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RESUMO 

 

No ramo farmacêutico a pesquisa e lançamento de produtos referência ou genérico 

é o ponto principal no padrão de competição da indústria. Porém, o projeto de 

desenvolvimento de medicamentos envolve muitos processos que se inter-

relacionam, tornando seu gerenciamento difícil para o gestor de projetos. Apesar da 

existência de métodos e técnicas muito utilizados no gerenciamento de projetos, 

como PERT, CPM e gráfico de GANTT, essas  abordagens possuem limitações não 

conseguindo tratar de forma adequada projetos mais complexos, que envolvam a 

interação dinâmica e estocástica de um conjunto de elementos, como pessoas ou 

máquinas, por exemplo, visando um objetivo ou propósito lógico. Outras técnicas, 

baseadas em Programação Matemática, por exemplo, são geralmente utilizadas em 

situações e objetivos específicos, como por exemplo, minimizar a data de término de 

um projeto. Assim, considerando o objetivo de desenvolver um modelo para ser 

usado com diversos propósitos, a simulação de eventos discretos foi adotada neste 

trabalho. O trabalho apresenta a construção de um modelo computacional de 

simulação de eventos discretos, voltado para o desenvolvimento de medicamento 

genérico de uma empresa farmacêutica, e tem por objetivo auxiliar gestores de 

projeto como parte de um conjunto de sistemas de apoio à tomada de decisão. Os 

resultados da validação e verificação do modelo demonstram que os valores obtidos  

por meio da simulação convergem com os valores históricos obtidos e com 

informações dos especialistas. O modelo construído possui módulos que permitem 

estimar o impacto das variáveis na duração do projeto, monitorar a utilização dos 

recursos do sistema possibilitando estimar, a partir da simulação, a real capacidade 

de atendimento do sistema, a possibilidade de aceitação de novos projetos e 

eventualmente a necessidade de aquisição de novos recursos.  

 

Palavras-chave: Simulação de eventos discretos, Modelagem, Gerenciamento de 

Projeto. 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 
 

In the pharmaceutical industry, research and launching of brand-name or generic 

pharmacy is the main point in the pattern of industry competition. However, the drug 

development project involves many processes that interrelate, making their 

management difficult for the project manager. Despite the existence of methods used 

in project management, such as CPM, PERT and GANTT chart, these methods have 

limitations when the couldn't treat appropriately more complex projects, involving 

stochastic and dynamic interaction of a set of objects, such as people or machines, 

for example, aimed at a target or logical connection. Other techniques, based on 

Mathematical Programming, for example, are normally specific used in situations and 

goals, such as minimizing the end date of a project. Therefore, considering the goal 

of developing a model to be used with different purposes, discrete-event simulation 

was adopted in this work. This work presents the construction of a computational 

model of discrete-event simulation, aimed at the development of generic drug of a 

pharmaceutical industry, and aims to assist project managers as part of a set of 

systems to support decision-making. The results of the validation and verification of 

the model show that the values obtained from the simulation converge with the 

historical values obtained and with information from the experts. The constructed 

model has modules that allow estimating the impact of variables on the duration of 

the project, monitoring the use of system resources making it possible to estimate, 

from the simulation, the real capacity of the system, the possibility of accepting new 

projects and the need to acquire new features. 

 

Keywords: Discrete event simulation, Modeling, Project management. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O mercado está cada vez mais competitivo e com isto as empresas estão 

focadas em alcançar o sucesso. Para alcançar este objetivo é relevante possuir 

algumas características, como atendimento dentro do prazo estipulado e com 

qualidade, além de um posicionamento de mercado privilegiado em relação aos 

seus concorrentes. 

 As empresas precisam buscar constantemente a qualidade contínua seja 

no atendimento ao seu cliente ou na melhoria de seus processos. Processos 

consistem em um grupo de atividades realizadas numa sequência lógica com o 

objetivo de produzir um bem ou um serviço que tem valor para um grupo específico 

de clientes (GONÇALVES, 2000).  

Neste contexto pode-se dizer que as empresas são movidas por projetos, 

que é um processo único que, conforme o PMBoK (2008), é um conjunto de ações 

e atividades inter-relacionadas, que são executadas para alcançar um produto, 

resultado ou serviço. A utilização de uma metodologia de gerenciamento de 

projetos é fundamental para o controle de tempo, custo e qualidade. 

Atualmente existem métodos que auxiliam os gerentes de projetos, mas as 

técnicas mais utilizadas, que são Critical Path Method (CPM), Project Evaluation 

and Review Technique (PERT) e Gráfico de Gantt, possuem limitações, não 

conseguindo tratar de forma adequada projetos mais complexos, caracterizados 

por uma relação de dependência entre os processos ou subprocessos, e/ou que 

envolvam interações dinâmicas e estocásticas entre seus elementos, como 

pessoas ou máquinas, por exemplo, visando um objetivo ou propósito lógico. 

Durante a execução de um projeto, incertezas relacionadas ao tempo e recursos, 

por exemplo, podem ocorrer, afetando diretamente o cronograma. Nos últimos 

anos uma técnica que tem sido utilizada em outras áreas e que vem apresentando 

bons resultados em tratar essas incertezas é a Simulação de Eventos Discretos. 

Portanto, diante deste cenário, percebe-se a oportunidade de pesquisar e criar um 

modelo de simulação voltado ao gerenciamento de projetos no segmento 

farmacêutico. 
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1.1 JUSTIFICATIVA: DIFICULDADES ENCONTRADAS NO CUMPRIMENTO DE 
PRAZOS EM PROJETOS 

 

O PMI (2009) realizou uma pesquisa com 300 empresas e constatou que 

79% destas tiveram problemas com o cumprimento de prazos. Conforme estudo 

realizado por Terribilli Filho (2009) existem alguns itens que podem comprometer o 

cumprimento de prazos de projetos: mudança de escopo com frequência, escopo 

não definido adequadamente, concorrência pela utilização dos recursos, 

estimativas incorretas ou sem fundamento, riscos não avaliados corretamente, 

gerenciamento dos recursos humanos (com pessoas não treinadas ou perda de 

profissionais-chave). 

Rabechini Jr. (2002) realizou um estudo de caso e apontou aspectos 

relevantes sobre as características de determinados projetos estudados. Segundo 

o autor, as caracterísitcas mais marcantes estão relacionadas ao número de 

pessoas envolvidas, valores dos projetos e falta de treinamento, conforme melhor 

especificado a seguir: 

• A maioria dos projetos (60%) é composta por uma equipe de 5 a 10 

pessoas; 

•  72% são caracterizados como grandes projetos (acima de R$ 100 

mil); 

• Com relação aos gerentes destes projetos, 63% revelaram que não 

receberam treinamento para desempenhar tal função. 

Este último dado é preocupante, pois se tratam de projetos de alto valor 

financeiro e os gerentes envolvidos não detêm o conhecimento necessário para 

alcançar o sucesso. 

Munõz e Muñoz (2010) citam em seu estudo que as medidas de 

desempenho de um projeto mais difundidas são a duração e o custo, e ambas 

dependem tipicamente da duração das atividades do projeto. 

A preocupação com um bom gerenciamento e cumprimento de prazos de 

projetos torna-se uma das práticas mais importantes e complexas para o gerente 

de projetos (TERRIBILI FILHO, 2009). Atualmente existem ferramentas que 

auxiliam o gerenciamento como o MS-Project®, e como apontado na pesquisa 
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realizada pelo PMI (2009), das 300 empresas pesquisadas 60% utilizam o MS-

Project® e também o PMBoK (PINTO, 2013).   

Carvalho e Rabechini Jr. (2011) apontam que as incertezas existentes nos 

projetos são muitas, como incertezas de prazos e custos. O uso da simulação pode 

auxiliar no processo de tomada de decisão diante dessas incertezas. Ahuja e 

Thiruvengadam (2004) indicam a utilização da simulação para suprir limitações das 

técnicas CPM/PERT para o gerenciamento de projetos nas empresas de 

construção civil.   

Jolai et al. (2013) apontaram em seu estudo que o método CPM não é 

indicado para calcular o tempo de conclusão de projeto, porque ele trabalha com 

data de término das atividades de forma determinística, calculando uma data 

definitiva para a conclusão do projeto, e concluiram que o método de simulação de 

eventos discretos se torna mais eficiente que o PERT, pois tem a possibilidade de 

se trabalhar com dados que assumam qualquer distribuição de probabilidade 

enquanto o PERT geralmente trabalha com a distribuição Beta. 

Em suma, a modelagem e simulação de eventos discretos têm sido 

empregada com sucesso, apresentando-se como uma alternativa viável diante das 

limitações existentes nas técnicas CPM e PERT. Entretanto, de acordo com a 

pesquisa bibliográfica realizada, constatou-se que a aplicação dessa técnica na 

gestão de projetos de desenvolvimento de produtos é ainda pouco observada. 

 

1.2 OPORTUNIDADE DA PESQUISA 
 

O Gerenciamento de Projetos é uma atividade de grande complexidade 

que está sujeita a interferência de diversas fontes de aleatoriedades. Por outro 

lado, as metodologias como PERT e CPM, que são as metodologias mais 

comumente utilizadas em gerenciamento de projetos, possuem limitações. O 

método CPM e o gráfico de GANTT possuem um caráter excessivamente 

determinístico, enquanto o PERT, conforme define Jun-Yan (2012), assume que a 

relação entre as atividades e os fatores de riscos são independentes, entretanto 

existe relacionamento entre os fatores de riscos. Na prática, quando várias 

atividades são influenciadas pelo mesmo fator há conectividade entre elas e estão 
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correlacionadas, o que aumenta a variabilidade do tempo, provavelmente causando 

um impacto na data de término do projeto. 

Devido a estas limitações existentes nos métodos supracitados e 

considerando que por meio da Simulação de Eventos Discretos consegue-se 

representar os fenômenos aleatórios com mais precisão, existe uma oportunidade 

de pesquisa que é desenvolver um modelo de simulação que possa ser usado em 

conjunto com outros sistemas voltados ao apoio à decisão. 

 
 

1.2.1 Justificativa do uso da modelagem 
 
 

O problema abordado neste trabalho tem características de escassez de 

recursos, portanto pode ser enquadrado no contexto do Problema de Programação 

de Projetos com Recursos Limitados (PPPRL), amplamente difundido na literatura 

(SINGH, 2014; VIEIRA e CARVALHO, 2006; BRUCKER et al., 1999). Segundo 

Brucker et al. (1999) o PPPRL é constituído, basicamente, de um conjunto de n 

atividades (i=1, ..., n) e r recursos renováveis. Cada tipo k de recurso está 

disponível em uma quantidade constante Rk unidades. A atividade i é executada 

em pi unidades de tempo, obedecendo uma restrição de não preempção. Cada 

atividade i necessita de uma quantidade constante rik de unidades do recurso k 

para ser executada. Os valores de Rk, pi e rik são números inteiros não negativos. 

As relações de precedência são definidas entre as atividades. O objetivo é 

determinar a data de início Si para cada atividade i = 1,. . . , n do projeto, tal que a 

quantidade de cada tipo de recurso utilizada, durante um determinado período de 

execução, seja menor ou igual à quantidade total disponível desses recursos; todas 

as relações de precedência sejam satisfeitas e o makespan seja minimizado. 

Makespan é caracterizado pelo instante de término da última atividade do projeto 

de acordo com definição de Yamashita e Morabito (2007), ou seja, o tempo total 

que o sistema ficou em uso desde a entrada da primeira atividade até a saída da 

última entidade. 

Em geral, o PPPRL é tratado como Programação Linear Inteira Mista 

permitindo a obtenção de soluções ótimas para problemas de pequeno e médio 

porte. Entretanto, as abordagens baseadas em Programação Linear são definidas 
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para situações e objetivos bastante específicos como, por exemplo, minimizar a 

data de término do projeto (VIEIRA e CARVALHO, 2006).  

Por outro lado, a simulação permite o desenvolvimento de um modelo 

genérico, do ponto de vista da classificação apresentada por Freitas Filho (2008), 

que significa que modelos com esta característica podem ser usados para diversos 

propósitos e isto faz da modelagem e simulação a escolha mais natural em 

comparação com outras técnicas, considerando o cenário específico que se deseja 

tratar nesta dissertação. 

 

1.3 PROPOSIÇÃO DE PESQUISA 
 

Considerando que a modelagem e simulação de eventos discretos permite 

lidar com fenômenos aleatórios de diferentes naturezas, e contemplar naturalmente 

o relacionamento entre as atividades e os fatores de riscos do projeto, este trabalho 

propõe que essa metodologia pode ser usada como ferramenta de apoio em 

gerenciamento de projetos, avaliando os efeitos de variáveis críticas na duração do 

projeto, com vistas a estimar a real capacidade de atendimento e a possibilidade de 

aceitação de novos projetos. 

 

1.4 OBJETIVOS 
 

O objetivo deste trabalho consiste em aplicar a abordagem de modelagem 

e simulação de eventos discretos, com vistas a construir um modelo de simulação 

que possa ser utilizado pelos gestores de projeto como parte de um conjunto de 

sistemas de apoio à decisão, no ambito do desenvolvimento de medicamento 

genérico de uma empresa farmacêutica. O modelo desenvolvido poderá ser usado 

a fim de responder questões como, por exemplo, decisões sobre a real capacidade 

de atendimento e a possibilidade de aceitação de novos projetos, baseadas em 

desempenho e projeções simuladas do futuro, o que o caracteriza como um 

modelo genérico, segundo definição de Freitas Filho (2008). 

Especificamente os seguintes aspectos serão investigados: 

- Estudar o processo de desenvolvimento de medicamento genérico e 

levantar variáveis críticas. 
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- Criar um modelo computacional que represente o processo de 

desenvolvimento descrito no item anterior. 

- Verificar e validar o modelo de forma que ele possa ser utilizado como 

apoio no processo de tomada de decisão.  

