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RESUMO 

 
A simulação a eventos discretos é uma das técnicas mais utilizadas na área de 

pesquisa operacional. Trata-se de uma técnica de apoio à decisão, em que a busca 

pela solução de um problema é feita pela análise de um modelo computacional que 

descreve o comportamento do sistema em estudo. Aplicações dessa técnica são 

encontradas em diversas áreas e apresentam resultados muito significativos, com 

destaque para a manufatura e logística na indústria. Este trabalho apresenta a 

construção de um modelo de simulação a eventos discretos, no sistema 

computacional Arena®, para analisar uma parte da cadeia de suprimentos de uma 

empresa de serviços, visando auxiliar na definição do nível de estoque mínimo de 

material em um centro de distribuição. A abordagem de simulação adotada considera 

o material como entidade principal, e representa o volume de estoque nos elos da 

cadeia como filas nos módulos do modelo, o que permite simplificar a modelagem e 

confere um caráter de originalidade à proposta. Como resultado, é possível 

determinar os melhores níveis de estoque de segurança em diferentes cenários de 

demanda estocástica com alta variabilidade, considerando níveis de atendimento 

preestabelecidos e incertezas na entrega do material. 

Palavras-chave: Simulação a eventos discretos, Gestão de estoques, Serviços, 

Cadeia de suprimentos, Modelagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 
The discrete event simulation is one of the most used techniques in operational 

research area. It is a support decision technique, in which the search for problem 

solving is done by analyzing a computer model that describes the behavior of the 

system under study. Applications of this technique are found in several areas and 

have very significant results, especially for manufacturing and logistics industry. This 

paper presents the construction of a simulation discrete event model in the computer 

system Arena® to analyze a part of the supply chain of a service company, aiming to 

help define the minimum stock level of material in a distribution center. The adopted 

simulation approach considers the material as the main entity, and it represents the 

volume of stock in the links in the chain as lines on the template simulation modules, 

which simplifies the modeling and gives a uniqueness of character to the proposal. As 

a result, you can determine the best inventory security levels of in different stochastic 

demand scenarios with high variability, considering pre-established service levels and 

uncertainty in delivering the material. 

Keywords: Discrete event simulation, Inventory management, Services, Supply 

Chain, Modeling. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A simulação a eventos discretos é uma das técnicas mais utilizadas na área 

de pesquisa operacional. Trata-se de uma técnica de apoio à decisão, na qual a 

busca pela solução de um problema ocorre pela análise de um modelo 

computacional que descreve o comportamento de um determinado sistema. Nesse 

contexto, o sistema é definido como um conjunto de elementos lógicos do processo 

(KELTON, 1998). 

Aplicações da simulação a eventos discretos são encontradas em diversas 

áreas como engenharia, finanças, cadeia de suprimentos, entre outras, com 

resultados relevantes (AGUILAR et al., 2009; CHUNG e CHANG, 2012; MIGLIETA e 

REMONDINO, 2009; DUSAN et al., 2009). Contudo, ainda há carências de estudos 

em algumas áreas, em especial na gestão de operações de serviços, que 

compreende um conjunto de atividades que transformam insumos em bens e 

serviços demandados pelos consumidores, quando o número é comparado aos 

trabalhos sobre manufatura e logística (YU et al., 2014; HERNANDEZ e LIBRANTZ, 

2013; SAKURADA e MIYAKE, 2009; MARTINS e ALT, 2000). 

Por outro lado, grande parte dos problemas ocorridos em operações de 

serviços possuem características semelhantes ao que acontece no processo 

produtivo de uma indústria. Dessa forma, algumas das aplicações da simulação a 

eventos discretos nas indústrias podem servir de base para aplicações em 

operações de serviços. Em geral, a simulação pode auxiliar no processo de tomada 

de decisão, avaliando a adequação de possíveis soluções para um determinado 

problema. Mais especificamente informações resultantes da simulação podem ser 

usadas para auxiliar na solução de problemas no contexto da gestão da cadeia de 

suprimentos ou Supply Chain Management (SMC). 

Considerando algumas definições convergentes na literatura, a cadeia de 

suprimentos pode ser entendida como uma rede de três ou mais organizações 

responsáveis pelo fluxo dos produtos ou serviços, desde a fonte primária até o 

cliente final (SLACK et at., 2009; BALLOU, 1993). Assim, baseado na definição 

apresentada por Parra e Pires (2003), a gestão da cadeia de suprimentos abrange o 

gerenciamento do fluxo de materiais e informação da fonte de matéria-prima à 
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entrega do produto final, integrando a compra do fornecedor do fornecedor até o 

pós-vendas de um produto ou serviço.                          

Consequentemente, em função da abrangência e integrações, a gestão da 

cadeia de suprimentos é considerada um processo complexo. Além disso, segundo 

Carvalho et al. (2012), a cadeia de suprimentos está enfrentando inúmeras 

mudanças que estão contribuindo para o aumento da sua complexidade e 

vulnerabilidade, tais como a globalização e a adoção de algumas filosofias de 

negócios, como a redução de custos e as crises financeiras. 

Em uma empresa de operações de serviços, a complexidade da cadeia de 

suprimentos também é uma realidade. No setor de serviços, as variáveis da cadeia 

de suprimentos são de difícil mensuração, iniciando com a própria demanda que é 

inicialmente tratada como serviço e depois transformada efetivamente em demanda 

de material (se existente). Também existe o fato de o material ser consumido 

somente no final da cadeia, o que acaba gerando mais variáveis que podem 

interferir na gestão da cadeia de suprimentos.  

Por outro lado, de acordo com Ramanathan (2014), a avaliação de 

desempenho da cadeia de suprimentos é uma atividade de difícil realização, que 

pode ser beneficiada com o emprego da simulação. A busca de novos parâmetros 

para mensuração do desempenho das operações da cadeia de suprimentos, 

relacionadas às atividades de serviços, é justificada pela necessidade de 

diferenciação frente às cadeias concorrentes. Portanto, percebe-se a preocupação 

em analisar as operações como um todo, inclusive as de serviços (GUERRA et al., 

2014). 

Desse modo, a complexidade da cadeia de suprimentos é um fator 

predominante na escolha da modelagem e simulação. Biswas e Narahari (2004) 

defendem a utilização da simulação na cadeia de suprimentos, para obter uma 

melhor compreensão da complexidade da tomada de decisão, que envolve 

informações em grande escala das redes de cadeia de suprimentos, estrutura 

hierárquica de decisões, aleatoriedade dos diversos insumos e operações, e 

interações dinâmicas nos elementos da cadeia. 

Outro aspecto do contexto atual que favorece a utilização da simulação é o 

extraordinário avanço das tecnologias de informação ocorridas nos últimos anos, e 

que está em constante crescimento. A técnica de simulação de eventos discretos foi 

bastante favorecida em indústrias que, por sua vez, passaram a contar com 
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ferramentas computacionais poderosas, capazes de estudar sistemas de maior 

complexidade, envolvendo grande quantidade de variáveis (AGUILAR et al., 2009). 

 

 MODELAGEM E SIMULAÇÃO EM GESTÃO DE ESTOQUES 1.1
 

O gerenciamento da cadeia de suprimentos na indústria, em especial a 

gestão do estoque, é uma grande preocupação, tendo motivado a realização de 

inúmeras pesquisas (TRACHT et al., 2013; HERNANDEZ e LIBRANTZ, 2013; 

GARCIA et al., 2012; CARTENÌ e LUCA, 2012). Nesse contexto, a modelagem e 

simulação tem produzido muito bons resultados. Tracht et al. (2013) apresentaram 

um estudo de modelagem e simulação para reposição de peças de aeronaves, 

definindo níveis de estoque de armazenagem na indústria de aviação, levando em 

consideração diversos parâmetros de entrada e saída no planejamento. Já 

Jammernegg e Reiner (2007) analisaram as oportunidades e desafios para melhorar 

o desempenho dos processos de gestão de estoque. Com a simulação, 

demonstraram como a aplicação coordenada de métodos de gerenciamento de 

estoque melhorou o desempenho dos custos e dos níveis de serviço, ilustrando a 

abordagem de um fornecedor do ramo de telecomunicações e do ramo 

automobilístico.  

A redução de todos os custos logísticos envolvidos no processo de 

exportação é eficiente na gestão dos resultados financeiros. Nesse sentido, 

Hernandez e Librantz (2013), empregando a simulação a eventos discretos como 

metodologia e o software ProModel® como uma plataforma de simulação, avaliaram 

uma nova estratégia de planejamento e simularam cenários que mostraram 

possibilidades de reduções nos custos de manutenção de estoques.   

Gao et al. (2010) utilizaram a modelagem e simulação, para analisar os 

efeitos da partilha de estoques na cadeia de suprimentos, composta pelo fornecedor 

e um cliente do ramo do varejo. Em contrapartida Margono et al. (2007) 

desenvolveram uma modelagem e simulação genérica para controle de níveis 

estoque de matéria prima de uma indústria. 

Portanto, em resumo, a modelagem e simulação é muito utilizada em 

indústrias, em especial na cadeia de suprimentos para gestão de estoques, como 

mensurar níveis, capacidade, desempenho de processos e custos logísticos.  
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No setor de serviços, o planejamento da quantidade de material em estoque 

também representa um grande problema (COSTANTINO et al., 2015; PURNOMO et 

al., 2012; MARGONO et al., 2007). Pelo fato do material ser considerado um 

agregado na prestação do serviço podem ocorrer falhas em seu planejamento, pois 

como o mais importante é a entrega do serviço ao cliente, o planejamento da 

quantidade de material pode acabar em segundo plano.  

Além disso, quando se compara o perfil do consumo de um material no 

consumidor final com o perfil das retiradas desse material no centro de distribuição é 

possível notar uma grande divergência. Como resultado, a divergência entre a 

quantidade a ser comprada e o verdadeiro perfil da demanda se intensifica à medida 

que se afasta do consumidor final na cadeia de suprimentos. Nesse sentido, Hoberg 

e Thonemann (2014) explicam que para controlar políticas avançadas de estoques 

são necessárias informações atualizadas de estoques e demandas, o que depende 

do gerenciamento de toda a cadeia de suprimentos. Vale lembrar que a 

desatualização das informações de estoque, aliada às variações estocásticas da 

demanda, exerce uma influência na definição dos estoques de segurança. Essas 

características impõem limitações na utilização das abordagens analíticas 

existentes, o que pode ser superado com apoio de modelos computacionais que 

auxiliam nos processos de tomada de decisão (FRITZSCHE, 2012; CARTENÌ e 

LUCA, 2012). 

Contudo, vale destacar que a utilização da modelagem e simulação no apoio 

a gestão de operações em serviços é ainda muito incipiente. Machuca et al. (2007) 

realizaram uma pesquisa que mostrou a carência de pesquisas na área de gestão 

de serviços, em especial estudos relacionados à cadeia de suprimentos em serviços. 

Nesse mesmo sentido, Almeida e Pacheco (2015) descreveram que a quantidade de 

propostas de modelos de simulação para estratégia de empresas de operações de 

serviços ainda é em menor quantidade em comparação aos modelos para empresas 

de manufatura. 

Além disso, Sakurada e Miyake (2009) descrevem a aplicação de simulação a 

eventos discretos em operações de serviços, analisam como o processo de 

modelagem varia de acordo com cada tipo de serviço analisado e concluem que, os 

desenvolvimentos baseados em simulação ainda precisam evoluir até incorporarem 

a capacidade de representar uma gama mais completa de elementos e relações 

envolvidos em processos de serviço.  
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Portanto, justifica-se a realização de uma proposta de utilização de modelos 

de simulação para planejamento de material que aborde a definição dos níveis de 

estoque de segurança em uma empresa de operações de serviços, como meio de 

acomodar incertezas de demanda e variações na entrega, como proposto neste 

trabalho. 

 PROBLEMA DE PESQUISA 1.2

 
Considerando a complexidade da gestão da cadeia de suprimentos, em 

especial no que tange ao planejamento do volume em estoque de materiais em uma 

empresa de operações de serviço devido, entre outras coisas, às variações 

estocásticas de demanda e incertezas na entrega, este trabalho buscou responder a 

seguinte questão de pesquisa: 

A modelagem e simulação possibilita desenvolver uma ferramenta 
adequada para o suporte na definição do estoque de segurança em operações 
de serviços, quando se considera variações estocásticas de demanda e 

incertezas na entrega? 
 

