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RESUMO 

LOBÃO. E. C. Discussão, sistematização e modelamento do processo de 
realização de estudos de simulação. São Carlos: EESC, USP, 2000. 207p. Tese 
(Doutorado). 

Atualmente pode-se verificar um aumento na demanda por estudos de 
simulação causado principalmente por dois fatores: 

necessidade de otimização ele produtos e processos deconente do 
crescimento do grau de competição entre as empresas, e 
aumento da facilidade do uso dos sistemas simuladores gerado pela 
incorporação de novos recursos como inteligência attificial, 
programação gráfica, realidade viltual, etc. 

Esta situação induz a urna falsa impressão que este tipo de sistema 
simulador diminui a demanda de conhecimentos que o analista ou projetista de 
sinmlação precisa dominar para obter resultados válidos e consistentes da 
realização do estudo de simulação. 

O objetivo deste trabaU10 é conshuir uma base de conhedmentos a 
respeito da realização de estudos de simulação que pennita sistematizar uma 
metodologia apropriada para realização de estudos de simulação de eventos 
discretos, e realizar uma investigação sobre os conhecimentos que o 
analista/projetista de um estudo de simulação deve dominar para obter 
resultados consistentes do mesmo. 

Palavras-chave: Sinmlação, Modelagem, Sistemas Baseados no 
Conhecimento, Sistematização . 
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ABSTRACT 

LOBÃO. E. C. Process discussion. systematization and modellu1g of 
simulation studies accomptlshment. São Carlos: EESC, USP, 2000. 207 p. 
Thesis (Doctorate ). 

Recently an increase demand by simulation studies can be verified, caused 
mainly by two factor: 

- need of products and processes optunization due to the growth of the 
competition degree among the companies, and 
- an increase of the easiness of the systems simulators use generated by the 
incorporation o f new resources as artificial ÍJ1telligence, graphic progranuning, 
virtual reality, etc. 

This situation u1duces to a false unpression that this type of system simulator 
decreases the demand of knowledge that the simulation analyst or planner 
needs to domutate to obtau1 valid anel consistent results o f tl1e accomplishment 
of the sumllation study. 
The object1ve of tlus work is to build a base of knowledge regru·du1g the 
accomplishment of simulation studies that allows to systematize a 
methodology adapted for accomplisluneut of studies of sunulation of discreet 
events, and to accomplish an investigation on the knowJedge that tJ1e analyst/ 
plrumer of a simulation study should domiuate to obtain consistent results of 
the same. 

Key Words: Simulation, Modeling, Knowledge Baseei Systems, 
Systematization . 
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Introdução 

1 - INTRODUÇÃO 

O processo de globalização da economia mundial, com a queda de 

barreiras comerciais entre os países permite o fácil acesso das empresas de 

qualquer parte do globo aos mercados domésticos das nações. Este quadro 

resulta num drástico aumento da competição dentro destes mercados, que 

eram cativos das "empresas nacionais". Dentro deste contexto, há a 

necessidade de que estas "empresas nacionais" alcancem maiores niveis de 

competitividade para poderem enfrentar com boas chances de sucesso os 

novos concorrentes vindos das mais variadas partes do mundo. 

Rattner (1990) ressalta a este respeito: 

"Se for válida a tese de mudança do paradigma industrial

tecnológico, caracterizado por uma transição do Fordismo para 

sistemas flexíveis, o Brasil e outros países do terceiro mundo talvez 

encontrem nesse processo sua "janela de oportunidades" para 

efetuar um salto qualitativo no seu desenvolvimento". 



Introdução 

Este novo status quo implica na necessidade de produção de produtos 

com qualidade sempre crescente a preços cada vez menores. Neste novo 

paradigma produtivo resultante do awnento da competitividade, exige-se das 

empresas que busquem aumentar seu poder de competição, o que pode ser 

obtido com providências como (Kostwiak e Gregor (1999); Vendrameto 

(1994)): 

- aumento na qualificação da mão de obra com investimentos em 

treinamento de recursos humanos; e 

- cmies substanciais nos custos das suas diversas atividades, como 

desenvolvimento de novos produtos, operação das instalações, etc. 

Dentre as várias alternativas disponíveis, a simulação é uma das 

fenamentas mais eficazes para alcançar estes objetivos com custos 

efetivamente reduzidos quando comparados com os custos da realização das 

mesmas tarefas utilizando os sistemas reais (DaimJer-Benz, 1995-II). A 

execução de um estudo de simulação para obtenção de infonnações a respeito 

do sistema em estudo traz consigo mna série de vantagens: 

- pennite que fenômenos de dmação muito curta sejam observados em 

detalhes, reduzindo-se a velocidade em que o "tempo virtual" flui, 

executando-se uma replicação de simulação "passo a passo" (Akbay, 

1996); 

- pennite também que fenômenos de dw·ação muito longa seJam 

executados de fonna acelerada, podendo então ser observados em um 

periodo cmio de tempo fazendo-se o "tempo VÍliual" fluir mais 

rapidamente (Akbay, 1996); 
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- possibilita prever e evitar os acidentes e/ou incidentes que 

frequentemente ocorrem quando da implantação de um sistema real 

(Ranky, 1983); 

- dmante atividades de capacitação de recmsos humanos, evita que 

equipamentos e profissionais em treinamento sejan1 expostos a riscos 

desnecessários (Drews e Weyrich, 1997); 

- dispensa a constmção de protótipos para testes, o que pennite poupar 

recmsos econômicos e de emprego de pessoal (Drews e Weyrich, 1997); 

Os sistemas de simulação apresentam uma evolução que pode ser vista 

como conseqüência do desenvolvimento do conhecimento humano nas 

tecnologias (informática, eletrônica, etc.) de suporte. Assim, para consttução 

de wn modelo nos primeiros sistemas de simulação exigia-se que os 

profissionais que trabalhavam nesta área possuíssem amplos conhecimentos 

sobre programação de computadores, delineamento de experimentos, 

ferramentas estatísticas, modelagem e sobre o funcionamento do sistema em 

estudo (Lobão e Porto, 1996). 

No entanto, atualmente o estado da rute em eletrôtúca e informática 

possibilitou a incorporação de uma série de recursos aos novos ambientes pru·a 

desenvolvimento de estudos de simulação, tais como: 

intetface gráfica de diálogo com o usuário, que pennite uma 

utilização mais runigável do software (KJingstam e Gullander, 1999); 

- programação gráfica com manipulação de objetos parametrizáveis que 

facilitam bastante a tarefa de desenvolvimento de modelos (ProModel, 

1994); 
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- recursos de realidade virtual que possibilitam maior interatividade 

com os usuátios (Kim et al .. , (1998), Jones e Cygnus, (1993)); 

- módulos de inteligência rutificial pru·a vetificação de inconsistências no 

modelo construído (Padgett e Padgett, 1995); 

- módulos de sistemas especialistas e/ou sistemas tutores para auxilio na 

execução das diversas fases do estudo (Macpherson e Reddy, 1996), 

(Aussenac-Gilles e Matta, 1994)); etc. 

Estes recmsos trazem uma série de facilidades ao usuário durante o 

processo de construção do modelo para simulação. Auxiliam-no dmante o 

processo, suprindo algumas possíveis deficiências de conhecimentos 

apresentadas pelo mesmo. 

1.1 -Justificativas 

Estes dois fatores anteriormente mencionados (aumento da demanda por 

simulação que é gerado pelo acinamento na competição industrial, e aumento 

da facilidade do uso de sistemas simuladores) conduzem a um quadro que 

permite que pessoas sem o preparo adequado realizem estudos de simulação. 

Estes estudos no entanto, na maioria das vezes conduzirão a resultados sem a 

necessátia consistência com o mwtdo real. Esta situação pode trazer graves 

conseqüencias pru·a operadores, pru·a o meio ambiente e para a comunidade, 

tanto do ponto de vista de sua integridade quanto do ponto de vista econômico . 

Esta afirmação pode ser apoiada ainda em Kom et al., (1999); que em 

"Application of mult:iparadigm simulat:ion techniques to manufacturing 

process", ressaltam as dificuldades que surgem pru·a os usuários de simulação 
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quando tem os primeiros contatos com um simulador de nova geração, que 

incorpore as novas tecnologias acima mencionadas. 

Diversos estudos e trabalhos técnicos têm sido publicados relatando o 

desenvolvimento e aplicação dos mais diversos tipos de simuladores 

inteligentes (Perera e Liyanage (2000), Ehrlich e Lilegdon (1996), Vitanov et 

ai., (1994), Calori et ai., (1994)). Estes auxiliam o usuário de simulação nas 

possíveis deficiências de conhecimentos que eventualmente os mesmos 

possam apresentar com relação a algumas das áreas acima citadas. 

De acordo com trabalhos publicados no entanto, pode-se detectar que um 

tema tem sido negligenciado pelos pesquisadores: é nítida a ausência de 

trabalhos que abordem o processo de desenvolvimento de estudos de 

simulação com enfoque direcionado à sistematização do mesmo, 

considerando-se ainda os conhecimentos envolvidos para realização de cada 

uma de suas fases . 

E o processo de planejamento e execução de um estudo de simulação é 

justamente uma área de conhecimento onde a experiência acumulada 

representa um fator decisivo no sucesso do projeto, conforme afirma Pereira 

(1993): 

" ... pode-se aprender facilmente a utilização de um software, no 

entanto a tarefa de especificação só é dominada com o tempo, e 

demanda experiência ... ". 

Tem-se ainda que, este tipo de tarefa, dependente da experiência 

acumulada das pessoas é justamente aquela onde a aplicação de sistemas 

baseados em conhecimento é mais indicada e produz as melhores relações 
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custo/beneficio, conforme afinnam diversos autores, como Turbau, (1992); 

Hannon e Sawyer, (1990); Belliot, (1993); Rich e Knight, (1993). 

1.2 - Objetivo 

Neste trabalho, o objetivo principal é construir e discutir uma base de 

conhecimentos que permita modelar e sistematizar o processo de realização de 

esh1dos de simulação (especificamente para sistemas de manufamra discretos). 

O processo de simulação de sistemas de manufahrra a eventos discretos é 

abordado sob dois aspectos principais: 

- uma discussão sobre a metodologia apropriada para realização de 

esh1dos de simulação de eventos discretos, que resultará na proposição 

de um modelo que possibilite sistematizar o processo e permita a sua 

execução por etapas; e 

- quais as áreas de conhecimentos deverão ser dominadas por um 

profissional (ou uma equipe de profissionais) para realizar cada uma 

das etapas do processo de simulação discutido. 

1.3 - Metodologia 

Para otimizar a tarefa de aquisição de conhecimentos que fomecerá as 

informações para discussão do processo de simulação, será necessária a 

utilização de uma metodologia apropriada. De forma a propor uma 

metodologia que seja adequada a este caso, inicialmente serão abordados 
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diferentes tipos de conhecimento, os quais serão agrupados de acordo com a 

sua profundidade (quantidade de infonnação que o mesmo contém). Serão 

também abordadas diversas fenamentas e metodologias de aquisição de 

conhecimento. Será então construída uma estrutura de referência para 

sequenciamento do uso destas fenamentas de acordo com a fase do processo 

de aquisição do conhecimento que está sendo executada e o tipo de 

conhecimento que se pretende coletar (considerando-se a classificação dos 

tipos de conhecimento proposta). 

Diferentes fontes de informações setvirão de base para coleta de dados: 

livros e artigos técnicos publicados; 

disciplinas do programa de pós-graduação da área de concentração 

em Engenharia Mecânica da EESC/USP, campus de São Carlos; 

visitas a empresas que fazem uso da simulação no seu dia-a-dia, 

sejam como desenvolvedoras e/ou representantes comerciais, ou ainda 

como consultoras ou usuárias finais de simulação, e 

entrevistas com especialistas. 

A partir deste conhecimento coletado, será discutido e analisado o 

processo de realização de um estudo de simulação desde o seu início até o 

final. Serão abordados ainda quais os conhecimentos necessários para 

realização deste estudo, procurando identificar junto a organizações que 

trabalham com simulação, quais os temas apresentam uma deficiência maior. 
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1.4 - Estruturação do trabalho 

Visando obter uma melhor organização deste traballio, esta tese foi 

dividida em 7 capítulos, os quais serão descritos a seguir. 

No capítulo 2 "Revisão Bibliográfica'' , será apresentada uma revisão 

sobre asstmtos relacionados com o tema deste trabalho. Serão abordados: 

os sistemas baseados no conhecimento: seu histórico de 

desenvolvimento; os sistemas especialistas, algumas de suas aplicações, 

os beneficios que podem ser obtidos de sua utilização; e sua arquitetura 

comentando os seus diversos módulos; 

- a tarefa de aquisição de conhecimento: o processo de aquisição, ações 

preparatórias, alguns dos problemas mais comuns que podem aparecer, 

a seleção de fontes de conhecimento; 

- simulação: seus conceitos básicos, o histórico de seu desenvolvimento, 

uso e algumas das áreas de aplicação, e uma revisão dos trabalhos que 

abordam o desenvolvimento do processo de simulação. 

No capítulo 3 "Aquisição de Conhecimento", será abordada a tarefa de 

aquisição do conhecimento. Serão discutidos os tipos de conhecimento, para 

os quais será proposta uma classificação de acordo com a quantidade de 

informações que o mesmo contém. Será também realizada wna discussão 

sobre as técnicas e ferramentas de aquisição de conhecimento que, levando em 

consideração a classificação proposta anteriormente, servirá de embasamento 

para proposição de um sequenciamento das técnicas e ferramentas de 

aquisição a serem utilizadas para construção da base de conhecimento. 
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No capítulo 4 "O Processo de Simulação", será apresentada uma 

proposta de um roteiro para sistematização de estudos de simulação, sobre o 

qual será embasado o processo de aquisição de conhecimento para construção 

da base de conhecimentos sobre estudos de simulação. Este roteiro proposto é 

resultante da exploração inicial das seguintes bases de conhecimento: 

livros publicados na área; 

artigos e trabalhos técnicos recentemente publicados em congressos e 

revistas técnicas; 

- notas de aulas de disciplinas do programa de pós-graduação da 

Universidade de São Paulo; 

entrevistas com pesquisadores do laboratório de simulação e controle 

de eventos discretos do departamento de engenharia mecânica da 

EESC/USP; 

experiência do próprio autor deste trabalho no desenvolvimento de 

estudos de simulação. 

A partir deste roteiro, serão realizadas entrevistas e discussões com 

especialistas de algumas empresas e universidades que utilizam a simulação 

como wna ferramenta de apoio à tomada de decisão. Esta etapa permitirá que 

este roteiro proposto seja então emiquecido e refinado até que venha a resultar 

num modelo fmal para sistematização do processo de realização de um estudo 

de simulação. 

No capítulo 5 serão comentadas e discutidas as etapas de aquisição de 

conhecimento realizadas em empresas e universidades. Estas etapas tomarão 

por base a discussão sobre as ferramentas de aquisição de conhecimento 

(Capítulo 3) e o roteiro proposto para sistematização de estudos de simulação 

(Capítulo 4). 
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No capítulo 6 serão discutidas e analisadas as informações obtidas junto 

aos especialistas em simulação. Serão apresentados: 

um modelo gráfico que sintetiza as informações contidas no capíhllo 

anterior; 

consh11ção de um modelo que pennite sistematizar um esh1do de 

simulação; e 

uma investigação sobre quais as áreas de conhecimento deverão ser 

dominadas por um profissional (ou uma equipe de profissionais) para 

realizar cada uma das etapas do processo de simulação discutido nas 

seções anteriores. 

O CapíhJlo 7 apresenta as conclusões deste h·abalho, bem como algumas 

propostas de fuh1ros h·abaU10s que poderão vir a ser realizados utilizando-se 

como subsídios as infonnações aqui contidas. 

Finalizando, são apresentadas as referências bibliográficas citadas nesta 

tese e lllll anexo contendo um exemplo de como a base de conhecimentos 

poderá ser implementada numa esh·utura de regras de produção. 
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CAPÍTULO 2- REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Na constmção de um modelo para sistematização de estudos de 

simulação como o proposto neste trabalho, é necessário o entendimento de 

conceitos envolvidos na aquisição de conhecimentos, e sobre o processo de 

desenvolvimento de estudos de simulação. Sendo assim, neste capítulo é 

apresentada mna revisão sobre assuntos relacionados com estes temas. São 

abordados: 

- os sistemas baseados no conhecimento e sistemas especialistas: 

seu histórico de desenvolvimento, algumas aplicações, beneficios 

de sua utilização e arquitetura; 

A aquisição de conhecimento: o desenvolvimento do processo 

de aquisição, algumas ações preparatórias, seleção de fontes de 

conhecimento; 

- a simulação: alguns conceitos básicos; seu histórico de 

desenvolvimento, e algumas áreas de aplicações. 