- Exemplificar o uso do modelo para estimar o impacto de algumas 

variáveis na duração do projeto.   

- Mostrar que o modelo desenvolvido pode ser usado para monitorar a 

utilização dos recursos do sistema possibilitando estimar, a partir da simulação, a 

real capacidade de atendimento do sistema, a possibilidade de aceitação de novos 

projetos e, eventualmente, a necessidade de aquisição de novos recursos. 

 

1.5 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 
 

Este trabalho propõe-se a efetuar a modelagem e simulação dentro de 

apenas uma empresa na área farmacêutica. A modelagem e simulação é realizada 

no projeto de desenvolvimento interno de medicamentos genéricos, o qual é 

realizado inteiramente dentro da empresa. Portanto, talvez não possa ser 

generalizado para projetos com outras características, seja na mesma empresa ou 

em outra. Entretanto, o modelo pode ser utilizado para simular diferentes cenários 

em um mesmo projeto. 

Apesar de ter como objetivo representar a situação real da empresa, o 

modelo foi desenvolvido para fins acadêmicos e apenas será disponibilizado 

obedecendo as condições da licença do software, já que foi utilizada a versão 

acadêmica. 

 

1.6 RESULTADOS ESPERADOS E CONTRIBUIÇÕES 
 

Espera-se que o modelo desenvolvido possa ser validado e 

consequentemente disponibilizado para ser utilizado em conjunto com outros 

sistemas de apoio ao processo de tomada de decisão na empresa, no que diz 
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respeito ao controle de prazo em projetos, utilização de recursos e definição da 

capacidade de atendimento. 

 

1.7 ESTRUTURA DO TRABALHO 
 

O trabalho está dividido em 5 capítulos. Além deste capítulo introdutório, os 

demais são descritos a seguir. 

O Capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica com os conceitos 

importantes utilizados no trabalho para familiarizar o leitor com o tema abordado na 

pesquisa e o modelo conceitual resumido construído. 

O Capítulo 3 discorre sobre os métodos, materiais e procedimentos da 

pesquisa. 

No Capítulo 4 são abordados os resultados encontrados, incluindo o 

detalhamento e construção do computacional. 

No Capítulo 5 são apresentadas as considerações finais, assim como as 

limitações e sugestões para futuras pesquisas. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Este capítulo aborda os principais conceitos utilizados nesta pesquisa a fim 

de familiarizar o leitor com o tema.  

 

2.1 INDÚSTRIA FARMACÊUTICA NO BRASIL 
 

O desenvolvimento da indústria farmacêutica se deu juntamente com o 

progresso da medicina e ao avanço de pesquisa médica, química, biológica e 

farmacológica, a partir do século XIX (BASTOS, 2005). A autora ressalta que a 

principal mudança ocorida ao longo da história da indústria farmacêutica é ter uma 

pesquisa voltada para o lançamento de medicamentos, já que em sua fase inicial a 

maioria dos produtos era de origem natural e seu desenvolvimento consistia em 

separar e purificar os produtos extraídos de plantas ou animais. 

A indústria farmacêutica no Brasil passou por mudanças específicas em 

seu ambiente regulatório, com destaque para a introdução da Lei de Patentes em 

1996 (Lei nº 9.279, de 14/05/96) e da Lei do Medicamento Genérico em 1999 (Lei 

nº 9.787, de 1999), o que induziu uma reorientação das estratégias tecnológicas da 

indústria farmacêutica nacional com foco à intensificação da Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D) (SANTOS E PINHO, 2012). Alencar (2007) enfatiza que a 

criação dessas leis, fizeram com que o Brasil apresentasse melhora na qualidade 

dos produtos produzidos, aumento na produção nacional de medicamentos e, 

também, ampliação de acesso a esses produtos pela população. 

Assim como em outros tipos de indústrias, a competição também existe no 

campo da indústria farmacêutica e se baseia na diferenciação do produto, calcada 

no investimento continuado e de grande porte em atividades de P&D e de 

marketing. O P&D envolve a busca e seleção de novos princípios ativos, a 

realização de diversas fases de testes pré-clínicos e clínicos, como, avaliação da 

eficácia, toxicidade, efeitos colaterais, interações com outras substâncias 

(GADELHA et al., 2003). 

De acordo com Bastos (2005), a indústria farmacêutica é uma indústria 

intensiva em pesquisa e o lançamento de produtos novos ou melhorados 

caracteriza-se como elemento central no padrão de competição da indústria, isto 

explica o grande investimento em P&D. 
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Segundo Alencar (2007), no setor farmacêutico o poder de mercado é 

criado mediante os direitos de exclusividade, com destaque para patentes e 

marcas dos denominados medicamentos referência, porém apesar da importância 

da inovação com relação à competitividade na área farmacêutica, o mercado de 

medicamentos genéricos vem crescendo a uma taxa superior ao mercado 

farmacêutico total (SANTOS e FERREIRA, 2012). De acordo com a lei 9.787 

(1999), segue abaixo definição para medicamento referência e genérico: 

• Medicamento de Referência – produto inovador registrado no órgão federal 

responsável pela vigilância sanitária e comercializado no País, cuja eficácia, 

segurança e qualidade foram comprovadas cientificamente junto ao órgão 

federal competente, por ocasião do registro; 

• Medicamento Genérico – medicamento similar a um produto de referência 

ou inovador, geralmente produzido após a expiração ou renúncia da 

proteção patentária ou de outros direitos de exclusividade, comprovada a 

sua eficácia, segurança e qualidade. De forma simplificada, medicamentos 

genéricos são cópias de medicamentos inovadores, cujas patentes 

expiraram e sua produção segue rigorosos padrões de controle de 

qualidade, dentre eles, testes de bioequivalências que são realizados em 

humanos (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE 

MEDICAMENTOS GENÉRICOS, 2011). 

Gadelha et al. (2003) apontam em seu estudo que assim que a patente de 

um medicamento referência expira, estes medicamentos ficam expostos à 

competição dos produtos genéricos. Segundo Santos e Ferreira (2012), no 

segmento de genéricos é importante disponibilizar o medicamente ao mercado 

consumidor antes que seus concorrentes, pois não existe interesse, por parte do 

distribuidor e do varejista, em comercializar um mesmo princípio ativo genérico 

produzido por diversas empresas. 

2.2 ASPECTOS ECONÔMICOS DO SETOR FARMACÊUTICO NO BRASIL 
 

De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos 

Genéricos (2011), atualmente o Brasil conta com 371 indústrias farmacêuticas 

cadastradas e 117 destas produzem genéricos. Segundo o Portal Brasil (2010), no 
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ano de 2010 o Brasil era o nono maior mercado de farmácos e medicamentos do 

mundo, sendo que as indústrias nacionais eram líderes de vendas no mercado 

interno. 

Isse (2011) relata em seu estudo que a indústria de genéricos investiu 

perto de US$ 170 milhões na construção e modernização de plantas industriais no 

Brasil em consequencia da Lei do Medicamento Genérico e, a Associação 

Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos (2011) enfatiza que a 

previsão de crescimento até 2014 era em torno de US$ 1,5 bilhões. Ainda segundo 

a Associação, no mercado de genéricos, por origem de capital, cerca de 90% são 

nacionais, 6,3% indianas, 0,8% alemã, 0,6% canadense e 0,5% espanhola. 

Os medicamentos genéricos correspondem a 28% das vendas em 

unidades no conjunto do mercado farmacêutico (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS 

INDÚSTRIAS DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, 2011). 

 

2.3 DESENVOLVIMENTO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS 
 

Esta seção descreve todo o processo de desenvolvimento de medicamento 

genérico que é adotado na empresa objeto do estudo, e que balisou toda a 

construção dos modelos conceitual e computacional. 

O modelo conceitual foi desenvolvido com base no projeto de 

desenvolvimento interno de medicamentos genéricos, caracterizado pelo 

desenvolvimento completo dentro da empresa e que possui os seguintes processos 

principais: Pré-formulação, Desenvolvimento da formulação, Lote Piloto, Testes de 

Equivalência (Farmacêutica/Bioequivalência/Estudo de estabilidade), e, por fim 

envio para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). A relação entre 

esses processos principais dá origem a um modelo conceitual resumido, conforme 

ilustrado na Figura 1. 

Para o desenvolvimento do modelo conceitual resumido, foram analisados 

os relacionamentos existentes entre os processos principais e foi observada a 

complexidade do projeto, pois existem etapas que dependem de aprovação prévia 
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para que o processo possa continuar, o que explica a presença dos módulos de 

decisão no modelo conceitual. Estas etapas que dependem de aprovação podem 

representar uma grande fonte de atrasos. 

 

Figura 1 - Modelo Conceitual Resumido 

 

Fonte: A autora. 

 

A seguir é apresentada uma descrição de todos os processos principais 

presentes no modelo. 

 

• Pré-formulação – No processo pré-formulação é definida a 

especificação do ativo e obtêm-se informações sobre o medicamento 

referência. Dentro do processo pré-formulação existem os seguintes 

subprocessos: 

o Seleção Fabricante Matéria-prima – Seleção do(s) fabricante(s) 

que fornecerá(ão) a matéria-prima para o desenvolvimento do 

novo produto, atendendo aos parâmetros de qualidade da 

empresa. 
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o Avaliação Patentes – Analisa o processo de patente do 

medicamento referência, indicação e formulação. 

o Deformulação Referência – Separa todos os componentes 

existentes no medicamento referência. Investigação dos 

componentes existentes no medicamento referência. 

o In vitro dissolução referência – Utiliza-se equipamento específico 

para simular o comportamento do medicamento após a ingestão 

em corpo humano (quanto tempo demoraria a se dissolver 

completamente atingindo a sua dose terapêutica e estar de 

acordo com a legislação). Neste momento é realizado o perfil de 

dissolução somente com o medicamento referência para se 

conhecer o seu perfil. Ainda nesta etapa não existe uma 

metodologia validada para o perfil de dissolução do projeto. 

o Desenvolvimento Metodologia analítica para Matéria-Prima – É 

necessário realizar algumas análises para confirmar se a matéria- 

prima atende os parâmetros de qualidade da empresa e as 

especificações da legislação. Por isto, é necessário ter 

metodologias que mensurem a matéria-prima. Os ensaios 

necessários são descritos nos compêndios oficiais (Farmacopeia 

Brasileira ou as farmacopeias indicadas pela ANVISA) e os 

métodos para cumprir esses ensaios são desenvolvidos, porém 

nem todos os ensaios irão necessitar de desenvolvimento.  

o Chegada de Matéria-Prima. A chegada da matéria-prima é uma 

etapa que acontece após todas as análises de patentes, toda a 

prospecção de matéria-prima e quando se selecionam os 

fornecedores e é realizada a compra da matéria-prima. 

• Desenvolvimento da Formulação – No processo Desenvolvimento da 

Formulação é criada a composição do produto através de testes 

específicos realizados em laboratório interno. Este processo é composto 

pelos subprocessos:  

o Fabricação Lotes Bancada 1-5 kg – É produzido um pequeno lote 

utilizando de 1 a 5 kg de matéria-prima para efetuar testes de 

comparação entre o medicamento referência e o genérico. 
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o Perfil de dissolução – É uma análise In vitro realizada para 

confrontar o comportamento de liberação do medicamento 

genérico com o medicamento referência. São gerados gráficos do 

perfil de dissolução (% dissolvida x tempo) dos dois 

medicamentos e também são realizados alguns cálculos, que são 

avaliados através de parâmetros estabelecidos pela ANVISA para 

se determinar se os perfis de liberação dos medicamentos são 

comparáveis. 

o Teste estabilidade super acelerada - Testes realizados em 

laboratório para averiguar o comportamento do produto quando 

submetido à altas temperaturas, e a estabilidade do produto, onde 

uma amostra deverá ser guardada pelo período de 24 a 36 meses 

em uma temperatura de 30ºC e outra amostra passa por um teste 

de estabilidade super acelerada onde se aumenta a temperatura 

para 50ºC e obtém-se o resultado em 30 dias, que equivale aos 

24 meses a 30ºC. 

o Desenvolvimento Metodologia analítica para produto - É 

necessário possuir metodologias específicas para se avaliar o 

produto acabado, que pode ser diferente da matéria-prima, 

exemplo de analises: quantificar o seu teor, analisar a quantidade 

de impurezas, essas metodologias são em alguns casos descritas 

nos compêndios oficiais caso não possuir é desenvolvido 

internamente. 

o Definição da Formulação – Define qual a formulação que atende 

todas as especificações da legislação para ser considerado um 

medicamento genérico. 

• Lote Piloto (Scale-up) – O intuito deste processo é produzir os lotes 

necessários do produto para submissão à ANVISA. O processo Lote 

Piloto possui quatro subprocessos: 

o Aumento tamanho lote 10-40 kg semi-industrial – Com a 

formulação aprovada, fabrica-se uma quantidade semi-industrial 

do produto. 

o Manipular lote piloto – Utiliza o lote semi-industrial da 

etapa anterior para efetuar novos testes.  
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o Relatório de desenvolvimento de produto – Criação de 

um relatório com todos os passos realizados para o 

desenvolvimento do produto. 

o Validação metodologia analítica para matéria-prima e 

produto – Depois de estabelecidas as metodologias de análise 

para matéria-prima e produto acabado é preciso garantir se a 

metodologia analítica é confiável e os resultados gerados por ela 

são reais. Para tal existem ensaios estabelecidos pela ANVISA 

descritos na Resolução-RE Nº 899 (ANVISA, 2003) que analisam 

os critérios de aceite para que a metodologia seja considerada 

validada. 