 OBJETIVOS 1.3
 

A seguir, são apresentados os objetivos geral e específicos desta pesquisa. 

 

1.3.1 Objetivo geral 
 

A presente dissertação de mestrado tem como objetivo geral desenvolver um 

modelo computacional do processo de planejamento da quantidade de materiais na 

cadeia de suprimentos, com o intuito de auxiliar na tomada de decisão quanto ao 

volume do estoque de segurança de materiais em centro de distribuição de uma 

empresa de operações de serviços. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 
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 Os objetivos específicos que serviram de base para o desenvolvimento desta 

pesquisa foram: 

1. Estudar e descrever a cadeia de suprimentos da empresa analisada; 

2. Desenvolver um modelo computacional simples que permita simular o fluxo 

de materiais em parte da cadeia de suprimentos e suas variáveis;  

3. Realizar simulações com base na metodologia de planejamento de 

experimentos, visando identificar o efeito das variações da demanda no 

estoque de segurança no centro de distribuição pertencente à cadeia de 

suprimentos modelada.  

 

 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 1.4
 

A pesquisa desenvolvida nesta dissertação apresenta as seguintes 

delimitações: 

1. O estudo é realizado com base em uma parte da cadeia de 

suprimentos, ou seja, nos processos que impactam diretamente nos volumes 

de material de um dos centros de distribuição da empresa analisada. Os 

processos foram: entrada e saída de material do centro de distribuição, 

trânsito do material em campo e chegada e consumo no final da cadeia 

(instalação e consumo no cliente final). Conforme apresentado em destaque 

na Figura 1, o credenciado apresentado representa o estoque avançado, no 

qual uma empresa terceira presta serviço fazendo a instalação do serviço 

para o cliente. 

2. A análise foi realizada com um único material do centro de distribuição 

definido. Informações sobre o credenciado para o qual foi enviado o material, 

e qual tipo de cliente consumiu o material, não foram divulgadas. Dessa 

forma, as variáveis do material na cadeia de suprimentos foram consideradas 

por estados atendidos pelo centro de distribuição definido.  
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Figura 1 – Fluxo da cadeia de suprimentos de uma empresa de operações de 

serviços. Destaque para a parte da cadeia considerada neste trabalho 

 

 

Fonte: Próprio autor 

 

3. O modelo foi desenvolvido para fins acadêmicos e apenas será 

disponibilizado obedecendo às condições da licença do software de 

simulação utilizado, mas poderá ser aplicado em empresas, utilizando a 

versão completa. 

 

 CONTRIBUIÇÕES DA DISSERTAÇÃO 1.5
 

Em relação ao aspecto acadêmico, a construção de um modelo de simulação 

de um sistema real de uma empresa de operações de serviços é importante para a 

literatura, pois é um tema pouco pesquisado. A maioria dos estudos existentes 

aplica a modelagem e simulação em gestão de estoques em indústrias, e muitos 

trabalhos são baseados em aplicações puramente acadêmicas. Consequentemente, 

os resultados em operações de serviços ainda não estão consolidados. 

Por outro lado, a construção do modelo é baseada em uma abordagem 

diferente da usual, a qual considera o cliente como entidade principal do modelo. 

Aqui, o material é tratado como a principal entidade, o que permite simplificar a 
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modelagem e pode representar uma contribuição para adoção do modelo em 

empresas. O modelo poderá ser aplicado tanto em empresa de operações de 

serviços como também em indústrias.  

Por fim, o modelo pode contribuir para uma melhor compreensão dos efeitos 

de variações de demanda no estoque de segurança, considerando a divergência 

entre a quantidade a ser comprada e o verdadeiro perfil da demanda quando se 

afasta do consumidor final na cadeia de suprimentos, no setor em questão. 

 

 METODOLOGIA ADOTADA 1.6
 

 A abordagem utilizada neste trabalho de dissertação foi uma pesquisa 

quantitativa do tipo exploratória, de natureza aplicada baseado no método de 

pesquisa experimental. A primeira etapa envolveu a pesquisa bibliográfica 

exploratória, visando proporcionar maior familiaridade com o problema (GIL, 2008). 

A pesquisa foi realizada por meio da pesquisa bibliográfica em artigos, livros e 

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

e internacional.  

 Também foi adotado o método de pesquisa experimental com a realização de 

uma modelagem e simulação computacional no programa Arena®. A modelagem e 

simulação de modelos estocásticos possibilita analisar as variáveis aleatórias do 

sistema, permitindo explicar o efeito de variações em cenários de simulação e 

propor soluções para um problema com base em uma abordagem quantitativa. 

Trata-se, portanto, de uma pesquisa de natureza aplicada do tipo explicativa.   

 

 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 1.7
 
O presente trabalho foi estruturado em cinco capítulos. O primeiro, de caráter 

introdutório, contextual e apresentação de alguns trabalhos sobre a modelagem e 

simulação em gestão de estoques, também é apresentado a oportunidade de 

pesquisa, objetivos gerais e específicos, delimitação do estudo e contribuições da 

dissertação.  

No segundo capítulo, apresenta-se a fundamentação teórica, ou seja, uma 

revisão bibliográfica dos problemas relacionados à gestão de estoque em operações 
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de serviços e nas indústrias. Destacam-se também enfatizados os aspectos 

conceituais e resolutivos. 

No capítulo 3, são abordados os materiais e métodos utilizados na pesquisa, 

bem como o software utilizado para a modelagem e simulação.  

No capítulo 4, mostram-se os resultados obtidos por meio da aplicação da 

técnica proposta. Ademais, foi feita uma otimização em operações de serviços para 

a oportunidade de pesquisa apresentada. 

Por fim, no capítulo 5, são apresentadas as conclusões desta pesquisa e uma 

proposta para trabalhos futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Neste capítulo, apresenta-se a fundamentação teórica, estruturada da 

seguinte maneira: primeiramente, aborda-se o tema da modelagem e simulação a 

eventos discretos. Em seguida, apresentam-se os conceitos da cadeia de 

suprimentos e da gestão de estoque. 

 

 MODELAGEM E SIMULAÇÃO 2.1
 

Segundo Aguilar et al. (2009) a simulação é uma representação de um 

processo do mundo real, que envolve a geração de um sistema artificial. As 

conclusões sobre as características de operação do sistema real são feitas por meio 

da observação de todo esse processo.  

A modelagem e simulação de um processo ou sistema tratam da 

representação de problemas complexos, de tal forma que o modelo reproduza as 

respostas do sistema real em uma sucessão de eventos que ocorrem ao longo do 

tempo. De acordo com a visão computacional, o modelo é um programa de 

computador cujas variáveis apresentam o mesmo comportamento dinâmico e 

estocástico do sistema real que o representa. Com base nessas duas definições, 

pode-se concluir que a simulação é um processo que projeta um modelo 

computacional de um sistema real, e conduz experimentos com o propósito de 

entender seu comportamento e/ou avaliar estratégias para sua operação (TAYFUR e 

MELAMED, 2007; FREITAS, 2008). 

Kelton (1998) afirma que a ferramenta de simulação computacional, antes 

considerada muito cara e especializada. Na época foi apresentado que era cada vez 

mais utilizada nas empresas e direcionada às diversas aplicações no processo de 

apoio à tomada de decisão. 

De acordo com Bush et al. (2003) existem duas razões para se aplicar os 

métodos de modelagem e simulação. Primeiro, pela possibilidade que a simulação 

de um sistema específico oferece para determinar o valor ótimo para algum 

parâmetro ou variável do problema, com a aplicação de alguma técnica de 

otimização. Segundo, por permitir a validação dos resultados de um sistema de 

modelagem e simulação.  
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2.1.1 Classificação dos modelos de simulação 
 

Os modelos de simulação de sistemas podem ser classificados como 

estáticos ou dinâmicos; contínuos, discretos ou mistos; e determinísticos ou 

aleatórios (BANKS et al., 2011). A primeira classificação refere-se a importância da 

variável tempo. Nos modelos estáticos, conhecido também como simulação de 

Monte Carlo, refere-se a um modelo cuja passagem do tempo é irrelevante. 

Exemplo: Aplicação do método Monte Carlo no cálculo de integrais ou experimentos 

amostrais em estudos estatísticos. Já os modelos dinâmicos representam sistemas 

cujos resultados variam com a passagem do tempo. Como exemplo, pode-se citar o 

uso de programas de computador para modelar e ou simular a variação de tempo ou 

comportamento de um sistema, corpo e ou objeto, como um pistão mecânico. 

Em relação a segunda classificação, Freitas (2008) explica que um modelo é 

caracterizado de acordo com as mudanças nas variáveis de estado do sistema. 

Essas variáveis são um conjunto mínimo de variáveis que são capazes de descrever 

por completo o comportamento do sistema em um determinado espaço de tempo. 

Assim, um sistema pode ser classificado como discreto, contínuo ou misto, 

dependendo da maneira como foi modelado: 

 Modelos discretos: 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. 

Exemplo: sistemas que podem ser modelados como filas de espera, como 

bancos, supermercados e restaurantes. 

 Modelos contínuos: a simulação contínua é indicada para resolver 

problemas, cujo seu estado varia continuamente ao longo do tempo. 

Exemplo: crescimento de populações, circuitos eletrônicos, reações 

químicas e modelos econométricos. 

 Modelos mistos: as variáveis dependentes do tempo podem variar ora de 

maneira contínua ora discretamente ao longo do tempo (FREITAS, 2008). 

Exemplo: torneios de vôlei em duplas e classificar os seus jogadores.  
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Por fim, os modelos de simulação também podem ser classificados em 

determinístico ou estocástico (SANTOS, 1999; BANKS et al., 2011).  

 Modelos determinísticos: são modelos de simulação que não apresentam 

nenhuma variável aleatória, ou seja, para um conjunto conhecido de dados 

de entrada existe um único conjunto de resultados de saída. Exemplo: 

previsão de demanda de vendas. 

 Modelos estocásticos: possuem uma ou mais variáveis aleatórias como 

entrada. Essas entradas aleatórias levam a saídas aleatórias, que podem 

somente ser consideradas como estimativas das características 

verdadeiras de um modelo. Exemplo: o atendimento de uma farmácia, 

quantos funcionários são necessários e quantidade de recursos 

necessários. 

 

2.1.2 Passos da formulação de um estudo de modelagem e simulação 
 

Para utilizar a modelagem e a simulação torna-se necessária a elaboração de 

um modelo. Segundo Freitas (2008), a construção do modelo é feita com base nos 

passos da formulação de um estudo de modelagem e simulação, conforme ilustrado 

abaixo.  

Figura 2 – Processo de modelagem em um estudo de simulação 

.  

Fonte: Sakurada e Miyake (2009) 
 

Esses passos são apresentados, resumidamente, a seguir: 
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A) Formulação do problema 

O primeiro passo é a formulação e análise do problema. Nesse momento é 

definido o problema do estudo e são respondidas as diversas questões relacionadas 

aos propósitos e objetivos da pesquisa. A saber: 

 Por que o problema está sendo estudado? 

 Quais serão as respostas que este estudo espera alcançar? 

 Quais são os critérios utilizados para a avaliação do desempenho do 

sistema? 

 Quais são as hipóteses e prerrogativas? 

 Que restrições e limites são esperados das soluções obtidas? 

 
B) Plano de projeto e definição de objetivos 

Com o planejamento do projeto são definidos os recursos suficientes para sua 

execução, que diz respeito ao pessoal, suporte, gerência, hardware e software. O 

planejamento também deve incluir a descrição de vários cenários e um cronograma 

temporal das atividades indicando as necessidades dos recursos levantados. 

 
C) Formulação do modelo conceitual  

A formulação do modelo conceitual é uma espécie de desenho gráfico ou um 

esboço do sistema, que pode ser feito utilizando um fluxograma. O desenho é feito 

de forma simples, mas contém os processos macros da cadeia de suprimentos, 

conforme pode-se observar na Figura 3. 

Nesse desenho devem ser definidos os componentes e as lógicas que 

constituem o sistema. É recomendado que o modelo inicie de forma simplificada 

para que não se torne complexo ao longo do tempo. 