11 



·' 

Capítulo 2 - Revisão Bibliográfica 

2.1- Arquivos de Informações 

O fluxo e a disponibilização de infonnações, foram fatores fundamentais 

na determinação da agilidade e competitividade das grandes organizações e 

corporações desde o itúcio do desenvolvimento das mesmas. 

Num primeiro momento, os esforços estavam concentrados na aquisição 

e disponibilização de infonnações a respeito de temas relevantes a 

administração da organização - e centravam-se em metodologias e tecnologias 

tanto para adquirir e ftltrar estas infonnações quanto para fazê-las fluir dentro 

da organização. 

Uma vez consolidada esta fase, a conida pela competitividade apontou 

para o enriquecimento destas bases de informações. O novo paradigma exigia 

não mais apenas uma grande quantidade de infonnações, mas a construção de 

bases de dados onde estas informações estivessem conelacionadas, pennitindo 

assim a otimização do processo de orgatúzação, recuperação e manipulação 

das mesmas. Houve então uma ênfase na utilização de bancos de dados 

relacionais, que vieram a receber um enorme impulso com o desenvolvimento 

da infonnática e o aparecimento de programas computacionais para 

gerenciamento e manipulação de bancos de dados. 

Novamente consolidada mais uma fase, a competição entre as 

organizações impõe um novo paradigma sobre estas bases de itúonnações, e 

não bastam mais a armazenagem e manipulação de dados correlacionados: a 

sobrevivência depende agora da capacidade de annazenar a maneira como 

estes dados são gerados; ou ainda - como estes devem se relacionar. Ou seja: 

nesta nova fase é necessário o annazenamento do conhecimento, em bancos de 

dados que passam a ser denominados Bases de Conhecimentos. 
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Uma constatação no entanto pode ser ressaltada: os processos e 

metodologias empregados para consh"tlção destas bases de 

informações/dados/conhecimentos ainda podem ser utilizados, apenas 

recebendo adaptações e melhorias de acordo com as novas tecnologias que se 

apresentam. 

Serão abordadas as bases de conhecimento dentro do contexto de uma 

das fenamentas mais utibzadas e mais aprop1iadas para sua disponibilização e 

mruúpulação: os sistemas especialistas. 

Mais adiante será apresentada uma discussão sobre a relação enh·e o tipo 

de problema abordado e as fenamentas de aquisição de conhecimento mats 

indicadas para o caso em questão. 

2.2 - Sistemas baseados no conhecimento 

Os programas computacionais podem ser subdivididos em dois 

subgmpos: o grupo de programas convencionais e o gmpo de programas de 

inteligência artificial. Os programas de inteligência attificial podem ser vistos 

como um subgmpo dos programas computacionais convencionais que chegam 

aos seus resultados através da execução de heurísticas, enquanto que os 

programas computacionais convencionais chegam a seus resultados ah·avés da 

execução de algoritmos seqüenciais. Os sistemas baseados em conhecimento 

por sua vez, podem ser vistos como um subconjunto dos programas 

computacionais desenvolvidos utilizando algorihnos de inteligência rutificial. 

Este subconjunto é fonnado por aqueles programas que tornam explicito o 

domínio do conJ1ecimento, além de sepru·á-lo do restru1te do sistema em um 

módulo independente geralmente denominado de Base de Conhecimento. 
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Já os sistemas especialistas podem ser vistos como um subconjunto dos 

sistemas baseados em conhecimento, compreendendo uma parcela destes que 

é utilizada algumas vezes substituindo (e na ma i mia das vezes, multiplicando) 

a presença de peritos humanos na resolução de programas complexos do 

mtmdo real; problemas estes que exigem a atuação de um perito para sua 

solução. 

Esta relação de domínio entre as diferentes classes de programas para 

computadores é explicitada na figura 2.1 a seguir. 

Programas de computadot·es 

Pro~ramas 

computacionais 

COJI\'enclonais: 

executam algoritmos. 

Begin 

qual o valor de ·a· '? 

qual o valor de 'b' ? 

qual o valot de ·c·'? 

õ = (b~- -l ac)1 '~ 

x1 = (-b +o) /la 

:\2 = ( b - 8) /2a 

end 

comportamento inteligente através d1 

habilidade do uso de heurísticas 

tomam explicito o domfllJO 

cOnlu:cimenU>, além de 

Figura 2.1 -Relação de domínio entre os sistemas especialistas, sistemas baseados em conhecimento, 

inteligência artificial c programas computacionais (Resende et ai. , I 997). 

Assim, pode-se dizer que todo sistema especialista é um sistema baseado 

no conhecimento, e que todo sistema baseado no conhecimento é um 

programa de inteligência artificial. Porém esta não é uma relação bimúvoca; e 
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o raciocínio mverso não é verdadeiro. Pode-se diferenciar os programas de 

inteligência artificial dos sistemas computacionais convencionais basicamente 

pelas características indicadas na tabela 2.1 a seguir. 

Tai.Jela 2.1- Diferenças entre programas convencionais e de inteligência artificial 

Programa de inteligência artificial Programa computacional con\'cncional 

Chegam a seus resultados através da Chegam a seus resultados através da execução 
execução de heurísticas de algoritmos 
Simulam o raciocínio humano. Inferem e Efetuam tarefas puramente mecânicas 
fazem julgamentos 
Manipulam símbolos e conceitos Manipulam exclusivamente números e 

caracteres 

Conforme já mencionado, um sistema especialista é um tipo programa de 

inteligência rutificial que possuí a capacidade de resolver problemas 

suficientemente complexos tal que, quando resolvidos por pessoas exigem a 

atuação de um profissional perito no domínio de conhecimento em questão. 

Belhot (1993) ressalta que existe pouca concordância entTe os pesquisadores 

sobre quais os programas podem ser adjetivados como sistemas especialistas, 

na diferenciação entre os sistemas especialistas e os sistemas baseados no 

conhecimento. Várias defu1ições propostas por diferentes autores para os 

sistemas especialistas podem ser encontradas na literatura, como por exemplo: 

"Os sistemas especialistas são programas computacionais que solucionam 

problemas que normalmente são solucionados por e:;,pecialistas humanos" 

(Rich e Knight 1993); 

"Um sistema especialista é um COI?}unto de programas de computador que 

tentam igualar ou supemr a habilidade humana, aplicando as técnicas de 

inferência lógica a mua base de conhecimento" (Brooks, 1987); 
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"Um sistema especialista é um programa de computador inteligente que 

usa conhecimento e procedimentos de inferência para resoiFer problemas 

que sc"io d(fíceis o Si!ficiente para exigir uma sign(ficatil'a especialização 

humana para sua solução" (Grant, 1986); 

2.2.1.- Histól'ico do desenvolvimento dos sistemas especialistas 

Os pri11cipais fundamentos para desenvolvimento de pesqutsas em 

inteligência attificial foram estabelecidos na década de 1950. Desta época é o 

desenvolvimento da linguagem LISP, assim como o itúcio dos estudos do 

processo de tomada de decisão em termos de regras e fatos condicionais por 

psicólogos que eshtdavam o processo cognitivo (Belhot, 1993). 

Na década de 1960 os pesquisadores tentavam simular o processo de 

raciochúo humano buscando mna metodologia generalista que pennitisse a 

resolução de uma vasta gama de problemas; isto é: buscavam um método de 

resolução de problemas de propósito geral, que possibilitasse a resolução de 

diferentes tipos de problemas com um índice de desempenho 

aproximadamente tnúfonne. Este se mostrou wn caminho equivocado no 

entanto; e uma nova direção de pesquisa foi então proposta durante a década 

de 1970: a de enfatizar não tanto o esquema de inferências para resolução dos 

problemas, mas principalmente a quantidade de conhecimento que se poderia 

embutir nos programas - e isto levou ao desenvolvimento de programas 

especializados na resolução de determinados tipos de problemas; os quais 

passam a ser denominados sistemas especialistas. Alguns autores (Belhot, 

1993; e Genaro 1986) ressaltam que a Universidade de Stanford foi pioneira e 

principal centro de pesqutsa desenvolvedor dos pnmetros sistemas 
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especialistas. Genaro ( 1987) ressalta ainda que os pnmetros sistemas 

especialistas começaram a surgir comercialmente a partir de 1980 e alguns 

exemplos são o DENDRAL, o MYCIN e o PROSPECTOR. A figura 2.2 

(Waterman, 1986) esquematiza a evolução dos focos de estudo adotado no 

desenvolvimento da tecnologia da inteligência at1ificial. 

Alta 

POTÊNCIA DO 

PROGRAtv1A 

baixa 

Uso <l)>.'tcnsivo do w nhccimentu espocifi.:o de alta 

qualidade sobre alguma área limitada dt! problema 

para c.Yiar programas altamente especializados 

Procura de métodos gemis para aperfeiçoar 

representação e pesquiS3, ~adas na 

criação de programas especializados 

P~-squisa dt! métodos gerais de solução de 

problemas e criação de progr;~mas de 

1960 1970 1980 

Figura 2.2- Evolução dos focos de pesquisa em inteligência artificial (\Vatenuan, 1986) 

2.2.2 - Beneficios do uso dos sistemas especialistas 

Muitos beneficios podem ser obtidos da implementação e aplicação de 

sistemas especialistas nos mais diversos tipos de organização, seja em 

substituição a peritos hmnanos, ou em colaboração com os mesmos. Alguns 

destes beneficios são comentados a seguir: 

- muitas tarefas que exigem o conhecimento de um especialista na sua 

resolução podem ser classificadas como rotineiras, não exigindo 

criatividade; apenas o conhecimento acumulado. Para execução deste 

tipo de tarefas o perito pode ser substituído por um sistema especialista, 
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sendo então liberado para atuação em tarefas que exijam criatividade, 

interagindo com estes problemas apenas em raras ocasiões ; 

- um perito é um funcionário de alto custo por causa de seu grau de 

qualificação. Desta f01ma, o uso de wn sistema especialista pode 

"multiplicar" a presença do mesmo dentro da empresa, como se o 

mesmo estivesse em vários lugares ao mesmo tempo, pois o sistema 

especialista contém uma boa pat1e de seu conhecimento. 

- quando o cone um afastamento do perito, seja temporário (caso de 

doença, viagem, etc.) ou definitivo (demissão, falecimento) o uso de 

sistemas especialistas permite que o conhecimento do perito (ou ao 

menos uma palie significativa do mesmo) penuaneça sob donúnio da 

orgatúzação; 

- em situações de alto risco, o emprego de sistemas especialistas permite 

que o conhecimento e a experiência do perito possam estar a disposição 

das pessoas que trabalham nestes locais altamente perigosos (usinas 

nucleares, hospitais de doenças infecciosas, etc.), sem a necessidade de 

se colocar em risco também a vida de mais uma pessoa (no caso, o 

especialista). 

- na fonnação de recursos humanos, o emprego de sistemas especialistas 

muitas vezes atuando como sistemas tutores permite que a transmissão 

de conhecimento seja realizada na ausência (ou com a presença de um 

reduzido número) de peritos. Assim, um grande grupo de usuários pode 

ter acesso á experiência do especialista, pennitindo a otilnização do 

uso deste conhecimento . 
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2.2.3 - Atllicações de sistemas especialistas 

Em concordância com a grande qum1tidade de vantagens que podem 

advir do emprego dos sistemas especialistas (comentadas no item anterior), 

tem sido grande a vm·iedade de aplicações dadas aos mesmos nas mais 

diversas áreas de conhecimento, confonne alguns exemplos listados a seguir: 

diagnose médica: um dos prm1e1ros sistemas especialistas 

desenvolvidos, o MYCIN é um programa utilizado pm·a auxiliar na 

análise e diagnóstico de casos clínicos, mais especificamente, de 

doenças ligadas ao sm1gue (Shortlife, 1975); 

- estudo compmtamental: o sistema P ARR Y (Colby, 1975) foi 

desenvolvido para testar teorias psicológicas sobre o compmtamento 

humano; 

- consultoria de corretagem: o Unde1writing Advisor é um sistema 

especialista desenvolvido sob encomenda de algumas companhias 

seguradoras dos USA pm·a aconseU1amento de seus conetores na tarefa 

de detenninar o valor das apólices (Hannon, 1988); 

- bioquímica: o DENDRAL realiza inferências sobre estmturas 

moleculares de compostos desconhecidos usando dados de 

espectroscopia de massa e análise de ressonância magnética (Belhot, 

1993); 

- geologia: o Stanford Research Institute desenvolveu o PROSPECTOR, 

um sistema especialista para auxílio na prospecção de depósitos de 

nilnérios. O PROSPECTOR descobriu um depósito de molibdênio nos 

EUA, em 1980 (Belhot, 1993); 
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- telecomunicações: nos Estados Unidos, as forças armadas tem feito uso 

do EXTELC-S YS (Tripler Army Medica/ Cenler Experl Teleplwne 

Cor~(lguration System), um sistema especialista projetado para auxiliar 

a distribuição e configuração de linhas telefônicas em uma base militar 

dos U .S.A., no Hawai. (Turban, 1992) 

2.2.4 - Uso de sistemas es(Jecialistas em simulação 

Conforme já ressaltado no capítulo 1, o amplo desenvolvimento 

tecnológico observado nos últimos tempos, tanto no que tange a equipamentos 

quanto a programas computacionais, aponta para uma tendência de um uso 

cada vez maior de sistemas baseados no conhecimento por ambientes/sistemas 

simuladores. Vários trabaU10s foram publicados nos últimos anos relatando 

esta relação em diferentes níveis e formas de integração. 

Macpherson e Reddy, (1996) relatam o desenvolvimento de um sistema 

para projeto de fontes de tensão chaveadas onde, a partir dos dados de 

especificação do cliente, um sistema especialista gera um projeto da mesma 

que tem então seu funcionamento simulado em um software do tipo SPICE. O 

resultado desta simulação pode então ser confrontado com aqueles esperados, 

e possíveis modificações são propostas na especificação do projeto, 

realimentando o processo até que um resultado satisfatório seja atingido. 

Aussenac-Gilles e Matta ( 1994) apresentam uma metodologia de resolução 

de problemas (prob/em solving) que faz uso da simulação para, a partir de 

algumas hipóteses iniciais, chegar á solução do problema proposto. 

Vitanov et ai. , (1994) apresentam um sistema baseado no conhecimento 

para otimização do processo de modelagem (KANfOS - K.nowledge Assisted 

Nlodelling anel Optmization System) de sistemas flexíveis de manufatura 
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(FMS) que realiza em tempo real a checagem e validação dos modelos 

construídos. 

Calori, et ai. ( 1994) apresentam um sistema baseado no conhecimento 

denominado FRAME que auxilia o usuário durante o processo de construção 

de modelos para estudos sobre poluição do ar. 

Rozenblit e Hu, ( 1992) utilizam os resultados de um simulador para 

alimentar um sistema especialista que auxilia o projetista na especificação de 

parâmetros de projeto de sistemas complexos, utilizando o conceito SES 

(System Entity StntchJre). 

Heggestad (1991), em "Expert systems in conununications system 

control" relata o uso da simulação em atividade de treinamento e qualificação 

profissional, utilizando um sistema especialista como "h1tor" do operador 

trainee. 

2.2.5 - Arquitetura dos sistemas eSJ)ecialistas 

Resende (1990) ressalta que uma das principais características dos 

sistemas especialistas é a sua modularidade. Em acordo com esta afinnação, 

vát·ios autores (Rolston (1988); Hannon e Sawyer, (1990); Belhot (1993); 

Corrêa ( 1994 ); Turban ( 1992)) descrevem estmh1ras modulares para os 

sistemas especialistas, as quais podem ser sintetizadas na figura 2.3 como 

composta basicamente pelos seguintes módulos: 

- a interface homem máquina; 

- o motor de inferências; 
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USUÁRIO 

- a base de dados, e 

a base de conhecimento 

I 

N 

T 

E 

R 

F 

A 

c 
E 

SISTEMA ESPECIALISTA 

MOTOR DE 

TNFERÊNCIJ\S 

Figura 2.3 - Arquilelura dos sislemas cspecialislas 

Onde o motor de inferências, é o módulo que realiza o processamento das 

infonnações contidas na base de conhecimento com a fmalidade de resolver o 

problema. Neste módulo estão contidas funções que em algtms dos modelos 

encontrados na literatura encontTam-se separados, como por exemplo - a 

função de explicação sobre a linha de raciocínio adotada, as funções de 

aquisição de conhecimentos e de refinamento e enriquecimento do conteúdo 

da base de conhecimento. A "Interface com o usuário" realiza a função de 

commúcação do sistema especialista com o usuário, e que permite que este 

"converse" com o sistema. A base de dados é uma área de memória 

temporária, que annazena informações não permanentes geradas e 

manipuladas dmante o processo de raciocúúo para resolução dos problemas. A 

base de conhecimento é uma base de dados que contém o conhecimento 

extraído de especialistas e de outras fontes. Este conhecimento é orgatúzado 

em uma forma estruturada de maneira permitir que o motor de inferências 
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possa manuseá-lo na busca de uma solução para o problema apresentado pelo 

usuário. A base do conhecimento de um sistema especialista constitui-se em 

um dos principais temas deste trabalho e será tratada em detalhes a partir deste 

ponto. 