• Teste de equivalência – Neste processo são realizadas análises 

comparativas do lote piloto versus medicamento referência, e estudos 

para avaliar a estabilidade do lote piloto. Dentro do processo Teste 

equivalência estão os seguintes subprocessos: 

o Teste de equivalência Farmacêutica – teste realizado em 

laboratório da Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em 

Saúde (REBLAS), que é constituída por laboratórios analíticos, 

públicos ou privados, habilitados pela ANVISA. Este teste garante 

que a composição do produto é idêntica ao do medicamento 

referência. 

o Estudo de Bioequivalência - consiste na demonstração 

de equivalência farmacêutica entre produtos apresentados sob a 

mesma forma farmacêutica, contendo idêntica composição 

qualitativa e quantitativa de princípio (s) ativo (s), e que tenham 

comparável biodisponibilidade, quando estudados sob um mesmo 

desenho experimental. Biodisponibilidade, segundo a Lei 9.787 

(1999), indica a velocidade e a extensão de absorção de um 

princípio ativo em uma forma de dosagem, a partir de sua curva 

concentração/tempo na circulação sistêmica ou sua excreção na 

urina. É realizado por laboratório externo em humanos e garante 

que o medicamento genérico será absorvido na mesma 

concentração e velocidade que o medicamento referência. 
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o Estudo de Estabilidade acelerada – Testes realizados 

em laboratório para averiguar o comportamento do produto 

quando submetido à altas temperaturas, e a estabilidade do 

produto, onde uma amostra deverá ser guardada pelo período de 

24 meses em uma temperatura de 30ºC, e outra amostra deverá 

passar por um teste de estabilidade acelerada onde se aumenta a 

temperatura até 40ºC e obtém-se o resultado em 6 meses, que 

equivale aos 24 meses a 30ºC. 

 Após a conclusão destes processos e seus subprocessos ocorre o Envio 

Registro para a ANVISA, onde toda a documentação e testes realizados serão 

analisados para posterior aprovação. 

A empresa forneceu os valores de tempo mínimo, médio e máximo, em 

dias, para a conclusão de cada subprocesso, que são demonstrados na Tabela 1. 

Estes valores foram utilizados para a construção do modelo de simulação proposto,  

desenvolvido segundo os conceitos apresentados na próxima seção. 

 

Tabela 1 – Tempos mínimo, médio e máximo de conclusão dos 
subprocessos

 
Fonte: A autora. 
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2.4 SISTEMAS, SIMULAÇÃO E MODELOS 
 

De acordo com Law e Kelton (2000), sistema é definido como um conjunto 

de entidades que se inter-relacionam, trabalhando de forma conjuta para atingir um 

objetivo específico. 

Segundo Kelton et al. (2000), simulação é um conjunto de condições que 

imitam o comportamento dos sistemas reais, geralmente em um computador com 

software específico. A este conjunto de condições definidas dá-se o nome de 

Modelo. 

Freitas Filho (2008) explica que antigamente eram usados modelos 

analógicos e físicos para efetuar a simulação, porém atualmente simulação é 

quase sinônimo de simulação computacional e vem sendo muito utilizada por 

apresentar algumas características positivas, como a facilidade de uso e 

sofisticação dos ambientes de desenvolvimento de modelos computacionais. 

Pereira (2000) complementa dizendo que as empresas têm utilizado a simulação 

com grande sucesso, e o uso dessa ferramenta tem se mostrado eficiente e 

poupado investimentos e tempo. 

Quanto a sua aplicabilidade, Banks (1998) ressalta que a simulação é 

usada para descrever e analisar o comportamento de um sistema, responder 

questões do tipo “o que aconteceria se...?” e, desta forma, poder solucionar um 

problema do ambiente real sem a necessitade de interferir no mesmo, visto que 

muitas vezes não é possível esta intervenção no ambiente real para a realização 

de testes e até mesmo a decisão por uma determinada estratégia a ser seguida 

pode implicar em consequências financeiras. 

Chwif e Medina (2010) argumentam que a simulação pode ser aplicada em 

diversas áreas, entre elas linhas de montagem, bancos e cadeias logísticas, porém 

a simulação por si não é uma ferramenta de otimização. Ela analisa cenários, mas 

combinada com algoritimos de otimização pode encontrar a solução ótima. 

Miguel (2009) diz que a utilização de modelos permite compreender melhor 

o ambiente em questão, identificar problemas, formular estratégias e 

oportunidades, apoiando e sistematizando o processo de tomada de decisão. 

Freitas Filho (2008) diz que a simulação vem sendo cada vez mais 

utilizada. Devido às suas características de poder auxiliar na verificação e análise 

de situações em diferentes áreas com um amplo grau de profundidade, costuma-se 
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desenvolver e experimentar com modelos de simulação objetivando o 

encaminhamento de uma solução a um dado problema. 

Conforme Chwif e Medina (2010), os sistemas reais podem apresentar uma 

maior complexidade, devido, principalmente, a sua natureza dinâmica e aleatória. 

Fazendo-se uso de um modelo de simulação é possível capturar com maior 

fidelidade tais características, pois com o uso computacional é possível reproduzir 

o mesmo comportamento que o sistema apresentaria quando submetido às 

mesmas condições. Com a simulação é possível analisar e entender o 

comportamento do sistema diante das mudanças que podem ocorrer.  

 

 

2.4.1 Classificação dos Modelos de Simulação 
 

 Os modelos de simulação podem ser classificados como: estáticos ou 

dinâmicos, contínuos ou discretos ou mistos, e determinísticos ou aleatórios. 

A. Modelos estáticos ou dinâmicos: Sistemas de modelagem que 

permitem a construção de modelos que se modificam com o tempo são 

denominados dinâmicos e se não levam em consideração a variável tempo 

são classificados como estáticos (SAMPAIO, 2009). 

 

B. Modelos contínuos, discretos ou mistos: Freitas Filho (2008) explica 

que um modelo é caracterizado como contínuo, discreto ou mistos de acordo 

com a maneira com que ocorrem as mudanças nas variáveis de estado do 

sistema. Variáveis de estado é um conjunto mínimo de variáveis que são 

capazes de descrever por completo o comportamento do sistema em um 

determinado instante de tempo (SILVA, 2011). 

 

• Modelos discretos: nestes modelos as variáveis de estado permanecem 

inalteradas ao longo de intervalos de tempo e mudam seus valores somente 

em pontos bem definidos, também conhecidos como tempo de ocorrência do 

evento. 
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• Modelos contínuos: a simulação contínua é indicada para resolver 

problemas nos quais o estado do sistema varia continuamente ao longo do 

tempo.  

 

• Modelos Mistos: nestes modelos as variáveis dependentes do tempo podem 

variar ora de maneira contínua ora discretamente ao longo do tempo 

(FREITAS FILHO, 2008). 

 

C. Modelos determinísticos ou estocásticos: Modelos determinísticos não 

possuem variação nos dados de entrada enquanto os modelos estocásticos 

possuem variação de entradas (SOUZA, 2009). 

 

Existe outra classificação para os modelos de acordo com seu propósito. 

Para este tipo de classificação seguem as definições de acordo com Freitas Filho 

(2008). 

• Modelos voltados à previsão: 

A simulação pode ser usada para prever o estado de um sistema no 

futuro, com base em seu comportamento atual e como continuará se 

comportando com o tempo. 

• Modelos voltados à investigação: 

A simulação neste modelo está voltada para a busca de informações 

e desenvolvimento de hipóteses sobre o comportamento de sistemas. 

• Modelos voltados à comparação: 

Usar o resultado de diferentes rodadas de simulação pode ser 

utilizado para avaliar o efeito de mudanças nas variáveis de controle 

A classificação dos modelos com vistas a sua aplicação pode ser dividida 

em modelos únicos, específicos e genéricos e a definição a seguir é com base em 

Freitas Filho (2008). 

 

• Modelos únicos e específicos: 

Segundo Freitas Filho (2008), modelos específicos na maioria das 

vezes possuem emprego único, pois são construídos para apoiar uma 

decisão específica como, por exemplo, decidir quando e como 

reorganizar os recursos voltados ao atendimento de clientes. 



33 

 

 

• Modelos genéricos: Como explicado anteriormente, os modelos 

genéricos se diferem dos modelos específicos no fato em que são 

usados periodicamente por longos períodos. 

Um resumo das classificações dos modelos de simulação, segundo essas 

diferentes características, bem como o enquadramento nesta taxonomia do modelo 

construído neste trabalho pode ser visualizado no Quadro 1. 

É importante ressaltar que foi adotado aqui o termo Simulação de Eventos 

Discretos (SED) com base nos autores Chwif e Medina (2010), porém existem 

outros termos utilizados na literatura como Simulação a Eventos Discretos e 

Modelagem Discreta. 

 

 

Quadro 1 - Classificação do modelo construído 

 
Fonte: A autora. 

CARACTERÍSTICAS CLASSIFICAÇÃO
MODELO 

DESENVOLVIDO 
NESTE TRABALHO

Discreto X

Contínuo

Misto

Estático

Dinâmico
X

Estocástico
X

Determinístico

Previsão X

Investigação X

Comparação X

Únicos e 
específicos

Genéricos X

Quanto à mudança 
das variáveis de 

estado

Propósito

Aplicação
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2.4.2  Vantagens e desvantagens da simulação 
 

Visto que a simulação pode ser uma poderosa ferramenta, podendo ser 

utilizada para simular tanto ambientes reais como ambientes que ainda não foram 

implantados, neste capítulo são apresentadas as vantagens e desvantagens da 

simulação de acordo com Banks (1998). 

 

As principas vantagens são: 

 

• Apoio à tomada de decisão – A simulação permite testar todos os 

aspectos de uma proposta de mudança ou adição de recursos sem 

comprometê-los. O mesmo pode ser aplicado para novas políticas, 

procedimentos operacionais, regras de decisão e fluxo de 

informações, pois eles podem ser avaliados sem que o sistema real 

seja afetado; 

• Hipóteses sobre como ou por que certos fenômenos acontecem 

podem ser testadas para confirmação; 

• É possível controlar o tempo, aumentando-o ou diminuindo-o, 

permitindo reproduzir os fenômenos em diferentes espaços de tempo, 

a fim de melhor estudá-los. Com isto pode-se simular longos períodos 

em um tempo reduzido; 

• Melhor compreensão sobre variáveis complexas que podem existir no 

sistema real, como, por exemplo, um chão de fábrica, onde não é 

possível pará-lo para efetuar testes, e compreender como as mesmas 

interagem entre si; 

• Com o uso de simulação é possível identificar filas no sistema. Fila 

representa um local de espera por um serviço, e ocorre quando a 

demanda pelo serviço é maior que a capacidade do sistema de prover 

este serviço. 

Apesar das diversas vantagens, o processo de simular também apresenta 

algumas desvantages, conforme demonstra Silva (2011): 

• A técnica de simulação não oferece respostas otimizadas, pois 

apenas testa as proposições oferecidas; 
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• É necessário rodar o modelo diversas vezes, para prever o 

desempenho do sistema. 

Silva (2011) explica que, assim como em qualquer outro tipo de estudo, a 

construção de um modelo também requer um treinamento específico, já que o 

aprendizado se dá com a experiência, mas não chega a ser caracterizado como 

uma desvantagem. 

 

2.4.3 Etapas de um estudo de simulação 
 

Existem alguns passos a serem seguidos na formulação de um estudo 

envolvendo modelagem e simulação, os quais estão representados na Figura 2. A 

definição de cada etapa é descrita de acordo com Chwif e Medina (2010). 

A etapa de formulação do problema é o início de qualquer estudo de 

simulação. Nesta fase devem ser muito bem definidos os propósitos e objetivos do 

estudo, incluindo respostas às questões do tipo:  

• Quais respostas são esperadas? 

• Quais serão os critérios utilizados para a avaliação do desempenho 

do sistema? 

• Quais são as hipóteses? 

• Quais restrições e limites são esperados das soluções encontradas? 

 

Figura 2 - Processo de modelagem num estudo de simulação 

 

Fonte: Sakurada e Miyake, 2009. 



36 

 

Nesta fase também é importante que o analista de simulação entenda 

perfeitamente o sistema a ser simulado. 

O Plano do projeto serve para constatar se existem recursos suficientes, no 

que diz respeito a pessoal, suporte, gerência, hardware e softwares para que o 

trabalho proposto possa ser realizado. Nesta etapa ocorre também a indicação dos 

custos e necessidades referentes aos recursos citados. 

A formulação do modelo conceitual consiste em transcrever o sistema real 

de forma gráfica, através de um fluxograma, por exemplo, a fim de que outras 

pessoas envolvidas no projeto possam entendê-lo. Nesta etapa é importante a 

participação dos usuários do modelo. 

A próxima etapa é a coleta de dados, na qual todas as informações 

pertinentes ao sistema real devem ser coletadas através de reuniões com gerentes 

ou responsáveis pelo projeto, observação, aquisição de dados históricos e 

experiência pessoal. Estas informações serão inseridas no modelo. 

Após a coleta dos dados, converte-se o modelo conceitual em um modelo 

computacional, através da utilização de alguma linguagem de simulação ou de um 

simulador comercial. 

Em seguida, é realizada a validação do modelo e verificação da 

programação, com o intuito de averiguar se não existe erro de sintaxe e lógica, e 

que os resultados gerados pelo modelo realmente correspondam ao modelo real. 

Finalizada a validação e verificação do modelo, inicia-se o projeto 

experimental, no qual o modelo é executado várias vezes e os resultados da 

simulação são analisados, podendo ser submetidos a inferências estatísticas. A 

documentação do modelo é sempre necessária, com o intuito de servir de guia 

para alguma pessoa e, também, caso sejam necessárias futuras modificações no 

modelo, o fato de possuir uma documentação tornará mais fácil o trabalho. 

 

2.4.4 Validação e verificação 
 

De acordo com Law e Kelton (2000), validação é o processo de determinar 

se o modelo de simulação consegue representar corretamente o sistema real, isto 

é, a proximidade entre os resultados obtidos pela simulação e os resultados 
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apresentados no sistema real. Ainda segundo os autores, a verificação consiste em 

avaliar se o modelo foi corretamente programado e se não possui erro de sintaxe. 