Figura 3 – Exemplo de um fluxograma da cadeia de suprimentos (fornecimento de 
carne de frango) 

 
Fonte: Adaptado de VO e THIEL (2011) 
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Segundo Freitas (2008), o usuário deve participar intensamente dessa etapa, 

respondendo às seguintes questões: 

 Qual é a estratégia de modelagem usada? Discreta? Contínua? Uma 

combinação? 

 Qual a quantidade de detalhes que deve ser incorporada ao modelo? 

 Como o modelo reportará os resultados? Relatórios pós-simulação? 

Animações durante a execução? 

 Que nível de agregação dos processos (ou de alguns) deve ser praticado? 

 Como os dados serão coletados no modelo? Manualmente? Leitura de 

arquivos. 

 

D) Coleta de dados 

A etapa da coleta de dados é dividida em três partes: levantamento de dados, 

tratamento dos dados e inferência (CHWIF e MEDINA, 2006). 

 Na coleta de dados é feito o processo de amostragem, devido à 

impossibilidade de se analisar toda a população. Nesta etapa o importante 

é garantir que a amostra coletada represente o mais próximo possível o 

fenômeno em estudo.  

 O tratamento dos dados é feito por meio da análise visando identificar 

possíveis outliers e aumentar o conhecimento do modelo estudado. 

Existem algumas técnicas que podem ser utilizadas para identificação dos 

outliers em uma amostra, como por exemplo, construir um intervalo de 

valores a partir dos quartis da amostra.  

 A terceira e última etapa da coleta de dados é a inferência, na qual são 

aplicados cálculos de probabilidades para inferir qual o comportamento da 

população a partir da amostra. O resultado é uma distribuição de 

probabilidades que será incorporada ao modelo computacional. 

 

E) Programação do modelo 

É a codificação do modelo em uma linguagem de simulação apropriada. O 

modelo conceitual é convertido em um modelo computacional por meio de uma 

linguagem de simulação. 
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Com a finalidade de avaliar se a operação funciona conforme estabelecido 

nos passos anteriores, o modelo computacional deve ser comparado ao modelo 

conceitual para avaliar se todos os processos descritos foram modelados. 

 

F) Verificação de validação do modelo 

Nessa etapa, confirma-se se o modelo opera de acordo com a intenção inicial 

proposta, ou seja, se o resultado por ele fornecido está correto.  

Segundo Chwif e Medina (2006), um modelo de simulação é capaz de 

capturar complexas e importantes características dos sistemas reais, o que permite 

a representação em um computador, de que o comportamento de tais sistemas 

apresentaria quando sujeito às mesmas condições de limite. 

Para Leal et al. (2010) o posicionamento das atividades de verificação de 

validação, antes da fase experimental, pode assegurar que o modelo atual 

represente o sistema real, dentro dos limites que foram definidos no modelo. 

Ademais, a verificação e a validação devem ser feitas em todos os passos da 

modelagem e simulação.  

Este processo de verificação e validação do modelo consiste em comparar os 

resultados obtidos na simulação com os resultados apresentados nas observações 

realizadas no sistema real. Quanto mais próximos forem estes valores, mais 

confiável será o modelo. 

Freitas (2008) apresenta nove técnicas de verificação e três técnicas 

principais de validação de modelos de simulação. A verificação diz respeito à 

correção, que assegura que o modelo faça o que deve ser realizado, conforme 

pode-se observar a seguir: 

1. Uso de modelos determinísticos: é a análise das variáveis aleatórias. 

Nela, buscam-se os erros e atribuem-se os valores determinísticos. 

Espera-se que os resultados apresentem valores semelhantes, ou seja, 

os números de entidades que saem dos sistemas analisados estejam 

próximos de todos os processos. 

2. Variações sobre os dados de entrada: verificam se as respostas obtidas 

são adequadas e consistentes em relação às variações realizadas. Se 

alterados os dados de entrada consequentemente o esperado é que os 

resultados também tenham as variações condizentes. 
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3. Uso de rotinas de rastreamento (Trace): são rotinas de rastreamentos ou 

acompanhamentos que permitem uma visualização da lista de eventos 

ocorridos, ordenados pelo tempo da sua ocorrência. Essa lista também 

apresenta modificações ocorridas no conteúdo das variáveis e seus 

atributos. Essa ferramenta é útil para a verificação de erros, 

especialmente à lógica de modelagem. No software Arena® essa listagem 

é apresentada com a linguagem de simulação Siman (FREITAS, 2008). 

4. Aplicações de testes de continuidade: são utilizadas sobre várias 

iterações de simulação do mesmo modelo. A cada nova iteração é 

aplicada uma pequena alteração sobre os parâmetros de entrada, 

provocando uma pequena mudança nos resultados. Caso ocorra alguma 

mudança significativa, esta deverá ser investigada, pois poderá ser algum 

erro no programa. Quando se envolve o emprego de distribuições de 

probabilidade, que possam gerar grandes variações nos resultados, por 

exemplo, a exponencial, alguns cuidados deverão ser tomados. 

5. Emprego de testes de degenerescência ou robustez: consiste em verificar 

o funcionamento do modelo aplicando valores extremos (maiores ou 

menores). Estes testes podem ou não representar a realidade, sendo 

assim possível observar erros que não ocorreriam em condições normais. 

6. Execuções de casos simplificados: são indicadas para modelos 

simplificados, para facilitar as análises e comparações. A cada aplicação 

é necessário reduzir o número de entidades dentro do modelo. 

7. Verificação de consistência: verifica se o modelo gera resultados 

próximos quando os parâmetros de entrada são alterados em diferentes 

execuções. 

8. Independências de sementes geradoras de números aleatórios: são 

utilizadas nas funções geradoras de números aleatórios, sem influenciar 

nos resultados. Esperam-se pequenas diferenças nas rodadas do modelo. 

9. Rotinas de verificação: são elementos extras adicionados ao programa do 

modelo, com a emissão de sinais, alarmes ou relatórios de erros. O 

Arena® possui esse tipo de rotina durante e depois de cada iteração do 

modelo. 
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A validação é a representatividade das hipóteses, ou seja, é a comprovação 

de que é possível aceitar um resultado como verdadeiro. Segundo a literatura, há 3 

técnicas de validação (FREITAS, 2008): 

1. O conhecimento e a intuição de especialistas são as melhores e mais 

simples forma de validação. Uma das técnicas é denominada 

Brainstorming Meeting, trata-se de reuniões com pessoas envolvidas e que 

possuem conhecimento do sistema. Outra técnica utilizada é a de Testes 

Turing, em que especialistas se reúnem para comparar os resultados do 

sistema real e outros com os resultados do modelo. Testes estatísticos 

também podem ser aplicados. Caso exista um sistema real, verificações 

poderão ser realizadas com a aplicação de testes para comparação de 

médias (teste t) (MONTGOMERY e RUNGER, 2011).  

2. A medição obtida em sistemas reais é um dos métodos mais confiáveis. No 

entanto, é importante considerar que a comparação é feita em sistemas 

distintos. Essa técnica é utilizada onde há um processo existente para 

comparação, com a aplicação técnicas de aderência ou testes estatísticos 

como o Qui-quadrado (CHWIF e MEDINA, 2006).  

3. Resultados teóricos é o emprego de técnicas de modelagem analítica 

como, por exemplo, a teoria de filas, as leis operacionais e as redes Petri 

(ZEGORDI e DAVARZANI, 2012). Nesse segmento é comum a realização 

de várias técnicas de validação. Contudo, é importante ter cuidado ao 

realizá-la, pois alguns modelos podem não representar o sistema real. 

 
G) Projeto experimental 

O projeto final é a experimentação, cujo objetivo principal é obter mais 

informações com menos experimentações. Nessa fase, são executadas as 

simulações para a geração dos dados desejados e realização das análises de 

sensibilidade. 

Posteriormente, são realizadas as interpretações sobre os resultados da 

simulação. São feitas análises que resultam na necessidade de um maior número de 

replicações, para alcançar a precisão estatística desejada. 

 

H) Projeto experimental 
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Essa etapa visa identificar diferenças existentes entre as diversas alternativas 

dos sistemas. O objetivo principal é comparar um sistema existente com outras 

propostas, com a finalidade de identificar a melhor ou a mais adequada. 

I) Documentação e análise de resultados 

Como em todo projeto, a documentação final serve como guia para outras 

pessoas, que conhecem ou não o modelo, de modo a utilizar os resultados. As 

futuras melhorias dos modelos também são muito importantes, pois facilitam as 

novas propostas de trabalhos. Ademais, os resultados devem ser reportados de uma 

forma clara e consistente.  

A apresentação dos resultados deve ser feita para toda a equipe participante, 

e o resultado do projeto deve refletir os passos aplicados na modelagem e 

simulação. A implementação do projeto deverá ser feita desde o início com 

transparência, para que não ocorra nenhum evento inesperado. 

Depois de realizar os passos da modelagem e simulação, para construção de 

um modelo, deve-se realizar a otimização. Esta é, resumidamente, uma área da 

pesquisa operacional que utiliza métodos para apoiar a tomada de decisões. 

Segundo Luke (2010), a otimização é a ação de melhor utilização dos recursos que 

atualmente são limitados. 

 

 GERENCIAMENTO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS 2.2
 

Ballou (2006) descreve que o gerenciamento da logística empresarial é 

sinônimo de gerenciamento da cadeia de suprimentos, que nada mais é do que um 

conjunto de atividades logísticas repetidas ao longo da cadeia de suprimentos. 

Esse gerenciamento pode ser entendido como uma rede de organizações 

interligadas em duplo sentido, desde o fornecedor até o cliente, com a finalidade de 

atender a exata necessidade dos consumidores finais, conforme pode-se observar 

na Figura 4. Esse arranjo de empresas desenvolve produtos e/ou serviços, de forma 

ágil, de acordo com a demanda dos clientes, a um preço justo, devendo ser 

entregues dentro do prazo estabelecido (BOWERSOX et al., 2003). 

Supply Chain Management ou SCM é o gerenciamento da cadeia de 

suprimentos, ou seja, o gerenciamento da parte operacional e a administração da 

logística, que englobam diversas áreas e processos. O conceito assemelha-se aos 
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processos logísticos, porém assume-se um escopo mais amplo e integrado de 

maneira estratégica, agregando valor a toda cadeia.  

A palavra logística tem sido usada por muito mais tempo do que o atual 

conceito de logística empresarial e originou-se durante a disciplina militar, em que as 

divisões militares eram responsáveis pelo fornecimento de armas, munições e 

rações quando necessário. Nessa situação, a divisão de logística fornecia todo apoio 

necessário para locomover às armas, munições, tendas, alimentos e entre outros 

(BALLOU, 2007). Apenas no final da década de 1980, lastreado pelo amplo 

desenvolvimento da logística, o assunto começa a ser sistematicamente tratado em 

periódicos científicos nas áreas de Administração e Engenharia de Produção no 

ocidente, concomitantemente à difusão do novo padrão de relacionamento entre 

empresas, oriundo da indústria automobilística japonesa (ALVES et al., 2004; 

COOPER et al., 1997). 

Figura 4 – Representação de uma cadeia de suprimentos 

 

Fonte: Adaptado de Guerra (2014) e Lambert et al. (1996) 

 
Na Figura 5, ilustram-se as divisões as áreas e os processos do Supply Chain 

Management e da logística. 

A logística operacional é uma parte da cadeia de suprimentos, e a parte de 

gerenciamento de toda a cadeia de suprimentos é denominada de Supply Chain 

Management, responsável pelas tomadas de decisões e pelo apoio à logística.  

Cooper et al. (1997) e Trienekens (1999) afirmam que o Supply Chain 

Management trata com a integração dos processos de negócios através de toda a 

cadeia de suprimento, envolvendo a integração de funções e processos no interior 

de cada empresa e entre as empresas. As atividades e os processos, mesmo 
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aqueles distribuídos por várias empresas, devem estar integrados na cadeia de 

suprimentos.  

Segundo Slack et al. (2009), a eficiência operacional se relaciona aos 

esforços que cada operação na cadeia pode fazer, para reduzir sua própria 

complexidade. Deve-se ressaltar o efeito cumulativo destas atividades individuais, as 

quais simplificam as operações de toda a cadeia. Cada empresa, em cada elo da 

cadeia, deve buscar eficiência operacional, tendo em vista a otimização das 

atividades da cadeia como um todo. 

