZA 

Sensitivity: End Last Finish Time 
Assumptions 

.A Visiter o usuario para leva ... 

. A Equalizar conhecimentos e d ... 

A Fazer RFQ para contratar 

__ Levantar custos para o projeto 

A Decidir qual meio para dese ... 

Verificar condicoes de coriL . 

,A F azer especificacao tecnica 

.A Contratar e iniciar os trai:J.. . 

A Levantamento preliminar de .. 

11 Visita ao site do outsourcing 

.Aintegracao do outsourcing a .. . 

A Recrutar membros p time do .. . 

. A Analise de custo beneficia 

.A Estimar custos de fabricaca .. . 

j1_ Desenvolver cronograma de a ... 

_ Monter Steering Commiittee 

.A Estimarr custos de otisourcing 

,A Estimar tipos de sistemas c .. . 

A Estimar custos de fabrics s .. . 

Monter planejamento iniciaL 
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FIGURA 30 - GRAFICO TORNADO 

TABELA 4 - IMPACTO DAS PREMISSAS SOBRE 0 PRAZO MAIS TARDIO DE 

ENTREGA 

PREMISSAS ABAIXO I ACIMA IINTERVALOI ABAIXO I ACIMA BASE 

Visitar 0 usuario para 
levantamento processes 

271.5 298.1 26.6 131.0 164.5 166.8 
Equalizar conhecimentos e 

desenvolver o projeto 
290.6 301.9 11.4 23.2 34.5 32.9 

Estimar custos de 
outsourcing 

300.3 300.3 0.0 22.2 22.2 22.3 

No CB, ainda dispomos do Grafico de Tornado, que testa o intervale de cada 

variavel a urn percentil especffico e calcula o valor da previsao em cada ponto. Ele 

mostra o valor do intervale entre o valor maximo e mfnimo da previsao para cada 

variavel e coloca-o do maior para o menor, num formato de funil de urn Tornado, 

chamado Grafico do Tornado. 

A diferen9a entre este grafico e os demais e que ele testa cada premissa 

independentemente, enquanto congela as demais variaveis no seu valor de base. 

Estes resultados sao interessantes para serem usados em avalia96es rapidas, para 

nos dar uma "pista" sabre quais variaveis sao candidatas a ter forte influencia sabre 

o resultado final e eliminar os efeitos que as outras variaveis possam causar. Assim, 

a atividade de " Visitar ... " individual mente tern muito impacto sabre o total (varia9ao 
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de 26,6), sem alterar o resultado final em mais do que 300 dias. Ja a atividade 

"Equalizar ... " tern urn impacto forte no resultado final, podendo ultrapassar a base 

em 34,5 dias. 

A atividade "Estimar custos de outsourcing', em nada influencia o resultado 

final. 

FIGURA 31 - GRAFICO SPIDER 

processos 

- Equalizar 
conhecimentos e 
desenl.dl.€r o projeto 

TABELA 5 -A INFLUENCIA DAS VARIAVEIS SOBRE 0 TERMINO MAIS TARDIO 

DO PROJETO 

10.0 
VARIA VEL 0/o 

Visitar o usuario para levantamento processos 271.5 272.6 279.0 286.8 298.1 

Equalizar conhecimentos e desenvolver 0 

projeto 290.6 292.9 295.2 297.9 301.9 

Estimar custos de outsourcing 300.3 300.3 300.3 300.3 300.3 

Ainda, o grafico Spider, no qual se ilustra a diferenc;a entre os valores das 

previs6es maxima e minima e as variaveis testadas (tempo de entrega mais tardio). 

A curva com maier inclinac;ao indica que estas variaveis tern urn grande efeito sobre 

a previsao (preta), curvas que sao quase horizontais (verde) tern pouco ou nenhum 

efeito na previsao. A curva tambem indica se urn valor negative nas variaveis tern 

urn efeito positive ou negative na previsao. Embora uteis, os Spider Charts nao 
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levam em conta a correla<;ao entre as variaveis e depende significativamente da 

base usada das variaveis. 

Quais as atividades-chave neste processo que podem conduzir a urn atraso 

no processo como urn todo ou podem transformar-se em "gargalos"? 

Pelo grafico Tornado e tambem pelo Spider temos formas de avaliar o 

impacto que a atividade pode trazer no final do projeto. Neste caso, a atividade 20, 

embora nao tenha maior dura<;ao, e muito importante para completar o projeto no 

prazo. 

No final das contas, o Gerente de Projeto em questao tera grandes chances 

de ser promovido (s6 33,7%). Ele devera utilizar urn plano bern estruturado para ter 

alguma chance - do chefe e da concorrencia. 

Com estas diferentes formas de ilustrarmos alguns dos graficos disponfveis 

no Crystal Ball, na simula<;ao, ve-se que a ferramenta permite a verifica<;ao por 

diferentes angulos, tomando como base urn ponto comum. 

No APENDICE 1, tem-se a mesma situa<;ao, porem feita no software MS -

PROJECT, onde tambem ha alguns cenarios, porem nao com tantas possibilidades 

de varia<;6es como no Crystal Ball. No caso do caminho crftico, tem-se ainda uma 

questao adicional, pois tem-se urn caminho crftico indicando urn termino mais tardio 

de entrega para 278 dias. 

Ja a simula<;ao mostrou que o projeto tern mais chance de ser entregue 

proximo de 310 dias (mais de 90%). 

lsso acontece porque, dependendo do metodo do calculo empregado, varia 

a estimativa da Media e do Desvio Padrao. Na pratica, tem-se a situa<;ao peculiar 

que, se simplesmente se basear na Media (valor esperado para multiplas situa<;6es 

iguais) e 276 dias, mas o valor simulado e 311 dias. Na pratica, se a base e o 

caminho crftico do MS- PROJECT, a chance de se estar fazendo uma estimativa que 

nao se pode atingir e alta -mais de 50%. 