A intenção é que um modelo, depois de construído, esteja validado e 

verificado e, para efetuar esta constatação, existem técnicas específicas, e 

algumas delas são descritas nas próximas seções, seguindo definições de Freitas 

Filho (2008). 

 

2.4.5 Técnicas de validação 
 

Conforme salienta Freitas Filho (2008), o processo de validação deve levar 

em consideração três aspectos principais: as simplificações adotadas na 

modelagem do sistema, considerações dos parâmetros utilizados como entrada de 

dados e as distribuições utilizadas para representar os aspectos de aleatoriedade 

e, por fim, as considerações das análises e conclusões formuladas diante dos 

resultados obtidos pelas simulações. 

A validação segundo Law e Kelton (2000) pode ser feita usando técnicas 

quantitativas por meio de testes estatísticos. Leal et al. (2011) também ressaltam 

que, quando não for possível obter dados históricos, uma técnica mais subjetiva 

para a validação pode ser utilizada. Nesta situação, a validação é realizada 

utilizando a experiência de especialistas, ou seja, pessoas envolvidas com o 

problema real. Algumas das principais técnicas de validação são descritas a seguir. 

  

• Modelos Determinísticos 

Freitas Filho (2008) enfatiza que, devido ao comportamento das 

variáveis aleatórias em um modelo de simulação discreta, um 

problema apresentado durante a verificação é o da variabilidade das 

respostas do programa, causando dificuldade para a sua verificação. 

Uma alternativa para realizar a verificação é atribuir valores 

constantes e determinísticos às variáveis aleatórias. Estes resultados 

gerados pelo modelo determinístico podem ser adicionados em uma 

planilha de cálculos, facilitando a comparação dos resultados gerados 

na simulação com os resultados inseridos na planilha (CHWIF e 

MEDINA, 2010).  
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• Variações sobre os Dados de Entrada 

Esta técnica consiste em variar os dados de entrada inseridos no 

modelo e verificar se as respostas obtidas são adequadas e 

consistentes com as variações que foram feitas, pois se os dados de 

entrada forem alterados, o ideal é que os resultados também sofram 

alterações condizentes.  

Freitas Filho (2008) completa dizendo que o uso desta técnica de 

verificação traz evidências para o desenvolvedor do modelo de que o 

modelo está bem programado pelo fato de reagir às modificações. 

• Rotinas de Rastreamento  

Muitos softwares de simulação possuem esta ferramenta que permite 

uma visualização da lista dos eventos ocorridos, ordenados pelo 

tempo de sua ocorrência. Esse tipo de ferramenta é muito útil e 

importante para a verificação de erros relacionados à lógica da 

modelagem. 

 

2.5 GERENCIAMENTO DE PROJETOS 
 

Como citado no Capítulo 1, a grande competitividade do mercado atual fez 

com que o interesse pelo gerenciamento de projetos aumentasse, já que as 

atividades ligadas a P&D (Pesquisa e Desenvolvimento), projetos de produtos e 

processos, logística, administração da Tecnologia da Informação, entre outras, são 

as que mais agregam valor aos produtos/serviços e não as atividades rotineiras 

(CARVALHO e RABECHINI JR., 2011). Desta forma, as atividades típicas de 

projetos, chamadas de atividades inteligentes, precisam cada vez mais, ser 

administradas de forma eficaz. 

Nesse sentido, destaca-se o conceito de projeto o qual, segundo norma 

ISO 10006 (NBR, 2000), trata-se de um processo único, consistindo de um grupo 

de atividades coordenadas e controladas com datas para início e término, 

empreendido para alcance de um objetivo conforme requisitos específicos, 

incluindo limitações de tempo, custo e recursos.  

Segue a definição de acordo com o PMBoK (2008): 
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Um projeto é um esforço empreendido para criar um produto, serviço ou 
resultado exclusivo. A sua natureza temporária indica um início e um 
término definidos. O término é alcançado quando os objetivos tiverem sido 
atingidos ou quando se concluir que esses objetivos não serão ou não 
poderão ser atingidos e o projeto for encerrado, ou quando o mesmo não 
for mais necessário. 
 

De acordo com Vargas (2005): 

 

Projeto é um empreendimento não repetitivo, caracterizado por uma 
sequência clara e lógica de eventos, com início, meio e fim, que se destina 
a atingir um objetivo claro e definido, sendo conduzido por pessoas dentro 
de parâmetros predefinidos de tempo, custo, recursos envolvidos e 
qualidade. 
 

Carvalho e Rabechini Jr. (2011) explicam que foi na década de 1990 que a 

área de gerenciamento de projetos assumiu maior importância, no qual em um 

primeiro momento houve uma grande procura pelos cursos de treinamentos 

fundamentais em gerencimento de projetos do PMI (Project Management Institute), 

intensificação do uso de softwares de apoio ao gerenciamento dos projetos e o 

monitoramento e a análise de desempenho dos principais objetivos do projeto 

(escopo, prazo, custo e qualidade). Posteriormente, agregou-se aos primeiros itens 

a visão de produzir mais resultados, ou seja, ser mais eficaz. 

 A área de gerenciamento de projetos foi constituída por dois grandes 

momentos. Carvalho e Rabechini Jr. (2011) dizem que, enquanto no primeiro 

momento os gerentes de projetos aprenderam a desenvolver seus 

empreendimentos e desta forma administravam de forma isolada escopo, prazos, 

custos e qualidade, no segundo momento foi necessário aperfeiçoar algumas áreas 

de conhecimento, como o gerencimento de riscos em projetos e também o uso de 

técnicas de simulação. Os autores afirmam que essas técnicas, quando utilizadas 

de maneira plena, ajudam a configurar a administração em outras áreas do 

conhecimento. 

Conforme a definição da norma ISO 10006 (NBR, 2000), gerenciamento de 

projetos inclui o planejamento, organização, supervisão e controle de todos os 

aspectos do projeto, em um processo contínuo, para alcançar seus objetivos. 

A sobrevivência de uma empresa, nos dias de hoje, requer de seus 

executivos ações rápidas, consequentes e coerentes, e isto depende de muito 

conhecimento, esforço e escolha de um conjunto de práticas gerenciais que a 

levem a alcançar a eficiência e eficácia (CARVALHO e RABECHINI JR. 2011). 
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Existe uma estrutura básica para o gerenciamento de projeto denominado 

ciclo de vida, que consiste em identificar uma etapa de início, condução do projeto 

e sua finalização, e todo projeto precisa ter início, meio e fim previamente 

determinados (PMBOK, 2008). 

Um processo é uma série de ações que geram um resultado e, segundo o 

PMBoK (2008), o que garante fluxo eficaz do projeto ao longo de sua existência 

são os processos de gerenciamento de projetos, que abrangem as ferramentas e 

técnicas que envolvem aplicação de habilidades e capacidades. Os chamados 

processos de gerenciamento de projetos são compostos pelos processos iniciar, 

planejar, executar e fechar, onde todos estão integrados. O grupo de processos é 

ilustrado na Figura 3. 

 

Figura 3 - Grupo de processos de gerenciamento de projetos 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado do PMBoK (2008). 

 

No grupo de processos de iniciação do projeto é realizada a definição dos 

objetivos de um novo projeto ou uma nova fase de um projeto já existente. Em 

seguida vem o grupo de processos de planejamento, no qual acontecem o 

detalhamento do projeto e a definição das ações necessárias para alcançar o 

objetivo definido no grupo de processos anterior, como, por exemplo, cronograma e 

alocação de recursos a serem usados. No grupo de processos de execução ocorre 

a concretização do que foi definido anteriormente. E por fim ocorre o encerramento 

de todos os processos anteriores e é feito a avaliação da execução dos trabalhos, 

por meio de uma auditoria interna ou externa (PMBoK, 2008). 

 
 Iniciar 

 
Planejar 

 
Fechar 

 Executar 

Monitoramento 

e controle 
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Juntamente com o grupo de processos de planejamento e execução existem 

os processos de monitoramento e controle, com o objetivo de acompanhar, revisar 

e regular o progresso e desempenho do projeto (PMBoK, 2008), para que seja 

possível implementar melhorias, ações corretivas e preventivas. 

 

2.5.1 Técnicas de gerenciamento de projeto 
 

Existem diversas técnicas que auxiliam no gerenciamento e controle dos 

projetos e ajudam a equipe de gestão a elaborar a programação do projeto e 

gerenciar o cronograma.  

Ahuja e Thiruvengadam (2004) apontam que dentre as técnicas mais 

difundidas, estão: 

• Gráfico de Gantt. 

• Critical Path Method (CPM). 

• Program Evaluation and Review Technique (PERT). 

Nas próximas seções estas técnicas são explicadas com mais detalhes. 

 

2.5.2 Gráfico de Gantt 
 

O gráfico ou diagrama de Gantt foi criado em 1917, pelo engenheiro 

mecânico Henry Gantt, sendo uma das técnicas mais antigas e usadas para 

mostrar o avanço das diversas etapas de um projeto.  Ele mostra as atividades em 

uma escala de tempo, marcando a duração planejada face ao andamento da 

atividade, tendo como principal vantagem a fácil compreensão, como salienta Jun-

Yan (2012). Porém, Carvalho e Rabechini Jr. (2011) enfatizam que esta técnica 

não é adequada para projetos muito complexos, já que o gráfico de Gantt não 

oferece um detalhamento suficiente para facilitar a gestão do projeto. 

Montevechi et al. (2002) utilizaram o gráfico de Gantt como base no 

algoritmo desenvolvido, para cada regra heurística analisada em problema de 

sequenciamento das atividades em um ambiente de produção, com o intuito de 

fazer uma comparação entre os resultados obtidos. 
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Um exemplo de gráfico de Gantt é ilustrado na Figura 4. Nele é possível 

observar que no eixo vertical estão os processos existentes para a conclusão do 

projeto e no eixo horizontel o tempo gasto, no qual nota-se o tempo gasto por cada 

processo para a sua realização. 

 

Figura 4 - Gráfico de Gantt 

 

 
Fonte: A autora. 

 

 

2.5.3 Critical Path Method (CPM) 
 

O CPM ou Método do Caminho Crítico, surgiu na segunda metade da 

década de 50, na DuPont. De acordo com Moraes et al. (2008) a estrutura do 

CPM se baseia na teoria de grafos, sendo os projetos representados através de 

um grafo,o que facilita sua programação. Um grafo é um conjunto de vértices e 

um conjunto de arestas que ligam pares de vértices distintos, 

A técnica CPM utiliza uma única estimativa de duração para cada atividade 

do projeto. Muñoz e Muñoz (2010), em seu trabalho, dizem que com o uso da 

Técnica CPM é possível efetuar uma análise da estimativa de duração de um 

projeto apenas quando a duração de cada atividade é conhecida, trabalhando 

de forma determinística (trabalham somente com variáveis do tipo não 

probabilísticas) e com isto pode-se determinar a duração mínima do projeto e as 

atividades críticas. 
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Moraes et al. (2008) complementam ressaltando que o uso da técnica CPM 

depende que algumas hipotéses sejam atendidas, como por exemplo: duração 

de cada atividade precisa ser determinística, todas as atividades precisam ser 

executadas, pois, o modelo não incorpora nenhum tipo de decisão e, a rede não 

pode possuir ciclos, ou seja, uma atividade não pode ser reexecutada após sua 

conclusão. Entretanto, estas hipóteses nem sempre podem ser consideradas 

verdadeiras, principalmete em projetos que apresentam elevada incerteza.  

 

2.5.4 Program Evaluation and Review Technique (PERT) 
 

O PERT foi desenvolvido por Lockheed Corporation e pela empresa de 

consultoria Booz, Allen & Hamilton para o escritório de projetos especiais da 

Marinha americana em meados de 1958, tendo sido aplicado primeiramente no 

projeto do submarino/míssil Polaris (CARVALHO e RABECHINI Jr., 2011). 

Carvalho e Rabechini Jr. (2011) afirmam que o PERT utiliza um sistema 

estocástico de estimativa de durações para cada atividade do projeto, sendo 

realizadas três estimativas de tempo explicadas a seguir: 

- Mais provável: duração baseada no cenário mais provável em que os 

recursos alocados estão disponíveis e demais premissas do projeto também 

são observadas; 

- Otimista: duração baseada no cenário mais positivo, ou seja, seria o 

melhor cenário; 

- Pessimista: duração com base no cenário mais negativo. 

Carvalho e Rabechini Jr. (2011) citam que as técnicas PERT e CPM 

possuem passos em comum: 

- Definir todas as atividades significativas ou tarefas; 

-Desenvolver os relacionamentos entre as atividades, definindo 

precedências; 

- Atribuir estimativas de tempos e recursos para cada atividade; 

- Calcular o caminho crítico. 

Apesar dos passos em comum entre PERT e CPM, existe diferença na 

forma de realizar estimativas de tempo entre as duas técnicas. O CPM adota 
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apenas uma estimativa de duração por atividade para fazer a programação, sendo 

totalmente determinístico, enquanto PERT usa um sistema estocástico. 

 

2.5.5 Limitações das técnicas PERT, CPM e Gantt 
 

Muñoz e Muñoz (2010) ressaltam que a técnica PERT trabalha com 

duração das atividades de forma estocástica, ou seja, variáveis aleatórias. É 

possível estimar qual a probabilidade do projeto ser concluído dentro do prazo, no 

entanto não prevê que o tempo de um caminho crítico pode sofrer variações e o 

fato de que a duração de cada atividade pode não ser independente, isto é, o 

término de uma atividade depende de outra atividade. Porém, quando se trata de 

projetos é preciso considerar que variabilidade e incertezas podem ocorrer e, 

consequentemente, afetar o cronograma inicial. 

Carvalho e Rabechini Jr. (2011), assim como Munõz e Muñoz (2010), 

também afirmam que a técnica PERT admite que a execução de uma atividade não 

interfere no tempo de execução de outras, ou seja, assume que as atividades 

trabalham de forma independente.  