Figura 5 – Fluxo organizacional – Supply Chain Management e Logística 

 
 

Fonte: Próprio autor 
 

A cadeia de suprimentos, em sua grande maioria, apresenta conceitos 

similares do Sistema Toyota de Produção (STP). A influência exercida pelas 

operações industriais deve-se ao fato da adaptação das estratégias de produção às 

operações logísticas, bem como a ausência de conceitos próprios desenvolvidos 

para a área de serviços. Desta forma, o surgimento de conceitos relacionados aos 

serviços logísticos, realizados dentro da cadeia de suprimentos, foi influenciado 

pelas operações industriais, mais precisamente, pelo STP (COX, 1999). 

Embora cada empresa da cadeia tenha seus clientes diretos, a cadeia como 

um todo, cumulativamente, agrega valor ao produto/ serviço que será entregue ao 

cliente final (MAIA et al., 2005). Dessa forma, o objetivo da gestão da cadeia de 
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suprimentos é maximizar a sinergia entre todas as partes da cadeia, a fim de 

atender o cliente final da maneira mais eficiente possível. Para Alves Filho et al. 

(2000), o objetivo é tornar os processos de negócio mais eficientes e eficazes, 

reduzindo custos, níveis de estoque, melhorando a qualidade e criando vantagem 

competitiva e valor para a cadeia de suprimentos. 

O volume de estoque que um centro de distribuição deve possuir é a definição 

de um parâmetro de MRP (Material Resource Planning), que é definido e inserido 

em alguns sistemas de planejamento de recursos empresariais denominados 

Enterprise Resource Planning (ERP). 

 

2.2.1 Programação e planejamento de material 

 
A programação e o planejamento da quantidade de materiais ou Material 

Requirement Planning (MRP) são atividades relativas à definição dos modelos 

necessários para a utilização de técnicas estatísticas, aplicáveis às previsões de 

necessidades e à gestão de estoques da empresa (SEVERO FILHO, 2006). 

O MRP é um sistema lógico de cálculo que converte a previsão de demanda, 

em programação da necessidade de compra ou produção. A partir de uma premissa 

(lista técnica) de parâmetros cadastrados no sistema, juntamente com a demanda 

de vendas, são geradas a necessidade de cada material e as sugestões de compras 

ou produção. 

Quando se analisa o fluxo de materiais, cada ordem de produção tem 

especificado um conjunto de materiais para que as operações de conformação e 

montagem sejam executadas. Estes materiais podem ser classificados em matérias-

primas, componentes e produtos semiacabados. Partes destes materiais são obtidas 

de fornecedores externos, enquanto outros são resultados de operações dentro da 

fábrica. O registro dos materiais que compõe a estrutura do produto é denominado 

Lista de Materiais ou, em inglês, “Bill of Material (BOM)” (LAURINDO e MESQUITA, 

2000). 

Segundo Orlicky (1973), os sistemas tradicionais de reposição de estoques, 

baseados na classificação de Pareto e nos conceitos do lote econômico e ponto de 

reposição, são inadequados para a administração de estoques no ambiente 

industrial. A principal razão desta inadequação está na premissa subjacente aos 

modelos clássicos de demanda estável e constante. Na realidade, a demanda de 
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materiais e componentes na produção intermitente tende a ser bastante irregular, 

por conta da irregularidade do plano mestre de produção e da política de formação 

de lotes. O modelo MRP, permite o cálculo das necessidades destes materiais ao 

longo do tempo e, em decorrência, a redução dos níveis de estoque. 

O ciclo do MRP inicia no nível do planejamento estratégico, que são decisões 

tomadas em longo prazo, na maioria dos casos pela presidência.  O segundo nível 

de decisões em médio prazo são tomadas no S&OP, com a previsão de demanda 

de vendas e suas restrições de capacidade, no nível de curto prazo é feito o MRP 

com informações do MPS (Plano Mestre de Produção) junto com CPR (Capacidade 

Planejamento de Requisição). No último nível de execução, são tomadas as ações 

de compras e o SFC (Controle de Produção), nesse nível são acompanhados 

através de indicadores de desempenho, conforme pode-se observar na Figura 6.  

No caso de uma empresa de serviço, em que não há um processo produtivo, 

ou o processo somente ocorre momentos antes da entrega do serviço, não há 

ordens de produção, mas de compras de material, pois todo serviço depende de 

recursos para realizar a venda (Figura 7). Dessa forma, uma empresa de operações 

também possui estoque de material para o atendimento da demanda de vendas. 

Além disso, também há uma necessidade de gestão de estoque com políticas e 

definições de volumes ideais.  
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Figura 6 – Ciclo do MRP 

 
Fonte: Laurindo e Mesquita (2000) 

2.2.2 Dimensionamento do estoque na cadeia de suprimentos 
 

Uma das áreas da cadeia de suprimentos é o planejamento, que é a área 

responsável pela gestão do estoque pela perspectiva do planejamento da 

quantidade de materiais que será utilizada no processo de produção e de produtos 

acabados (BALLOU, 2006). E uma das principais características do planejamento é 

a definição da quantidade ideal de estoque de cada material, até ser consumido ou 

até sua saída do estoque.  

A prestação do serviço logístico básico é medida através da disponibilidade, 

desempenho operacional e confiabilidade de serviço. A disponibilidade está 

relacionada com o estoque para atender de forma consistente às necessidades de 

materiais e/ou produtos para o cliente. O desempenho operacional diz respeito ao 

tempo decorrido, desde o momento do recebimento do pedido, até a entrega da 

mercadoria. A confiabilidade do serviço está ligada ao atributo de qualidade 

logística, tornando-se essencial adotar medidas para avaliar a disponibilidade de 

estoque e o desempenho operacional (BOWERSOX e CLOSS, 2001).  
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Figura 7 – Ciclo do MRP em operações de serviços  

 
Fonte: Próprio autor 

 
Zhao et al. (2010) abordam alguns desafios enfrentados por uma empresa de 

carvão, que realiza entregas para quatro filiais situadas ao longo de um rio. É 

proposto o desenvolvimento de um algoritmo para a realização de um estoque 

central para distribuir a outras filiais. Os testes computacionais mostraram que a 

estratégia proposta pode, significativamente, reduzir os custos gerais do sistema, 

mantendo o tempo das entregas para as filiais. 

O estoque representa de forma geral, os materiais que estão armazenados 

aguardando a sua utilização: consumo ou saída do estoque (GARCIA et al., 2012). 

Dependendo do tipo de empresa (comércio, indústria ou prestação de serviço), o 

estoque pode apresentar diferentes características, formas de controle e gestão. 

Além disso, a decisão de manter produtos armazenados pode ser determinante para 

a estratégia de uma empresa. 

Na cadeia de suprimentos, há diversas variáveis, mas algumas podem ser 

mais significativas na gestão de estoque, pois podem interferir diretamente no 

planejamento.  

Nesse aspecto, Santoro e Freire (2008) afirmam que a escolha dos modelos 

de estoque auxilia na tomada de decisão, com base em diversas variáveis como: 

previsão de demanda, histórico de vendas e quantidade de pedidos de compras. 
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Entretanto, as variáveis de tempo e do volume de entrega e saída do estoque de 

uma operação de serviços são diferentes das consideradas em uma indústria, pois 

existem particularidades do negócio, e cada ramo de serviço também possui suas 

características. 

A gestão de estoques abrange diversas atividades, desde a programação e 

planejamento da quantidade de material em estoque, até a sua disponibilidade. 

(SEVERO FILHO, 2006).  

Blackburn (2012) descreve que um dos fatores mais importantes da gestão de 

estoques é o custo do inventário total, ou seja, a quantidade monetária do volume 

total armazenado. Para realizar esse planejamento da quantidade de materiais, é 

importante definir alguns parâmetros como, por exemplo, estoque de segurança, 

tempo de colocação de pedidos e lote de compras. Dessa forma, é possível calcular 

o estoque de segurança que um centro de distribuição deve possuir. 

Para definição de estoque de segurança é necessário primeiramente adotar 

uma política de gestão de estoque, como por exemplo, curva de giro de estoque, 

após é possível determinar o planejamento da quantidade de materiais (BALLOU, 

2005). 

Outro ponto determinante para definições de estoque de segurança é a 

comportamento da demanda. As empresas amenizam os impactos da demanda e da 

oferta, através da realização do estoque de segurança (CHATURVEDI e ALBÉNIZ, 

2015). 

Fatores como o tempo de entrega do fornecedor e consumo da produção, 

também são considerados para definição de estoques de segurança. O modelo 

computacional no simulador pode ser criado para verificar o comportamento da 

matéria-prima, do estoque e também da produção, conservando as interações 

lógicas do processo real. O trabalho provou a eficiência do modelo atual ao longo do 

tempo na simulação, bem como sua chegada partindo do fornecedor para a 

empresa, medindo como a capacidade do estoque reage e como o estoque sempre 

mantém o nível desejado (PAULINO et al., 2015).  

O uso de softwares para a modelagem de situações reais permite testar 

variações possíveis no modelo criado virtualmente, sem precisar interferir nos 

processos produtivos da organização evitando-se, assim, perdas e gastos 

desnecessários. A partir do uso da modelagem, os gestores podem efetuar 

simulações referentes a controle de estoques, a mudanças de layout, à verificação 
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da capacidade produtiva ou a questões logísticas internas e externas 

(LAZZAROTTO et al., 2014). 

A quantidade ideal de estoque que um centro de distribuição deve possuir é o 

volume equivalente ao estoque mínimo e o máximo, ou seja, o volume ideal para 

evitar o excesso ou a ruptura de estoque, conforme apresentado na Figura 8. 

Mensurar esse volume em dias é uma forma de definir um parâmetro que não 

precisa ser alterado a todo o momento. Isto é, a alteração de volume pode ser 

diferente de um mês para o outro, além de se adequar as demandas sazonais. 

De acordo com Hillier e Lieberman (2005) os modelos de revisão periódica se 

caracterizam pelo fato do nível de estoque ser monitorado por um período definido 

de tempo. Ballou (2006) afirma que os modelos de revisão periódica são muito 

semelhantes aos de revisão contínua sem as condições de incerteza na demanda. 

Porém, no caso do modelo de revisão periódica, é necessário contar com alguma 

proteção contra incertezas no lead time de entrega, pois nos modelos de revisão 

contínua apenas a incerteza na demanda é considerada para o cálculo do estoque 

de segurança. Isso faz com que os modelos de revisão periódica possuam uma 

formulação mais complexa. Mesmo assim, já existem soluções aproximadas 

razoáveis, conforme apresentado na Figura 8. 

 

Figura 8 – Gráfico dente de serra de estoques 

                                                                                           

Fonte: Próprio autor 
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Os modelos de estoque podem ser classificados de acordo com a natureza da 

demanda ou do lead time, podendo ser determinísticos ou estocásticos. 

A definição mais direta sobre o estoque de segurança, segundo Ballou (2006), 

é de que se trata de certa quantidade de estoque necessária para suprir a demanda 

dada a incerteza na própria demanda e no lead time. Portanto, o estoque de 

segurança só é aplicado aos modelos de estoque estocásticos. 

Buzacott e Shanthikumar (1994) afirmam que nos modelos estocásticos, o 

estoque de segurança tem como finalidade balancear o custo de estoque com o 

custo da falta de estoque. Esse balanço, também é chamado de nível de serviço. 

De acordo com Baker (1985), admitindo que as incertezas influenciam o nível 

de serviço são normalmente distribuídas, um fator de serviço K é atribuído para um 

nível de serviço desejado, ou seja, o fator K é o múltiplo de desvios-padrão da fonte 

de incerteza, e pode ser obtido através do escore z da distribuição normal padrão. 

Por exemplo, para um nível de serviço desejado de 95%, o fator K seria de 1,64 

desvios-padrão da incerteza envolvida, conforme apresentado na Figura 8. 