0 motivo e que, com a simula<;ao (com 1000 eventos), o valor das Medias 

tende a aumentar, pois se consideram as mudan<;as de caminho, sempre 

considerando o maior prazo. Este valor mais alto, entretanto e mais realista, embora, 

e claro, nem sempre seja o que se deseja ouvir de quem espera o trabalho (Amaro, 

2004). 
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0 que fica ilustrado aqui e que ha uma diferenc;a entre Media (ou Valor 

Esperado) e o Valor mais provavel. E comum, porem inadequado, empregar-se o 

"Valor mais provavel" em Iugar da Media. Como as distribuic;oes de probabilidades 

em projetos, sao tipicamente deslocadas para a direita, a Media resulta maior que o 

Valor mais provavel. 

3.2.5 Explicac;ao adicional sabre os graficos de Sensibilidade, Tornado e 

Spider 

3.2.5.1 Analise de Sensibilidade 

0 usa dessa ferramenta na simulac;ao permite avaliar os impactos de cada 

variavel individualmente na previsao, objeto final do estudo. 

A incerteza de uma previsao e o resultado combinado das incertezas de 

todas as variaveis em conjunto. Alem disso, uma variavel pode ter urn alto grau de 

incerteza, e ainda assim ter pouca influencia na previsao, pais seu peso e pequeno, 

de acordo com a relac;ao matematica assumida no modelo. Par exemplo, se uma 

previsao e definida como: 0,9 (Variavel 01) + 0,1 (variavel 02), mesmo que a variavel 

02 tenha urn alto grau de incerteza, determinada pela sua distribuic;ao estatfstica, ela 

nao tera tanto peso na previsao quanta a variavel 01 , mesmo que essa apresente 

variac;ao muito menor. 

0 Sensitivity Chart mostra cada variavel como uma barra no grafico, 

permitindo que se obtenha valores para a variac;ao de cada uma delas. A barra 

indica urn valor percentual que mostra a percentagem de variac;ao da previsao 

causada pela premissa em questao. Este tipo de analise permite que se possa obter 

beneffcios como: 

a) quais as premissas que estao influenciando mais a previsao, e quais 

precisam de melhores estimativas; 

b) quais as premissas que podem ser ignorados, pais estao influenciando 

muito pouco a previsao; 
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c) por entender como as premissas influenciam o modelo, e possfvel 

aumentar o grau de confiabilidade da tomada de decisao. 

3.3 EXEMPLO 3: CASO DE PREVISAO DE VENDAS, COM DADOS HISTORICOS 

E SAZONALIDADE 

Esse modelo trata de urn caso de previsao de vendas baseado em dados 

hist6rico trimestrais. 0 objetivo e demonstrar como o Crystal Ball faz esse calculo, 

para isso sera apresentada uma ferramenta presente no software chamada CB 

Predictor. 0 CB Predictor e usado para fazer previs6es e projecoes de dados, sejam 

eles demanda de produtos, previsao de vendas e outros quaisquer. 

Esse calculo poderia ser feito atraves de formulas matematicas, passo a 

passo, porem demandaria muito tempo, e exigiria extensas planilhas de calculo. A 

simulacao e entao apresentada como uma alternativa rapida e confiavel. Neste caso 

o Crystal Ball pode ser utilizado, de maneira simples, para que se possa obter 

rapidamente previsao de vendas para quantos perfodos for necessaria. 

3.3.1 Sumario do Caso 

Este caso trata-se de uma transportadora que presta servicos para uma rede 

de lojas varejistas. 

Para que se faca o dimensionamento e o planejamento de sua frota para os 

pr6ximos perfodos, a transportadora precisa prever os volumes a serem 

transportados, com base em seus dados hist6ricos. Para se fazer essa analise, 

serao previstas vendas para urn perfodo de 01 ano correspondente a 04 trimestres. 

Os dados disponfveis de vendas, assim como os perfodos que se quer encontrar sao 

descritos na Tabela 6. 
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TABELA 6- DADOS HISTORICOS DE VENDAS 

· .- '~ • Vendas 

~=:r~-~~r~. ~ '· J~~ ~!h~)- Series: 
Oat Oat Fitte Foreca Uooer: Lower: 

1 48 Period 05 
2 41 
3 60 
4 65 

Period 04 
Period 06 
Period 07 
Period 06 05 

5 58 Period 05 05 
6 52 Period 07 07 
7 68 Period 07 07 
8 74 Period 06 06 
9 60 

10 56 
11 75 
12 78 

Period 06 05 
Period 08 08 
Period 08 08 
Period 06 06 
Period 06 06 

13 63 Period 08 08 
14 59 Period 08 09 
15 80 Period 07 07 0~ 

16 8,4 Period 06 07 0~ 
Period 08 09 g~ Period 09 09 

< previsao 
~ 

Para que se fa~a o dimensionamento e o planejamento de sua frota para os 

pr6ximos perfodos, a transportadora precisa prever os volumes a serem 

transportados, com base em seus dados hist6ricos. Para se fazer essa analise, 

serao previstas vendas para urn perfodo de 01 ano correspondente a 04 trimestres. 

Os dados disponfveis de vendas, assim como os perfodos que se quer encontrar sao 

descritos como segue: 

No caso apresentado, sabe-se atraves da analise dos valores hist6ricos que 

os dados apresentam tendencia de aumento, e ao mesmo tempo uma clara 

sazonalidade. De acordo com essas considera~6es, a serie temporal mais adequada 

e a Holt-winter's multiplicative Seazonal smoothing 

Conforme descrito, o CB Predictor faz o calculo da previsao para todas as 

series temporais mostradas, caso a serie nao seja selecionada manualmente. Porem 

dessa forma, se faz necessaria uma analise inicial do grafico resposta contendo a 

previsao, para que o resultado seja coerente com a serie utilizada. 