Devido a estas particularidades as técnicas PERT e CPM não conseguem 

tratar as variáveis dinâmicas (no qual seu estado é alterado ao longo do tempo) e 

nem as variáveis aleatórias adequadamente (MUNÕZ E MUÑOZ, 2010).  

Antoniol et al. (2004) afirmam que as ferramentas tradicionais como, PERT, 

CPM e diagrama de Gantt, auxiliam no planejamento das atividades do projeto, no 

entanto não desempenham um bom papel na avaliação da probabilidade de 

cumprir o prazo do projeto. 

 

2.5.6 Medidas de desempenho em projetos  
 

 Medição de desempenho está ligada ao conceito de melhoria e, conforme 

apontado por Carvalho e Rabechini Jr. (2011), a visão tradicional de sucesso em 

projetos tem foco na eficiência, que leva em consideração a análise de três fatores: 

escopo, prazo e custo. Entretanto, também é argumentado que, devido à incerteza 

e à complexidade pertinentes aos projetos, pode ser difícil avaliar sua eficiência, ao 
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contrário de outras áreas como em uma linha de montagem, no qual se costuma ter 

bem definidos padrões de desempenho, que pode ser, por exemplo, uma taxa 

média de refugo e retrabalho. 

“O ato de medir congrega com um conjunto de atividades, pressupostos e 

técnicas que visam quantificar variáveis e atributos de interesse do objeto a ser 

analisado” (KIYAN, 2001). 

Para facilitar esta medição de desempenho em projetos com foco na 

eficiência, autores como Shenhar (2001) sugerem englobar aspectos como 

cumprimento do cronograma, cumprimento de requisitos e especificações e 

impacto para o cliente. 

Shenhar (2001) ressalta que não existe uma dimensão de sucesso que 

possa ser utilizada em todos os contextos, dessa forma sendo necessário analisar 

a dimensão de sucesso de um projeto de forma particular e individual e no contexto 

organizacional. 

Terribilli Filho (2009) enfatiza que o uso de indicadores de desempenho no 

gerencimento de projetos torna-se indispensável atualmente para um efetivo 

acompanhamento e tomada de decisão. 

Neste estudo os indicadores de desempenho são: Makespan e a taxa de 

utilização dos recursos do sistema. 

 

2.6 APLICAÇÕES DA MODELAGEM E SIMULAÇÃO DE EVENTOS 
DISCRETOS 

 

Foi realizada uma pesquisa como parte da revisão da bibliografia, visando 

identificar as principais aplicações da Simulação de Eventos Discretos. Os 

resultados dessa pesquisa são apresentados nesta seção.  

A simulação de eventos discretos vem sendo bastante utilizada por 

pesquisadores para tratar diferentes problemas em diferentes áreas, como por 

exemplo, na área de construção civil, Chan e Lu (2008) realizaram uma 

implementação utilizando a metodologia de simulação de eventos discretos para 

abordar a natureza dinâmica e repetitiva das operações de construção civil e das 
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limitações de disponibilidade de recursos. Na área de projetos também existe esta 

natureza dinâmica e a limitação de disponibilidade de recursos.  

O emprego de simulação de evento discreto foi utilizado no trabalho de 

Vanalle et al. (2012) em uma linha de montagem, o que demonstrou os problemas 

responsáveis pelas limitações e a pequena taxa de produção conseguindo 

identificar melhoras na linha de montagem e sem a necessidade de interromper a 

produção. 

  Sakurada e Miyake (2009) efetuaram aplicação de simuladores de 

eventos discretos no processo de modelagem de sistemas de operações de 

serviços. 

Problemas com gargalos também são comuns em projetos e Lima (2007) 

fez uso da simulação de evento discreto para detectar quais os melhores métodos 

de detecção de gargalos de processos em uma indústria química.  

Nos trabalhos supracitados, a SED foi empregada com vistas a representar 

fenômenos aletórios e dinâmicos presentes nas diferentes situações descritas, 

semelhantes as que podem ocorrer no processo de gerenciamento de projetos. 

Porém, são poucos os trabalhos na literatura que abordam o uso da SED nesse 

contexto, com destaque para os trabalhos de Jahangirian et al. (2010), Kouskouras 

e Georgiou (2007) e Cates (2007). 

Jahangirian et al. (2010) realizaram uma revisão da literatura sobre 

técnicas de simulação e constataram que a SED tende para ser conveniente para 

análises de processo detalhado, utilização de recursos, formação de filas e 

análises voltadas para o prazo. Segundo esses autores, existem variáveis 

aleatórias que podem interferir no resultado final, como por exemplo, a falta de 

energia, a ausência de um funcionário ou o atraso de um departamento na entrega 

de um relatório importante para dar continuidade no projeto e a SED consegue 

tratar estas aleatoriedades. 

A SED possui outras capacidades, muito conveniente em projetos, como a 

capacidade de modelar e simular recursos compartilhados entre atividades, janelas 

de folga dos recursos, parada de atividades de um projeto porque seus recursos 

estão ocupados, entre outros. 

Kouskouras e Georgiou (2007) implementaram um modelo de SED em 

uma parte do processo de desenvolvimento de software, no qual o objetivo era de 
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auxiliar os gerentes de projeto em planejamento, controle e monitoramento, 

permitindo estimar vários detalhes do desenvolvimento do projeto, tais como prazo 

de entrega e métricas de qualidade. 

No estudo realizado por Cates (2007) ressalta que incertezas em projetos 

estão presentes, principalmente nas estimativas para durações das atividades, 

ocorrência de eventos não planejados e na disponibilidade de recursos 

considerados críticos. Estas incertezas podem atrasar a conclusão do projeto, 

aumentar os custos e diminuir os benefícios das partes interessadas. O autor 

salienta que o uso de simulação pode aumentar a visibilidade destas incertezas.  

O Quadro 2 apresenta um resumo de trabalhos com aplicações da SED. 

 

Quadro 2 – Trabalhos utizando SED 

 

Fonte: A autora. 
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3 MÉTODOS, MATERIAIS E PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 
 

Este capítulo apresenta os procedimentos empregados na execução deste 

trabalho e os materiais e métodos utilizados. 

3.1 EMPRESA OBJETO DO ESTUDO 
 

A empresa onde foi realizada a pesquisa é uma empresa nacional que 

produz medicamentos genéricos e também medicamentos referência, sendo líder 

na área de genéricos e a segunda maior no setor farmacêutico do País. Possui 

duas unidades fabris, localizadas no interior do estado de São Paulo e conta com 

aproximadamente 1800 funcionários.  

Informações a respeito de faturamento não foram disponibilizadas. 

 

3.2 MÉTODOS ADOTADOS NA PESQUISA 
 

Segundo Gil (2008), para proporcionar maior familiaridade com o problema 

é realizada uma pesquisa exploratória, por meio da pesquisa bibliográfica. Desta 

forma a pesquisa bibliográfica exploratória foi a primeira etapa para este trabalho. 

Realizou-se uma revisão horizontal, conforme orienta Fleury (2012), com o 

objetivo de direcionar a definição do problema de pesquisa e quais serão as 

contribuições do trabalho, passando-se na sequência para uma revisão vertical a 

fim de pesquisar o estado da arte e, com isto, conforme cita Silva e Menezes 

(2001), poder delimitar o desenvolvimento do trabalho.  

Outro método de pesquisa utilizado foi experimental com o uso de 

modelagem e simulação de modelos estocásticos, pois o modelo criado permite 

analisar as variáveis aleatórias críticas do sistema. 

De acordo com a definição de Silva e Menezes (2001) e Gil (2008), que 

caracterizam a pesquisa explicativa no qual seu objetivo é identificar os fatores que 

determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos, a natureza da 

dissertação pode ser caracterizada como aplicada, porque está direcionada para a 

resolução de um problema, seguindo uma abordagem quantitativa. Quanto ao 
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objetivo, a pesquisa é do tipo explicativa, no sentido de propor um modelo para 

explicar o efeito de variações em cenários de simulação.  

  

3.3 MATERIAIS 
 

O modelo foi criado utilizando-se o software de simulação de eventos 

discretos Arena® na versão Student 14.50 (ARENA®, 2013). 

Do ponto de vista de hardware, foi utilizado um notebook com o sistema 

operacional Windows 8.1, com processador Core i5, 3ª geração, 4 GB RAM. 

O Microsoft Excel® foi utilizado na etapa de verificação, pois esta etapa foi 

realizada com uso de modelo determinístico. Também na etapa de pesquisa 

bibliográfica, o Microsoft Excel® foi utilizado para tabular os resultados. 

 

3.4 PROCEDIMENTOS DA PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 
 

Seguindo as características da pesquisa, os procedimentos adotados 

tiveram início com uma pesquisa bibliográfica visando artigos, livros e periódicos, 

com expressão na área de engenharia de produção, de autoria nacional e 

internacional, com destaque à utilização da SED, a fim de verificar o estado da arte 

sobre o tema proposto. 

As bases de dados consultadas para a pesquisa de artigos foram: SCIELO, 

SCIENCE DIRECT, ABEPRO, ENEGEP, SIMPEP, PROQUEST, EBSCO, CAPES 

E GOOGLE ACADÊMICO, e foram utilizadas como palavras-chave SIMULAÇÃO, 

EVENTO DISCRETO, MODELAGEM, PROJETO, PROCESSO, 

GERENCIAMENTO DE PROJETO, PERT, CPM, tanto em português quanto em 

inglês. 

O Período da pesquisa foi de fevereiro de 2013 a janeiro 2015. 

 

3.5 PASSOS DA FORMULAÇÃO DO MODELO 
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A construção do modelo foi realizada com base nos passos da formulação 

de um estudo de modelagem e simulação (FREITAS FILHO, 2008), conforme 

apresentado na Figura 2. Estes passos são descrito nas próximas subseções. 

 

3.5.1 Coleta de dados 
 

A coleta de dados para este trabalho ocorreu através de reuniões com 

diretor, gerentes do projeto e Project Management Office (PMO), utilizando como 

instrumentos notebook, gravação em celular, planilha do Excel e cópia impressa de 

uma apresentação do projeto. Através destas reuniões obteve-se informações e 

particularidades pertinentes ao projeto, com o intuito de averiguar como o processo 

é realizado atualmente, objetivando garantir que a amostra de dados coletada 

representasse a realidade. Foram solicitados dados históricos dos projetos. 

Durante estas reuniões, foram levantadas informações importantes para a 

construção do modelo, como todos os processos e seus subprocessos, seguidos 

da ordem de precedência. Para cada processo/subprocesso foi informado o tempo 

mínimo, médio e máximo de duração, pois a empresa não possuia dados históricos 

da duração de projetos anteriores. 

 

3.5.2 Definição do modelo probabilístico 
 

Modelo probabilístico, de acordo com Chwif e Medina (2010), é uma 

distribuição de probabilidades que representa o fenômeno aleatório em estudo a 

ser incorporado ao modelo de simulação. O modelo probabilístico é resultado da 

etapa de inferência, na qual aplicam-se os conhecimentos do Cálculo de 

Probabilidades para inferir qual o comportamento da população de acordo com 

uma amostra (CHWIF e MEDINA, 2010). 

Os dados adquiridos na etapa de coleta de dados foram lançados no 

modelo e assumiu-se a distribuição de probabilidade triangular em quase todos os 

subprocessos, que, segundo Kelton (2000) e Banks (1998), é comumente usada 

quando se têm estimativas ou suposições dos limites inferior, superior e o valor 

mais provável de uma variável aleatória. Pelo fato de estar estimando o 

comportamento de variáveis com uma informação a mais (o valor mais provável), 
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se comparado a uma distribuição uniforme, onde se usa apenas o valor mínimo e 

máximo, a distribuição triangular pode implicar em resultados mais aderentes à 

realidade (FREITAS FILHO, 2008).  

Apenas os subprocessos Teste de estabilidade e Estudo de estabilidade 

assumiram valores constantes, pois o Teste de estabilidade tem duração fixa de 30 

dias e o Estudo de Estabilidade tem duração fixa de 180 dias. 

 

3.5.3 Modelo conceitual 
 

O modelo conceitual foi construído com base nos processos e 

subprocessos de desenvolvimento de medicamento genérico, conforme pode ser 

verificado na seção 2.3. 

 

3.5.4 Modelo computacional 
 

É a tradução do modelo conceitual em rotinas computacionais definidas na 

etapa de inferência e seu acoplamento aos modelos probabilísticos. O modelo 

computacional construído é apresentado com detalhes no capítulo de Resultados e 

Discussões. 

 

3.5.5 Verificação e validação do modelo 
 

Foram feitas as verificações usando o modelo determinístico e a variação 

de parâmetros de entrada, conforme descrito no Capítulo 2. Foram utilizados três 

modelos determinísticos considerando os valores mínimo, médio e máximo para 

duração de cada processo conforme ilustrados na Tabela 1. 

Na etapa de coleta de dados, foram levantados alguns dados históricos 

que os analistas possuíam, principalmente com relação ao makespan e esta 

informação foi utilizada na validação no que diz respeito a esta medida de 

desempenho. Entretanto, como os dados históricos eram muito limitados, a 

validação também foi feita com base na experiência dos especialistas da empresa. 
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Nas entrevistas com estes especialistas foram coletadas informações sobre os 

tempos mínimos, médios e máximos de makespan. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Neste capítulo são apresentados os aspectos da construção do modelo  

computacional. 

 

4.1 MODELO COMPUTACIONAL PROPOSTO 
 

Uma vez definido o modelo conceitual e identificados e descritos os 

processos principais, e todos os seus subprocessos, iniciou-se a etapa de 

construção do modelo computacional. Nesta etapa, todas as informações obtidas 

na coleta de dados e na etapa de inferência estatística foram utilizadas. Essas 

informações incluem a dependência entre os processos e a ordem de precedêcia 

juntamente com seus tempos de duração, os recursos utilizados em cada processo 

e o total de recursos disponíveis no sistema. 