Segundo Santos e Rodrigues (2006), quando a demanda é incerta e 

normalmente distribuída, a relação entre a quantidade de estoque de segurança 

necessária para um nível de serviço desejado é definida pela Equação 1: 

 

퐸푆 = 	 휎 .퐾                                                       (1) 

 

Em que: 

휎  = desvio-padrão da demanda durante o lead time 

K = de segurança, determinado pelo escore z para um dado nível de serviço 

 

Pela abordagem apresentada, não ter estoque de segurança significa 

trabalhar com um nível de serviço de 50% (K=0). Nesse caso, o lead time é 

constante, o que em muitos casos não representa a realidade. Considerando um 

lead time também com distribuição normal, o cálculo do estoque de segurança é 

definido pela Equação 2: 
 

퐸푆 = 	 퐿푇. (휎 ) + 푑 . (휎 ) .퐾,                                       (2) 
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na qual: 

d = demanda média 

LT = lead time médio 

휎  = desvio-padrão do lead time 

 

É possível concluir que valores muito altos de nível de serviço podem gerar 

uma necessidade de estoque de segurança bastante alta, tornando-se muitas vezes 

impeditiva sua implementação. Por outro lado, os custos da falta de estoque também 

costumam ser altos, principalmente quando o cenário não permite que a demanda 

não atendida possa ser suprida futuramente (DE MARIA e NOVAES, 2011). 
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3 MATERIAS E MÉTODOS 
 
Neste capítulo, são apresentados os procedimentos empregados para a 

execução deste trabalho, assim como os materiais e métodos utilizados. 

 

 CENÁRIOS DE COMPARAÇÃO DE MODELOS DE ESTOQUES  3.1
 
Esse estudo teve como proposta analisar a utilização da modelagem e 

simulação na gestão de estoques em um ambiente de demanda estocástica. Foram 

analisados os estoques e os níveis de serviço, considerando variações estocásticas 

na frequência e no volume de chegadas e saídas de material, e também 

comparadas a inclusão e a exclusão do estoque de segurança, culminando em três 

diferentes cenários hipotéticos. As simulações foram realizadas utilizando o software 

Arena®.  

O primeiro cenário analisou o comportamento do estoque e dos níveis de 

atendimento em um ambiente sem variação de demanda e sem estoque de 

segurança. O segundo, por sua vez, incorporou diferentes coeficientes de variação 

de demanda sem estoque de segurança. O último cenário introduziu o conceito de 

estoque de segurança no cenário anterior. Após as simulações dos cenários, foi feito 

um projeto de experimentos, considerando o último cenário, com vistas a determinar 

valores adequados de estoque de segurança para diferentes níveis de variação de 

demanda. 

 

 APLICAÇÃO PRÁTICA DO MODELO DE SIMULAÇÃO DESENVOLVIDO  3.2
 

Para ilustrar e avaliar a utilidade prática do modelo de simulação desenvolvido 

foi realizada uma aplicação em uma empresa especifica em operações de serviços.  

A empresa escolhida foi a Sky Brasil Serviços®, que possui serviços atrelados 

ao uso de materiais, o que demanda, portanto, a realização de planejamento de 

materiais para um centro de distribuição.  
 

3.2.1 Sky Brasil Serviços® 
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O estudo foi desenvolvido na empresa de operações de serviços Sky Brasil. 

Ela foi a escolhida por se tratar de uma empresa de operações de serviços em que 

foi possível ter acesso a todas as informações de dados e processos. 

A Sky é a maior operadora de TV por assinatura via satélite do país, com 

transmissão para todo o território nacional. Possui mais de 17 milhões de 

telespectadores no Brasil, o que representa aproximadamente 30% de todos os 

assinantes de TV paga. 

Foi a primeira empresa de TV por assinatura do Brasil, via satélite pelo 

sistema digital DTH (Direct to Home), tendo sido criada em agosto de 2006, 

resultado da fusão das operadoras Sky e DIRECTV, que atuam há mais de 18 anos 

no país. O nome Sky foi mantido na América Latina por se tratar de uma marca forte, 

mas o verdadeiro nome da empresa é DIRECTV. Recentemente, esta foi comprada 

pela AT&T, passando a ser a maior provedora de televisão paga nos Estados 

Unidos e no mundo, atendendo a mais de 26,4 milhões de clientes nos EUA e a 

mais de 19 milhões na América Latina, incluindo o México (SKY, 2015).  

A área de Supply Chain da Sky é formada por cinco subáreas, sendo a de 

planejamento responsável pela organização de demanda de vendas (S&OP) e pela 

quantidade de materiais (gestão de estoques). Essa área também é responsável por 

disponibilizar os materiais em suas filiais, para realizar o envio para mais de 300 

credenciados espalhados por todo Brasil. Os credenciados são responsáveis pelos 

estoques terceiros e também pela instalação e consumo final do material pelo 

cliente. Entretanto, todos os materiais são de propriedade da Sky, pois são 

concedidos para os clientes em caráter de comodato. Materiais em comodato são 

cedidos aos clientes como forma de empréstimo, enquanto eles possuírem o serviço 

de TV por assinatura. 

Em todos os dados e resultados apresentados neste trabalho, os números 

foram normalizados, ficando com os valores entre 0 e 1, devido à necessidade de 

restrição das informações cedidas confidencialmente pela Sky do Brasil Serviços®.  

 

 METODOLOGIA DA SIMULAÇÃO 3.3
 

A seguir, é apresentada a metodologia utilizada em cada passo da simulação. 

A saber: definição do problema, modelo conceitual, coleta e tratamento dos dados, 

formulação do modelo conceitual, verificação e validação do modelo, projeto final, 
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análises dos resultados, comparação e identificação das melhores soluções, 

documentação, apresentação e implementação. 

 

3.3.1 Definição do problema 
 

Na formulação e análise do problema, foram levantados vários problemas de 

gestão de estoque como o volume de estoque mínimo e máximo e o ciclo de 

reposição de estoque. O foco está no estoque de segurança, no qual é definido seu 

volume mínimo. 

O problema foi estudado com o objetivo de encontrar uma solução para a 

definição do estoque de segurança que um centro de distribuição deve possuir, sob 

uma perspectiva de uma empresa de operações de serviços. Para avaliar os 

resultados, foi utilizado o conhecimento de especialistas da área. 

O problema tem relação direta com a variação de demanda, pois quando há 

grandes variações os estoques de segurança acompanham essa mudança, para 

garantir o atendimento (FIORIOLLI e FOGGLIATTO, 2009). 

É importante frisar que as abordagens analíticas para definição de estoque de 

segurança podem apresentar limitações, pois, além de adotar a hipótese de 

normalidade da demanda, pode haver divergência entre a quantidade a ser 

comprada e o verdadeiro perfil da demanda quando se considera a cadeia de 

suprimentos.  
 

3.3.2 Modelo conceitual  
 

Antes da programação do modelo computacional, foi criado um modelo 

conceitual, definindo os processos e as atividades que constituem o sistema real, 

utilizando um fluxograma para desenhar a lógica. Também foi definido que a 

construção do modelo deveria ser feita com modelagem discreta, devido às 

características do sistema. 

 

3.3.3 Coleta e tratamento dos dados  
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Após a construção do modelo conceitual, foram definidos cenários de 

simulação para avaliar os efeitos de variação na demanda no volume de estoques.  

Para os cenários hipotéticos, foram definidas constantes que estão próximas 

de um cenário real.  Em um segundo momento, em uma aplicação prática, foi 

realizada a coleta de dados no sistema ERP de uma empresa de serviços, 

posteriormente transferidos para planilhas eletrônicas. Foram coletados dados de 

um histórico de seis meses referentes ao volume de material movimentado, entre 

entradas, saídas e consumo durante esse período. Os dados levantados foram 

transformados para representarem a frequência de saída de um dia de volume de 

material, visto que essa é a unidade de medida do volume de material adotada no 

modelo.  

Os dados dos cenários e da aplicação real foram tratados de forma a atender 

a necessidade de inserção no software Arena® e, por fim, foram inseridos no Input 

Analyzer® para inferir distribuições de probabilidades, com ajuda dos testes de 

aderência Qui-quadrado e Kolmogorov-Smirnov. O teste de Qui-quadrado baseia-se 

no cálculo dos desvios entre as frequências acumuladas observadas em cada classe 

e as frequências teóricas. O teste de Kolmogorov-Smirnov compara a função 

acumulada do modelo teórico, com a função acumulada de probabilidade observada. 

Nessa etapa, também foi contabilizado o estoque de segurança, para 

representar o estoque atual de cada processo. Os estoques foram colocados no 

modelo por meio de módulos específicos, para serem considerados antes de todas 

as replicações. 

 

3.3.4 Formulação do modelo conceitual  
 

Na tradução do modelo conceitual para computacional foi feita a codificação 

na linguagem do Arena®. Conforme desenho do modelo conceitual, a tradução 

também seguiu o conceito de manter o modelo mais simples possível. Prado (2010) 

defende a construção de um modelo computacional simplificado para facilitar o 

entendimento e a lógica dos processos. Caso necessário, pode-se deixá-lo 

complexo ao longo da construção. 

Dessa forma, foram utilizados os seguintes módulos: 
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 Create – que faz com que o simulador crie entidades que se movem pelo 

modelo, capturando recursos e executando outros procedimentos lógicos. 

No modelo, a entidade representa a entrada do material e os estoques 

iniciais desses processos. 

Estas informações devem ser preenchidas, conforme demonstra-se na Figura 

9: criar um nome da chegada ao campo name, no campo entity type é definida a 

entidade do modelo, no time between arrivals é definida a frequência de entrada da 

entidade, que pode ser representada através de uma expressão, no campo entities 

per arrival é definido o volume de entrada da entidade e no campo max arrivals é 

estipulada a quantidade máxima de entidades que entram no modelo. 

Figura 9 – Exemplo do Módulo Create no Arena 

 
Fonte: Próprio autor 

 

 Process – representa os processos que as entidades passam para serem 

atendidas no modelo. Os processos do modelo são: CD, transporte, 

credenciado. 

Como pode-se observar na Figura 10, os campos a serem preenchidos são: 

name, que define o nome do processo, o campo action, em que a ação definida 

indica se haverá apenas uma espera no processo (delay) ou se a entidade será 

atendida por um recurso. Em ambos os casos, deve ser definido o tempo em que a 

entidade ficará no processo, apenas esperando ou sendo atendida pelo recurso, 

esse tempo pode ser representado por uma expressão. 

 Dispose – para modelar a saída do material é usado o módulo chamado 

Dispose, ele é usado para destruir uma entidade do modelo. Toda vez que 
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uma entidade não for mais necessária, deve-se, então, retirá-la do modelo 

para que a simulação rode mais rápido. Essa etapa representa a instalação 

e o consumo final do material, e sua programação consiste apenas na 

atribuição de um nome ao módulo. Destaca-se, apenas, que o nome usado 

em todos os módulos deve ser único. 

Figura 10 – Exemplo do Módulo Process no Are

 
Fonte: Próprio autor 

3.3.5 Verificação e validação do modelo 
 

No passo seguinte, foi realizada a verificação e a validação do modelo, para 

confirmar se ele estará operando conforme planejado e se será necessário a 

realização de ajustes para atingir o resultado desejado. 

Foram utilizadas quatro técnicas de verificação e duas de validação conforme 

citado no capítulo 2. As técnicas foram escolhidas com base nas características do 

modelo construído, no conhecimento do modelo e também nas opções que 

poderiam ser aplicadas. 

Para as verificações, foram utilizadas as técnicas: uso de modelos 

determinísticos, variações sobre os dados de entrada, aplicações de testes de 
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continuidade e emprego de testes de degenerescência ou robustez. Para as 

validações, foram utilizadas as técnicas: o conhecimento e a intuição de 

especialistas e as medições obtidas em sistemas reais. 

3.3.6 Projeto final 
 

O projeto final é também chamado de go live de produção, no qual foram 

realizados testes no ambiente de produção, gerando alguns cenários para serem 

analisados. Primeiramente, o modelo foi usado para avaliar três diferentes cenários 

de testes conforme definido em Andrade et al. (2011).  

Como apresentado na Figura 11, os seguintes parâmetros foram definidos: o 

modelo foi executado com 30 replicações (Number of replications = 30), com base 

no teorema do limite central que garante uma aproximação da distribuição da média 

amostral de uma distribuição normal (BUSSAB e MORETTIN, 2002). O tamanho da 

replicação (Replication Length) é de 132 dias o que representa 6 meses em dias 

úteis. O tempo de processamento por dia (Hours Per Day) é de 8 horas, que 

representa o horário de funcionamento do centro de distribuição.  
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Figura 11 – Parâmetros de replicação 

 
Fonte: Próprio autor 

3.3.7 Análises dos resultados 
 
As análises dos cenários gerados no projeto final foram feitas, considerando o 

nível de serviço em função de variações estocásticas na demanda, as incertezas na 

entrega do material e o diferente volume de estoque de segurança. 