2.3 - Base de conhecimento 

Uma base de conhecimento pode ser definida como um arquivo ou base 

de dados (computacional ou não) cujo conteúdo é um conjunto de fragmentos 

de conhecimento obtido de uma ou mais fontes. Esta porção de conhecimento 

deve ser restrita a um domínio específico de conhecimento e deve estar 

armazenada de uma maneira adequada a pennitir seu manuseio para utilização 

na resolução de problemas. Assim poderá ser explorada a grande vantagem 

dos computadores em relação aos seres humanos no que diz respeito as 

variáveis "velocidade de processamento" e "repetibilidade dos resultados" . A 

aquisição, filtragem, organização e representação do conhecimento para 

constTução de uma base de conhecimento é feita pelo engenheiro do 

conhecimento em um processo denominado elicitação do conhecimento. 

Alguns importantes fatores a serem considerados na construção de uma 

base ele conhecimento são ressaltados por Belhot (1993): 

- qual o conhecimento necessário para consh·nção da base; 

- como adquirir este conhecimento; 

- onde pode ser coletado, e 

- como representar este conJ1ecimento. 
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No decorrer deste trabalho, serão abordadas estas questões através de 

uma análise bem fundamentada das altemativas que se apresentam. 

2.4 - Aquisição do conhecimento 

O processo de constmção de um sistema baseado no conhecimento pode 

ser decomposto em várias etapas, tais como as citadas por Turban ( 1992): 

- aquisição do conhecimento; 

- representação do conhecimento ; 

-validação do conhecimento; 

- implementação do sistema e 

- refmamento. 

Embora existam decomposições do processo diferentes da acima citada, 

diversos autores (Rich e Knigth, 1993, Turban, 1992; Firlej e Heleus, 1991; 

Hatmou e Sawyer, 1990) concordam na afim1ação de que a fase de aquisição 

do conhecimento é talvez a mais complexa e trabalhosa, e cmcial na obtenção 

de sucesso na construção do sistema baseado em cmútecimento. Gonçalves 

(1986) ressalta que algm1s casos de aquisição de conhecimento exigem uma 

abordagem "ad hoc" para sua implementação. 

O profissional que realiza a tarefa de aquisição do conhecimento é 

chamado de engetú1eiro do conhecimento, e de acordo com a patticipação 

deste no processo, o mesmo pode ser classificado em convencional, direto e 
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automático (figura 2.4). Na abordagem convencional, o engenheiro do 

conhecimento faz o inte1faceamento entre o especialista, detentor do 

conhecimento, e o sistema baseado no conhecimento. Este é o método mais 

seguro e mais utilizado para sistemas de grandes dimensões. Na abordagem 

direta, o próprio especialista constrói a base de conhecimento. Esta 

metodologia apresenta uma séria desvantagem, que é a influência do modo de 

pensar e de agir do próprio especialista (do te1mo em inglês "bias ") na base 

de conhecimento a ser construída. Na abordagem automática, o especialista 

interagindo com uma ferramenta computacional de aquisição de conhecimento 

constrói o sistema, também sem interferência do engenheiro do conhecimento. 

Estes dois últimos métodos geralmente são utilizados na construção de 

sistemas mais simples e de pequeno porte. 

especialista engenheiro do conhecimento base de conhecimento 

abordagem automática 

especialista ferramenta computacional base de conhecimento 

abordagem direta 

especialista base de conhecimento 

Figura 2.4 - Abordagens de aquisiçi!o de conhecimento 
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2.4.1 -O JU'ocesso de aquisição do couhecimento 

Assim como o processo de construção de um sistema baseado em 

conhecimento pode ser subdividido em fases, a tarefa de aquisição de 

conhecimento também pode ser abordada desta maneira, de fonna a tomar 

mais facilmente gerenciável o processo. Dentre as fases do processo de 

aquisição, aquela que talvez demande maior tempo e esforço é a etapa de 

elicitação, que pode ser vista como a "garimpagem" de porções bmtas de 

conhecimento a serem lapidadas posteriormente pelo engenheiro do 

conhecimento, e que é definida por Ou ida e Tasso ( 1994) como: 

" .. . elicitação é o processo de explorar uma base de conhecimento 

de forma a extrair a informação bruta - dados verbais, textuais e 

descritivos - para serem mais tarde organizados em itens de 

conhecimento. " Guida e Tasso {1994) 

Pereira (1993) divide a constmção de uma base de conhecimento em 

etapas: 

- imersão no conhecimento, que envolve a familiarização com o 

assunto 

-organização do conhecimento, que envolve a elaboração das relações 

entTe porções de conhecimento, e 

- depuração do conhecimento, que envolve a verificação e validação 

da base de conhecimento construída. 
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Guida e Tasso (1994) também subdividem o processo em etapas, de 

maneira bem semelhante a Pereira (1993): 

- elicitação do conhecimento~ 

- codificação do conhecimento, 

- implementação da base de conhecimento, e 

- verificação da base de conhecimento. 

Também o modelo proposto por Turban ( 1992) para o processo de 

aquisição de conhecimento tem uma abordagem similar: 

- identificação do problema ~ 

- conceitualização ~ 

- formalização~ 

- implementação~ 

- testes. 

Ao longo deste trabaU10, será adotada uma abordagem que combina os 

modelos descritos anteriormente, dividindo o processo em 3 fases, confonne 

expresso na tabela 2.2 a seguir: 

Tabela 2.2- Abordagem para constmção de uma base de conhecimento: 

FASE ATIVIDADES ENVOLVIDAS 
1 - Imersão no conl1ecimento - identificação do problema; 

- familiarização com o conhecimento 
- organização das inter-relações entre porções do 

conhecimento 
2 - Depuração - verificação e validação dos conhecimentos 

acumulados na fase anterior; 
- enriquecimento da base de conhecimento 

construída na fa se anterior 
3 - Reorganização - reorganização das inter-relações entre porções 

do conhecimento de acordo com as novas 
informações obtidas 

27 



Capítulo 2 - Revisão Bibliográfica 

2.4.2 -Considerações •·elevantes à aquisição do conhecimento 

Conforme anteriormente salientado, a aquisição do conhecimento é uma 

tarefa bastante complexa e trabalhosa, e sendo assim, é natural que muitos 

obstáculos apareçam durante a sua execução. De maneira a superar estes 

obstáculos, serão apresentadas a seguir: 

algumas ações preparatórias que facilitarão o bom andamento do 

processo; 

os principais problemas que podem ser encontrados na aquisição do 

conhecimento, e 

alguns fatores que influenciam no desenvolvimento do projeto. 

2.4.2.1 - Ações p•·eparatórias 

Em contatos prévios com o especialista visando prepará-lo para a 

entrevista, o elicitador deve deixar bem claro como é o processo de entrevista, 

de modo que o especialista possa preparar-se para o mesmo. Não se deve 

subestimar a influência nociva no processo de fatores como: 

a insegurança do especialista sobre a exatidão de algumas prutes do 

seu conhecimento; 

a insegurança do especialista sobre o sigilo e o uso a ser feito das 

informações fornecidas; 

- da falta de preparo do entrevistado para patticipação no processo; 
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-da falta de preparo do entrevistador para dirigiJ o processo. 

Também é bastante útil a constmção de um pequeno "dicionário do 

domítúo do conhecimento", de fonna que fique bem claro o síg~úficado de 

certos tennos-chave, garantindo que os diversos especialistas a serem 

entrevistados e o elicitador estarão falando sobre os mesmos conceitos quando 

fazem uso de uma determinada palavra. 

Deve-se também elaborar um planejamento prévio de cada rodada do 

processo de aquisição de conhecimento, no qual devem ser minuciosamente 

planejados os seguintes tópicos: 

- qual o objetivo da seção a ser executada (elicitação, refmamento, 

validação); 

- qual o escopo do conhecimento a ser abordado; 

- quais os fatores críticos de sucesso na execução deste tipo de tarefa, os 

quais devem ser o foco ptincipal da tarefa de aquisição; 

- quais as fontes de conhecimento envolvidas; 

- quais técnicas de elicitação serão empregadas; 

- que tipo de recurso de sup01te deve ser providenciado (caneta e papel, 

g~·avador, filmadora, lap top's, gráficos, material bibliográfico, algum 

equipamento de uso do especialista para execução de detemlinada 

tarefa, recursos humanos de apoio, etc.) 

- mn cronograma com as atividades a serem executadas . 
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2.4.2.2 - Fatores que podem influenciar· no sucesso da aquisição do 

conhecimento 

A maneira como o especialista acumulou seu conhecimento é lUn fator 

importante que pode influenciar na sua forma de transmissão do conhecimento 

e deve ser considerado pelo elicitador no momento de interpretar as 

infonnações coletadas. O especialista que acumulou seu conhecimento de 

maneira formal geralmente pode transnúti-lo sob uma forma mais consistente, 

o que poupará ao elicitador bastante traball10 durante a fase de verificação das 

iiúormações recebidas e confrontação com as ii1fonnações vindas de outras 

fontes. 

Outro fator relevante é o estado de espirito do especialista no momento 

do processo de aquisição. É importante portanto que o entrevistador esteja 

atento à influência da personalidade e do bom ou mau humor do especialista 

nos resultados da entTevista. O grau de motivação, a personalidade e o humor 

do especialista podem ser vistos sob dois aspectos, segundo Firl~j e Hellens 

( 1991): 

- motivação intrínseca - é aquela que smge no próprio especialista por 

razões internas, ou por interesse pessoal; 

- motivação extrínseca - razões externas apresentadas ao especialista 

(muitas vezes pelo próprio entrevistador), que motivam-no a continuar 

cooperando ou não. 

Cabe ao elicitador fazer "brotar" no especialista motivação para 

participar do processo. Muitas vezes, ce1tas fenamentas tecnológicas (sistemas 

especialistas em particular, que são a prii1cipal fenamenta para 
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disponibilização das bases de conhecimento) são envolvidas em uma "am·a" de 

que podem realizar tarefas complicadíssimas de maneira muito mais eficiente 

que o homem. Desta forma, algumas pessoas têm "medo" de envolver-se com 

as mesmas, seja pelo motivo de considera-las excessivamente complexas, ou 

então devido ao medo de tomarem-se descattáveis com a implementação de 

tais fenamentas. Em relação a este segundo tópico, deve-se esclarecer ao 

especialista que: 

- o sistema especialista será uma base de conhecimento disponível para 

uso de diversas pessoas, e que portanto poderá ser útil também a eles, 

pois irá incorporar o conJ1ecimento contido em diversas fontes, tais 

como livros, manuais e o conhecimento de diversos especialistas, e 

- o potencial de uso de tais sistemas pode ser muito melhor aproveitado 

se o mesmo estiver sendo utilizado de fonna interativa com um 

especialista do que quando colocado à disposição de um leigo. Firlej e 

Hellens ( 1991) ressaltam que um sistema especialista usado por um 

especialista da área "equivale" a uma equipe de especialistas 

interagindo na resolução de um problema. 

Outros fatores que devem ser considerados de forma a mellwrar o 

rendimento da entrevista: 

- o entrevistador deve evitar falar demais, isto inibe o especialista e o 

deixa confuso, fazendo com que o mesmo passe a responder as perguntas 

da forma como acha que o entrevistador gostaria, e não de acordo com 

sua maneira natural de agir; 

- deve-se também evitar, na apresentação de um questionário escrito, a 

colocação questões que possam ser respondidas monossilabicamente; 
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o entrevistador deve manter-se paciente se não entender 

instantaneamente e de fonna completa toda a informação fornecida pelo 

especialista - o entendimento pode vir com o desenvolvimento do 

processo; 

- evitar tanto quanto possível interromper o especialista, de fom1a a 

pennitir que o raciocínio do mesmo flua com mais facilidade e de uma 

maneira mais natural, pois muitas interrupções podem atrapalhar o 

andamento do mesmo e até a linha de raciocúlio do especialista; 

- não colocar novas questões até que o último assunto em pauta tenha 

sido esgotado pelo especialista; 

- evitar colocar alguma questão nova imediatamente após o especialista 

ter intenompido sua explanação - um pequeno hiato de tempo pode 

encorajar o mesmo a colocar vohmtariamente ilüormações sobre o 

assunto que o mesmo julgue ser útil ou pertinente, e 

- o excesso de Ílltenupções pode fmstar o especiaüsta, que considerará 

que não está tendo chance de responder apropriadamente ás questões; 

ornitindo desta fonna informações que julga relevantes e que fomeceria 

voluntaTiamente se estivesse satisfeito com o desenrolar do processo. 

Deve-se dar espaço para as respostas do especialista e ser paciente. 

2.4.2.3 - Dificuldades 

Turbem (1992) e Belhot (1993) comentam um problema típico na 

aquisição de conhecimento elo especia}jsta atTavés ele entrevistas, que é a sua 

dificuldade em descrever detalhadamente sua linha de raciocínio. Esta 

dificuldaele é ressaltada também por Watennan (1986): 
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" ... os especialistas têm uma tendência de estabelecer suas conclusões e o processo 

de raciocínio por trás delas em termos gerais.. .. Ele .fàz julgamentos complexos 

rapidamente, sem reexaminar e sem restabelecer arduamente cada passo de seu 

processo de raciocínio. As peças do conhecimento básico são levantadas e 

combinadas tão rapidamente, que se torna d~(tcil para ele descrever todo o 

processo ... " Waterman, (1986) 

Isso resulta em dificuldades também tanto no refinamento destas 

informações para incorporação á base de conhecimento quanto para a 

codificação e representação das mesmas. 

Uma outra dificuldade muito comum nesta fase do processo é a falta de 

entrosamento entre os membros da equipe de aquisição de conhecimento e o 

especialista. Algumas das fontes destas falhas de entendimento podem ser: 

- dados incompletos: o especialista pode ter omitido (involuntariamente 

ou não) dados impmtantes, como algumas exceções a determinadas 

regras; 

- infonnações incorretas: algumas práticas podem ser largamente 

empregadas com sucesso sem que haja um conhecimento científico 

sobre as relações entTe cada ação e seus efeitos. O especialista pode 

saber como enfrentar determinada situação mas pode não ter 

condições de explicar seu modo de agir, e desta fonna, ao tentar faze

lo pode transmitir algumas informações inconetas; 

- conceitos inconetos: é o caso onde ambos, o elicitador e o especialista 

acreditam ter efetuado conetamente a tarefa de transmissão do 

conhecimento, mas o modelo constmído pelo elicitador para a base de 

conhecimento não é o cmTeto. Este tipo de eno, mesmo quando 

apresentar relação apenas com uma pequena parcela do conhecimento, 
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pode se propagar por toda base e trazer graves inconsistências para o 

sistema; 

- tendenciamento: o elicitador pode distorcer as informações recebidas 

do especialista devido a influencias de idéias fortemente pré

concebidas. Também o especialista pode ser induzido por tuna série 

de fatores (que devem ser contomados) a responder as questões que 

lhe são colocadas de uma maneira que acredite, vá "agradar, ao 

elicitador. 

- consciência: muitas vezes, não é óbvio qual é o escopo do 

conhecimento do especialista, e assim não há razões para acreditar que 

todas as infonnações obtidas são absolutamente canetas, e o elicitador 

deve ter isto em mente sempre que for fazer uma revisão sobre as 

entrevistas de fonna a montar a base de conl1ecimento. É importante 

estar sempre crítico a respeito de qualquer informação recebida, pois é 

bastante comum o elicitador ser enganado pela segmança demonstrada 

pelo especialista quando este discone sobre o assunto. 