Estas informações foram todas incluídas no modelo, conforme detalhado 

na seção 2.3, sendo que apenas a informação referente aos recursos que 

compõem cada subprocesso não foi autorizada a divulgação. A informação que 

define a ordem de precedência de cada processo e seus subprocessos está 

ilustrada na Figura 5. 
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Figura 5 - Ordem de precedência dos processos e subprocessos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: A autora. 

  

Pré Formulação 

 

Desenvolvimento Formulação 

Lote Piloto 

Teste Equivalência 
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4.1.1 Detalhamento da construção do modelo computacional 
 

Cada processo principal, com seus respectivos subprocessos, deu origem 

a modelos computacionais parciais. A fim de facilitar a visualização, este capítulo 

explica o processo de construção de cada um destes modelos parciais dentro do 

software Arena®. No texto que segue foi adotada a seguinte notação: itálico para o 

tipo do módulo do Arena® e negrito para o nome atribuído ao módulo, o qual não 

permite acentuações da língua portuguesa. 

 

4.1.1.1 Modelo do processo Pré-formulação 
 

O modelo computacional criado para representar o processo de pré-

formulação é ilustrado na Figura 6. 

 

Figura 6 – Modelo Computacional do Processo Pré-Formulação 

 

 
Fonte: A autora. 
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O ínicio do modelo se dá com o módulo create, denominado de 

Projeto_aprovado, pois para dar andamento ao processo Pré-Formulação é 

preciso o aval da equipe de projetos. O módulo create é um dos poucos módulos 

do sistema que não utilizam distribuição triangular e sim exponencial, pois esta 

distribuição é adequada para modelar intervalo de tempo entre chegadas e ela tem 

grande aplicabilidade em sistema de filas (LAW e KELTON, 2000). 

As informações do módulo create podem ser visualizadas Tabela 2, na qual 

as colunas representam o nome da variável (Prompt) e o valor atribudo a ela 

(Entry). O tempo entre chegadas de projetos foi definido em 120 dias, segundo 

uma distribuição exponencial (Expression = EXPO(120) e Units = Days). O Prompt 

Entity Type corresponde às entidades que chegam ao sistema e no modelo 

construído, ou seja, os projetos.  

 

Tabela 2 – Parâmetros do Módulo Create 

Prompt Entry 

Name Projeto_aprovado 

Entity Type Projeto 

Type Expression 

Expression EXPO( 120 ) 

Units Days 

Entities per Arrival 1 

Max Arrivals Infinite 

First Creation 0.0 

 

Fonte: A autora. 

 

Em seguida vem um módulo station que representa o ínicio de cada 

processo principal e recebe o nome do processo equivalente, sendo posteriormente 

dividido nos seus subprocessos. Este primeiro módulo station é chamado Pre 

Formulacao e tem seus atributos descritos na Tabela 3. 
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Tabela 3 – Parâmetros do Módulo Station 

Prompt Entry 

Name Pre formulacao 

Station Type Station 

Station Name Pre formulacao 

 

Fonte: A autora. 

 

 

Após o módulo station, foi adicionado um módulo assign nomeado de 

Especifica atributos, que tem por objetivo declarar alguns atributos e variáveis 

que serão utilizadas no restante do modelo. Este módulo é ilustrado na Tabela 4 e 

a descrição das variáveis é apresentada a seguir: 

 

 

Tabela 4 - Variáveis e atributos do Módulo Assign Especifica atributos 

 

Prompt  Entry 

Name Especifica atributos 

 Assignments 

Attribute, Att_chegada, tnow 

Attribute, Att_tolerancia, DISC(0.1,4, 0.4,7, 1.0,12) 

Variable, step, 0 

 

Fonte: A autora. 

 

• O atributo Att_chegada, tnow registra o ínicio do projeto, ou 

seja, o instante no tempo em que um determinado projeto entra no 

modelo. Esta informação é importante para registrar o makespan e 

consequentemente poder medir possíveis atrasos, sendo o prazo do 

projeto estipulado em 22 meses desde a chegada da matéria-prima 

até o envio para a ANVISA. 

• O atributo Att_tolerancia, DISC(0.1,4, 0.4,7, 1.0,12) é utilizado 

dentro do módulo decide melhor encontrado no processo 

Desenvolvimento formulacao e que é definido mais claramente no 

detalhamento do processo Desenvolvimento Formulacao. 
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• A variável step inicia com o valor de 0 (zero) e é utilizada no 

processo principal Desenvolvimento Formulacao, após o 

subprocesso Desenvolv. Metodologia Analitica Produto. Tem a 

função de contabilizar o número de vezes que o lote bancada 

desenvolvido passará pelo módulo decide, que é explicado adiante 

no detalhamento do processo Desenvolvimento Formulacao. 

 

Após o módulo Especifica atributos, vem um módulo process com o 

próximo processo, chamado Seleciona Fabricante MP (Matéria-Prima), que segue 

uma distribuição triangular conforme valores informados Tabela 1. O campo Action 

de todos os módulos process que utilizam um ou mais recursos, e só os libera após 

o término do subprocesso, foram configurados como Seize Delay Release. Nos 

casos em que o módulo process não precisa de um recurso cadastrado foi 

configurado como Delay. 

 

Tabela 5 - Parâmetros do Módulo Process Seleciona Fabricante MP 

Prompt Entry 

Name Seleciona Fabricante MP 

Type Standard 

Action Seize Delay Release 

Delay Type Triangular 

Units Days 

Allocation Value Added 

Minimum 60 

Value (Most Likely) 90 

Maximum 120 

 

Fonte: A autora. 

 

Conforme pode ser visualizado na Tabela 5, foi adotado a distribuição 

triangular com os valores de 60 para mínimo, 90 para médio e 120 para máximo. 

 Finalizado este subprocesso, inicia-se o subprocesso Avaliacao Patentes, 

que consiste em analisar o processo de patente do medicamento referência, bem 

como a sua indicação e formulação. Neste subprocesso foi adicionado um módulo 

process e, como citado anteriormente, para todos os módulos process foram 

adicionados a quantidade de recursos utilizados no mesmo e o valor adequado da 
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distribuição de probabilidades, conforme foi mostrado na Tabela 1. As informações 

contidas no subprocesso Avaliacao Patentes podem ser visualizadas na Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Parâmetros do Módulo Process Avaliação Patentes 

Prompt Entry 

Name Avaliacao Patentes 

Type Standard 

Action Seize Delay Release 

Delay Type Triangular 

Units Days 

Allocation Value Added 

Minimum 10 

Value (Most Likely) 10 

Maximum 15 

 

Fonte: A autora. 

 

O próximo módulo process adicionado foi o Espera pelo material, que 

corresponde ao subprocesso chegada de Matéria-Prima. Este subprocesso, 

também possui uma distribuição triangular, porém não possui recursos cadastrados 

e foi configurado como delay, já que ele simplesmente aguarda a chegada dos 

materiais já solicitados. A configuração adotada para este módulo está ilustrada na 

Tabela 7.  

 

Tabela 7 - Configuração do módulo Process Espera pelo Material 

Prompt Entry 

Name Espera pelo Material 

Type Standard 

Action Delay 

Delay Type Triangular 

Units Days 

Allocation Value Added 

Minimum 90 

Value (Most Likely) 120 

Maximum 150 
Fonte: A autora. 
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Os próximos três subprocessos (Deformulacao Referencia, In Vitro 

Referencia e Desenv. Metodologia Analitica Materia Prima) trabalham 

simultaneamente, pois um independe do outro, mas, para dar andamento ao 

projeto passando para o processo principal Desenvolvimento Formulação, estes 

três subprocessos precisam ter sido finalizados. Por isso, foi adicionado um módulo 

separate, pois desta forma as rotinas necessárias para cada subprocesso são 

efetuadas separadamente, já que não possuem interdependência. O módulo 

separate Ocorre simultaneo separa um processo em apenas duas etapas, porém 

neste caso são três subprocessos e, por este motivo, foi adicionado um segundo 

módulo separate na sequência, chamado Ocorre simultaneo1. Nas Tabelas 8 e 9 

estão as características dos módulos Ocorre simultaneo e Ocorre simultaneo1. 

Tabela 8 – Parâmetros do Módulo Separate Ocorre simultaneo 

Prompt  Entry 

Name Ocorre simultaneo 

Type  Duplicate Original 

# of Duplicates  1 

 

Fonte: A autora. 

 

 

 

Tabela 9 - Parâmetros do Módulo Separate Ocorre simultaneo1 

Prompt  Entry 

Name Ocorre simultaneo1 

Type  Duplicate Original 

# of Duplicates  1 

 

Fonte: A autora. 

 

O módulo process com o subprocesso Deformulacao Referencia possui 

distribuição triangular com os valores de 30, 60 e 90, conforme ilustrado na Tabela 

10. Neste subprocesso a equipe responsável verifica todos os componentes 
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existentes no medicamento referência, com vistas a identificar a formulação do 

medicamento genérico a ser produzido. 

 

Tabela 10 - Parâmetros do Módulo Process do subprocesso Deformulacao 

Referencia 

Prompt Entry 

Name Deformulacao Referencia 

Type Standard 

Action Seize Delay Release 

Delay Type Triangular 

Units Days 

Allocation Value Added 

Minimum 30 

Value (Most Likely) 60 

Maximum 90 

 

Fonte: A autora. 

Simultaneamente ao subprocesso Deformulacao Referencia, ocorre o 

subprocesso In Vitro Referencia, que utilizou um módulo process cujas 

informações estão na Tabela 11. Este subprocesso avalia apenas o perfil da 

dissolução do medicamento referência, checando, por meio de equipamentos 

específicos, o comportamento do medicamento referência ao ser ingerido em corpo 

humano. 
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Tabela 11 - Parâmetros do Módulo Process do subprocesso In vitro 

Referencia 

Prompt Entry 

Name In vitro Referencia 

Type Standard 

Action Seize Delay Release 

Delay Type Triangular 

Units Days 

Allocation Value Added 

Minimum 15 

Value (Most Likely) 30 

Maximum 45 

Fonte: A autora. 

 

O último subprocesso deste processo principal é o Desenv. Metodologia 

Analítica Materia Prima, e para ele foi adicionado um módulo process e as 

informações estão ilustradas na Tabela 12. 

Quando estes três subprocessos, que trabalham simultaneamente, forem 

finalizados, passa-se para o próximo módulo adicionado, que foi o Batch Aguarda 

conclusão, cuja sua finalidade é indicar ao modelo que as atividades que estavam 

sendo realizadas simultaneamente neste processo finalizaram e podem ir para o 

próximo módulo. As informações do módulo Batch são ilustradas na Tabela 13. 

 

Tabela 12 – Parâmetros do Módulo Process do subprocesso Desenv. 

Metodologia Analitica Materia Prima 

Prompt Entry 

Name Desenv. Metodologia Analitica Materia Prima 

Type Standard 

Action Seize Delay Release 

Delay Type Triangular 

Units Days 

Allocation Value Added 

Minimum 15 

Value (Most Likely) 30 

Maximum 45 
Fonte: A autora. 
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Tabela 13 – Parâmetros do Módulo Batch Aguarda conclusao 

Prompt Entry 

Name Aguarda conclusao 

Type Permanent 

Batch Size 3 

Save Criterion Last 

Rule Any Entity 

Attribute Name Aguarda conclusao 

Representative Entity Type 
  

 

Fonte: A autora. 

 

O próximo módulo é um Route nomeado Vai para Desenvolvimento, que 

leva para o próximo processo principal chamado Desenvolvimento. O módulo 

Route foi utilizado no modelo ao final de cada processo principal, pois ele levará a 

simulação para o processo principail subsequente, sempre iniciados por um módulo 

Station. As informações contidas no módulo Route Vai para Desenvolvimento 

estão ilustradas na Tabela 14. 

 

Tabela 14 – Parâmetros do Módulo Route Vai para Desenvolvimento  

Prompt Entry 

Name Vai para Desenvolvimento 

Route Time 0. 

Destination Type Station 

Station Name Desenvolvimento  

 

Fonte: A autora. 

 

4.1.1.2 Modelo do processo Desenvolvimento da Formulação 
 

Finalizado o processo Pré-Formulação, inicia-se o processo 

Desenvolvimento da Formulação, que no modelo foi nomeado de  
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Desenvolvimento e é iniciado por um módulo Station. O modelo computacional 

criado para representar o processo de Desenvolvimento é ilustrado na Figura 7, e 

os dados utilizados em sua construção estão apresentados na Tabela 15. 

Diferentemente do primeiro processo principal, no qual foi apresentada 

uma Tabela para cada módulo, neste processo e nos processos seguintes, todo o 

detalhamento dos módulos utilizados na construção do modelo é apresentado em 

uma única Tabela.  

 

 

Figura 7-Modelo Computacional do Processo Desenvolvimento Formulacao 

 
Fonte: A autora. 

 

O próximo módulo adicionado foi um Process chamado Fabricacao lote 

bancada e perfil dissolucao. Dentro deste módulo foram cadastrados onze 

recursos referentes aos dois subprocessos. Vale ressaltar que estes dois 

subprocessos foram colocados no modelo como apenas um, pelo fato de 

trabalharem em conjunto e com os tempos idênticos para ambos e, para dar 

sequência no projeto indo para o próximo subprocesso, é necessário que ambos 

tenham sido finalizados. 
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Tabela 15 - Informações da construção do Processo Desenvolvimento 

 

Fonte: A autora. 

Processo Module type Prompt Entry

Name Desenvolvimento

Station Type Station

Station Name Desenvolvimento

Name Fabricacao lote bancada e perfil dissolucao

Type Standard

Action Seize Delay Release

Delay Type Triangular

Units Days

Allocation Value Added

Minimum 45

Value (Most Likely) 60

Maximum 120

Name Desenv. Metodologia Analitica Produto

Type Standard

Action Seize Delay Release

Delay Type Triangular

Units Days

Allocation Value Added

Minimum 60

Value (Most Likely) 90

Maximum 120

Name Contabiliza

Assignments Variable, step, step+1

Name Melhor encontrado

Type 2-way by Condition

If Expression

Value step==Att_tolerancia

Name Teste estabilidade super acelerada

Type Standard

Action Delay

Delay Type Constant

Units Days

Allocation Value Added

Value 30

Name Resultado estabilidade

Type 2-way by Chance

Percent true (0-100) 95

Name Volta Desenvolvimento1

Route Time 0.