 

3.3.8 Comparação e identificação das melhores soluções 
 

Na comparação dos resultados gerados e identificação das melhores 

soluções, as propostas dos cenários ideais foram analisadas estatisticamente, 

através do cálculo do teste t. 

 



 

49 

 

3.3.9 Documentação 
 

Com a conclusão do projeto, a documentação gerada será este próprio 

trabalho, que permite a utilização do modelo em si e até mesmo dos resultados já 

produzidos. Desse modo, será possível entender e gerar outros resultados, 

replicando os cenários apresentados. 

 

3.3.10  Apresentação e implementação 
 

No último passo, são apresentados os resultados e implementação da 

solução obtida com o modelo. O objetivo é apresentá-lo para à diretoria da empresa 

sob estudo e sugerir um projeto para implantar a modelagem e simulação. 

 

  PROJETO DE EXPERIMENTOS COM MODELOS DE SIMULAÇÃO  3.4
 

Para a aplicação prática do modelo de simulação desenvolvido, foi feito o 

projeto de experimentos com os dados da empresa Sky Brasil®.  

No projeto de experimentos é utilizado um teste ou uma série de testes, nos 

quais alterações controladas são realizadas sobre os fatores envolvidos em um 

sistema ou processo de tal forma que se possa observar e identificar as razões às 

mudanças ocorridas sobre as respostas (MONTGOMERY e RUNGER, 2011).  

O primeiro passo é identificar a variável da resposta desejada. Para a 

definição do melhor estoque de segurança, a intenção é reduzir os níveis de estoque 

sem comprometer o atendimento da necessidade, que representa a variável 

resposta do planejamento. Como o material é tratado como a entidade principal no 

modelo de simulação, que demanda os recursos de armazenamento na cadeia de 

suprimentos, a falta de material em estoque provoca a liberação do recurso. Assim, 

a sua taxa de utilização representa o nível de serviço gerado por aquele nível de 

estoque. 

Outro aspecto importante do projeto experimental é a definição dos fatores 

que influenciam diretamente nos resultados. Na Figura 12, ilustra-se essa definição 

para o problema do estudo nesta dissertação.  
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Figura 12 – Processo de gestão de estoque com respostas dependentes  
dos fatores 

 
Fonte: Próprio autor 

 

O planejamento de experimento foi feito no software Minitab®, com 

experimento fatorial com dois níveis, ou seja, mínimo e máximo, dos fatores 

controláveis desvio-padrão da demanda e volume do estoque de segurança ao 

longo da cadeia de suprimentos. 

Foi adotado um experimento fatorial completo, por se tratar de apenas dois 

fatores, resultando em 4 ensaios de testes. Em cada ensaio, as 10 réplicas são 

realizadas, o que significa que o modelo é executado 10 vezes com cada conjunto 

dos dados configurados. 

Por fim, os resultados do planejamento experimental foram analisados, 

utilizando o otimizador de resposta presente no software Minitab®, com vistas a 

determinar o melhor estoque de segurança para as diferentes configurações dos 

fatores. 

  FERRAMENTAS ESTATÍSTICAS UTILIZADAS 3.5
 

Para as devidas análises dos resultados foram utilizadas ferramentas 

estatísticas; na validação utilizou-se o teste F, que avalia se duas amostras são 

oriundas de populações com variâncias equivalentes (MONTGOMERY e RUNGER, 

2011). Nos resultados do teste F, quando o valor de p é maior que o nível de 

significância adotado no teste (), aceita-se a hipótese nula (H0) que estabelece a 

equivalência das variâncias.  Também foi utilizada a análise de variância ANOVA 

para comparação entre várias médias.  Nesse caso, foi testada a hipótese nula de 

igualdade entre as médias. Na tabela de resultados da ANOVA, são apresentados, 
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além do valor de p, os valores F que representam o valor da estatística do teste, 

sendo que F crítico indica o valor máximo da estatística F para aceitação da 

hipótese nula. 

Por fim, foi realizado o teste de aderência Kolmogorov-Smirnov para verificar 

o ajuste dos dados a alguma distribuição teórica de probabilidades. Em todos os 

casos, o critério de aceitação da hipótese nula é quando o valor de p é menor que o 

nível de significância adotado no teste, de forma que quanto menor forem esses 

valores, melhores serão as chances da hipótese ser verdadeira. 
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4 RESULTADOS 
 

Neste capítulo, são apresentados os resultados e as análises, aplicando a 

metodologia estabelecida à modelagem e simulação. Esses resultados foram 

aplicados em alguns cenários conforme citado no capitulo 3 e apresentado na Figura 

abaixo. 

Figura 13 – Esquema explicativo dos resultados 

 
Fonte: Próprio autor 

 

 RESULTADO DO MODELO CONCEITUAL 4.1
 

O modelo conceitual apresentado na Figura 14 representa parte da cadeia de 

suprimentos da empresa de operações de serviços escolhida para ilustrar a 

aplicação prática da abordagem proposta neste trabalho. Os processos definidos no 
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modelo influenciam diretamente na obtenção do resultado, pois são os principais 

processos que representam a gestão de estoque. 

Figura 14 – Modelo conceitual 

 

Fonte: Próprio autor 

 
A entrada representa a entrega do material no estoque. O CD é o centro de 

distribuição, no qual o material fica estocado aguardando até sua saída. O transporte 

representa o trânsito do material até o seu destino no credenciado, que representa o 

estoque de todos os parceiros do Brasil e que é o responsável pela realização do 

serviço ao cliente. Na instalação, ocorre efetivamente à prestação do serviço para 

cliente, o consumo do material e a finalização do processo. 

A construção do modelo foi feita de uma forma diferente da usual. Ao 

contrário dos autores De Maria e Novais (2011), por exemplo, que definem o cliente 

como entidade principal e consideram a demanda como entrada do modelo, no 

modelo aqui proposto, a entidade principal é o próprio material.  Dessa forma, os 

processos definidos são os estoques, e suas filas representam o material 

aguardando para ser enviado para o próximo processo. Assim, a fila representa o 

estoque, e o tamanho dela representa o volume disponível. Consequentemente, a 

falta de fila no processo indica falta de material em estoque, e a existência de fila 

indica um excesso de estoque. Além disso, a taxa de utilização do recurso estoque 

representa o nível de serviço resultante do estoque disponível. 

Vale destacar que a ausência de fila não necessariamente é uma ruptura, 

pois pode não existir demanda naquele período, entre o momento que zera o 

estoque e a próxima chegada de material. Entretanto, há processos internos para 
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liberação do material que demandam tempo para sua realização. Para garantir o 

atendimento da demanda futura não é admitido zerar a fila. 

Os resultados do modelo serão reportados através do relatório do próprio 

Arena® na pós-simulação e também dos gráficos, que podem ser acompanhados 

durante a execução do modelo. 

 

 COLETA E TRATAMENTO DE DADOS 4.2
 
Na inferência, foram identificadas distribuições de probabilidades para todos 

os processos do modelo. A distribuição das chegadas de material é determinada por 

meio dos dados de entrega do material no Centro de Distribuição, considerando que 

as entregas são feitas, em média, a cada 5 dias. Como há incerteza nesse processo, 

tanto a frequência de entrega quanto o volume entregue foram descritos por 

distribuições normais com médias e desvio-padrão determinados pela análise dos 

dados reais.  

Nas tabelas 1 e 2 são apresentados os resultados de inferência dos dados de 

todos os processos do modelo. Na figura 15, é possível observar um exemplo 

gráfico dos resultados dessas inferências. 

Tabela 1 – Resultados dos cenários hipotéticos da inferência dos dados 
no Input Analyzer® 

Módulo/ Processo Distribuição Descrição 
Entrada - Frequência NORM Distribuição normal 

Entrada - Volume NORM Distribuição normal 
CD NORM Distribuição normal 

Transporte NORM Distribuição normal 
Credenciado NORM Distribuição normal 

 
Fonte: Próprio autor 

 

Tabela 2 – Resultados com dados reais da inferência dos dados no Input Analyzer® 

Módulo/ Processo Distribuição Descrição 
Entrada - Frequência NORM Distribuição normal 

Entrada - Volume NORM Distribuição normal 
CD BETA Distribuição Beta 

Transporte BETA Distribuição Beta 
Credenciado BETA Distribuição Beta 

 
Fonte: Próprio autor 
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 A frequência de retirada do material nos processos CD, Transporte e 

Credenciado seguem também uma distribuição própria, com volumes 

correspondentes. Entretanto, como a unidade de volume de material adotada 

representa a quantidade de material para um dia, os dados desses processos 

precisaram ser tratados antes de inseridos no modelo.  

Isso significa que foi preciso identificar a distribuição de probabilidades da 

frequência de saída de um volume de material equivalente a um dia de consumo em 

cada um desses processos. Essa identificação foi feita dividindo a frequência de 

saída do material pelo volume retirado. 

Figura 15 – Inferência dos dados no Input Analyzer® 

 
Fonte: Próprio autor 

 
As informações apresentadas na Figura 16 mostram os resultados do teste de 

aderência para os dados de entrada no Input Analyzer®. É possível observar que o 

valor de p do teste (p-value) é menor que o nível de significância adotado (α = 0,05), 

o que indica que a hipótese nula deve ser aceita conforme critérios de aceitação 

definido na seção 3.5.  

A hipótese nula, nesse caso, estabelece que a distribuição de probabilidades 

normal é adequada para descrever o comportamento dos dados.  
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Figura 16 – Resultados da inferência dos dados 

 
Fonte: Próprio autor 

 

 MODELO COMPUTACIONAL 4.3
 
O modelo computacional foi construído a partir do modelo conceitual 

mostrado na Figura 14, com os blocos do módulo do fluxo básico (Figura 17). A 

entrada do material foi representada pelo módulo Create, os processos do CD, do 

Transporte e do Credenciado foram representados pelo módulo Process, e 

finalmente o processo de instalação, que é o último da cadeia de suprimentos, 

representado pelo módulo Dispose. 

O início do modelo se dá com o módulo Create, denominado como Entrada. 

As informações desse módulo podem ser visualizadas na Tabela 3, na qual as 

colunas representam o nome da variável (Prompt) e o valor atribuído (Entry). O 

tempo e o volume entre chegadas de material foram definidos em dias, segundo 

uma distribuição normal (NORM e Units = Days) e (NORM = Entities per Arrival). O 

Prompt Entity Type corresponde aos cabos que chegam ao estoque no modelo 

construído. 
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Figura 17 – Modelo Arena® 

 
Fonte: Próprio autor 

 

Tabela 3 – Variáveis e atributos do módulo Create: Entrada 

Prompt  Entry 
Name Entrada 
Entity Type  Cabo 
Type Expression 
Expression NORM 
Units Days 
Entities per Arrival NORM 
Max Arrivals  Infinite 
First Creation 0.0 

 

Fonte: Próprio autor 
 
Em seguida, vem o módulo Process com os processos de estoque, em 

trânsito e de terceiro, que segue uma distribuição conforme cada processo: CD 

BETA (Tabela 4), Transporte BETA (Tabela 5) e Credenciado BETA (Tabela 6).  O 

campo Action de todos os módulos Process utiliza um único recurso e só os libera 

após o término. Foi configurado como Seize Delay Release, indicando que há um 

recurso estoque que é usado, enquanto esse material permanece na fila (em 

estoque). 