Nas tabelas estao detalhados os dados da simula~ao, assim como os 

calculos de vendas para os perfodos simulados e seus valores de seguran~a. 



FIGURA 32 -. CB PREDICTOR , ENTRADA DE DADOS 

Input D-ata J Data Attributes I Method Galfef}l ) Results f 
Step 1.. Enter-aceRr.ange on your spreadsheet that contains one Of more data series: 

Range: ~~F$27 Select. .. 

Slep 2.. Show how yow data is anarig6d: 

r. Data in rows 

r Data in columns 

r First row has dates 

r F•stcolumn ~-.· -
hasheaders~ 

Step 3.. Optional- view a graph of your data along with summal}l statistics: VJeW Data .. J 

Next» Preview ... Run Cancel Help 
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Este dados foram calculados com 10% para baixo e 10% para cima. Em 

seguida sao apresentados os calculos automaticos que o software faz com cada 

serie temporal, esses calculos, porem, nao sao utilizados diretamente para a 

simulagao. 

FIGURA 33- SERIES TEMPORAlS- TIPOS 

.lnpul Data j Data Attributes Method Gallery I Resuks I 
Step 6. Select one or more of the time'series methods from the gallery. CB Predictor win run 

each method you select and will recommend the one that best 'forecasts your data. 

No 
Trend 

Trend 

- --·--·-·---- Nonseasonal ·-------·- ------ Seasonal ·---------

w Single Moving W' Single Exp. w Seasonal 
Average Smoothing Additive 

I..-" f· • '-'\!"'~ .• ·-:- 1/C·~·--- I'J\f\M 
W' Double Moving W' Double Exp. p Holt-Winters' 

Average Smoothing Additive 

1-~--·'if',. 1/'-r/r I,J'I~r 

Select All j Clear AR 
Double,cick.methods to view 
descriptions anct parameteri 

p Seasonal 
Muniprtcative 

1---v-.;\{''' 
w Han-Winters' 

MuRipicative 

1-~1\f 
Advanced~. j 

«Back Next» Preview ... Run Cancel Help 



FIGURA 34- PREVISAO SERlE TEMPORAL COM SAZONALIDADE 

Summary: 
Number of series: 1 
Periods to forecast: 4 
Seasonality: 4 periods 
Error Measure: RMSE 

Series: CotumnC 

Method: Holt-Winters' Additive 
Parameters: 

Alpha: 0.999 
Beta: 0.053 
Gamma: 0.001 

Error: 0.3494 

Series Statistics: 
Mean: 638.125 
Std. Dev.: 120.455.731.840.927 
Minimum: 4,1 
Maximum: 8,4 
Ljung-Box: 1137 448291 01456,0000 

Forecast: 

Date Lower: 10% 
Period 17 06 
Period 18 06 
Period 19 08 
Period20 08 

Method Errors: 

Method 
Best: Holt-Winters' Additive 

2nd: Seasonal Additive 
3rd: Holt-Winters' Multiplicative 

4th: Seasonal Multiplicative 
5th: Single Moving Average 
6th: Double Moving Average 

Range: C4:C19 

Forecast Upper: 90% 
07 07 
06 07 
08 09 
09 09 

RMSE MAD MAPE 
0.3494 0.2503 3.96% 
0.3548 0.2585 4.15% 
0.4142 0.287 4.78% 
0.4491 0.3535 5.74% 
0.9276 0.8521 12.26% 
0.9348 0.9215 13.52% 
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0 grafico apresenta a mesma simulagao, porem feita manualmente, utilizando 

o metodo de regressao para se chegar aos resultados. A linha tracejada no grafico 

mostra os valores simulados, que estao detalhados na tabela ao lado. Esse calculo 

foi utilizado como parametro de comparagao, para verificagao dos resultados 

realizados com o CB Predictor como ferramenta. 

FIGURA 35- SIMULA<;AO POR REGRESSAO 

10,0 

9,0 I 
I 
I 

8,0 
fl) 
ctS 

"C 7,0 c 
Q) 

> 
6,0 

5,0 

4,0 
0 5 10 15 20 

Trimestre 

TABELA 8-. SIMULA<;AO POR REGRESSAO- RESULTADOS 

17 7,446 
18 6,686 
19 9,061 
20 9,595 

No caso apresentado, sabia-se que os dados hist6ricos continham uma forte 

sazonalidade, que se manteve para os 04 (quatro) trimestres simulados. 

Da mesma maneira, o comportamento de tendfmcia para urn aumento 

de vendas se manteve para os valores simulados, chegando a urn maximo de R$ 9 

milh6es de previsao para 0 ultimo perfodo. 

Como citado no item anterior, foi utilizada uma simulagao manual 

utilizando o metodo da regressao para avaliar a confiabilidade dos resultados 

obtidos atraves do CB Predictor. P6de-se observar que todos os valores resultantes 
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da regressao estao contidos nos intervalos simulados atraves do software, em seus 

respectivos perfodos. 

Pode-se observar que a simulac;ao se apresenta como uma ferramenta 

simples e rapida para analises de previs6es, gerando dados e tambem informac;oes 

visuais que podem servir como auxflio na tomada de decis6es. 

0 procedimento descrito acima pode ser utilizado para gerar previs6es 

baseadas em qualquer sequencia de dados hist6ricos, desde que se tenha urn 

conhecimento basico sobre series temporais, para que, selecionando a serie 

temporal correta, os resultados sejam confiaveis para sua posterior aplicac;ao. 