A gravação de entrevistas também pode ser vista como uma fonte de 

dificuldades no processo, pois muitas vezes pode constranger o especialista 

(principalmente no caso de gravação de fitas de vídeo) devido ao "receio, do 

que acontecerá com as informações nela contidas - quem as utilizará e com 

qual propósito. Este tipo de problema pode ser contomado através de algumas 

ações tais como: 

- comentar com o especialista que as inf01mações vindas das 

entrevistas serão diluídas em uma base de dados. Desta fonna, 

eventuais enganos, comuns de aconer poderão ser filtrados quando 

confrontados com as infonnações vindas de outras fontes. 
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- deve ser garantida ao especialista a possibilidade de desligar o 

gravador quando desejar; 

De uma maneira geral os problemas mais comuns que podem aparecer na 

aquisição de conhecimento são citados a seguir (Firlej e Hellens, (1991), 

Turbau (1992), Rich e Knigbt, (1993)): 

- As dificuldades que o especialista tem para relembrar as infonnações; 

- O especialista está nervoso ou não familiarizado com o processo de 

entrevista, e de alguma forma deseja ser "guiado" pelo elicitador; 

- O elicitador fala demais no início da entrevista; 

- O especialista considera algumas informações óbvias demais e "passa 

por cima das mesmas"; 

O especialista complica conceitos bastante simples ao tentar explica

los para o engenheiro do conhecimento; 

O especialista tem dificuldades para expressar de maneira clara e 

organizada a utilização de seu conhecimento no processo de tomada 

de decisões que paTa ele é muitas vezes banal e automática; 

- O especialista é muito formal, e inita-se quando intenompido, mesmo 

que de maneira polida, e 

-O especialista tende a colocar mais ênfase na teoria que na prática. 
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2.4.3. - Seleção das fontes de conhecimento 

As fontes de conhecimento são usualmente classificadas em duas 

categorias: as documentadas e as não doctunentadas. As fontes documentadas 

são aquelas que contém o conhecimento em uma forma ordenada e organizada 

(em livros, relatórios, manuais, etc,). As fontes não documentadas são aquelas 

que contém o conhecimento em uma forma não previamente organizada, de 

fonna que o mesmo necessita ser submetido a uma análise e processamento 

para ser colocado na fonna orgattizada, e posterionnente codificado e 

manuseado. Obviamente, a aquisição do conhecimento não documentado é 

bem mais trabalhosa que no caso do conhecimento documentado (a principal 

fonte de conhecimento não documentada é a mente das pessoas, segm1do 

Turban, (1992); Guida e Tasso, (1994)). No entanto, independente do tipo de 

fonte a ser manuseada, o engenheiro do conhecimento ao selecionar uma fonte 

de conhecimento deverá verificar a existência de algumas características que, 

se presentes, pemlitirão pressupor um bom rendimento para o processo de 

aquisição: 

- a adequação e a relevância do conhecimento da fonte selecionada 

com relação ao projeto a ser executado; 

- qual a abrangência da fonte selecionada dentTo do domínio de 

conhecimento de interesse para o projeto; 

- a acessibilidade da fonte de conhecimento. No caso de fontes 

documentadas, se o conhecimento está organizado de uma maneira 

facilmente inteligível, no caso de fontes não documentadas, se o 

especialista tem facilidade e boa vontade em expressar seus 

conhecimentos; 
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- a disponibilidade de acesso para o engenheiro do conhecimento, 

tanto às fontes documentadas quanto às não documentadas; 

- os custos de aquisição dos conhecimentos desta fonte são 

suficientemente baixos? Estão dentro das expectativas 

orçamentárias do projeto em andamento? Existem outras fontes 

semeUtantes com custos de aquisição mais baixos? 

- a fonte selecionada é a única (ou uma das poucas) existente(s) ? Se 

existirem outras, qual apresenta melhor relação custo/beneficio ? 

2.5 - Simulação 

No processo de projeto de novos equipamentos ou sistemas, muitas vezes 

os projetistas deparam-se com a dificuldade de obtenção de infonnações a 

respeito do novo produto que possam servir-lhes de embasamento para tomada 

de decisões. Uma da maneiras mais eficientes para superar este tipo de 

dificuldade é a realização de um estudo de simulação, pois este pennite que se 

façam ponderações e análises sobre o produto ainda não existente baseando-se 

em informações obtidas da simulação do modelo construído. Pode-se afirmar 

que não existe wn consenso com respeito à definição de simulação, pois 

dependendo do objetivo do estudo ou da área de atuação das pessoas 

envolvidas, um simples trabalho de animação pode vir a ser considerado como 

sendo simulação. Pode-se citar alguns autores que apresentam suas diferentes 

definições, tais como por exemplo: 

"Simulação é o processo de projetar um modelo lógico 

matemático de um sistema real e fazer experimentos deste sistema 

no computador" (Prilsker, 1986) 
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"Simulação é uma técnica de resolução de problemas pela 

observação do comportamento, sobre o tempo, de um modelo 

dinâmico de um sistema" (Gordon, 1978) 

"Simulação é um método de e.\perimentação que .fàz uso de um 

modelo detalhado do sistema real para determinar como este 

sistema irá res?Jonder a mudanças em sua estrutura, no ambiente 
ou em considerações colocadas a respeito do mesmo". (Harrel et 

a/., 1992). 

Defme-se neste trabalho a simulação da seguinte maneira: 

"Um processo que envolve o estudo prévio do sistema, a defi11 ição das 

especificações do modelo, a construção deste modelo a ser simulado, o 

planejamento dos experimentos a serem realizados, a realização dos 

mesmos, a análise de resultados e a comparação das possíveis soluções 

alternativas de fonna a servil· como embasamento para a tomada de 

decisão". 

2.5.1 - Histórico e conceitos 

As fenamentas de simulação apresentam uma evolução dli-etamente 

ligada com a tecnologia de suporte (hardware e software) dispotúveis no 

momento de sua Ílnplementação, tendo evoluído desde os modelos físicos em 

escala e os modelos matemáticos (cuja construção busca setvhem de 

embasamento para a realização de inferências através da simulação) até os 

simuladores inteligentes e interativos com Íltterface gráfica. Apresenta-se na 
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tabela 2.3 a evolução dos sistemas de simulação de acordo com o 

desenvolvimento da tecnologia de suporte. 

Tabela 2.3 - Evolução dos sistemas de simulação (Lobão e Porto, 1996) 

tecnologia disponível ferramentas de simulação 
Conhecimentos científicos, matemáticos, Modelos matemáticos e modelos físicos em 
estatísticos e habilidades manuais. escala. 
Computadores de grande porte (ma in - linguagens de simulação: gpss, slam, siman, 
frames), primeiros microcomputadores. etc. 

-simuladores de interface por diálogo. 
Microcolnptttadores. Simuladores de interface gráfica - arena, 

automod, promodel, etc. 
estações de trabaUw de alto desempenho Simuladores de interface gráfica, interativos 
e grande capacidade de memória;. (utilizando recursos de realidade virtual) e 

i11teligentes (utilizando sistemas especialistas 
e inteligência artificial). 

2.5.2 -Modelos físicos em escala 

Os modelos físicos em escala são reproduções do sistema real cuJaS 

cru·acterísticas construtivas devem reproduzir em menor ou maior escala 

geométrica as do modelo real, observando-se as mesmas características fisicas 

e estruturais dos mesmos. Com os dados obtidos a partir de estudos realizados 

sobre estes modelos pode-se realizar inferências sobre o sistema real. 

Com o desenvolvimento da eletrônica e da inf01mática, aos modelos 

fisicos em escala foram incorporados recursos tais como microprocessadores e 

micro-sensores eletrônicos que aumentaram em muito a capacidade de 

obtenção de dados dos mesmos (Ranky, 1983). Uma técnica pru·a constmção 

de modelos físicos em escala é descrita por Schlie e Grimberg ( 1995), que 

relatam a constmção de modelos fisicos utilizando-se da técnica de 

estereolitografia. Esta técnica consiste de um feixe de laser ultravioleta que 

incide sobre um recipiente que contém mna resina fotossensível que se 

solidifica ao contato com a luz U. V .. O movimento deste feixe de laser é 
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controlado por um computador de acordo com o desenho da peça que se 

deseja construir. No entanto, a modelagem fisíca em escala possui algumas 

desvantagens: custo elevado (Ramos, 1995; Daimler-Benz, 1995 - I), 

complexidade de seu processo constmtivo, e inflexibilidade de readaptação 

para outros sistemas (Elmariaghi e Ravi, 1989). 

2.5.3 - Modelos matemáticos 

Os modelos matemáticos são desenvolvidos a partir de inferências sobre 

os sistemas dos quais deseja-se obter projeções sobre seu comportamento em 

determinadas circunstâncias. A partir de observações pode-se então identificar 

as variáveis que influenciam em seu comportamento e a maneira como elas se 

inter-relacionam, propondo-se então uma relação matemática que descreva o 

sistema e que permita prever o comp01tamento do mesmo sob as mais diversas 

situações. 

Algumas aplicações práticas para os modelos matemáticos podem ser 

citadas (Braun, 1979): para verificação ela autenticidade de obras ele atte, 

estudos da variação populacional (modelo de Malthus), estudo da dinâmica de 

crescimento ele um tumor, estudos sobre vibrações mecânicas, estudo do 

diabetes, inferências sobre campanhas militares (modelos de F. W. 

Lanchester), etc. 

Banks et al. (1984) apresentam uma classificação para os modelos 

matemáticos de acordo com a natureza de suas variáveis: 

modelos estáticos: representam um sistema em um patticular instante 

de tempo, também chamados de modelos de Monte Carlo; 
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modelos dinâmicos: representam um sistema e suas vaúações ao 

longo do tempo; 

modelos determitústicos: são aqueles que tem um único conjunto de 

valores para os dados de enh·ada, e que resultarão em um único 

conjunto de valores para o conjunto dos dados de saída; 

modelos estocásticos: são aqueles que em seu conjunto de dados de 

enh·ada tem uma ou mais variáveis cujos estados assumem valores 

randômicos; 

modelos discretos: são aqueles onde os estados das variáveis podem 

assumir apenas um número finito de valores discretos 

modelos contínuos: são aqueles cujas variáveis modificam-se 

continuamente no tempo. 

Law e Kelton (1991) no entanto ressaltam que: 

" ... poucos sistemas na prática são completamente discretos ou 

contínuos, mas desde que uma das duas naturezas predomine, 

usualmente será possível c/ass(fica-lo ou como discreto ou 

como contínuo." Law e Kelton (1991) 

2.5.4 - Linguagens de simulação e simuladores 

O acelerado desenvolvimento da informática refletiu-se num 

barateamento nos custos tanto de equipamento ("hardware") e programas 

computacionais ("softvvare") quanto nos custos da hora de processamento de 
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dados (serviços). Observando a literatura recentemente publicada relacionada 

com o tema, pode-se concluir que este fenômeno possibilitou um aumento na 

demanda por estudos de simulação, pois uma grande quantidade de trabalhos 

tomou-se economicamente viáveis dentTo do novo patamar de custos deste 

tipo de serviço. Configurando um típico circulo virtuoso (o qual é ilustrado na 

figura 2.5 a seguir), este aumento da demanda por serviços incentivou o 

desenvolvimento de novas fenamentas computacionais para simulação, e o 

primeiro passo neste sentido foi o aparecimento de linguagens computacionais 

especificamente voltadas para a realização de estudos de simulação. 

Inicialmente, os programas de simulação eram desenvolvidos sobre 

linguagens de programação de propósito geral (Basic, Pascal, C, etc.). Isto 

demandava um grande esforço para const:mção de modelos, além de exigir do 

profissional responsável pela simulação que possuísse profundos 

conhecimentos de programação de computadores . 

Diminuição nos preço~ de 

Simui .. Hlun·... intt'lig<·ntcll c 
iut<'A ''ÍJ'(.'Í.'i, (.'(1111 t'C:.~UJ~S(II< Ck 
t't' <IÜ<htdc Yirtun l 

Aumento do número 

de usuários 

Simuladores com 

Figum 2.5- Círculo virtuoso do desenvolvimento de softwares de simulaçilo 

Foi então que apareceram as linguagens de programação de 

computadores dedicadas á simulação, tais como GPSS (Sclu·iber, 1991 ), 

42 



Capítulo 2- Revisão Bibliográfica 

SIMAN (Pegden et al., 1990), SLAM (Pritsker, 1986), SIMNET (Taha, 1988), 

etc. Estas linguagens eram na realidade bibliotecas compostas por conjuntos 

de macro-comandos de outl'as linguagens de propósito geral (na maioria das 

vezes, FORTRAN), e visavam principalmente facilitar o processo de 

construção dos modelos. AlgLms dos simuladores gráficos da geração seguinte 

são desenvolvidos sobre plataforma destas linguagens, como no caso do 

ARENA, constmído sobre a linguagem SIMAN (ARENA, 1994). 

Este aparecimento das linguagens específicas para desenvolvimento de 

modelos de simulação, aliado à diminuição dos custos de hardware e software 

contribuiu para o aumento do número de usuários e de aplicações da técnica 

de simulação de sistemas, realimentando novamente o circulo virtuoso 

mostrado na figura 2.5. Este maior número de usuários tornou viável o 

desenvolvimento de programas simuladores específicos para determinados 

sistemas, como por exemplo: simuladores de manufatura (Strandhagen, 1987), 

simuladores de vôo (McCarty et ai. , 1994), circuitos eletrônicos (Joshi e 

Supinski, 1992), simuladores de tráfego (OESP, 1995), treinamento para 

condutores de trens (Daimler-Benz, 1995-b), etc. 

Os simuladores são programas computacionais projetados 

especificamente para facilitar a modelagem de sistemas em determinados 

ambientes, e geralmente tendo então seu escopo de aplicação reduzido a estes 

ambientes (um simulador de vôo por exemplo, não pode ser utilizado para 

simular um sistema de manufatura). As linguagens de simulação são mais 

flexíveis, porém não apresentam as vantagens do emprego dos simuladores: 

- interação usuário/computador mais amigável; 

- possibilidade de utilização de biblioteca de rotinas já previamente 

construídas, e 
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" os simuladores dispensam o usuário da necessidade de ter 

conhecimentos profundos de programação de computadores, pots se 

situam num túvel mais alto de programação. 

Embora os primeiros simuladores ainda não apresentassem uma interface 

muito amigável com o usuário, com o desenvolvimento tecnológico e aumento 

do poder de processamento dos computadores pessoais (aumento da 

velocidade de processamento, da capacidade de memória e facilidade de 

desenvolvimento de sistemas de intetface gráfica sobre o Windows), vários 

sistemas simuladores comerciais foram colocados no mercado, tais como: 

ARENA, PROMODEL, AUTOMOD, etc. Estes sistemas apresentam como 

características: 

" intetface gráfica de comunicação com usuário; 

"desenvolvimento de modelos orientados a objeto; 

" capacidade de animação do modelo; 

" fomecimento de relatótios sobre a simulação executada; 

- fenamentas estatísticas para tratamento dos dados utilizados na 

simulação, etc. 

A tendência que se apresenta para o desenvolvimento dos sistemas 

simuladores aponta para sistemas interativos e inteligentes, nos quais serão 

largamente empregadas técnicas de realidade virtual, inteligência artificial e 

sistemas especialistas, de acordo com a esquematização do processo de 

simulação que é ilustrada na figura 2.6 a seguir. 
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SIMULADOR~ Si.r1erna I ~: 11 C·-ad··l =I ~.P· I TNtUIIA I\ID 
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I A.naliri;,. I 
Figura 2.6 - arquilelura de sislenws simuladores inleralivos c inleligenles (Lob<lo e Porto, 1996) 

2.5.5 - Aplicações da simulação 

Devido a sua grande versati lidade e flexibilidade, a simulação é 

largamente utilizada para realização de eshtdos sobre as mais diversas 

operações técrúcas e atividades de pesquisa. Algumas das áreas de aplicação 

da simulação, com respectivos trabalhos publicados são descritos a seguir: 

2.5.5.1 - Sistemas computacionais 

Nesta área são realizados estudos sobre componentes de hardware e 

software, protocolos de comunicação, gerenciamento de redes computacionais e 

bancos de dados, etc. Keezer apresenta um trabalho sobre simulação de 

sistemas computacionais e suas aplicações em (Keezer, 1997). Sykes e Malloy 

relatam o uso de simulação para o estudo do desempenho do microprocessador 
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Pentium II da Intel Corp, em (Sykes e Malloy, 1996). Thornock et al. (1997) 

disconem sobre um estudo de simulação a respeito da atividade de leitura e 

escrita com acesso aleatório em um disco rígido. Carothers et ai., ( 1997) 

apresenta um estudo de caso sobre simulação paJalela de sistemas 

computacionais interligados em rede. Wang e Hong (1997), estudam a 

otimização do controle de conflitos de acesso em redes computacionais. Ainda 

nesta área, Premore e Nicol (1997), apresentam um eshtdo de simulação com o 

protocolo TCP/IP. 