Tabela 4 – Variáveis e atributos do módulo Process: CD 

Prompt  Entry 
Name CD 
Type  Standard 
Action  Seize Delay Release 
Delay Type  Expression 
Units  Days 
Allocation  Value Added 
Expression BETA 

 
Fonte: Próprio autor 
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Tabela 5 – Variáveis e atributos do módulo Process: Transporte 

Prompt Entry 
Name Transporte 
Type Standard 
Action Seize Delay Release 
Delay Type Expression 
Units Days 
Allocation Value Added 
Expression BETA 

 
Fonte: Próprio autor 

 

Tabela 6 – Variáveis e atributos do módulo Process: Credenciado 

Prompt  Entry 
Name Credenciado 
Type  Standard 
Action  Seize Delay Release 
Delay Type  Expression 
Units  Days 
Allocation  Value Added 
Expression BETA 

 
Fonte: Próprio autor 

 
Um processo é independente do outro, pois possui estoques iniciais, e o 

material é sempre liberado para o processo seguinte. Os processos de estoques 

iniciais foram representados pelo módulo Create: Estoque seg_CD (Tabela 7), 

Estoque seg_Transporte (Tabela 8) e Estoque seg_Credenciado (Tabela 9). Foi 

atribuído um valor constante conforme histórico da empresa. 

Tabela 7 – Variáveis e atributos do módulo Create: Estoque seg_CD 

Prompt  Entry 
Name Estoque seg_CD 
Entity Type  Cabo 
Type Constant 
Value 0 
Units Days 
Entities per Arrival   

Max Arrivals  1 
First Creation 0.0 

 
Fonte: Próprio autor 
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Tabela 8 – Variáveis e atributos do módulo Create: Estoque seg_Transporte 

Prompt  Entry 
Name Estoque seg_Transporte 
Entity Type  Cabo 
Type Constant 
Value 0 
Units Days 
Entities per Arrival   

Max Arrivals  1 
First Creation 0.0 

 
Fonte: Próprio autor 

 
Tabela 9 – Variáveis e atributos do módulo Create: Estoque seg_Credenciado 

Prompt  Entry 
Name Estoque seg_Credenciado 
Entity Type  Cabo 
Type Constant 
Value 0 
Units Days 
Entities per Arrival   

Max Arrivals  1 
First Creation 0.0 

 
Fonte: Próprio autor 

 
A finalização do modelo foi representada pelo módulo Dispose, que reflete na 

instalação, ou seja, o consumo do material no ato da prestação do serviço ao cliente 

final. 

 

 RESULTADOS DE VERIFICAÇÃO 4.4
 
Para a verificação do modelo, foi atribuída uma constante no tempo de 

chegada do material, devido à facilidade de visualização e comparação dos 

resultados (Tabelas 10 e 11). Cada experimento representa um teste feito, alterando 

o tempo entre chegadas ao módulo Create de Entrada, os resultados são as médias 

de 30 replicações. Como foi possível observar, os resultados das 30 replicações 

foram iguais, pois são constantes. 
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Tabela 10 – Resultado da verificação: Entidades processadas 

Experimento Constante Entrando 
por "CD" 

Entrando 
por 

"Transporte" 
Entrando por 

"Credenciado" 

1 - Determinístico 4 38 37 37 
2 - Variações de dados de entrada 2 69 68 68 
3 - Continuidade 10 24 23 23 
4 - Continuidade 6 29 28 28 
5 - Robustez 5 32 31 31 
6 - Robustez 20 27 26 26 

 
Fonte: Próprio autor 

 

Tabela 11 – Resultados da verificação: Tempo no sistema 

Experimento Constante Entrando 
em "CD" 

Entrando em 
"Transporte" 

Entrando em 
"Credenciado" 

1 - Determinístico 4 18,787 15,272 15,272 
2 - Variações de dados de entrada 2 5,9090 3,9697 3,9090 
3 - Continuidade 10 67,692 65,384 65,384 
4 - Continuidade 6 36,272 31,909 31,909 
5 - Robustez 5 27,115 23,076 23,076 
6 - Robustez 20 70,000 70,000 70,000 

 
Fonte: Próprio autor 

 
Teste Determinístico: na Tabela 10, alterando o processo de entrada com a 

constante 4, os resultados das entidades processadas no CD, Transporte e 

Credenciado, iguais a 38, 37 e 37, respectivamente, demostram valores 

semelhantes de saídas em todos os processos e também o tempo total em cada 

processo.  

Teste de variação de dados de entrada: foi reduzido o tempo entre chegadas 

usado no experimento 1, de constante 4 para 2, produzindo resultados consistentes 

no número de entidades processadas. Dessa forma, nenhum erro foi observado, e o 

modelo foi considerado aprovado no teste. 

Teste de continuidade: foram realizados dois experimentos, aplicando uma 

pequena variação sobre as constantes 10 e 6, o que provocou uma simples 

mudança nos resultados referentes ao número de entidades processadas no CD, de 

24 e 29, no Transporte, de 23 e 28, e no Credenciado, de 23 e 28.  

Teste de robustez: também foram realizados dois experimentos com valores 

constantes extremos entre mínimo e máximo, 5 e 20, apresentando linearidade nos 
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resultados de entidades processadas no CD, sendo 32 e 27, no Transporte, com 31 

e 26, e no Credenciado, sendo 31 e 26. Assim, o modelo foi considerado aprovado 

nesse teste. 

Os tempos do sistema acompanham os resultados das entidades 

processadas, demostrando a queda ou aumento do tempo da entidade no sistema, 

em função das alterações dos dados nos testes apresentados. 

 

 RESULTADOS DE VALIDAÇÃO 4.5
 

Na Tabela 12, ilustra-se a resposta da simulação que apresenta o tamanho 

médio das filas nos diferentes elos da cadeia de suprimentos, da qual a empresa em 

questão faz parte. Os valores médios são calculados a partir dos resultados obtidos 

em 30 replicações do modelo e demostram o volume médio do material disponível 

em cada estoque do processo. 

Os resultados apresentados se comportam de forma diferente do usual, pois o 

estoque do credenciado, que representa o estoque avançado, é maior do que o 

estoque do centro de distribuição e do transporte. Esse processo ocorre em função 

das características logísticas do material, pois, devido a uma regra de negócio, o 

estoque é em parte mantido sobre responsabilidade do fornecedor, podendo ser 

incorporado ao centro de distribuição conforme necessidade da empresa. 

Tabela 12 – Resultados do relatório do Arena® e do modelo real 

Descrição Média de 
dias Arena 

Média de 
dias Real 

CD. Fila. Tamanho médio da fila 0,20 0,31 
Transporte. Fila. Tamanho médio da fila 0,40 0,30 
Credenciado. Fila. Tamanho médio da fila 1,00 0,99 

 
Fonte: Próprio autor 

 

Primeiramente, os resultados do modelo de simulação foram apresentados 

juntamente com os resultados reais para um especialista, e ele não identificou 

diferenças entre os dados. Além disso, testes estatísticos foram realizados. A saber: 

os testes F e ANOVA para os processos CD, Transporte e Credenciados, 

comparando as médias das filas do modelo do Arena® e do sistema real. Como os 

dados utilizados foram compilados em um período de 6 meses, os resultados são 
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referentes a 6 médias: 6 replicações do Arena® e 6 médias de estoques de 

segurança como demonstrado na tabela a seguir. 

Tabela 13 – Médias de replicações do Arena e médias de estoques de segurança 

 CD. Fila. 
Tamanho 

médio da fila 

Transporte. Fila. 
Tamanho médio 

da fila 

Credenciado. Fila. 
Tamanho médio 

da fila 

Médias Média 
Arena 

Média 
Real 

Média 
Arena 

Média 
Real 

Média 
Arena 

Média 
Real 

1 0,11 0,33 0,45 0,31 0,96 0,96 
2 0,40 0,32 0,24 0,30 0,97 0,97 
3 0,09 0,25 0,47 0,31 0,97 0,97 
4 0,41 0,27 0,27 0,30 0,97 0,96 
5 0,19 0,27 0,44 0,28 1,00 0,99 
6 0,08 0,41 0,49 0,27 0,97 0,96 

 
Fonte: Próprio autor 

 
O teste F foi realizado para duas amostras para variâncias; os testes 

utilizaram um nível de confiança de 95% e α de 5% (Tabelas 14, 15 e 16). Nos 

testes para variâncias, todos os valores de F crítico são menores que a estatística F. 

Dessa forma, é possível aceitar as hipóteses nulas de que não há diferenças entre 

as variâncias, podendo presumir que elas são equivalentes. 

Tabela 14 – Teste-F: duas amostras para variâncias para “CD” 

  Média Arena Média Real 
Média 0,20 0,31 
Variância 26,27796314 5,215385497 
F 5,038546652 
P(F<=f) uni-caudal 0,050224705 
F crítico uni-caudal 5,050329058   

 
Fonte: Próprio autor 

 

Tabela 15 – Teste-F: duas amostras para variâncias para “Transporte” 

  Média Arena Média Real 
Média 0,40 0,30 
Variância 1,945336747 0,399141957 
F 4,873796681 
P(F<=f) uni-caudal 0,053519501 
F crítico uni-caudal 5,050329058   

 
Fonte: Próprio autor 
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Tabela 16 – Teste-F: duas amostras para variâncias para “Credenciado” 

  Média Arena Média Real 
Média 1,00 0,99 
Variância 0,338992267 0,230222665 
F 1,472453924 
P(F<=f) uni-caudal 0,340745286 
F crítico uni-caudal 5,050329058   

 
Fonte: Próprio autor 

 

O teste ANOVA foi realizado utilizando um nível de confiança de 95% (α = 

5%) (Tabela 17). Como resultado, espera-se que as médias sejam iguais, o que 

significa a aceitação das hipóteses nulas conforme Equação 3: 

 
H :		μ 		 = 	 μ 	                               

퐻 :		휇 	 	 = 	 휇 	                                   (3)        

퐻 :		휇 	 	 = 	 휇 	  

 
Tabela 17 – ANOVA para CD, Transporte e Credenciado 

Fonte da variação F valor-P F crítico 
CD 2,82206 0,12389 4,96460 
Transporte 0,04257 0,84066 4,96460 
Credenciado 0,04873 0,82973 4,96460 

 

Fonte: Próprio autor 

 

Nos testes ANOVA, todos os valores de p são maiores que o nível de 

significância α de 5% ou equivalente; os valores de F são menores que os valores 

de F crítico. Sendo assim, é possível aceitar as hipóteses nulas de que não há 

diferenças entre as médias. 

 

 RESULTADOS DOS CENÁRIOS GERADOS 4.6
 

Nesta seção, serão apresentados e discutidos os resultados obtidos por meio 

da análise dos diferentes cenários propostos, cuja divisão foi feita da seguinte forma: 
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cenário sem incertezas, cenário com demanda variável e sem estoque de segurança 

e cenário com demanda variável e com estoque de segurança. 

 

4.6.1 Cenário 1: sem incertezas 
 

O primeiro cenário foi considerado com todas as entradas e saídas 

constantes sem estoque inicial, com entregas a cada 5 dias úteis, com volume 

equivalente a 5 dias de consumo, e saídas todos os dias, ou seja, com volumes e 

frequência constantes e iguais a 1. Esse cenário é importante para analisar e 

verificar o comportamento inicial do modelo em um ambiente com as principais 

variáveis constantes. O resultado da modelagem e simulação pode ser visualizado 

na tabela a seguir. 

Tabela 18 – Resultados do cenário 1 

Processo Fila Nível de serviço 
CD 3,0227 1,00000 

Transporte 0 0,99242 
Credenciado 0 0,98485 

 

Fonte: Próprio autor 

 
Percebe-se que, mesmo com a fila apontando um resultado zerado, não 

houve falta de atendimento, pois os níveis de serviços dos processos estão acima 

de 0,98. Ou seja, a necessidade da demanda foi atendida bem no ato da chegada 

do material. Nesse caso, mesmo sem estoque de segurança, o nível de serviço no 

CD foi de 100%, pois as incertezas na entrega e na demanda não foram 

consideradas. Nos processos Transporte e Credenciado, os níveis de serviço foram 

satisfatórios apesar de praticamente não haver estoque. Isso ocorre porque, nesse 

caso, a frequência e os volumes de entrada são iguais aos valores de saída. 

 

4.6.2 Cenário 2: demanda variável e sem estoque de segurança 
 

O modelo desse cenário incorporou as incertezas da demanda através da 

distribuição normal, utilizando o desvio-padrão da demanda, e também não foi 

considerado o estoque de segurança. Nesse cenário, foram feitas 3 simulações, 
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diferenciando-as de acordo com o desvio-padrão da demanda (10%, 20% e 30% de 

desvio padrão). O resultado do cenário com incertezas pode ser observado na 

tabela a seguir. 