3.3.2 CB Predictor 

0 CB Predictor e a ferramenta (add-in), dentro do Crystal Ball, responsavel 

pelos calculos de previsao. Durante a simulac;ao, o software roda os dados em 

series temporais (conforme descrito abaixo), e seleciona automaticamente a serie 

que melhor representar os dados hist6ricos apresentados. Nessas series estao 

inclufdas considerac;6es sobre sazonalidade, que serao utilizadas no caso em 

questao, ja que os dados hist6ricos seguem urn padrao sazonal. 

Uma serie temporal pode ser descrita como urn conjunto de dados 

hist6ricos, como, por exemplo, vendas semanais, que podem ser descritas como A1, 

A2, ... At. As series temporais assumem que sao uma combinac;ao de urn padrao e 

urn erro aleatoric· (EVANS, 2001, p.339.). 0 erro e a diferenc;a entre o valor atual 

observado e a previsao. 0 padrao adotado ira incluir a combinac;ao entre uma 

tendencia (urn aumento gradual no valor da serie), e uma sazonalidade (variac;oes 

que ocorrem repetidamente por anos, meses, semanas, ou mesmo dias). 

Em uma farmacia, por exemplo, padr6es de sazonalidade podem ocorrer 

durante urn mesmo dia, com urn maier numero de clientes pela manha e por volta do 

horario do jantar. 0 padrao ainda pode variar entre dias da semana, sendo maiores 

na sexta-feira, sabado e segunda-feira que em outros dias. A partir da identificac;ao 

do padrao, e possfvel extrapolar a serie temporal para 0 futuro, e a analise 

estatfstica do erro descreve a precisao da previsao. 
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3.3.3 Aplicac;6es Especfficas para Series Temporais 

A ferramenta de previsao (EVANS 2001, p.339}, utilizada para os estudos 

apresentados emprega algumas series temporais-padrao para realizar seus calculos. 

Segue urn resumo descritivo de cada uma, porem vale ressaltar que o objetivo deste 

estudo nao e o aprofundamento do conceito de series temporais, mas sim sua 

utilizac;ao dentro da ferramenta de previsao. 

As series temporais sao assim apresentadas: 

a) Double moving average: representam melhor os dados hist6ricos que 

apresentam uma tendencia, porem nao apresentam sazonalidade; 

b) Single exponencial Smoothing: serie que aplica urn peso exponencial ao 

Iongo dos dados hist6ricos, estabelecendo peso maior aos dados mais 

recentes. Portanto, quanta mais antigo for o dado hist6rico, menos peso 

ele tera na previsao; 

c) Holt's double Exponencial Smoothig: serie que estabelece os mesmos 

pesos exponenciais descritos acima, porem realiza o calculo duas vezes, 

uma para os dados originais, e uma segunda rodada para os resultados 

modificados da primeira; 

d) Seazonal, additive smoothing: metoda melhor aplicado para dados 

hist6ricos que nao apresentam tendencia, porem apresentam 

sazonalidade que nao e variavel ao Iongo do tempo; 

e) Seazonal, multiplicative smoothing: metoda melhor aplicado para dados 

hist6ricos que nao apresentam tendencia, e que apresentam 

sazonalidade que varia ao Iongo do tempo, ou seja, o efeito da 

sazonalidade sabre a previsao ira aumentar ou diminuir ao Iongo do 

tempo; 

f) Holt-Winter's additive seazonal smoothing: metoda que utiliza os 

mesmos pesos exponenciais descritos acima, porem considera tambem 

fatores de sazonalidade. E melhor para dados hist6ricos que apresentam 

sazonalidade, alem disso apresentam tambem tendencia, com ambos 

nao apresentando aumento ao Iongo do tempo; 
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g) Holt-winter's multiplicative Seazonal smoothing: melhor aplicada para 

dados hist6ricos com tendencia e sazonalidade que aumentam ao Iongo 

do tempo. 

3.4 EXEMPLO 4: CASO DE UM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE BLOQUEIOS 

JUDICIAIS 

No gerenciamento de Projetos, os pesquisados mostraram especial 

preocupa<;ao pela Qualidade, que foi o terceiro ponto mais citado (59 respostas 

positivas), o que e born, quando se pensa que todos buscam a Excelencia. Por outro 

lado, e preocupante, pois a mencao tambem pode refletir a falta de qualidade 

encontrada nos projetos. 0 caso abaixo ilustra um processo com falta de qualidade, 

que traz como consequencia, atrasos (tempo) e aumento do custo do processo. 

Sao apresentadas duas alternativas para o Gerente da Area tentar manter o 

seu emprego. 

3.4.1 Sumario 

Este modelo, inspirado em um processo real, mostra a situa<;ao de uma 

institui<;ao financeira que deve, por solicita<;ao de jufzes e delegada das diversas 

varas e 6rgaos do governo, bloquear, desbloquear e transferir ativos financeiros para 

contas especfficas em Bancos oficiais. 

A quantidade de offcios por demanda judicial tern crescido muito e o 

processo, que funciona no modelo fabril, com varias entradas de dados para 

controle e manual, esta gerando um backlog. 

Os funcionarios envolvidos no processo nao sao todos igualmente 

qualificados, o que gera um alto retrabalho e muita conferencia posterior. 

0 resultado e de baixa qualidade e o atendimento, que deve ser feito com 

um prazo bastante restrito, esta se acumulando. 

A consequencia direta da parte do cliente (jufzes e delegados) e o 

enquadramento desta institui<;ao em "Crime de Desobediencia", o que acarreta em 

inumeros problemas, pois acima de um determinado numero de offcios judiciais nao 

atendidos no prazo (no caso abaixo se usou 4200 offcios em atraso como 
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referencia), o responsavel da institui<;ao financeira pode ir preso e respondera 

civilmente pelo fato. 