2.5.5.2 - Sistemas de telecomunicações 

São relatados trabalhos com estudos a respeito de capacidade de links de 

transmissão, conh·ole de roteamento de linhas telefônicas, compatibilidade de 

interconexão de subsistemas , etc. Law e McComas (I 997)descrevem eshtdos 

sobre sinmlação em redes de comunicação, e Shen ( 1996) apresenta a 

simulação de uma rede de telecomunicações relacionada com a tecnologia 

CORBA. (Levassem, 1996) relata a modelagem de uma central telefônica 

adotando a abordagem de orientação a objeto e utilizando o programa 

computacional SIMPLE++. Nguyen et al. apresentam wna abordagem para 

modelagem de sistemas telefônicos wire/ess em (Nguyen et al., 1997); 

enquanto que um tTabalho de simulação sobre telefonia móvel sem fio é 

apresentado em Liu et ai. (1996). Alzaher et ai., (2000) apresentam uma 

técnica para projetar filtros digitais CMOS programáveis para receptores de 

telegrafia wireless utilizando a simulação como uma ferramenta de apoio. 
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2.5.5.3 - Fabricação 

Sobre este assunto podem ser encontrados trabalhos onde foram 

realizados estudos sobre sistemas de manuseio de materiais, validação de lay

out, capacidade de armazenagem, sistemas de controle, etc. Em Kato et ai., 

(1994) é relatada a modelagem de um sistema flexível de manufatura (FMS) 

utilizando-se redes de Petri; e em Lobão e P011o, ( 1995) é apresentado um 

modelo também em redes de Petri para simulação de operações de usinagem 

em um tomo CNC. Sclu·oer apresenta um sistema para simulação de sistemas 

de manufatura que utiliza recursos de inteligência at1ificial (Schroer, 1989); 

também Chance et ai. relatam o uso de simulação para inferências em sistemas 

de manufatura em (Chance et ai., 1996). Ehrlich e Lilegdon utilizam o 

prograr.na de simulação Allvl para auxilio á tomada de decisão em sistemas de 

manufatura (Ehrlich e Lilegdon, 1996). A simulação vem sendo também 

bastante empregada em estudos sobre "layout" de instalações, como em 

(Grajo, 1996) que utiliza o programa simulador "LayOPT" para estudos de 

planejamento em sistemas de manufatura, ou ainda em (Sly, 1996) que utiliza 

os simuladores "FACTORYPLAN" 
' 

"F ACTOR YOPT" e 

"F ACTOR YFLOW' para projeto de iustalações industriais. Kateel et ai. , 

(1996) apresenta um tTabalho sobre metodologias para modelagem de sistemas 

de manufatura integrados por computador (Cllvl - Computer Integrated 

Manufacturing); enquanto que Drake e Smith apresentam um estudo de 

simulação para planejamento, seqüenciamento e contTole da manufatura em 

tempo real (Snút e Drake, 1996). Perera e Liyanage (2000), apresentam uma 

metodologia para identificação rápida e coleção de dados em ambientes 

industriais. O trabalho também identifica as principais causas da aquisição 

iueficiente de dados. (Reynolds e McKeown, 1999) apresentam uma técnica 

para programação (scheduling) de plantas industriais utilizando simulação 

fazendo uso de aproximações heurísticas. Speddinga e Sunb (1999) comentam 
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a utilização de técnicas de Simulação de Eventos Discretos para apolO á 

implementação de um sistema de custos ABC em uma indústria de placas de 

circuitos impressos. O trabalho também discute aplicações adicionais da 

técnica ABC no ambiente industrial e inclui um estudo de caso. 

2.5.5.4- Negócios 

Nesta área, a simulação pode ser empregada para realização de estudos 

sobre análise de fluxos de caixa, alternativas de esh·atégias para atuação no 

mercado, controle de inventário, etc. Tumay apresenta um trabaU10 sobre 

simulação na área em "Business process simulation" (Tumay, 1996), e Binun 

apresenta wna abordagem de modelagem utilizando o programa 

"SlMPROCESS"~ em "Business process modeling with SIMPROCESS" 

(Bumn, J 996). Huha e Lansing, (2000) usam uma versão do modelo de 

Fuluer-Moore para estudar os efeitos de expectativas e credibilidade do 

Banco Central dos USA durante um processo de desinflação. Foram 

comparadas sunulações de quatro diferentes cenários formados de acordo com 

a variação de duas variáveis: as expectativas dos agentes econômicos (racional 

contra não racional) e o grau de credibilidade do banco central (total contra 

parcial). 

2.5.5.5 - Logística 

Dentro deste tema, a simulação pode ser utilizada para estudos sobre 

capacidade de annazenamento, validação de sistemas de dish·ibuição, fluxo de 

materiais, etc. Clay e Grange, ( 1997) relatam a modelagem e sunulação em 

eventos discretos para avaliação e previsão de túveis de estoque em sistemas 
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de manufatura. Vau der Vorst, et ai., (2000) apresentam um método para 

modelagem do compmtamento de uma cadeia de fomecedores (supply-chain) 

de alimentos utilizando redes de Petri coloridas. Visando a otimização da 

logística do sistema, é realizada mna análise de altemativas de projeto desta 

cadeia efetuando-se a simulação destes modelos. 

2.5.5.6 - Assuntos governamentais 

A simulação pode ser empregada para estudos sobre planejamento 

populacional, projetos de obras de infra-estrutura, projeto de aeroportos e 

conh·ole de h·áfego aéreo e/ou em linhas fenoviárias, controle de trafego 

urbano (automóveis, pessoas, ônibus,) etc. Chandra e Venna apresentam um 

esh1do de simulação para controle de h·áfego fenoviário (Chandra e Verma, 

1991); Koo et ai. (Koo et ai., 1997) apresentam um simulador (o SmartATMS) 

para sistemas de controle de tráfego aéreo. Datm (Dam1, 1997) apresenta um 

estudo de simulação sobre conh·ole de h·áfego em "Au HCFG model of h·affic 

intersection specified using HiMASS-j", enquanto que Schulze e Fliess 

realizam um estudo sobre tráfego urbano (Schulze e FJiess, 1997). Farahmand 

relata estudos sobre simulação de evacuação populacional em situações de 

emergência (Faralunand, 1997). 

2.5.5. 7 - Sistemas de saúde 

Também em sistemas de saúde podem ser enconh·ados relatos de vários 

eshtdos de simulação. Lowety discute a assunto em "Introduction Simulation 

in Health Care" (Lowe1y, 1996); enquanto que Cauoll apresenta o 

"MedModel", um simulador para sistemas de saúde pública (CruToll, 1996); 
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tema que também é abordado por Pitt em "A generalised simulation system to 

support strategic resource planníng in healthcare" (Pitt, 1997). Na publicação 

"Cost effectiveness analysis of different strategies of management of chronic 

hepatitis C infection in children", (Sinha e Das, 2000) apresentam um trabalho 

onde utilizam um modelo de simulação baseado no ciclo de Markov para 

realizar uma análise comparativa dos custos das estratégias de tTatamento 

baseadas em Intetferon em crianças infectadas com Hepatite C. 

2.5.5.8 - Ensino e treinamento 

Com o desenvolvimento tecnológico e a popularização de tecnologias 

como a realidade virtual, a simulação tem experimentado um significativo 

aumento de suas aplicações para atividades de ensino e treinamento nas mais 

diversas atividades, como por exemplo em universidades e em empresas; em 

atividades como de condutores de trens e pilotos de aviões, treinamento de 

operários, operadores de sistemas de alto risco, etc. Alguns trabalhos 

apresentam resultados quantitativos sobre o uso de simulação em ensino e 

treinamento, como por exemplo (Taylor e Siemer, 1996), que discutem as 

melhorias em sistemas de simulação educacionais utilizando sistemas tutores 

inteligentes; McGimlis e Stone que discutem a eficácia de sistemas de 

treinamento baseados em simuladores (McGinnis e Stone, 1996); assim como 

Kozak et al. (1993), que apresentam estudos comparativos a respeito de 

treinamento com e sem o uso de recursos de simulação. Lobão e Porto (1997-

b) defendem o uso de simulação no ensino de engenharia, de fonna a otimizar 

a absorção de infonnações por prute dos alunos, assim como Belhot (I 995) , 

que advoga o uso da simulação como uma das etapas do ciclo de 

aprendizagem do aluno. Também várias empresas têm relatado resultados de 

experiências fazendo uso de simulação para ensino e h·einamento, como nos 

casos de tTabalhos realizados na Daimler Benz (Daimler Benz, 1995 - TI), 
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Tecnomatix (Dietz, 1995) e Ivlotorola (Wittenberg, 1995). Heennann e 

Fuhnnann, (2000) apresentam um trabalho onde descrevem um sistema de 

treinamento baseado em simulação que contém um algoritmo de simulação 

genérico e algtms objetos físicos básicos implementados como classes de Java. 

Os estudantes podem estender estas classes para modelar leis fisicas adicionais 

que se combinam com os objetos previamente modelados. 

2.5.5.9 - Militar 

Institutos de pesquisa e outras instituições ligadas ao complexo militar 

têm sido um dos grandes incentivadores do uso da simulação, principalmente 

devido ao alto risco (principalmente em vidas humanas) relacionado com 

certas atividades. As forças annadas dos Estados Unidos vêm executando o 

projeto DARP A (Defense Adavanced Research Projects Agency), no qual tem 

sido amplamente empregado o uso de simulação, como por exemplo em 

McCarty et al., que relatam o uso de simulação para treinamento de pilotos 

militares (McCa1ty et al., 1994), e em Moshell et al., que apresentam um 

sistema que permite cmúígurru· o tipo de topografia de teneno em que a 

simulação de uma determinada operação será realizada (Moshell et al., 1994). 

Pode-se citar ainda o trabaUw de Parker e Willians que relatam o eshtdo sobre 

sistemas de apoio (logística de fomecedores) para bases aéreas (Parker e 

Williams, 1997). Dietz relata o uso de um sistema de realidade vütual 

utilizado para h·einamento de peritos de unidades antibombas do exercito 

britânico (Dietz, 1995). 
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2.5.6 - O Pt·ocesso de simulação 

Assim como diferentes tipos de sistemas têm suas particularidades, 

também o processo de construção de um modelo para simulação varia de 

acordo com o tipo de situação a ser estudada. Considerações que se 

apresentam vitais para determinadas situações podem petfeítamente tomar-se 

descrutáveis quando o enfoque é modificado. Desta fonna, o que ditará a 

possibilidade de (des)consideração ou não de cada uma das variáveis 

envolvidas no processo serão fatores como: 

o grau de complexidade do projeto~ 

as dimensões das conseqüências que determinadas falhas poderão 

h·azer~ 

os recursos finru1ceiros e materiais disponíveis~ 

a experiência dos projetistas, etc. 

Embora algumas considerações possam parecer redundantes para 

usuários mais experientes, deve-se ressaltar que a experiência só é alcançada 

depois de alguns erros, o que pode custar muito tempo e/ou dinheiro, 

confmme ressalta PORTO, (1990). Por isso, o grau de complexidade do 

processo não deve ser subestimado e mesmo para os usuários mais 

experientes, uma boa maneira de realizar o processo do ilúcio ao fim sem 

perder o enfoque prillcipal ou deixar de considerar alguma informação 

impmtante, é procurru1do seguir um roteiro pré-estabelecido. 

Não há um consenso sobre a maneira ótm1a de se realizar um estudo de 

sÍlnulação. Vários trabalhos com este enfoque podem ser enconh·ados na 

literatura recente, sendo que cada autor segue uma seqüência que lhe parece 

ser adequada de acordo com sua experiência acumulada. 

Law e Kelton, (1982) dividem o processo em 10 etapas: 
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1 - Fonnulação do problema e planejamento do estudo a ser 

realizado; 

2 - Coletar dados e defmir o problema; 

3 - Validar; 

4 - Constmção de um programa computacional; 

5 - Executar uma replicação para teste; 

6- Validar; 

7 - Projetar o experimento; 

8 - Executar a simulação do modelo; 

9 - Analisar os resultados do experimento; 

10- Documentação; 

Pegden et ai. (1990) propõem uma abordagem onde dividem o processo 

em 12 etapas: 

1 - Definição do problema; 

2- Planejamento global do estudo a ser realizado; 

3 - Definição do sistema; 

4 - Proposição de wn modelo conceitual ; 

5 - Planejamento preliminar do experimento; 

6 - Preparação dos dados de entrada; 

7- Constmção do modelo para simulação; 

8 - Verificação e validação do modelo; 

9 - Planejamento final do experimento; 

1 O - Experimentação; 

11- Análise e intetpretação dos resultados; 

12- Documentação. 

De maneira similar, Schriber, (1991) propõe que a execução de um 

estudo de simulação seja executada em 10 etapas: 
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l - Definir do problema e planejar o esh1do a ser realizado; 

2 - Coletar os dados e definir um modelo; 

3 -Validar a etapa anterior; 

4 - Construção do modelo para simulação; 

5 - Executar um teste com o modelo proposto; 

6 - Validar os resultados elo teste; 

7- Planejamento do experimento a ser executado; 

8 - Experimentação; 

9- Análise e interpretação dos resultados; 

lO - Documentação. 

Em "System Improvement Using Simulation,, Hanel et ai., (1992) 

propõem mna abordagem também bastante similar, dividindo o processo em 

13 etapas: 

1 - Defmição do problema; 

2- Identificação clara dos objetivos do esh1do; 

3 - Fonnulação do modelo para simulação e planejamento elo 

expetimento; 

4- Aquisição dos dados (em paralelo com a etapa 5) 

5 - Construção do modelo (em paralelo com a etapa 4); 

5 - Planejamento preliminar do experimento; 

6- Executar um teste com o modelo proposto; 

7- Verificar os resultados elo teste; 

8- Validar os resultados do teste; 

9 - Experimentação; 

10- Análise e interpretação dos resultados; 

11 - Execução ele outras replicações do esh1do; 

12- Documentação; 
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13 - Implementação do sistema simulado. 

Bem1ett ( 1995) sugere uma seqüência mms simplificada, dividindo a 

simulação em 3 etapas e 6 sub etapas: 

l - Desenvolvimento 

. Formulação 

. Programação 

2- Teste 

. Verificação 

. Validação 

3 - Exploração 

. Experimentação 

. Documentação 

2.6 - Considerações finais 

Pode-se verificar o vasto emprego da simulação uas mais diversas áreas 

de conhecimento; e mais especificamente, em sistemas de manufatura discreta 

(o escopo deste trabalho). Observa-se também o surgimento de mn novo 

paradigma para simulação, determinado pela incorporação de novas 

tecnologias tanto em hardware (equipamentos mais velozes, com maior poder 

de processamento e mais baratos) e de software (inteligência artificial , 

realidade virtual, etc.). 

Nos h·abalhos publicados a respeito do assunto Simulação, verifica-se 

uma ausência de relatos que discutam do processo de simulação sob este novo 

enfoque, bem como as habilidades e conhecimentos que um profissional 

necessita apresentar para realizar um estudo de simulação. 

Nota-se também que a tarefa de aquisição de dados para consh11ção de 

bases de conhecimentos é bastante complexa, e deve ser realizada segundo 
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uma metodologia adequada de maneira permitir que se chegue a um conjunto 

de infonnações consistentes e válidas para representação do conhecimento. 

No próximo capítulo será abordado o tema "Aquisição do 

conhecimento,, visando propor uma metodologia para sistematizar a aquisição 

de conhecimentos. 
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Capítulo 3 -Aquisição de conhecimento 

Neste capítulo são discutidas as diversas fases que compõe o processo de 

aquisição do conhecimento. Inicialmente, são discutidos os tipos de 

conhecimento, para os quais é proposta uma classificação de acordo com a 

quantidade de informações que o mesmo contém. São investigadas também as 

técnicas e ferramentas de aquisição, de maneira a se obter uma metodologia 

para a tarefa de aquisição de conhecimentos a ser realizada nos próximos 

capítulos. A classificação do conhecimento segundo sua profundidade é 

utilizada para proponnos um sequenciamento que detennine a ordem em que 

as diversas fenamentas de aquisição devem ser empregadas, visando obter um 

melhor rendimento nas seções ele coleta de informações. 

3.1 - Tipos de conhecimento 

Antes ele abordarmos os diferentes tipos de conhecimento, será muito útil 

uma definição mais formal do conceito de "conhecimento". Gonçalves (1986) 

define o conhecimento como sendo 
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" ... wn c01yúnto de regras, métodos e dados usados por uma pessoa (ou 

grupo de pessoa5) durante o processo de ident(ficação e solução de 

problemas (ou parte de problemm) em domínio e.s1Jec[jlco de atividade 

humana ... " Gonçalves (J 986) 

A ciência que trata das fases de aquisição, filtragem, codificação e 

representação do conhecimento é a engenharia do conhecimento. Durante as 

fases do processo de constmção de uma base de conhecimento, uma 

terminologia patticular é utilizada na literatura para classificar o tipo de 

conhecimento manipulado, de acordo com o enfoque adotado no momento em 

questão. 

Os tipos de conhecimento são classificados de acordo com uma série de 

fatores, tais como: o seu escopo, sua fmma de organização, sua fonna de 

documentação, a fonte de onde o mesmo foi obtido, a profundidade das 

infonnações que contém, etc. A seguir são apresentados alguns dos principais 

tennos desta tenninologia encontrados na literah1ra. 

Segundo a maneira como foi adquirido, o conhecimento pode ser 

denominado por "inato'' ou adquil'ido. Se o enfoque disser respeito a sua 

propriedade, poderá ser denominado por "privado", "restrito" ou ainda, por 

"público". Se tratarmos da impm1ância das informações relacionadas, o 

conhecimento poderá ser "essencial", "estável" "tri via I" , , "episódico", 

"efêmero" ou ainda, "desca11ável". No entanto, a taxonomia que tem um 

aspecto relevante neste trabalho, é aquela que classifica os diversos tipos de 

conhecimentos segundo a profundidade do mesmo, pois servirá de 

embasamento para a proposição de um sequenciamento do uso das 

ferramentas de aquisição de conhecimento. Uma ressalva no entanto deve ser 

colocada: muitas vezes a distinção entre estas diferentes classificações de 

conhecimento é bastante nebulosa e pode ou não fazer sentido se o enfoque 
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adotado no tratamento for bastante distinto daquele adotado ao longo deste 

trabal110. 