Tabela 19 – Resultados do cenário 2 

Desvio Processo Fila Nível de serviço 

10% 
CD 0,31180 0,99758 

Transporte 0,05881 0,96205 
Credenciado 0,00963 0,91423 

20% 
CD 0,06235 0,99516 

Transporte 0,11761 0,96199 
Credenciado 0,01736 0, 90423 

30% 
CD 0,09353 0,99274 

Transporte 0,17209 0,96192 
Credenciado 0,02279 0,89422 

 

Fonte: Próprio autor 

 

Ao incorporar incertezas no modelo através do uso de desvio-padrão na 

demanda, ocorre uma mudança no nível de serviço, no qual não é possível atender 

100% da demanda. Nesses casos, se for definido um nível de atendimento de 95%, 

somente o CD atenderia a meta, os outros processos da cadeia de suprimentos, 

Transporte e CD, não atenderiam a demanda, pois não possuem estoque de 

segurança.   

É possível observar que, quando se aumenta o desvio-padrão, há uma 

diminuição no nível de serviço, ou seja, quanto maior a variação de demanda, maior 

o risco de não atendimento. 

 

4.6.3 Cenário 3: demanda variável e com estoque de segurança 
 

O Cenário 3 introduziu o estoque de segurança no modelo de simulação de 

estoque em conjunto com a variação da demanda, visando diminuir a chance de 

ocorrência de falta de estoque. Para essa simulação, o parâmetro utilizado para o 

estoque de segurança foi uma constante, igual a 3 dias de estoque, com os 

seguintes resultados: 
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Tabela 20 – Resultados do cenário 3 

Desvio Processo Fila Nível de serviço 

10% 
CD 2,8691 1,0000 

Transporte 2,0567 1,0000 
Credenciado 2,0349 1,0000 

20% 
CD 2,7382 1,0000 

Transporte 2,1134 1,0000 
Credenciado 2,0698 1,0000 

30% 
CD 2,6073 1,0000 

Transporte 2,1701 1,0000 
Credenciado 2,1047 1,0000 

 

Fonte: Próprio autor 

 

É importante notar que o Cenário 3 com estoque de segurança mostrou um 

nível de serviço de 100% de atendimento e favorável em todos os casos com 

diferentes valores de desvio-padrão. Nota-se, também, que há um aumento na fila 

se comparado ao cenário 2, pois o estoque de segurança é incorporado ao estoque 

para o atendimento da demanda.  

Ao se incorporar um estoque de segurança, o modelo se torna mais viável por 

reduzir os custos de falta, mesmo havendo um aumento dos custos. O problema, 

portanto, é reduzir ao máximo o estoque de segurança sem comprometer os níveis 

de serviço, considerando diferentes valores de variação de demanda. Os resultados 

do planejamento de experimentos apresentados na próxima seção ilustram a 

aplicação do modelo nessa tarefa. 

 

 PLANEJAMENTO DE EXPERIMENTOS 4.7
 

O planejamento de experimentos foi realizado com os dados da empresa Sky 

Brasil Serviços. Primeiramente, foi definido o objetivo do planejamento, que era o de 

minimizar o estoque de segurança, através das alterações das variáveis (fatores) 

que impactam diretamente no resultado. Os fatores, e seus níveis, usados no 

planejamento são apresentados na Tabela 21. 

As definições dos níveis dos fatores foram feitas com bases em informações 

reais logísticas de capacidade do centro de distribuição escolhido nesse estudo: 

capacidade de recebimento, armazenagem, movimentação e expedição. O desvio 
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da demanda também foi relacionado à realidade da empresa do estudo, quando 

podem ocorrer grandes variações de saídas de material no estoque, devido a alguns 

fatores como, por exemplo, o aumento na demanda e a alteração da premissa de 

utilização.  

Os valores de volume do estoque de segurança indicam a quantidade de 

material medido em dias de estoque. Assim, um volume de 2, significa a compra de 

um volume de material equivalente a 2 dias de estoque. 

Na planilha do Minitab® são colocados os resultados do Arena® referente à 

coleta de dados experimentais (Tabela 22). 

Tabela 21 – Dados dos fatores controláveis 

Fatores Mínimo Máximo 
Estoque de segurança 2 5 
Desvio do lead time de entrega 20% 40% 

 

Fonte: Próprio autor 

 

Tabela 22 – Planilha de resultados do nível de serviço no CD 

Estoque de Segurança 2 2 5 5 
Desvio da demanda 20% 40% 20% 40% 

R
es

ul
ta

do
 A

re
na

 N
ív

el
 d

e 
 

At
en

di
m

en
to

 

0,99219 0,96363 0,97147 0,97315 
0,99734 0,99627 0,98380 0,97269 
0,98991 0,99391 1,00000 1,00000 
0,98289 0,97662 0,98544 1,00000 
1,00000 0,90138 1,00000 1,00000 
0,98676 1,00000 0,96144 1,00000 
0,93221 0,94990 1,00000 0,94638 
0,99557 1,00000 1,00000 1,00000 
1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 
1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 

Média 0,987687 0,978171 0,990215 0,989222 
 

Fonte: Próprio autor 

Na análise de dados do experimento fatorial são apresentados os fatores 

significativos que influenciam na resposta. É apresentada uma tabela ANOVA e um 

gráfico de Pareto dos efeitos (Figura 18), sendo possível observar que o estoque de 
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segurança (fator A) influencia mais no resultado do que o desvio da demanda (fator 

B). 

Também foram avaliados os efeitos principais e de iteração entre os fatores. 

O gráfico de efeitos principais apresentam os resultados da mudança de uma 

configuração para outra de cada fator, conforme Figura 19. É possível observar que, 

quando se aumenta o fator estoque de 2 para 5 dias, acontece um aumento no 

resultado como esperado. Ao contrário, quando alterado o fator desvio da demanda 

de 20% para 40%, o nível de serviço diminui. Os resultados das alterações dos 

fatores geram a consequência do aumento e diminuição do volume total de dias de 

estoque no CD. 

Figura 18 – Efeitos dos fatores 

 

Fonte: Próprio autor 
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Figura 19 – Efeitos principais para o nível de serviço 

 
Fonte: Próprio autor 

Na sequência, é apresentada a interação entre os fatores de estoque de 

segurança e desvio da demanda (Figura 20). O efeito acontece quando as 

mudanças dos dois fatores ocorrem ao mesmo tempo, ou seja, quando o desvio da 

demanda de 40% combinado com a frequência de 2, é possível observar que o nível 

de serviço diminui; ao contrário do desvio da demanda de 20% com o estoque de 

segurança de 5. Na prática, significa que os resultados das combinações dos fatores 

influenciam diretamente no nível de serviço do atendimento do estoque. 

Figura 20 – Interação para nível de serviço do Minitab® 

 
Fonte: Próprio autor 
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Finalmente foi utilizado o otimizador de resposta para encontrar as 

configurações de fatores que fornecerão o resultado do nível de serviço. 

O otimizador produz as seguintes informações apresentadas nas 

configurações dos fatores: primeiro, o valor superior, segundo, o ótimo, e em 

terceiro, a resposta predita para o nível de serviço, conforme Figura 21. 

Os resultados dessa análise indicam que o melhor resultado, minimizando os 

fatores é: Estoque de segurança para 2 dias com a variação de 40% da demanda, 

atendendo assim o nível de serviço de em média 98%. Caso o nível de serviço 

desejado seja maior, é necessário alterar os fatores para que seja possível atender a 

necessidade. Logicamente, as incertezas na demanda não são controláveis, mas a 

variação desse fator no experimento serve para ilustrar a utilização do modelo na 

definição do estoque de segurança em diferentes configurações. 

Figura 21 – Gráfico de otimização do Minitab® 

 

Fonte: Próprio autor 
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CONCLUSÕES  
 

Este trabalho apresentou uma aplicação de simulação a eventos discretos para 

auxiliar no processo de controle de estoque de uma empresa de serviços. O objetivo 

deste estudo foi o de desenvolver um modelo computacional do processo de 

planejamento da quantidade de materiais na cadeia de suprimentos, de forma a 

auxiliar na tomada de decisão quanto ao estoque de segurança de materiais de um 

centro de distribuição de uma empresa de operações de serviços.  

A verificação e validação do modelo, segundo os aspectos considerados, 

mostrou que não há erro de lógica, e os testes estatísticos realizados indicaram que 

não há diferenças entre as médias dos resultados do modelo e do sistema real. 

Trata-se de um resultado importante já que o modelo segue uma metodologia 

diversa da usual ao considerar o material como a principal entidade e representar o 

volume de estoque como filas. 

O planejamento de experimentos demonstrou qual fator gerou mais impacto no 

nível de serviço, indicando que o estoque de segurança influencia mais do que o 

próprio desvio de demanda e fornecendo indícios de como esse primeiro fator pode 

ser usado para compensar variações no segundo. 

Com a simulação, foi possível acompanhar a evolução das variáveis do 

modelo, relacionadas ou não às filas, observar em que condições ocorrem faltas ou 

excesso de estoque e identificar o melhor cenário para auxiliar a opção de compra 

em um dado cenário de demanda estocástica e previsão de vendas. Portanto, 

considera-se que a simulação pode ser utilizada como apoio às tomadas de 

decisões de gerenciamento de estoque, atendendo aos objetivos propostos nesse 

trabalho.  

Concluindo, o modelo apresentado pode ser usado em outros cenários e em 

outras empresas do ramo de serviços, pois é capaz de reproduzir as características 

do perfil da demanda no setor de serviços, no qual há grande divergência entre a 

quantidade a ser comprada; e o verdadeiro perfil da demanda se intensifica à 

medida que se afasta do consumidor final na cadeia de suprimentos. 

 

  LIMITAÇÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 4.8
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Como uma limitação pode-se citar a versão utilizada do software Arena®, 

versão estudante, devido às restrições quanto ao número de entidades no modelo. 

Essa dificuldade não inviabilizou o projeto, mas dificultou a execução do modelo 

para simular o funcionamento do sistema por períodos mais longos de tempo. 

Adicionalmente, uma possibilidade de trabalho futuro consiste em simular 

outros cenários com mais fatores, para obtenção de resultados em cenários mais 

realísticos. Sugere-se, ainda, o acoplamento do modelo a um método de otimização 

para buscar uma solução otimizada. 
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APÊNDICE 
 

A seguir, apresenta-se o contato feito com Fabiana Aparecida da Silva Pons, 
especialista na área de planejamento, para verificar o uso da técnica de validação 
(envio e resposta). 

Contato feito por Elizângela de Jesus Gibelati 

De: Elizangela de Jesus Gibelati  
Enviada em: domingo, 12 de abril de 2015 22:55 
Para: Fabiana Aparecida da Silva Pons 
Assunto: Dissertação - Mestrado 

Fabi, boa noite, 

Preciso de uma opinião de um especialista, sobre o nosso processo de definição de 
dias de estoque. Na tabela abaixo, está descrita a quantidade de dias de estoque 
em cada processo da cadeia de suprimentos. A Filial é a Bahia do material 602088 – 
Cabo RG. A pergunta é se você conseguiria distinguir o resultado do nosso cálculo 
com o que foi simulado por um software? 

Descrição 
Média de 

dias 
Média de 

dias 

Filial 0.20 0.31 

Transporte 0.40 0.30 

Credenciado 1.00 0.99 

 

Grata, 

Elizângela Gibelati | SKY - HDTV É ISSO | Supply Chain - Planejamento | ( 11) 2123-4289 | Av. 
Nações Unidas, 12.901 – 26º Andar – CEP: 04578-910 – CENU Torre Norte – Brooklin/ SP 
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Eli, 

Bom dia 

 Respondendo a sua pergunta, eu não conseguiria distinguir a diferenciação 
de cálculo manual e via sistema. 

Caso o comportamento fosse o mesmo para toda a cadeia eu arriscaria dizer 
que a maior cobertura foi calculada manualmente, ou seja, considerando coeficiente 
maior para algumas ineficiências do processo, porém na tabela abaixo isso não 
reflete para todos os processos da cadeia. Desta forma, não consigo distinguir. 

Qualquer dúvida, me fale, 

 

FABIANA PONS | SKY - HDTV É ISSO | Supply Chain | 55 11 2123 4127 | Av. Nações Unidas, 12.901 - 26º andar 
– CENU Torre Norte - Brooklin/ SP. 

  

 

 