0 desafio e encontrar e mostrar claramente como esta a situa<;ao, qual e o 

tamanho exato do backlog, reduzir os defeitos com o retrabalho e aumentar a 

velocidade do processo, sem aumentar os custos. Tambem, queremos saber qual e 

a probabilidade do responsavel responder criminalmente por nao atendimento a lei. 

Palavras-chave: eficiencia do processo, distribuic;:ao do tipo fabril, qualidade 

seis sigmas, celula de referencia. 

3.4.2 Discussao 

Gada vez que se produz defeitos num processo, sao gerados desperdfcios: 

tempo, trabalho, equipamentos e e necessaria adicionar pessoas e materiais para 

detectar, analisar e corrigir o defeito, para acabar como desperdfcio. 

Este ciclo (detec<;ao, analise e correc;:ao de defeitos) conduz a tres 

elementos basicos de qualificac;:ao do cliente: entrega de servic;:os sem defeitos 

(qualidade), no tempo (velocidade) e como pre<;o correto (neste caso, com o menor 

custo). 

0 processo em questao tern quarto principais sub-processos com 

funcionarios de diferentes habilidades em cada "esta<;ao". 

Os sub-processos sao: 

a) recep<;ao e entrada de dados: urn funcionario para a recep<;ao ( 168 

horas/mes a R$5,35 a hora) e triagem e tres para a entrada de dados 

(504 horas mesa R$8,95 p/h por funcionario); 

b) analise e cumprimento da ordenac;:ao judicial: na analise, ha quatro 

funcionarios qualificados para verificar exatamente qual e a solicita<;ao. 

No cumprimento, ha dois funcionarios que efetivam o bloqueio, urn 

efetiva o desbloqueio de valores e dois fazem as transferencias de 

valores para outras institui<;6es, conforme determina<;ao judicial (custo 

igual aos da entrada); 
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c) edi<;ao de cartas: faz a correspondencia padrao para o juiz solicitante, 

discriminando dados especfficos de cada ordena<;ao judicial. Processo 

repetitive e feito por dois funcionarios de qualificacao basica e e a parte 

do processo mais sujeita a erros (custo igual ao funcionario da entrada). 

d) conferencia finale distribui<;ao: quando se chega a esta parte, o produto 

- a carta com a efetivacao da ordenacao judicial cumprida - esta pronta 

para ser envelopada e despachada via AR dos Correios. S6 entao e dito 

que o processo esta conclufdo. Ha dois funcionarios de supervisao que 

fazem a inspe<;ao final e urn que faz a expedi<;ao. 

FIGURA 36- Sub processo 1 

• 
Recep~ao, 
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distribui~o 
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dados em 

sistema para 
controle 

FIGURA 38- SUB PROCESSO 3 
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FIGURA 37- Sub processo 2 

FIGURA 39 - SUB PROCESSO 4 
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Os sub-processos interagem uns com os outros, pois o trabalho nao 

caminha, se houver "defeito". 

Defeitos em etapas do processo causam o chamado "escrit6rio oculto" o que 

esta condicionado a produgao adicional - refazer a carta, desmanchar o bloqueio e 

refaze-lo, etc. 0 defeito que escapar e alcangar o cliente final pode trazer graves 

consequencias, alem de ter que refaze-lo de qualquer forma, com urn custo ainda 

maior. De uma forma geral, a qualidade (ou garantia de que nao ha erros ou 

defeitos) e incerta e n6s podemos expressa-la como urn intervalo. 

3.4.4 No Crystal Ball 

0 Crystal Ball permite que o modelo do Excel erie uma distribuigao de 

probabilidade que descreve a incerteza que ha ao redor de certas variaveis de 

entrada. Este modelo do CB inclui treze distribuig6es de probabilidade ou 

assumptions. Estas premissas serao utilizadas para responder as quest6es. Quando 

rodamos a simulagao, o modelo avalia o passo anterior e o passo posterior, 

determinando a produgao requerida em cada processo suficiente para compensar o 

"defeito", retrabalho. Depois de rodar uma simulagao completa, podemos responder 

a algumas perguntas: 

a) Quanto tempo demora urn processo completo? 

b) Quale o custo do retrabalho onde tern o maior percentual de rejeigao? 

c) Ou, para uma demanda de 9000 processos, qual a probabilidade de se 

ter urn backlog<4200?. 

d) Quando terei backlog > 4200? 

e) Pelo calculo do backlog mensa!, pode-se estimar e criar uma estrategia 

de protegao de demanda? 

f) Ha ociosidade no processo? 

Duas situag6es aconteceram. Primeiramente, o Gerente da Area, o Souza, 

contratou uma pessoa nao qualificada (ao custo de R$8,92/h) para a etapa da 
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Entrada, pois ele (vendo as pilhas se formando durante o dia) tinha a sensacao de 

ser ali o gargalo. Com isso, esperava diminuir o backlog, nao comprometer a 

imagem da Empresa eo diretor nao ir preso. 0 resultado nao foi born. 

Entao, ele encontrou casualmente seu professor Aristides, do MBA, na rua, 

contou seu problema, trocou algumas ideias e, a seu conselho, resolveu fazer a 

descricao do processo, coletar os tempos, verificar os dados e simular a situacao 

que estava acontecendo, para verificar se tinha razao. Embora apreensivo, pais 

achava que ia "perder muito tempo", com o trabalho e o backlog aumentando, nao 

tinha nada a perder. 

Vejamos abaixo, o que aconteceu: 

1!! ROD ADA DE SIMULACAO 

0 CB inclui treze distribuicoes de probabilidade que definem as premissas. 0 

objetivo e prever o tamanho mensal do backlog, e o tempo unitario do processo. 

Estas sao, portanto, as previs6es do modelo (Ver anexo 1 para maiores detalhes). 