3.1.2- Classificação do conhecimento segundo sua t)rofundidade 

De acordo com a profundidade das informações envolvidas, neste 

trabal110 os diversos tipos de conhecimento são classificados em 4 grupos: os 

grupos de conhecimentos superficial, de raciocínio, de solução de problemas e 

profundo. 

3.1.2.1 - Conhecimento supel'ficial 

Compreende informações a respeito dos objetos e entidades (físicos ou 

absh·atos) que compõe o sistema estudado e que estejam envolvidos no 

processo de resolução do problema. Descreve ainda as propriedades destes 

objetos e entidades, bem como as inter-relações existentes enh·e estes. Alguns 

tipos de conhecimento que fazem parte desta classe são: 

conhecimento relacional simples: é considerado o mais simples dos 

modos de organização do conhecimento, tem capacidades inferênciais 

muito fl'acas, mas é bastante aberto para interconexão com sistemas de 

mais alto nível. Esta fonna de organização de conhecimento consiste 

basicamente em um vetor de dados, sendo que a cada elemento deste 

vetor está associada uma série de parâtneh·os quantitativos ou 

qualitativos, confonne exemplificado na tabela 3.1 a seguir: 
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Tabela 3.1- Banco de dados relaciona! 

Funcionário Função Idade Dependentes Plano de saúde 
O. Silveira operário 34 02 SIM 

C. S. Tavares faxineira 41 03 SlM 
A P. Monteiro escriturário 26 02 NÃO 

R. Silveira gerente 57 02 SIM 
J. L. Martins operário 27 03 NAO 
A C. Dutra cozinheira 33 04 SIM 

~ Vetor de dados 

conhecimento herdável - uma maneira de enriquecer a capacidade de 

inferências de mna base de conhecimentos é organizando-a em classes, 

de uma maneira hierarquizada. Nesta estrutura, os elementos (objetos) 

integrantes de mna classe situada em um nível mais geral na hierarquia 

herdarão os atributos das classes mais específicas as quais estiver 

relacionado. A figma 3.1 a seguir exemplifica este tipo de organização 

de conhecimento: 

Máquina 

Mecânico 
Frezadora 

Figura 3.1 - Estmtura lúerarquizada de uma base de conhecimentos 
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- declarativo - é uma representação desc1itiva do conhecimento constituída 

geralmente por informações verbalizadas pelos especialistas, as quais 

geralmente são fatos ou condações diretas. É um tipo de conhecimento 

considerado superficial e muito manipulado nos estágios iniciais do 

processo de aquisição de conhecimento. 

- semântico - segundo Thuthill (1990), o conhecimento semântico 

relaciona-se com o uso de informações armazenadas na memória de 

longo prazo do ser humano (ver figura 3.2), e diz respeito a dados como: 

. palavras e outros símbolos; 

. palavras-chave que invocam regras de ação; 

. palavras-chave que simbolizam relacionamentos, e 

. algoritmos para manipulação de regras e símbolos. 

Figura 3.2 - Estmtura rcpresentacional da estrutura da memória humana 

(Rubensteu e Firstenbcrg, 1995) 
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3.1.2.2- Conhecimento de l'aciocínio 

Esta classe de conhecimento descreve as regras e procedimentos de 

raciocúüo empregados para a obtenção de uma solução para o problema 

abordado. Como exemplo pode-se citar: dedução, generalização, 

especialização, analogias, mudanças de escala, etc. Alguns tipos de 

conhecimento que fazem parte desta classe são: 

- conhecimento procedimental - Ri c h e Knigth ( 1993) ressaltam que este 

também é conhecido como conhecimento operacional. É o tipo de 

conhecimento sobre o que deve ser feito, quando e como realizar 

detenninada tarefa. Este "tipo" de conhecimento adequa-se muito bem a 

técJúca de representação denominada "regras de produção". 

- conhecimento inferencial - envolve o conhecimento das inferências cuja 

reaUzação são necessárias para se chegar às soluções desejadas do 

problema em questão. Envolve a habilidade para tratar e produzir regras 

heurísticas de resolução de problemas. 

- procedural - o conhecimento procedural considera a mane1ra ou o 

método utilizado por especialistas humanos para solucionar problemas. 

Inclui seqüências de instruções do tipo passo a passo e/ou procedimentos 

alg01itmicos. Nos diz como realizar inferências e/ou como utilizar o 

conhecimento declarativo. 
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3.1.2.3 - Conhecimento de resolução de problemas 

Nesta classe estão relacionados os tipos de conhecimentos mms 

próximos da maneira humana de pensar e resolver problemas. Envolve a 

capacidade de gerar e/ou encontrar os métodos de solução de problemas baseado em 

inferências realizadas com as infonnações disponíveis e as regras de ação e 

procedimentos de raciocúúo do nível anterior. O principal tipo de 

conhecimento que faz parte desta classe é o conhecimento heurístico: 

- hemístico - conhecimento informal, bastante embasado na percepção 

pessoal derivada da experiência acumulada. Segundo Turban ( 1 992), 

engloba o conhecimento de como resolver eficientemente e efetivamente 

os problemas de um domínio de conhecimento, de como planejar as 

etapas de solução de um problema, como melhorar o desempenho do 

método de solução, etc. 

3.1.2.4 - Conhecimento profundo 

É a maneua humaJJa de solucionar problemas, e constitui-se em mna 

mjstura de emoções, senso comum, intuição, etc. Turban ressalta a dificuldade 

do tratamento computacional deste tipo de conhecimento, " ... e que talvez 

jamais consigamos jàzê-lo de uma maneira completa" (Turban, 1992). O que 

se consegue é traballiar em um nível mais profundo que o conhecimento 

superficial, perseguindo de uma maneira assintótica o conhecimento profundo. 

Alguns tipos de conhecimento que fazem parte desta classe são: 
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- metaconhecimento - também denominado de conhecimento de controle 

(Rich e Knight, 1993), pode ser visto como o conhecimento de mais alto 

Iúvel, ou conhecimento sobre o conhecimento. Como exemplo, pode-se 

citar o trabalho com bases de conhecimentos grandes, as quais 

geralmente contém milhares de regras, e onde a intratabilidade da busca 

é uma preocupação predominante. Quando há muitas linhas de 

raciocínio, é crucial que as ramificações infrutíferas sejam descartadas 

logo de inicio, e é o metaconhecimento que pennite a identificação deste 

tipo de ramificações. 

A figura 3.3 a seguir sintetiza esta taxonomia dos tipos de conhecimento. 

A coluna denominada "Profundidade" estabelece uma escala onde os diversos 

tipos de conhecimento (já mencionados anteriormente e listados na coluna 

"tipos de conhecimento") são organizados de acordo com a densidade de 

infonnações que uma detenninada base contida nesta "classe" (JinJ1a da 

tabela) deve conter: quanto mais "profundo", contém mais informações. Na 

coluna denominada "características", são sintetizadas algumas das 

características mais comuns aos conhecimentos pertencentes a cada uma das 

"classes" (linha da tabela). 
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.... . ... 
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Caractel"ísticas 

~~~1~~i~~~~ ~ ~ ~$4~~pJ~~~ Descreve as entidades (fisicas ou abstratas) 

~~~~-~~~~l~j ~ j ~ j ~ j ~ ~ T T ~ ~ envolvidas na resolução do problema, as 

relações entre elas e suas propriedades. 

Descreven\ as regras e procedimentos utilizados 

na resolução do problema; como por exemplo: 

dedução, generalização, especialização, 

analogias, mudanças de escala, etc. ~ 

Envolve a capacidade de gerar e/ou encontrar 

os métodos de solução de problemas baseado 

em inferências realizadas com os 

conhecimentos disponíveis. 

Descreve a maneira humana de 
Segundo Turban ( 1992), é um tipo 
conhecimento cuja aquisição perseguimos 
maneira assintótica, devido a grande 
complexidade dos procedimentos de raciocínio 
envolvidos . 

Figura 3.3 - Classificação de algwts dos diferentes tipos de conhecimento 

3.2 - Ferramentas para aquisição de conhecimento 

Exis~e uma grande diversidade de fenamentas pru·a elicitação de 

conhecimento, sendo que a aplicabilidade de cada uma delas vruia de acordo 

com o objetivo de cada seção da tru·efa de aquisição do conhecimento a ser 

realizada. Será apresentada a seguir uma discussão a respeito das principais 

fenamentas assim como sua aplicabilidade. 

Inicialmente, de forma a facilitar a definição e descrição dos 

procedimentos de execução das mesmas, e de acordo com suas metodologias 

de execução estas fenamentas são agrupadas em diferentes categorias: 
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- métodos exploratórios; 

- entrevistas; 

- métodos de debates; 

- execução de tarefas, e 

- métodos de revisão. 

Neste traballw optou-se pelo emprego apenas das técnicas e ferramentas 

mais básicas, não utilizando fenamentas automatizadas de forma a evitar 

alguns possíveis problemas do uso destas: 

- algumas destas fenamentas necessitam de uma equipe de mais de uma 

pessoa de forma a extrair todo o seu potencial; 

- muitas das técnicas automáticas de aquisição necessitam de 

equipamentos de apoio (microcomputadores, câmaras de vídeo, etc.), os 

quats na mawna das vezes encontram problemas para enh·ar nas 

empresas. 

3.2.1 - Métodos exploratórios 

Métodos exploratórios visam principalmente a obtenção dos primeiros 

contatos com o domínio do conhecimento e a aquisição de infonnações da 

camada de conhecimento superficial (ver figura 3.6). As principais fontes de 

conhecimento utilizadas pelos métodos exploratórios são livros, manums, 

relatórios técnicos, especificações de projeto, bancos de dados, etc. 
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As informações aqui obtidas permitem a elaboração de um pré - modelo 

da base de conhecimento, o qual será constantemente atualizado, cmTigido e 

emiquecido com as informações obtidas nas etapas posteriores do processo de 

aquisição de conhecimento. Este processo continua até que se atinja uma base 

de dados que contenha uma quantidade suficiente de informações que pennita 

uma boa matúpulação do domínio de conhecimento em questão, a qual poderá 

então vir a ser denominada de base de conhecimento. 

3.2.1.1 - RGA 

RGA, do te1mo inglês RepertoiJ' Grid Ana/ysis, algumas vezes também 

denominado por entrevista de classificação é um método, segundo Turban 

( 1992), baseado no modelo ele Kelly do pensamento humano chamado "Teoria 

ele constmção pessoal". Geralmente utilizado para classificação, ordenação e 

compaTação ele objetos relacionados com o domínio ele conhecimento segundo 

alguns parâmetms relevantes a tomada ele decisão. É tun método bastante 

estruturado e por isso mesmo largamente automatizado, servindo de 

embasamento para várias ferramentas computacionais de aquisição de 

conhecimento, tais como ETS, KRITON e AQUINAS (Boose, 1989). 

O procedimento de execução deste método pode ser resumido 

sucintamente em 7 etapas: 

- Ao especialista é solicitado que identifique objetos que considere 

importantes no domúúo do conhecimento; 

2 - O especialista eleve indicar para cada um destes objetos, atributos que 

considere importantes na tomada de decisões; 
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3 - Para cada um destes an·ibutos, o especialista deve estabelecer uma 

escala bipolar (uma qualidade e seu oposto, um defeito) de 

parâmetTos para efeito de classificação futura; 

4 - Considerando como ponto de vista cada um dos atributos indicados 

na segtmda etapa, o especialista deve identificar os 2 objetos que 

sejam os mais próximos entre todos, colocando-os em um dos 

exn·emos da escala estabelecida na terceira etapa; 

5 - Dentre os objetos restantes, o especialista deve indicar aquele que 

mais se diferencie dos dois escoU1idos na quarta etapa, colocando-o 

no exn·emo oposto da escala estabelecida na terceira etapa; 

6 - Ainda segundo o ponto de vista do atributo sendo considerado, o 

especialista deve anibuir valores intermediários para todos os outros 

objetos restantes, dentro da escala estabelecida na terceira etapa; 

7 - Repetir as etapas de número 4, 5 e 6 para todos os atributos indicados 

na segunda etapa. 

O método RGA é utilizado ptincipalmente para aquisição de 

conhecimentos da camada superficial e de raciocínio (figura 3.3). 

3.2.1.2- Fatores Críticos do Sucesso (FCS) 

O método dos fatores críticos do sucesso segundo Rockrut (1979), foi 

apresentado por D. R. Daniel em 1961, e visa a identificação de um número 

limitado de fatores que devem ser bem explorados de forma que uma 
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empreitada atinja com sucesso seus objetivos. Gonçalves ( 1986), recomenda 

que se faça também o processo inverso, isto é: a identificação dos fatores que 

se não minimizados condenarão a empreitada ao fracasso. Com o cruzamento 

dos resultados dos dois procedimentos, tem-se então um conjunto mais rico de 

infmmações. O método dos FCS propicia infonnações principalmente na 

camada superficial de conhecimento (figura 3.3) e serve de embasamento para 

as etapas posteriores do processo de constmção da base de conhecimento. 

3.2.1.3 - Fragmentação de textos 

Este método, utilizado principalmente para aquisição de conhecimento 

documentado, consiste na leitura do documento onde o engenheiro de 

conhecimento procura identificar fragmentos de texto que contenham 

u1fonnações relevantes do domínio em questão. Estes fragmentos de texto 

devem ser extraídos para confecção de uma base de conhecimentos primária, a 

partiJ· da qual poderão ser suttetizados regras e fragmentos de conhecimento. 

Este método é utilizado principalmente para obtenção de conhecimentos da 

camada superficial e de raciocínio (referentes á figura 3.3). 

3.2.2 - Entrevistas 

A técnica de enh·evista do especialista diretamente pelo engenheiro do 

conhecimento (ou elicitador), ainda é a principal metodologia para aquisição 

de conhecimento de especialistas na construção de bases de conhecimento de 

maior porte, embora alguns esforços tenham sido feito no desenvolvimento de 
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sistemas de aquisição automática de conhecimento. Esta técnica também é 

conhecida como aprendizagem de máquina, segundo Firlej e Hellens ( 1991 ). 

A entrevista, em função da etapa do processo de aquisição de 

conhecimento em que é realizada, ou do tipo de informação que se pretende 

obter, pode ser classificada em diferentes tipos (Guida e Tasso, 1994; Turban, 

1992; Fírlej e Hellens, 1991; Hatt, 1986) como: entTevista tutorial ou 

entrevista não estruturada; entrevista estruturada, e entTevista dirigida (as quais 

serão abordadas mais adiante). Antes no entanto, será oportuno ressaltar 

alguns aspectos relevantes referentes a todos os três tipos de entrevistas: 

gravação da entrevista: a gravação dispensa o elicitador da tarefa de 

tomar notas, podendo então se concentrar mais profundamente na 

fluência da entrevista dando mais dinanúsmo ao processo (uma 

quantidade maior de informações pode ser coletada no mesmo período de 

tempo). Outras vantagens da gravação da entrevista podem ser citadas: 

- ficam preservados a ênfase e a inflexão de voz dada pelo 

especialista, filtrando ass1m possíveis inte1ferências do 

entrevistador na fonna de tendenciamento; 

- a gravação pemúte que a entrevista seja revisada várias vezes à luz 

de novas informações que vão surgindo, possibilitando algumas 

vantagens adicionais: permite que o elicitador possa estudar as 

complexas relações de interdependência não explícitas existentes 

entre as variáveis, e ainda que ele possa ter uma realimentação ele 

sua própria atuação, que pode ser constantemente reavaliado 

quando as entrevistas são repassadas, e 

- geralmente, os participantes de entrevistas gravadas sentem estar 

participando de um processo mais "formal ", comportando-se assim 
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de uma maneira também mais fonnal , permitindo assim obter um 

melhor rendimento do processo. 

É impmtante lembrar, porém, que a gravação da entrevista tem também 

algumas desvantagens; conforme já discutido anteriormente. 

P•·e,,aração J)ara entrevista - o elicitador e o especialista devem, antes 

da entrevista, entrar em acordo sobre alguns pontos: 

- o propósito e a natureza da entrevista; 

- quais fatores influenciarão o progresso da entrevista; 

- existem alguns ananjos especiais a serem feitos previamente ? 

- há necessidade de algum equipamento especial ? 

- as condições ambientais em que a entTevista será realizada; 

- o especialista pode ser entrevistado enquanto realiza uma tarefa ? 

- a duração da entrevista e a disponibilidade do especialista; 

- existirão Ültervalos durante o deconer do processo ? (Ressalte-se 

que é necessário manter um alto grau de "despertamento" mental, e 

desta fmma, as paradas não representam um luxo !). 