Destination Type Station

Station Name Desenvolvimento

Name Definicao Formulacao

Type Standard

Action Seize Delay Release

Delay Type Triangular

Units Days

Allocation Value Added

Minimum 75

Value (Most Likely) 90

Maximum 150

Name Vai para Lote piloto

Route Time 0.

Destination Type Station

Station Name Lote Piloto
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Como descrito no Capítulo 2, é produzido um lote bancada para a 

realização de testes comparando o medicamento referência com o lote produzido, 

testes estes realizados no subprocesso Perfil de dissolução. Os testes consistem 

em verificar se o medicamento genérico apresenta um comportamento semelhante 

ao medicamento referência. 

O próximo módulo adionado foi o process Desenv. Metodologia Analitica 

Produto. Esta fase do processo de desenvolvimento do medicamento genérico 

possui algumas particularidades. Dependendo da complexidade do medicamento a 

ser desenvolvido, existe um número máximo de ciclos de produção de amostras 

até obter uma formulação equivalente ao medicamento referência: para um 

medicamento de baixa complexidade o número máximo de quatro amostras pode 

ser produzido. Enquanto que para um medicamento de média e alta complexidade 

estes valores são de sete e doze, respectivamente. Este número máximo não é a 

quantidade de amostras geradas em uma única vez, mas sim o número de ciclos, 

que são caracterizados pelo número de vezes que a entidade, ou seja, o projeto, 

passa pelo próximo módulo Decide Melhor encontrado. 

O atributo Att_tolerancia, DISC(0.1,4, 0.4,7, 1.0,12), declarado 

anteriormente no processo Pre formulacao, é responsável por atribuir às 

entidades o número de ciclos de produção, apresentado no parágrafo anterior, 

segundo a demanda de fabricação dos medicamentos de baixa (10%), média 

(30%) e alta (60%) complexidade. Este atributo aparece no próximo módulo decide 

Melhor encontrado, para verificar qual é a complexidade do medicamento que 

está em desenvolvimento e com isto limitar o número de ciclos que a simulação 

pode ter. 

O módulo Melhor encontrado verifica se após a fabricação dos lotes, da 

realização dos testes no perfil de dissolução, o melhor medicamento foi 

encontrado. Entende-se por melhor encontrado o medicamento genérico formulado 

que mais se aproxime do medicamento referência. Caso a resposta seja negativa, 

volta-se para o subprocesso Fabricacao lote bancada e perfil dissolucao. Se a 

resposta for positiva o fluxo continua e parte-se para o módulo Teste estabilidade 

super acelerada. Esta verificação se dá através da expressão 

“step==Att_tolerancia“ contida neste módulo Melhor encontrado, que irá comparar 
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se o medicamento que está sendo averiguado é de baixa, média ou alta 

complexidade e limitar o número de ciclos.  

O módulo anterior ao Decide é um módulo Assign chamado Contabiliza 

que tem a função de utilizar a variável Step, declarada no módulo Assign 

Especifica Atributos com valor igual a 0 (zero) e  incrementar esta variável a cada 

vez que um ciclo for realizado. Serve como um contador que é usado para verificar 

se a tolerância do projeto não foi ultrapassada.  

No próximo módulo process Teste estabilidade super acelerada foi 

utilizado a distribuição constante, pois, o teste de estabilidade super acelerada 

consiste em deixar a melhor amostra encontrada em uma estufa por exatos 30 

dias, o que resulta em uma distribuição constante. O campo Action está definido 

como delay, pois durante este período de 30 dias não é necessária a utilização de 

qualquer recurso. 

Em seguida existe outro módulo decide Resultado estabilidade, 

responsável por averiguar se o teste de estabilidade super acelerada foi positivo, 

isto é, se o produto submetido à temperatura de 50ºC por 30 dias não teve 

alterações físicas, químicas, biológicas e microbiológicas. Se o resultado for 

negativo, volta para o processo anterior Desenvolvimento Formulacao, 

representado pelo route Volta Desenvolvimento1, caso contrário, continua com o 

módulo process Definicao Formulacao. É importante salientar que neste módulo 

decide o campo denominado “Percentual True (0-100)” foi configurado como 95%, 

ou seja, dos projetos que entraram no modelo 95% obterão resposta positiva e 

apenas 5% resposta negativa, tendo que voltar ao subprocesso Desenvolvimento. 

Estes valores foram utilizados porque o número de ciclos no processo de 

Desenvolvimento Formulacao foi definido de forma que não haja retrabalho, 

sendo raros os casos em que uma formulação precisa voltar.  Entretanto, na 

ausência de dados históricos adotou-se uma confiaça de 95% o que pode ser 

facilmente ajustado  no modelo  quando dados históricos forem gerados. Ao 

finalizar o subprocesso Definicao Formulacao, foi adicionado um módulo route 

Vai para Lote piloto e, consequentemente, se dará início ao próximo processo 

principal Lote Piloto. 
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4.1.1.3 Modelo do processo lote piloto 
 

O modelo computacional do processo Lote Piloto, ilustrado na Figura 8, é 

iniciado por um módulo Station. Em seguida foi adicionado um módulo Process 

denominado Aumentar Lote medio 40 kg, pois com a formulação do medicamento 

genérico aprovada no processo anterior, é produzida uma escala semi-industrial do 

medicamento para posteriormente serem realizados novos testes. 

O próximo módulo adicionado foi um Separate chamado Ocorre 

simultaneo2, pois os próximos dois subprocessos chamados Manipular piloto 

submissão e Validacao met. Analitica Mat. prima e Produto ocorrem 

silmultaneamente, porém só irão para o subprocesso sucessor após a conclusão 

de ambos. Depois dos dois módulos Process foi adicionado um módulo Batch 

Aguarda conclusao1 que indica que os subprocessos que estavam trabalhando 

de forma simultânea foram finalizados. Em seguida foi adicionado um módulo 

Decide Aprovado lote piloto, que verificará se o lote piloto está aprovado. Em 

caso negativo vai para o módulo Route Volta Desenvolvimento2 fazendo a 

simulação voltar para o processo principal anterior de Desenvolvimento e em caso 

afirmativo, vai para o módulo Route Vai para equivalencia finalizando então este 

subprocesso. 
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Figura 8 – Modelo Computacional do Processo Lote Piloto

 

Fonte: A autora. 

 

As informações detalhadas que foram utilizadas na construção do modelo 

do processo Lote Piloto estão apresentadas na Tabela 16. 
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Tabela 16 - Módulos utilizados no processo Lote Piloto 

 

Fonte: A autora. 

Processo Module type Prompt Entry

Name Lote Piloto 

Station Type Station

Station Name Lote Piloto

Name Aumentar Lote medio 40 kg

Type Standard

Action Seize Delay Release

Delay Type Triangular

Units Days

Allocation Value Added

Minimum 15

Value (Most Likely) 30

Maximum 45

Name Ocorre simultaneo

Type Duplicate Original

# of Duplicates 1

Name Manipular piloto submissao

Type Standard

Action Seize Delay Release

Delay Type Triangular

Units Days

Allocation Value Added

Minimum 20

Value (Most Likely) 30

Maximum 90

Name Validacao met. Analitica Mat. prima e Produto

Type Standard

Action Seize Delay Release

Delay Type Triangular

Units Days

Allocation Value Added

Minimum 60

Value (Most Likely) 90

Maximum 120

Name Aguarda conclusao1

Type Permanent

Batch Size 2

Save Criterion Last

Rule Any Entity

Name Aprovado lote piloto

Type 2-way by Chance

Percent true (0-100) 95

Name Volta Desenvolvimento2

Route Time 0.

Destination Type Station

Station Name Desenvolvimento

Name Vai para Equivalencia

Route Time 0.

Destination Type Station

Station Name Testes Equivalencia Bio e Estudo estabilidade

Decide

Route

Route
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4.1.1.4 Modelo do processo testes equivalencia, bio e estudo estabilidade 
 

Este processo é iniciado pelo módulo Station Testes Equivalencia Bio e 

Estudo estabilidade, cujo modelo computacional é ilustrado na Figura 9. Após o 

módulo Station foi adicionado um módulo Separate Ocorre simultaneo3, no qual 

os subprocessos Teste Eq. Farmaceutica laboratório externo e Estudo 

Estabilidade juntamente com relatorio Des. Produto trabalham simultaneamente.  

O subprocesso Estudo Estabilidade tem duração de seis meses para 

finalizar, pois depende de uma amostra que deve permanecer em estufa por 180 

dias a 40 graus para checar o comportamento do produto quando submetido a 

altas temperaturas e a estabilidade. Este tempo que o subprocesso leva para ser 

concluído resultou em uma distribuição constante no modelo. 

O relatório Des. Produto faz parte do processo principal Lote Piloto, mas 

depende do resultado do estudo de estabilidade de seis meses para ser concluído. 

Em reunião com os gerentes do projeto, constatou-se que este relatório vai sendo 

elaborado durante os seis meses e, ao término do estudo de estabilidade ele é 

finalizado em menos de um dia.  Por este motivo, na construção do modelo optou-

se por deixá-lo no mesmo subprocesso do Estudo Estabilidade. 

Em seguida foi adicionado um módulo Batch Aguarda conclusao2 

indicando o término dos dois subprocessos que trabalhavam simultaneamente, 

partindo para o próximo módulo Process Bioequivalência, que é realizado por 

laboratório externo, e não tem intervenção de nenhum recurso interno, por isto o 

campo Action está como Delay e segue uma distribuição triangular. 
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Figura 9 - Modelo testes equivalencia, bio e estudo estabilidade 

 

Fonte: A autora. 

 

Após o módulo Bioequivalencia vem um módulo decide Aprovado testes, 

que verificará se os testes foram aprovados e, no caso de resposta negativa, 

voltará para o Desenvolvimento Formulacao. Caso positivo, o modelo é finalizado 

enviando a documentação para aprovação da ANVISA. Antes do envio, porém, 

existe um módulo Record  chamado makespan, que registra a duração do projeto, 

analisando a variável Att_chegada, adicionada anteriormente no processo  Pre 

formulação dentro do módulo Assign. 

O último módulo do modelo é um Dispose chamado FIM e indica o envio da 

documentação do projeto para a ANVISA. As informações utilizadas para a 

construção deste processo estão apresentadas na Tabela 17. 
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Tabela 17 - Módulos processo testes equivalencia, bio e estudo 

estabilidade 

 

Fonte: A autora. 

Processo Module type Prompt Entry

Name Testes Equivalencia Bio e Estudo estabilidade 

Station Type Station

Station Name Testes Equivalencia Bio e Estudo estabilidade

Name Ocorre simultaneo3

Type Duplicate Original

# of Duplicates 1

Name Teste Eq. Farmaceutica laboratorio externo

Type Standard

Action Seize Delay Release

Delay Type Triangular

Units Days

Allocation Value Added

Minimum 30

Value (Most Likely) 45

Maximum 60

Name Estudo Estabilidade e relatorio Des. Produto

Type Standard

Action Seize Delay Release

Delay Type Constant

Units Days

Allocation Value Added

Value 180

Name Aguarda conclusao2

Type Permanent

Batch Size 2

Save Criterion Last

Rule Any Entity

Name Bioequivalencia

Type Standard

Action Delay

Delay Type Triangular

Units Days

Allocation Value Added

Minimum 90

Value (Most Likely) 120

Maximum 150

Name Aprovado testes

Type 2-way by Chance

Percent true (0-100) 95

Name Volta Desenvolvimento3

Route Time 0.

Destination Type Station

Station Name Desenvolvimento

Name makespan

Type Time Interval

Attribute Name Att_chegada

Tally Name Makespan

Dispose Name FIM
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4.2 RESULTADOS DA VERIFICAÇÃO DO MODELO 
 

Foram desenvolvidos modelos determinísticos para três cenários, 

considerando os tempos mínimos, médios e máximos para todos os processos e 

subprocessos, utilizando o microsoft excel. Para processos simultâneos foi 

considerado o tempo de duração do processo mais demorado. O intervalo médio 

de tempo entre as chegadas de projetos no sistema foi definido como constante e 

ajustado para garantir que não houvesse concorrência por recursos e a formação 

de filas nos processos.  

Além disso, os cenários criados não consideram a possibilidade de 

verificação dos resultados de estabilidade, do desenvolvimento da metodologia e 

da aprovação do teste piloto. No modelo computacional, isso significa que os 

módulos de decisão foram removidos nas versões determinísticas. 

Os resultados de makespan para os três cenários estão apresentados na 

Tabela 18, permitindo verificar a correção do modelo na avaliação dessa medida de 

desempenho.  

 

Tabela 18 - Resultados de makespan no modelo determinístico e na 

simulação 

 

Fonte: A autora. 

 

Mínimo Médio Máximo
Seleciona Fabricante MP 60 90 120
Avaliacao Patentes 10 10 15
Deformulacao Referencia 30 60 90
Espera pelo Material 90 120 150
Fabricacao Lote Bancada 90 120 150
Teste estabilidade acelerada 30 30 30
Desenv. Metodologia analítica Produto 60 90 120
Definicao da formulacao 90 120 150
Aumentar Lote medio 40 kg 15 30 45
Validacao Met. Analitica Mat. Prima 60 90 120
Bioequivalencia 90 120 150
Estudo Estabilidade 180 180 180
Resultado em planilha de cálculo 805 1060 1320
Resultado da simulação 805 1060 1320

Sub Processo
Cenários com tempos em dias

Pré Formulação

Lote Piloto

Testes Equivalencia Bio e Estudo estabilidade

Makespan

Desenvolvimento Formulação

Processo Principal
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4.3 RESULTADOS DA VALIDAÇÃO DO MODELO 
 

A escassez de dados históricos do sistema foi um fator que dificultou a 

validação do modelo. Dessa forma, foi considerada principalmente a experiência 

dos profissionais da empresa diretamente envolvidos no processo de produção de 

medicamentos. Valores médios, mínimos e máximos da duração do projeto 

(makespan) foram obtidos nas reuniões de trabalho com os especialistas. Dados 

históricos dessas medidas de desempenho também foram obtidos e considerados 

na validação. Esses resultados de validação são apresentados na Tabela 19 e 

ilustrados na Figura 10.  