Quando e rodada a simulacao, o modelo avalia o passo anterior e o passo 

posterior, determinando a producao requerida em cada processo suficiente para 

compensar o defeito. 

A simulacao foi realizada considerando o seguinte cenario: 

• Demanda mensal de processos: 9000 Processos. 

• Numero de pessoas em cada etapa: 

TABELA 9- : 11! RODADA- FUNC. POR ETAPA 

Etapa No pessoas 

Recep9ao 01 

Entrada 03 

Am11ise 04 

Bloqueio 02 

Desbloqueio 01 

T ransferencia 02 

Edi9a0 02 

Conferencia 02 

Expedi9ao 01 



TABELA 10- TABELA DE TEMPOS, VOLUMES, DEMANDA E RETRABALHO 

Volume mensal 
com retrabalho 

(unidades) 

Min Tempo padrao 
(horas/un) 

Max Simula~ao 

Horas 
disponiveis I Horas 

demanda I 
mes 

Diteren~a 

horas 

Back log 
recep 
entrada 
analise 
bloqueio 
desb 
trans 
edi 
coni 
exp 

Retrabalho Retrabalho Retrabalho Sim 
Min esperado Max retrabalho 

0 
4054 
·910 Back log Mensal 

·2268 
·27929 

145 
·954 
·214 

·3028 

Back log= (vol + retrab)
capacidade 

Vol prox etapa = vol -

backlog 
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Souza primeiro descobriu que, de acordo com a dura9ao de cada etapa do 

processo (descrita na tabela), e considerando o numero de pessoas que trabalha em 

cada uma delas, a dura9ao mais provavel para a realiza9ao de urn processo e 
descrita abaixo como 0,4422 horas ou 26,5 minutos. 

FIGURA 40- TEMPO PARA COMPLETAR 0 PROCESSO- 1g RODADA 

Duracao do Processo 

0,05 -;:=====================t· 50 

0,04 +---------

>. 
~ 0,03 +-------
co 
..n 
0 0: 0,02 +-------111-

., 
-------4· 30~ 

..n 
c 
~ 

-----+ 20~ 

0 
0,4100 0,4200 0,4300 0,4400 0,4500 0,4600 0,4700 

h 



Probabilidade de o processo durar 0,4422 h (50°/o) 

After 1 ,000 trials, the std. error of the mean is 10.49 

Mean 

Median 

0.4421 

0.4429 
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FIGURA 41 - BACKLOG PARA DEMANDA MEDIA MENSAL DE 9000 

PROCESSOS 

-~0,04 

:n .2 0,03 
0 

o= 0,02 +------

3400 3600 

Back log Mensal 

3800 4000 4200 
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40 Tl 
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~----------~· 30~ 
<D 
::J 

----------+· 20 -Q 

0 
4400 4600 

A probabilidade de o Backlog ser <4200 e 66,11 °/o, para urn a demanda de 

9000 processos; mes. 

2!! RODADA- SIMULA<;AO 

Para uma analise mais completa do comportamento do backlog, foi simulada 

uma segunda rodada. Neste caso, foi considerado o seguinte cenario: 

• Demanda mensa I de processos: 1 0000 Processos. 

• Numero de pessoas em cada etapa: Mesmo da rodada anterior. 

Como resultado da segunda rodada pode-se observar o histograma abaixo, 

que mostra uma grande mudanva na probabilidade de ocorrencia do backlog. Neste 
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caso, a probabilidade de o backlog ser menor que 4200 processos cai para 9°/o, 

representados pela area azul do grafico. 

FIGURA 42 - PROBABILIDADE PARA BACKLOG <4200 COM 10000 

PROCESSOS 

Back log Mensal 
,.--------------------------·--·----- --·---------------- ·--·---·----·-------., 

£0,04 

:.0 

~--------------~ 40~ 

' <1> 
..0 

~ 0,03 -+----------' ~------+30C 
<1> 
J 0 

0: 0,02 -+-------.....---= ------------+ 20 ~ 
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Para uma demanda de 1 0000 processos/mes a probabilidade de o back log 

ser < 4200 e 9°/o. 

Neste ponto e necessaria que sejam feitas algumas simplifica96es para evitar 

que a analise fique muito extensa e detalhada, tornando o modelo urn caso de diflcil 

compreensao. A analise de urn modelo simplificado e recomendada na teoria de 

simula9ao presente neste trabalho, pois enfatiza a analise em fatores realmente 

crlticos que influenciam diretamente a decisao (Ver item 5.3.2). 0 cenario 

considerado e o seguinte: 

• Nao ha realizavao de horas extras; 

• Gada pessoa trabalha 08 horas por dia, 21 dias por mes, apenas em 

uma etapa do processo. Nao ha ninguem que divida as horas em 

mais de uma etapa; 

• 0 retrabalho foi considerado apenas nas etapas em que seus valores 

sao significativos. 

Variando os valores de demanda, tem-se a curva abaixo representando o 

Backlog. Segundo esta analise, o valor de 4200 processos em atraso sera atingido 
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quando ocorrer uma demanda de 9212 processos em urn mes. Tem-se, portanto, o 

ponto crftico onde o risco assume valores inaceitaveis. 

FIGURA 43- COMPORTAMENTO DO BACKLOG 
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Ao comevarem a estudar o processo, o professor Aristides explicou, 

devemos analisar quais as atividades que estao estrangulando o processo, ou que 

consomem mais tempo e recursos e fazer o balanceamento do processo. 

A partir do grafico mostrado, varias analises se tornam possfveis, como por 

exemplo, a decisao de reduzir Indices de retrabalho, de forma a aumentar a 

produtividade. Outra possibilidade e otimizar OS tempos de cada etapa, buscando 

urn aumento na capacidade de processamento. Ainda outra analise possfvel e 

modificar o numero de pessoas trabalhando em cada etapa, fazendo contratav6es, e 

diminuindo desta forma o fator de risco, que e o aumento do backlog. 