O elicitador deve ainda, procurar colocar algumas questões na entrevista 

que pennitam um cruzamento de informações de fonna a petmitir a realização 

de um "check.Iist" posteriormente. 
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3.2.2.1 - Entl'evistas não estnatumdas 

A enh·evista não esh11turada, também chamada enh·evista tutorial ou 

ainda, entrevista de orientação, geralmente é um dos primeiros passos do 

processo de aquisição de conhecimento. O entrevistador colocará as questões 

de uma maneira quase informal ao especialista. O elicitador deve combinar 

com o especialista o escopo global de conhecimento que deseja abordar, e 

quais as tarefas a serem desempenhadas pelo especialista no processo. O 

elicitador vai utilizar as informações coletadas nesta fase para dirigir o 

processo nas fases posteriores, onde o conhecimento será buscado em um 

nível mais profundo. 

Nesta fase, algumas questões podem auxiliar o bom andamento do 

processo se colocadas ao especialista: 

- Qual você considera ser sua principal tarefa ? 

- Você pode descrever em termos bastante simples, o tipo de tarefa 

que você executa ? 

- Qual é o problema mais comum enconh·ado na execução deste tipo 

de tarefa? 

- Você pode descrever em termos bastante simples, este tipo de 

problema e como solucioná-lo ? 

3.2.2.2 - Entl'evistas dirigidas 

A enh·evista dirigida geralmente é empregada como uma etapa posterior 

à entrevista não eshltturada, para obter-se infonnações um pouco mats 
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profundas (de acordo com a classificação sintetizada na figura 3.3), buscando 

adensar e refrnar os conhecimentos relativos a tópicos específicos do donlliúo. 

Na entTevista dirigida, atTavés de uma conversação Ü1fonnal acerca de um 

número limitado de tópicos (2 a 5) do domínio de conhecimento, serão obtidos 

prütcipalmente conhecimentos das camadas de conhecimento superficial e de 

raciocínio (figura 3.3). 

3.2.2.3 - Entrevistas estruturadas 

A entrevista estmturada geralmente é empregada como uma etapa 

posterior às da entrevista não estruturada e da entrevista dirigida, para obter-se 

infonnações um pouco mais adensadas, buscando aprofundar e refinar os 

conhecimentos obtidos anteriormente nas entrevistas não estruturada e 

dirigida. A entrevista estruturada fomece principalmente conhecimentos das 

camadas de conhecimento de raciocínio e de solução de problemas (figura 

3.3). Na entrevista estmtmada o elicitador guia o especialista tanto na 

profundidade do conhecimento a ser coletado quanto no escopo da conversa 

através de questionamento, mantendo o especialista enfocado no assunto de 

interesse, o qual deve ser um tópico sin1ples do dombtio do conhecimento. 

Através deste questionamento, o elicitador deve procurar evitar que o 

especialista desvie-se demais do tópico selecionado para a entrevista, (neste 

ponto, uma ressalva deve ser feita: o elicitador deve dirigir o especialista, e 

não força-lo !). 

O fato de o elicitador cercear a liberdade do especialista de vanar o 

enfoque do assunto, muitas vezes pode trazer o ÍllCOttveniente de o especialista 

achar que há falta de Íllteresse por parte do elicitador em abordar todo o 

conhecimento relacionado ao assunto. Neste caso, deve-se explicar ao 
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especialista a metodologia de trabalho que esta sendo utilizada e o tipo de 

conhecimento desejado. 

Avaliando os resultados parciais da entrevista estTuturada: o elicitador, 

como forma de obter alguma realimentação, deve colocar ao especialista 

questão tais como: 

- foi seguida a seqüência correta ? 

- você fez isso aqui ? 

- este fluxograma mosh·a a seqüência coneta das suas decisões ? 

- todas as tarefas que você executa estão inclusas neste fluxograma ? 

- todos os conceitos relativos às tarefas estão incluídos aqui ? 

3.2.3 - Métodos de debates (Brainstormings) 

Os métodos de debates ou "Brainstormings" consistem basicamente de 

uma reunião onde os diversos especialistas no domínio de conhecimento 

interagem livremente debatendo sobre o assunto, tendo o elicitador como o 

moderador. Segundo Zingales (1978), a filosofia básica desta metodologia 

pode ser resumida em 4 "axiomas": 

I - Não se pode ironizar ou criticar qualquer idéia proposta por membros 

da reunião; 

2 - Aceitam-se idéias de qualquer natureza, inclusive aquelas 

consideradas insensatas, as quats poderão vir ou não a ser 

descrutadas posteriormente; 
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3 - Os participantes não devem sentir inibição em propor alguma idéia 

que considere óbvia ou irrelevante, pois uma destas pode despertar 

em um ouh·o participante uma outTa idéia melhor; 

4 - Não existem "donos" de idéias. Qualquer participante pode propor 

melhmias ou expansões em idéias propostas por outros participantes. 

Os métodos de debates geralmente permitem a aquisição de infonnações 

dos quatro níveis de conhecimentos relatados na figura 3.3: conhecimento 

superficial, de raciocínio, de solução de problemas e conhecimento profundo. 

Algumas variações e adaptações para os métodos de debates (brainstormíngs) 

são encontradas na literatura, como por exemplo: Brainstonning com 

esclarecimentos e Brainstorming com consenso, (Guida e Tasso, 1994), e 

BraÍJ1stom1ing adaptado (Gonçalves, 1986); os quais serão comentados a 

segutr. 

Bt·ainstorming com esclar·ecimentos - depois de uma razoável 

quantidade de conheciJnentos ter sido incorporada à base em consh·ução, é 

realizada então uma seção desta vmiação do Brainstomüng, onde os modelos 

preliminares do conhecimento elaborados pelo elicitador a pattir das 

informações coletadas são então submetidos ao grupo de especialistas para 

debate e possíveis correções e/ou modificações. 

Brainstorming com consenso - uma ouh·a variação do BraiJ1storming 

tradicional, semelhante ao Brainstonning com esclarecimentos onde as 

conclusões propostas pelo elicitador a respeito de alguns tópicos do domí.nio 

do conheciJnento são então submetidas ao gmpo de especialistas na busca de 
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um consenso a respeito do conceito em questão ou ao menos, de uma solução 

que obtenha a concordância da maioria dos especialistas . 

Bminstorming adaptado (BRADA) - esta técnica, comentada por 

Gonçalves ( 1986) é uma adaptação do Brainstonning h·adicional à tarefa de 

consh·ução de uma base de conhecimentos, onde os especialistas são 

convidados a expressar os conhecimentos discutidos na forma de regras do 

tipo SE ... ENTÃO, dando início assim a construção de mn embrião da base de 

conhecimento, facilitando bastante a tarefa de codificação e depuração das 

informações. 

3.2.4 - Execução de tar·efas 

Uma das mats ncas e eficientes metodologias de aquisição de 

conhecimento dispmúveis, tanto do ponto de vista da eficiência do método 

quando do número de fenamentas disponíveis são aquelas que utilizam como 

fonte para coleta de infonnações a realização de uma tarefa. Esta tarefa, 

proposta ou não pelo engenheiro do conhecimento ao especialista pode ser 

realizada por um dos dois ou ainda por uma terceira pessoa. Estes métodos são 

particularmente bastante empregados para obtenção de infonnações das 

camadas mais profundas de conhecimentos relacionadas na figura 3.3, e 

alguns dos mais impmtantes deles serão comentados a seguir. 

76 



'J 

Capítulo 3 -Aquisição de conhecimento 

3.2.4.1 - "Pensar alto" 

Cmúonne o próprio nome desta técnica sugere, é uma abordagem onde o 

especialista é convidado a resolver de fonna comentada uma tarefa típica do 

domínio que ele considere interessante. Esta técnica cujo nome em inglês é 

"Thinking aloud", pennite aquisição de conhecimento nos quatro níveis de 

conhecimentos relatados na figura 3.3: conhecimento superficial, de 

raciocínio, de solução de problemas e conhecimento profundo. Esta técnica de 

aquisição permite confirmar uúonnações obtidas nas fases anteriores, tais 

como: 

- confirmar a estratégia de resolução de problemas do especialista ; 

- as üúmmações conceituais; 

- as seqüências de eventos. 

Turban ( 1992) ressalta que a técnica "pensar alto" é menos sujeita a 

interferências do tipo "tendenciamentd' (bias) que a técnica de entrevista 

estruturada porém pode apresentar alguns inconvenientes: 

- o nível de artificialidade envolvido no processo de simulação do modo 

de agu· do especialista pode u1fluu· negativamente na qualidade das 

uúonnações coletadas; 

- o especialista pode "pular" algumas etapas do processo por julgá-las 

obvias demais, o elicitador deve solicitar ao mesmo que retome o 

processo e refaça-o novamente 
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- no caso de haver grande dificuldade do especialista com o método 

"pensar alto", pode-se inverter os papéis, com o elicitador executando a 

tarefa sob supervisão do especialista (ver 4.2.4.4, "Teach Back"). 

3.2.4.2 - Observação 

Este método consiste em observar o especialista tomar decisões durante a 

execução de taJefas cotidianas em seu trabalho (diferencia-se dos outros 

métodos de execução de tarefa por não propor mna tarefa ao especialista, e 

sim em observá-lo fazer seu trabalho sem intetferir). Turban (1992) ressalta 

que uma das grandes dificuldades deste método é acompanhru· um especialista 

que durante seu dia de trabalho muitas vezes ataca vários problemas ao mesmo 

tempo. Guida e Tasso (1994) subdividem este método em três categorias (não 

necessru·iamente excludentes): 

- observação direta, que consiste na observação "in loco" 

diretamente pelo engenheiro do conhecimento; 

- observação indireta, que consiste na gravação do processo, para 

análise posterior, e 

- observação inquisitiva, onde o engenheiro do conhecimento coloca 

alguns questionamentos ao especialista durante a execução da tarefa. 

Este método, embora apresente uma baixa eficiência no que diz respeito 

à quantidade de conhecimento obtida por seção realizada, pemúte a aquisição 

de conhecimentos em todas as quatro camadas defmiclas na figura 3. 3: 

superficial, de raciocínio, ele solução ele problemas e de conhecimento 

profundo. 

78 



Capítulo 3- Aquisição de conhecimento 

3.2.4.3 - "Forward scenario simulation" 

O especialista descreve para o engenheiro do conhecimento como ele 

realizaria (sem necessariamente realizá-la) uma tarefa típica do domínio 

proposta a ele. O engenheiro do conhecimento pode então tanto anotar as 

infonnações consideradas relevantes, quanto questionar o especialista a 

respeito de tópicos que considere que não estejam bem esclarecidos. É um 

método de aquisição de alta eficiência utilizado para a coleta de 

conhecimentos principalmente das camadas de conhecimento de raciocínio, de 

solução de problemas e de conhecimentos profundos (figura 3.3). 

3.2.4.4- "Teach hack" 

O engenheiro do conhecimento realiza uma tarefa do domínio de 

conhecimento abordado na presença do especialista, que então pode intetferir 

fazendo comentários, coneções ou ainda fornecendo explicações a respeito de 

tópicos que não estejam bastante claros para o engenheiro do conhecimento. É 

um método bastante eficiente de aquisição de conhecimentos utilizado 

principalmente para aquisição de conhecimentos das camadas de solução de 

problemas e de conhecimento profundo (figura 3.3). 

3.2.4.5 - Comentários 

O especialista observa e comenta a execução de uma tarefa (que pode ter 

sido gravada previamente ou estar sendo realizada na hora) por uma terceira 
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pessoa, que pode ser um outro especialista ou ainda um futuro usuário do 

sistema. Este método permite a aquisição de conhecimentos de todas as quah·o 

camadas relacionadas na figura 3.3: conhecimento superficial, de raciocínio, 

de solução de problemas e conhecimento profundo. 

3.2.5 - Métodos de revisão 

A principal utilização destes métodos durante o processo de aquisição de 

conhecimento concenb:a-se na fase de verificação, validação e refmamento dos 

conhecimentos coletados; não sendo os mesmos utilizados nas primeiras fases 

do processo. Alguns dos principais métodos deste grupo serão comentados a 

segu1r. 

3.2.5.1 - Análise de JU'otocolo 

A annlise de protocolo é um método para aquisição de conhecimento 

detaU1ado através da gravação (em áudio ou vídeo) das ações e do 

comportamento do especialista durante o processo de tomada de decisão, 

enquanto o mesmo executa uma tarefa típica do domínio de cotiliecimento em 

questão. As informações gravadas são denominadas protocolo (Ericson e 

Simon, 1984), o qual deve ser posterionnente revisto várias vezes pelo 

engenheiro do conhecimento de fonna a extrair as infonnações desejadas para 

elaboração de regras e de um esboço do modelo representativo das mesmas 

que servirão de base para a construção da base de conhecimento. 
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A análise de protocolo possibilita a obtenção principalmente de 

conhecimentos das camadas de conhecimento superficial, de raciocúúo, de 

solução de problemas e de conhecimento profundo (figura 3.3). 

3.2.5.2 - Revisão de documentação 

Do tenno inglês "paper review", neste método, o engenheiro ele 

conhecimento submete ao especialista os resultados intetmecliár:ios obtidos, as 

regras propostas assim como os modelos ela base de conhecimento que tenham 

sido constmíclos. O especialista pode então discutir a acuracidade e validade 

do mesmo, enútinclo seu parecer em tópicos que o engenheiro de 

conhecimento indique como possíveis focos ele inconsistências ou mesmo 

sobre qualquer ponto que considere relevante uma rediscussão elo modelo 

proposto. 

3.3 - Proposta de sequenciamento do uso dos métodos de aquisição de 

conhecimento 

Como preparação para esta seção, nas seções anteriores deste capítulo 

foram enfocados dois temas: 

foi proposta uma classificação para vários tipos de conhecimentos, os 

quais foram agrupados segundo a profundidade de informações que 

cada tipo contém; 
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foram discutidas e investigadas diversas ferramentas para aquisição de 

conhecimento. 

Tomando por base as infonnações geradas nestas duas etapas, é realizada 

nesta seção uma discussão que resultará na proposição de um sequenciamento 

para o uso das diversas fenrunentas de aquisição de conhecimento. Esta 

seqüência servirá para guiar a coleta de dados para consh·ução da base de 

conhecimentos a ser descrita nos capítulos 4, 5 e 6. As informações contidas 

nesta base setvirão de subsídios para proposição de um modelo que 

sistematize o processo de realização de estudos de simulação. 

Para detenninação do seqüenciamento das fenamentas de aquisição de 

conhecimento a serem executadas, a priori dois fatores devem ser 

considerados: a metodologia de execução e o tipo de conhecimento que cada 

uma pernúte obter. A partir destes dois parâmetros, será proposto um 

seqüenciamento para execução destas tru·efas de aquisição de conhecimento (o 

qual pode vir a ser alterado em função de fatores como a disponibilidade das 

fontes de conhecimento, recursos disponíveis, limitações de tempo, etc.). Este 

sequenciamento é sumarizado graficamente na figura 3.4 apresentada no fmal 

deste capít11lo. 

O processo de aquisição pode ser iniciado com a execução de uma seção 

de "Fragmentação de textos", a qual será realizada na busca da aquisição de 

conhecimentos superficiais documentados e que setvirão como embasamento 

para um primeiro esboço de modelo de conhecimento a ser consh11ído pelo 

engenheiro do conhecimento, e muitas vezes, pode ser o primeiro contato 

deste com o domínio de conhecimento a ser abordado. Para esta tarefa, podem 

ser utilizados como fontes livros, relatórios, manuais e ouh·os textos 

pertinentes ao domínio do conhecimento. 
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Em seguida, visando um refmamento e enriquecimento do conteúdo 

deste esboço de modelo, devem ser investigados os principais fatores que 

influenciam a execução de uma taTefa neste domínio, bem como a maneira que 

estes devem ser abordados para obtenção ele um bom rendimento na execução 

da mesma. Numa seção de entrevista com um (ou mais especialistas) que pode 

iniciar-se com uma entrevista não estmturada, buscando confirmar as 

informações já obtidas, podem então a seguir ser executadas as fen-amentas 

"Fatores Críticos elo Sucesso", a qual pode ser vista como um ponto de partida 

para a execução da "RGA", (as informações obtidas na "FCS" podem ser 

utilizadas para preenchimento das primeiras etapas da "RGA"). Pode-se então 

usar alguns dos fatores apontados na "FCS" e na "RGA" como tema para 

realização de uma "Entrevista dirigida" . Para fmalizar esta primeira etapa, 

eleve ser realizada posteriormente uma seção de "Análise de protocolo", que 

deve ser executada sempre após a aquisição de infonnações elo tipo 

verbalizadas (que compõe um protocolo). 

Neste ponto, o modelo ela base de conhecimento poderá então ser 

refwado e enriquecido. 