Na simulação foram consideradas 10 replicações do modelo, taxa de 

chegada de um projeto a cada 120 dias, segundo uma distribuição exponencial, 

sendo 10% de projetos de baixa, 30% de projetos de média e 60% de projetos de 

alta complexidade. Os números de ciclos no processo principal de 

Desenvolvimento da Formulação para projetos de baixa, média e alta 

complexidade são de, respectivamente, 4, 6 e 8 ciclos. O número de ciclos 

representa o número de vezes que um projeto passa pelos módulos 'Fabricação 

lote bancada e perfil dissolucao' e 'Desenv. Metodologia Analitica Produto', 

até que a melhor formulação seja encontrada.  

 

Tabela 19 - Comparação dos valores de makespan mínimo, médio e máximo 

obtidos na simulação com valores históricos e de especialistas da empresa 

 

Fonte: A autora. 

Replicação Mínimo Médio Máximo
1 400,81 1045,70 1404,70
2 379,74 946,49 1739,80
3 392,92 906,29 1994,00
4 377,56 702,34 967,89
5 342,48 817,92 1624,20
6 281,35 600,51 1043,60
7 345,82 647,78 1149,70
8 295,29 797,20 1159,30
9 289,44 580,16 1294,10
10 445,70 855,61 1142,40

Média 355,11 790,00 1351,97
Desvio-padrão 54,17 155,06 334,57
Erro amostral 54,29 155,40 335,31
Limite Inf. 300,82 634,60 1016,66
Limite Sup. 409,40 945,40 1687,28
Especialistas 390,00 660,00 1200,00
Histórico 423,90 664,20 1062,90

Makespan
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Importante observar que os valores indicados pelos especialistas estão 

dentro dos intervalos de confiança [Limite Inf.; Limite Sup.] de 95% para o 

makespan obtido na simulação, o que pode ser melhor visualizado na Figura 10. 

Esse resultado indica que não há indícios de que os valores de makespan 

simulados sejam diferentes daqueles indicados pelos especialistas. 

 

Figura 10 - Resultados da validação do modelo para o makespan 

 
Fonte: A autora. 

 

4.3.1 Impacto das variáveis no makespan 
 
 

Visando avaliar o efeito de algumas variáveis na duração dos projetos, foi 

elaborado um planejamento de experimentos variando o número de ciclos no 

processo principal de Desenvolvimento da Formulação para projetos de alta 

complexidade.  

Nos experimentos, foram considerados os níveis ciclo curto, ciclo médio e 

ciclo longo para projetos de alta complexidade. Projetos de baixa e média 

complexidade não foram considerados. Esse cenário foi adotado pelo fato de que 

os projetos de alta complexidade são os que apresentam maior demanda no 

sistema (60%). Além disso, o objetivo dos experimentos não é avaliar o valor do 

makespan, mas sim a variação dessa medida de desempenho em função do 

número de ciclos dos projetos. 
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Os valores adotados nos experimentos estão resumidos no Quadro 3, o 

que resultou em um total de 90 replicações (3 combinações x 30 replicações) do 

modelo. 

 

Quadro 3 - Fatores e níveis adotados no planejamento de experimentos 

Variável Valor 
Fator Número de ciclos em projetos de alta 

complexidade 
Níveis 8, 10 e 12 
Replicações 30 
 Demanda Um projeto de alta complexidade a cada 120 

dias segundo uma distribuição exponencial 
Tempo de 
simulação 

4000 dias 

Fonte: A autora. 

 

Para cada combinação dos fatores apresentados na Tabela 20 foram 

realizadas 30 replicações do modelo e coletados os valores mínimo, médio e 

máximo de makespan. Na Tabela 20, são apresentados os valores médios e os 

desvios desses resultados. Limites inferiores e superiores dos intervalos de 

confiança de 95% também são apresentados. Como os experimentos foram 

realizados sem considerar a real proporção de projetos no sistema (somente 

projetos de alta complexidade foram considerados), os valores de makespan 

obtidos não são significativos. Deve-se observar, portanto, apenas os efeitos da 

mudança nos valores dos ciclos na variação do tempo de conclusão dos projetos. 

Os resultados dos experimentos foram estatisticamente avaliados por meio 

de uma Análise de Variância fator único (ANOVA). A ANOVA permite identificar os 

efeitos da mudança do fator (número de ciclos) na resposta observada na 

simulação (makespan) (MONTGOMERY e RUNGER, 2008). Os resultados da 

ANOVA, apresentados na Figura 11, indicam que os valores médios de makespan 

são estatisticamente diferentes, pois o valor da estatística F resultou maior que o 

valor F crítico com 95% de confiança. Na figura, o valor-P indica que esse resultado 

se mantém para uma confiança de até, aproximadamente, 98% (1 - valor-P). 
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Tabela 20 - Valores de makespan obtidos na simulação 

 

Fonte: A autora. 
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Figura 11 - Análise de variância dos efeitos do número de ciclos sobre o 
makespan 

 

 

Fonte: A autora. 

 

O resultado é graficamente ilustrado na Figura 12. É possível observar que 

o número de ciclos interfere significativamente na duração do projeto, e que quanto 

maior o número de ciclos maior o valor de makespan. Na prática, o resultado da 

simulação pode ajudar o gerente de projeto a definir o número máximo de ciclos 

em um projeto com vistas a conseguir a sua conclusão dentro do prazo 

estabelecido. Nesse sentido, os resultados de validação apresentados na Figura 10 

apontam que 8 ciclos no processo principal de Desenvolvimento da Formulação, 

em projetos de alta complexidade, parece ser o número mais adequado para 

obtenção de valores de makespan próximos dos esperados. Resultados 

semelhantes envolvendo  projetos de baixa e média complexidade e variações na 

demanda podem ser facilmente obtidos com o modelo desenvolvido. 

 

 
 
 
 
 
 

Anova: fator único

RESUMO

Grupo Contagem Soma Média Variância

8 ciclos 30 29418,87 980,629 72698,75

10 ciclos 30 33540,72 1118,024 46448,77

12 ciclos 30 35353,47 1178,449 103906,1

ANOVA

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico

Entre grupos 616613,2 2 308306,6 4,146625 0,01905 3,101296

Dentro dos grupos 6468556 87 74351,22

Total 7085169 89
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Figura 12 - Efeitos da mudança no número de ciclos nos valores de 
makespan 

 

 

Fonte: A autora. 

 

4.3.2 Análise da capacidade de atendimento do sistema 
 

A capacidade de atendimento do sistema é definida neste trabalho pela 

disponibilidade de recursos necessários a realização das atividades do projeto. 

Assim, um novo projeto somente poderá ser atendido se isso não implicar em 

sobrecarga de qualquer recurso. A sobrecarga, nesse caso, é definida quando a 

taxa de utilização do recurso excede um limite superior estipulado pelo gestor de 

projeto.  

A análise dessa capacidade de atendimento permite, entre outras coisas: 

• Identificar recursos com sobrecarga ou subcarga de trabalho; 

• Monitorar as atribuições de trabalho aos recursos visando 

equilibrar os respectivos volumes de trabalho; 

• Definir adequadamente a real capacidade de atendimento do 

sistema; 

• Estabelecer políticas de aceitação de novos projetos e 

negociação de prazos de entrega; 

• Identificar e justificar a necessidade de aquisição de novos 

recursos. 
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Para ilustrar essa funcionalidade no modelo desenvolvido, foi realizado um 

conjunto de experimentos com foco no monitoramento da carga de trabalho (taxa 

de utilização) dos recursos do sistema. Esses experimentos visam observar as 

mudanças na taxa de utilização dos recursos em função de variações da demanda 

segundo os cenários descritos no Quadro 4. 

Nos cenários descritos no Quadro 4 quanto menor o intervalo de tempo 

entre chegadas maior a quantidade de projetos que chegam no modelo, portanto o 

número de projetos obtidos no cenário 1 inviabiliza um tempo de simulação maior 

que 2000 dias em função das limitações da versão do Arena ®. O mesmo ocorre 

com as simulações visualizadas com as informações definidas no Quadro 3. 

Quadro 4 - Cenários simulados para análise da capacidade de atendimento 

Variáveis do 
cenário 

Descrição 

Demanda  Apenas de projetos de alta 
complexidade 

Intervalo de tempo 
entre chegadas (IC) 

Constante em 60 dias (cenário 1), 120 
dias (cenário 2) e 180 dias (cenário 3)  

Número de ciclos 
no Desenvolvimento da 
Formulação 

8 Ciclos 

Tempo de 
simulação 

2000 dias* 

Número máximo 
de chegadas 

30 chegadas * 

*Valores definidos em função da limitação do ARENA® (versão acadêmica) 
 

Fonte: A autora. 

 

Os resultados de número de solicitações (Number Seized) e taxa de 

utilização, para alguns dos recursos mais utilizados, são apresentados na Tabela 

21. Alternativamente, os resultados são ilustrados por meio de gráfico de barras 

referente à carga de trabalho (p) e disponibilidade (1-p) de recurso individuis em 

função do IC, na Figura 13. Também nesse caso, os resultados indicam os valores 

médios obtidos em 10 replicações do modelo. 

Observa-se, claramente, a tendência no aumento da taxa de utilização com 

a demanda. Vale lembrar que quanto menor o valor de IC maior o número de 
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projetos que chegam no sistema em um intervalo fixo de tempo. A elevada taxa de 

aciosidade obtida nesse experimento deve-se às limitações impostas pelo 

simulador (em número de entidade simultâneas no modelo). Assim, não foi possível 

elevar a demanda de forma a atingir valores de utilização próximos de 100%, o que 

seria perfeitamente factível em um simulador sem restrições. Resultados 

semelhantes podem ser obtidos para todos os recursos do sistema, permitindo ao 

gestor de projetos monitorar as atribuições de trabalho aos recursos, equilibrar os 

respectivos volumes de trabalho e definir adequadamente a real capacidade de 

atendimento do sistema, por exemplo. 

Tabela 21 - Número de solicitações (Number Seized) e taxa de utilização 
 dos recursos mais utilizados do modelo 

 

 

Fonte: A autora. 
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Figura 13 - Taxa de utilização e disponibilidade de recursos individuais em 
função do IC de (a) 60 dias, (b) 120 dias e (c) 180 dias 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Fonte: A autora. 
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O modelo computacional completo é ilustrado na Figura 14. 

Figura 14 – Visão do modelo computacional completo 

 

Fonte: A autora. 
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5 CONCLUSÕES 
 

Após estudar o processo de desenvolvimento de medicamentos genéricos 

e levantar as variáveis críticas, o modelo conceitual e modelo computacional 

propostos inicialmente foram construídos. 

 A verificação do modelo mostrou que, segundo os aspectos que foram 

considerados, não há erros na lógica do modelo desenvolvido. Ademais a 

validação realizada observou que os valores indicados pelos especialistas estão 

dentro do intervalo de confiança de 95% para os valores de makespan obtidos na 

simulação, demonstrando que o modelo tem funcionalidades que permitem sua 

utilização como ferramenta de apoio no processo de tomada de decisão. 

No que diz respeito ao impacto das variáveis na duração dos projetos, foi 

utilizada a variável de número de ciclos de projetos de alta complexidade. Pode-se 

observar que estas variáveis estão diretamente ligadas à duração dos projetos, na 

qual, nos ciclos máximos, o prazo dos projetos acaba sendo mais longo se 

comparado com os ciclos curtos e médios. 

No que tange as funcionalidades do modelo, os resultados mostraram que 

o modelo permite avaliar o makespan, medir possíveis atrasos, avaliar a utilização 

de recursos e a capacidade de atendimento. O modelo permite criar diferentes 

cenários para avaliação. 

Como medida de desempenho para este trabalho considerou-se o 

makespan. Outros fatores analisados são a capacidade de atendimento do sistema 

e a taxa de utilização dos recursos, sendo possível verificar que quanto maior o 

número de projetos que entram no sistema maior a taxa de utilização dos recursos. 

  Portanto, considera-se que a metodologia pode ser utilizada como apoio 

ao gerenciamento de projeto, como havia sido proposto. 

 

 

5.1 LIMITAÇÕES E SUGESTÕES 
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Como limitações pode-se citar que, devido à particularidade de cada 

projeto, não há garantias de que os resultados obtidos possam ser generalizados 

para outros projetos de desenvolvimento de genéricos em outras empresas. 

Entretanto, o modelo proposto pode vir a ser adaptado para outros projetos 

existentes dentro da empresa, onde seria necessário apenas retirar alguns 

processos que o projeto atual possui, eventualmente incluir outros processos e 

efetuar algumas alterações com relação aos dados de entrada adicionados ao 

modelo. 

A versão utilizada do software Arena® foi uma das dificuldades 

encontradas, pois tem limite do número de entidades. O modelo está trabalhando 

com no máximo 30 entidades, mas esta dificuldade não inviabilizou o 

desenvolvimento do projeto. 

Seguem abaixo algumas sugestões de trabalhos futuros: 

• Acoplar o modelo a uma técnica de otimização, para otimizar a 

alocação e utilização dos recursos; 

• Gerar novos experimentos em um simulador sem restrições (versão 

full), simulando longos períodos de tempo. 
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