Todas essas analises sao possfveis, e a simulavao pode ser utilizada como 

uma ferramenta de apoio a decisao em cada uma delas. Porem, como objetivo de 

tornar este exemplo de facil entendimento, sera analisado apenas o ultimo caso 

citado, ou seja, a contratavao de pessoal. 

Para isto, a planilha fornece os resultados de backlog em cada etapa, dessa 

maneira, podem-se eliminar os gargalos do processo. 



TABELA 11 -BACKLOG MENSAL COM 3 PESSOAS (ENTRADA) 

recep 
entrada 
analise 
bloqueio 
desb 
trans 
edi 
conf 

Back log 
0 

507 
480 

-2748 
-28409 

-335 
-1289 

-549 
-3363 
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Pode-se observar por esta tabela que o gargalo de processos e a etapa de 

entrada, no entanto, caso mais uma pessoa seja contratada para trabalhar na 

entrada, que e o gargalo, o backlog nao ira mudar, pais na etapa analise ja existe 

urn deficit de processos. Caso o backlog na entrada diminua, ele ficara acumulado 

diretamente na etapa analise. Como segue: 

Para analise desta soluc;ao, sera tomada como base uma demanda de 6000 

processos, demanda esta que gera 988 processos em atraso. Dessa forma, com os 

valores de backlog por etapa sao descritos abaixo: 

TABELA 12- BACKLOG MENSAL (04 PESSOAS NA ENTRADA) 

recep 
entrada 
analise 
bloqueio 
desb 
trans 
edi 
conf 

Back log 
0 

-1599 
988 

-2748 
-28409 

-335 
-1289 

-549 
-3363 

0 Souza ficou feliz ao constatar que suas suspeitas estavam certas e pelos 

dados observaram que o gargalo de processos era a etapa de entrada. No entanto, 

se ele resolvesse contratar mais uma pessoa para trabalhar na entrada, que e o 

maior gargalo, o backlog nao vai deixar de acontecer, pais na etapa analise, ja 

existia urn deficit de tempo. Caso o Backlog na entrada diminufsse, ele ficaria 

acumulado diretamente na etapa analise. 
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Entretanto, vemos que aparecem pontes de ociosidade, como o do 

desbloqueio, onde a demanda e menor que as horas disponfveis (resposta f). 

Sabendo o tempo para urn processo e com a simulavao do retrabalho por 

etapa, o Souza poderia saber quanta custava o retrabalho no ponte crftico (resposta 

b). 

1 processo= 0,0798, logo 827(simulado) x 0,0798=65,99h 

1 h/func. Custa R$8,95, entao 65,99 da hora (3,95horas) custam R$35,35. 

Souza ficou desconfiado e perguntou entao se era possfvel simular qual a 

possibilidade de ter backlog ( <4200) com urn quadro adicional de mais urn 

funcionario na Analise e demanda de 9000 offcios/mes. A resposta (pergunta c) 

(FIGURA 32) diz que ele teria a possibilidade de 66,11 °/o . Assim sendo, ele teria 

como ajustar a demanda a capacidade. 

Como outra soluvao, disse o professor Aristides, voce poderia contratar mais 

uma pessoa para trabalhar na analise. Como fruto dessa decisao, o valor do Backlog 

deve diminuir, pais as etapas seguintes a analise conseguem absorver o maier 

numero de processes que chegarao. 

TABELA 13- BACKLOG (05 PESSOAS NA ANALISE). 

Back log 
recep 0 
entrada 507 
analise -910 Back log Mes 
bloqueio -2268 

desb -27929 
trans 145 
edi -954 
conf -214 
exp -3028 

A partir daf, o professor Aristides s6 ficou olhando, pais o Souza nao parou 

mais de simular- TABELA 13. 
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FIGURA 44- BACKLOG X DEMANDA COM 5 HC NA ANALISE 
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Dessa maneira (5 pessoas na analise) o Back log atingiria o valor de 4200 

para uma demanda de 9547 processos (a curva esta mais deitada). 

Ele poderia entao trabalhar com urn aumento de aproximadamente 300 

processos sem que se atingisse o valor limite. 

0 Souza, entusiasmado, percebeu, entre outras coisas, que sua estrategia 

poderia ser: deixar o backlog na Entrada, colocar mais urn funcionario na Analise 

(reduzindo o backlog para 653) e como deslocamento do gargalo, ele poderia, com 

a ociosidade do Desbloqueio, deixar urn funcionario trabalhando apenas parte do 

tempo ali, e no restante ele poderia ajudar nas Transferencias (backlog de 145) e 

zera-lo. Assim teria o fluxo mais balanceado a urn custo mlnimo. 

Com 4 pessoas, urn pequeno acrescimo na demanda ja aumenta o backlog 

(de 653 para 988). Agora ele sabe onde tern que trabalhar. Souza agora sabe que 

seu ponto 6timo- a partir do qual vai ter backlog ou nao. E a partir de uma demanda 

de 5012 processos/mes. 

E o Souza agora, simula tudo, pois percebe a sua volta as inumeras 

possibilidades que a simulavao trouxe. 

0 professor Aristides, bern, teve que sair rapidinho, pois o Souza estava 

pensando em simular quantas vezes o professor iria Ia ate ele conseguir zerar 

totalmente o backlog, e quantas vezes ele trocaria de cor de gravata e, e ... 
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4 CONSIDERA<;OES FINAlS 

No Gerenciamento de Projetos nao e raro o surgimento de decisoes que 

podem tanto garantir como comprometer o sucesso de todo o projeto e ate mesmo 

do empreendimento ou da empresa. 

Este trabalho explorou, com base nos resultados obtidos a partir dos 

exemplos apresentados, a simulagao de sistemas como uma ferramenta de apoio 

para a analise quantitativa de Riscos em projetos, em complemento a outros 

metodos. 

Foi utilizada a simulagao no software Crystal Ball® (que usa o metodo de 

Monte Carlo), para os exemplos, pois ela trabalha como uma barra de ferramentas 

acrescida ao Excel. Os resultados obtidos foram: 

No primeiro exemplo, Estimativa de Custos em Projetos, os 

resultados obtidos quando da aplicagao voltada ao gerenciamento de 

riscos mostraram-se uteis para urn melhor gerenciamento do 

orgamento previsto para aferigao de usinagem, facilitando a estimativa 

de gastos mais proxima da realidade. 

0 exemplo voltado ao Caminho Crltico, a simulagao revelou o que 

muitas vezes causa atraso pelas estimativas de tempo apresentadas 

em projetos, mesmo que estes venham com folgas inseridas na 

previsao do GP. A distribuigao de probabilidade, aplicada no CB ao se 

comparar com a estimativa feita pelo Project®, mostrou tempos mais 

realistas. A simulagao permitiu ainda, fazer outros tipos de analise 

grafica, como o impacto de uma tarefa em relagao a outra e em relagao 

ao projeto como urn todo. 

No caso de Previsao de Demanda, a simulagao se mostrou util, pois, 

de uma maneira simples e bastante rapida, apresentou resultados de 

previsao de vendas e projegao de dados para perfodos futures, dando 

ao usuario urn claro direcionando de neg6cios. 

Finalmente, na Analise do processo de Bloqueios Judiciais, 

evidenciou-se como a simulagao p6de influenciar positivamente para 
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subsidiar decis6es sobre urn processo que envolveu, custo, qualidade 

e tempo, de maneira direta. 

Assim sendo, conclufmos que a utilizac;;:ao da ferramenta simulac;;:ao, em 

geral, para apoio a decisao e gerenciamento de riscos e satisfat6ria porque permite 

que sejam fornecidos mais subsfdios sobre o problema em questao, ou mesmo para 

outros fins bastante diversificados como verificac;;:ao de nfveis de agua, taxa de fluxo, 

altitude de aviao, mudanc;;:as de estoque, verificac;;:ao e utilizac;;:ao de servidores 

desocupados e outros. 

Como apoio as teorias de previsao, a simulac;;:ao pode ser empregada para 

decis6es de neg6cios como, por exemplo, no marketing (formular estrategia para 

produtos, cotas de vendas, compensac;;:ao de vendas e avaliac;;:ao de desempenho de 

vendas), ou pessoal (planejamento de mao de obra necessaria e uso de contratos 

coletivos), financ;;:as (estabelecer provisao de operac;;:ao, planejar fluxo de caixa, 

provisao de capital, etc) e gerenciamento (planejamento global, controle de 

operac;;:6es). 

Embora ferramenta potencialmente poderosa, a simulac;;:ao ainda encontra 

resistencia na sua utilizac;;:ao macic;;:a por se achar que "perde-se muito tempo" para o 

desenvolvimento de modelos- o que as vezes e verdade, se nao se tomar cuidado 

e detalhar demais a simulac;;:ao, incluindo pontos que nao sao relevantes. Ainda ha o 

mito de a simulac;;:ao ser muito cara - que pode vir a ser verdadeiro, se nao se 

mantiver estritamente dentro do objetivo proposto. 

Desde que o direcionamento seja bastante claro, a simulac;;:ao e uma forma 

de auxiliar os tomadores de decisao a direcionar esforc;;:os para quantificar e 

gerenciar riscos em projetos com mais seguranc;;:a. 
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APENDICES 



APENDICE 1 - CAMINHO CRiTICO NO MS- PROJECT 

Tela do MS Project mencionada no exemplo 2, com as tarefas do caminho crftico 
em vermelho. 
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A dura<;ao total do projeto pelo caminho crltico do MS Project e 278 dias. 
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APENDICE 2 - PESQUISA 

Hstograma 

E::::J FreqUencia 

--+- o/o c umulativo 

Os resultados da pesquisa estao abaixo indicados, mostrando atraves do grafico 
que, se considerados os itens 2,3 e 4 e 10, ja se estava tratando cerca de 60o/o do 
total, motive pelo qual foram objeto dos exemplos tratados na monografia 

8/oco Frequ{mcia % cufTIJiativo 8/oco Frequ{mcia % cufTIJiati vo 

12 10,00% 32 3 30,00% 

32 3 40,00% 52 3 60,00% 

52 70,00% Mais 90,00% 

Mais 3 100,00% 12 100,00% 

Amostra de 1 08 questionarios com 68 respostas validas, grau de 

confianva de 95°/o e erro de 4°/o. 

Universe da amostra: gerentes de projeto e demais envolvidos 

diretamente em projetos na industria e servivos; do setor privado e publico. 



Os envolvidos na pesquisa podiam escolher mais de urn item da planilha, 

desde que achassem relevante e que refletisse urn item considerado como de 

0 

problema no seu dia a dia de projetos. 

3 

2 

4 

7 

·.,. 1'0 :-

0 

Ainda dentro de cada area, era possivel indicar se o grau de problema era 

considerado muito baixo, baixo, medio, alto ou muito alto. A coluna A (nao 

demonstrada na pesquisa), indicava que item de area de conhecimento do 

gerenciamento de projetos relacionava-se. 

Em seguida, de acordo com a area indicada, fez-se urn quadro resumo, 

onde se mostrou a area de conhecimento que mais foi apontada como fontes de 

problemas. 



Se eventualmente a amostra se mostrasse muito distorcida, considerar

se-ia o criterio muito baixo e muito alto excluldas da amostra, por mostrarem 

comportamentos extremos. 