Numa segunda etapa do processo de aquisição, pode ser realizada uma 

"Entrevista eshutmada", a qual deve ser elaborada a partir dos conhecimentos 

já obtidos até este ponto e que pode ser seguida (na mesma reunião com o 

especialista ou não) da execução de fenamentas de execução de tarefas, como 

"Pensar alto (Thinking aloud)", e "Simulação de cenário", duas fenamentas 

bastante semelhantes cuja execução pode ser realizada seqüencialmente ou de 

forma simultânea, durante a execução da mesma tarefa. Como já frisado 

anteriormente, para fmalizar esta primeira etapa deve ser realizada 

posterionnente uma seção de "Análise de protocolo", que deve ser executada 

sempre após uma seção de aquisição de infonnações do tipo verbalizadas. O 

modelo da base de conhecimento pode então novamente ser refmado e 

enriquecido, e setvirá como embasamento para a terceira etapa do processo de 
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aquisição, o qual constitui-se na execução de tarefas de debates entre grupos 

de especialistas. 

Nesta terceira etapa, o engenheiro do conhecimento deve procurar reunir 

um grupo de especialistas (entre dois e cinco) para mna reunião elo tipo 

"Brainstonning", que pode se iniciar com uma seção ele "Brainstoming" 

convencional seguido (na mesma remúão com os especialistas ou não) de uma 

seção ele "Brainstorming adaptado (BRADA)" e outra de "Brainstorming com 

esclarecimentos", sendo que esta última pode ser utilizada para verificação 

tanto do modelo já consh·uído até este momento, bem com das informações 

obtidas na seção de "Brainstonning adaptado (BRADA)". Novamente, para 

finalizar esta etapa deve ser realizada posterimmente mna seção de "A11álise 

de protocolo", para análise e codificação das infonnações do tipo verbalizadas 

coletadas. 

Como quarta etapa do processo podem ser realizadas seções de aquisição 

utilizando as fenamentas "Teach Back" e "Observação" (se possível, pois esta 

última, por sua natureza é um pouco difícil de ser agendada). 

Com o modelo já refu1ado e emiquecido com as informações obtidas em 

todas as quatro etapas executadas anterimmente, pode então ser realizada a 

última etapa do processo. Esta é constihtíela pelas fenamentas de revisão, que 

são "Comentários" (assim como a ressalva colocada para a tarefa 

"Observação", esta também é um pouco diflcil de ser agendada, e pode ser 

substituída por uma seção de "Teach Back") e fmalmente, "Revisão de 

documentação", onde serão revistas todas as informações contidas no modelo 

da base de conhecimento consh·uída. 
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Capítulo 3 - Aquisição de conhecimento 

·. 
Comentários 

Teach Back 
Observacão 

Brainstoa111in2 com esclarecimentos 

BRADA 

Simulacão de cenário 
Pensar alto 

Entrevista estruturada 

Entrevista não estruturada 

Classe dos 
métodos 

Entrevistas 
Debates 

Resolução de tarefas 

TIPO DE CONHECIMENTO A SER ADQUIRIDO 

Superficial Raciocínio Solução de problemas Profundo 

Profundidade do conhecimento 

Figura 3.4- Sequenciameuto do processo de aquisição de conhecimento. 

Uma vez discutidas as fenamentas e metodologias para aquisição do 

conhecimento e um sequenciamento adequado para execução das mesmas 

dentro do contexto dos conhecimentos que se pretende coletar, a etapa 

seguinte é começar a aquisição do conhecimento e discussão/organização das 

infmmações coletadas para confecção da base de conhecimento. 

No próximo capítulo, a partir da análise das primeiras fontes de 

conhecimento escolhidas; será apresentada uma proposta inicial de um roteiro 
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para sistematização do processo de simulação (fase I da Tabela 2.2 

apresentada no capítulo anterior) que deverá servir de base para futuras etapas 

do processo de aquisição. Estas futuras etapas farão uso das fenamentas e da 

metodologia de aquisição de conhecimento discutida neste capítulo para 

refinamento e emiquecimento deste roteiro a proposto. 
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Capítulo 4 - O processo de simulação 

Um estudo de simulação baseia-se na construção e análise de um modelo 

que represente o sistema a ser avaliado. Várias técnicas de modelagem estão à 

disposição dos projetistas, os quais devem, de acordo com suas conveniências, 

escolher dentre elas a que melhor atenda suas necessidades. Deve-se atentar no 

entanto, para a importância da consistência do modelo consh·uído, pois os 

resultados obtidos do estudo de simulação estão totalmente relacionados com a 

fidelidade com que este modelo representa o sistema real. Modelos mal 

fommJaclos fatalmente produzirão resultados que não descrevem de maneira 

adequada a realidade, podendo induzir a tomadas de decisões totalmente 

equivocadas. 

A seguir será apresentada uma proposta ele um roteiro para 

sistematização ele eshtdos de simulação. Este servirá de embasamento para o 

processo de aquisição de dados para consh·ução da base de conhecimentos 

sobre sistematização de estudos de simulação. 
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Capítulo 4 - O Processo de simulação 

Este roteiro proposto é resultante da execução da pnmeua fase do 

processo de aquisição de conhecimento (Tabela 3.1 do capítulo anterior) onde 

foram exploradas inicialmente as seguintes bases de conhecimento: 

livros publicados na área; 

artigos técnicos publicados em congressos e revistas técnicas da 

literatura recente; 

notas de aulas de disciplinas do programa de pós-graduação da 

Universidade de São Paulo; 

entrevistas com pesquisadores do laboratório de simulação e controle 

de eventos discretos do depattamento de engenharia mecânica da 

EESC/USP; 

experiência do próprio autor deste b:abalho na manipulação de 

softwares de simulação 

Assim como cada sistema tem suas particularidades, também o processo 

de consh11ção de um modelo para simulação varia ele acordo com o tipo de 

situação a ser estudada. Considerações que se apresentam vitais para 

detenninadas situações podem petfeitamente tornar-se descaJtáveís quando o 

enfoque do estudo é modificado. Desta fonna, o que ditará a necessíelaele ou 

não da aplicação de cada um elos passos do roteiro proposto será: 

o grau ele complexidade do projeto; 

as dimensões das conseqüências que determinadas fa lhas poderão 

trazer; 
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os recursos clispmúveis (disponibilidade orçamentária, equipamentos, 

mão ele obra, etc.)~ 

a experiência elos projetistas, etc. 

Vários autores (Banks e Nonnan, 1996 ~ Hanel et ai. , 1992~ Pritsker, 

1992 ~ Schriber, 1991~ Pegden et ai., 1990 e lngels, 1985) colocam a 

sistematização como uma maneira ele otimizar o desenvolvimento elo processo. 

A proposta ele sistematização a ser apresentada, é esquematizada no 

fluxograma ela Figura 4.1 a seguir. A opção foi por uma seqüência bem 

simples (com poucas etapas e sem atividades em paralelo), pois o mesmo virá 

a ser utilizado nas fases posteriores de aquisição de conhecimento, e desta 

forma nünimiza-se possíveis influências nas respostas dos entrevistados. 

Posteriormente, ao longo deste capítulo serão analisadas e comentadas cada 

uma das etapas que compõem o roteiro proposto. 
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Definição do problema e dos objetivos do estudo 

Elaboração de um esboço do modelo 

Aquisição dos dados 

Não 

Constmção de um modelo p/ realização do estudo de simulação 

Projetar o experimento 

Executar o experimento e analisar os resultados 

Interpretação final dos resultados e documentação do processo 

Figura 4.1 - Roteiro proposto para sistematização de estudos de simulação 
(Lobão e Porto, 1997 - a) 
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4.1 Definição do problema e dos objetivos do estudo 

A compreensão do funcionamento do sistema é fundamenta] para o 

sucesso da construção do modelo. FaU1as no seu entendimento podem levar o 

projetista a trilhar um caminho equivocado e conseqüentemente, até que as 

falhas sejam identificadas, todo o trabalho executado até este ponto poderá ter 

sido em vão e deverá ser refeito. 

Nesta fase, é de crucial impottância urna boa interatividade entre o 

projetista e o cliente (usuário do modelo). Aproveitando esta interação, o 

projetista deve: 

- procurar conhecer profundamente e em detallies qual é o real 

propósito do estudo de simulação a ser realizado; 

- identificar quais são as respostas que deseja obter deste estudo; 

- identificar conetamente quais as entradas serão necessárias de acordo 

com as variáveis que se deseja estudar e quais as saídas que pemútírão 

obter estas infmmações desejadas do modelo; 

- descobrir qual o compmtamento desejado do sistema a ser modelado. 

Uma possível maneira para o projetista atingir as metas colocadas acima 

é procurar responder juntamente com o cliente, as seguintes perguntas: 

- Quais questões o estudo de simulação deve ajudar a responder 

imediatamente ? 

- Quais questões o estudo de simulação deve ajudar a responder num 

futuro próximo (de forma a permitir futuras expansões no sistema)? 
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- Quem serão os principais usuários do modelo ? 

- Quem realizará a manutenção e as possíveis futuras expansões do 

modelo a ser constmído ? 

- Qual a quantidade e quais tipos de recursos (orçamentários, humanos, 

maquinário, matéria prima, etc.) serão necessários para conclusão do 

estudo? 

- Qual a quantidade e quais tipos de recursos (orçamentários, humanos, 

maquinário, matéria prima, etc.) estarão disponíveis para conclusão do 

estudo? 

- Quais limitações serão impostas ao estudo ? 

- Onde o trabalho será realizado ? 

- Quais os prazos para finalização do estudo ? 

Uma vez concluída esta fase de entendimento do problema e dos 

objetivos do estudo a ser realizado, o próximo passo será a construção de um 

esboço ele modelo para estudo do fluxo ele dados e ela hierarquia entre os 

módulos componentes elo modelo. Ressalte-se que a interação 

projetista/cliente não estará encenada aqui, uma vez que o acompanhamento 

do processo por parte do cliente será muito útil para o desenvolvimento do 

modelo. 
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4.2 Elabomção de um pl'imeh·o modelo para estudo do fluxo de dados e 

da hierarqtúa entt·e seus módulos 

Nesta fase do processo, o projetista deve elaborar um esboço do que virá 

a ser o modelo do sistema a ser estudado, de forma a permitir a realização dos 

primeiros estudos sobre o fluxo de infonnações dentro do sistema, a 

disposição fisica dos seus diversos componentes, a hierarquização entre seus 

diversos módulos, etc. 

Uma esh·atégia bastante utilizada é a de dividir o sistema em diversos 

módulos. Esta esh·atégia permite a h·ansfonnação ele um grande problema num 

conjunto composto por vários outros pequenos problemas, os quais são mais 

facilmente gerenciáveis. Pode-se ressaltar ainda que, de acordo com o foco 

principal do estudo, o "lay-oul'' do modelo pode ser orgaJúzaclo sob diferentes 

abordagens: 

tomando por base o arranJO físico dos diversos elementos que 

compõem o sistema; 

o fluxo de informações entre os seus diversos componentes; 

a hierarquização dos seus módulos, etc. 

Em função da abordagem escolhida para construção do modelo, uma 

variedade de fenamentas e metodologias podem ser úteis na construção deste 

diagrama: 

- diagrama de blocos: é uma representação gráfica do sistema, que 

permite representar as relações enh·e cada elemento do mesmo. Os 

diagramas de blocos podem ser utilizados apenas para esquematizar o 
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"lay-ouf' do mode1o e os fluxos que oconem no sistema real (figura 4.2 

a seguir), ou podem ser parametrizados, confomte será comentado a 

seguir nos diagramas orientados a objeto. 

·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·} 
Fluxo das peças 

fluxo de informações -----
fluvn rfp J"V3.C<:O~~ - · - • - • • 

Figura 4.2 - Representação de uma célula de manufatura através de diagrama de blocos 

- diagrama de fluxo de dados: o diagrama de fluxo de dados pode ser 

visto como um caso particular do diagrama de blocos, onde são 

considerados apenas os fluxos de dados presentes no sistema 

(programação da produção, roteamento de AGV's, etc.). Esta abordagem 

é mais utilizada quando o enfoque principal do estudo for estudar os 

componentes de planejamento e controle do sistema (figura 4.3). 

Estação 3 

mudança de produto dados das peças ---
---defeitos inspeção ---

Figura 4.3 - Representação de uma célula de manufatura através de diagrama 

de fluxo de dados. 
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- diagrama de objetos: podem ser vistos como um aprofundamento dos 

diagramas de blocos, onde os diversos blocos componentes do sistema 

estudado são parametrizados, emiquecendo assim as informações 

contidas no diagrama construído. É uma abordagem que permite a 

criação de uma biblioteca de rotinas que representam os diversos 

módulos de um sistema (filas, buffers, esteiras, etc.), os quais podem ser 

interconectados para fonnar o modelo em estudo, facilitando bastante o 

trabalho (Ziegler, 1990). 

Esta é uma abordagem que tem sido empregada cada vez ma1s no 

desenvolvimento de softwares, e é utilizada principalmente por: 

- projetistas mais experientes, que já conhecem previamente a 

configuração dos diversos módulos de wn sistema (filas, buffers, 

esteiras, etc.), e utilizam-se destes módulos como uma biblioteca de 

rotinas, facilitando bastante o trabalho. 

- usuários de softwares simuladores que permitem uma abordagem de 

modelagem orientada a objeto. 

A figura 4.4 a seguir mostra como poderia ser o detalhamento da 

parametl'ização de um destes blocos (por exemplo, Estação 1) na COllstl·ução de 

um diagrama de objetos: 

E~~~ D 
Configurações de "Estação 1 ": 
Função: tomeamento 

OK I 
Tempo de processamento (tp) : 50 segundos 
Distribuição probabilística de tp: normal 
Desvio padrão de tp: 3 segundos 

Cancelar I 
~~itar J 

Incidência de falhas : 2,5 % 

Entradas 
Peças chegam de: estação 1 
Tempo de percurso (te): 4 segundos 
Desvio padrão de te: 1 segunâo 
Dados chegam de: estação l , 2, 3 

Saídas 
Peças seguem para: estação 3 
Tempo de percurso (ts): 6 segundos 
Desvio padrão de ts: I ,7 segundo 
Dados seguem para: gerenciador 

Figura 4.4 - Deta Utamento do objeto "Estação 1" 
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4.3 Aquisição dos dados 

O processo de aquisição de dados pode ser bastante facilitado pela 

observação do esboço do modelo (construído no passo anterior). Através dele 

podem ser facilmente identificadas quais são as entTadas e saídas mais 

relevantes para o estudo que se deseja realizar. Os meios para execução da 

etapa de coleta de dados variam de acordo com a situação: 

para sistemas já existentes, as infonnações podem ser coletados de 

dados históricos annazenados pela empresa, ou através de medições 

"in/oco"; 

para sistemas ainda não implementados, os dados podem ser obtidos 

ah·avés de catálogos de fabricantes, de entrevistas com operadores de 

sistemas similares, com os projetistas dos equipamentos, etc. 

É impmtante também a identificação de quais as entradas e saídas são 

controláveis e quais são incontroláveis. A pa1tir daí deve-se propor soluções 

para elinúnar, ou ao menos atenuar, os efeitos indesejáveis das entradas não 

controláveis. Como exemplo, pode-se citar as condições ambientais 

deterioradas podem ser incontroláveis em um ambiente indush·ial, e uma 

possível solução é a utilização de equipamentos com blindagem mais robusta 

o que não elimina o problema, mas atenua seus efeitos. 

Após a coleta destes dados, um fator importantíssimo é a determinação 

de como estes dados variam, isto é: qual o tipo de distTibuição de 

probabilidade que mais se assemelha à dish·ibuição apresentada pelos dados 

coletados. Algumas possíveis maneiras para se responder esta questão são: 

- através da análise de resíduos da distribuição; 
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- constmção de histogramas e comparação com curvas de distribuição 

padronizadas; 

- testes de aderência, etc. 

4.4: Validação e verificação dos dados 

Dados inconsistentes ou não acurados podem conduzir a resultados 

equivocados que tiram toda a credibilidade do estudo de simulação. Ingels 

(1985) ressalta este fato através do que ele chama de "axioma" 

computacional: "Entra lixo, sai lixo,. Em outras palavras; pode-se afirmar que 

existe uma relação direta entre a qualidade da enu:ada do sistema 

(conflabilidade dos dados coletados) e a saída proporcionada pelo mesmo (os 

resultados obtidos do estudo de silnulação ). Mais ainda: em função das 

complexas relações entre as diversas variáveis do sistema e do efeito da 

propagação dos enos, pode-se afinnar que os enos na coleta de dados que 

alimentarão o estudo de simulação implicarão em uma queda do nível de 

confiabilidade dos resultados obtidos que não é linear, assemelhando-se mais a 

uma relação exponencial. Esta relação é expressa na figura 4.5. 

Conflabilidade dos resultados 

Curva de queda do índice de 
confiabilidade dos resultados 

Descnso com a qunlidade dos 
dados utilizndos no modelo 

Figura 4.5 -Relação entre a confíabilidade dos dados de entrada do sistema e a 
qualidade dos resultados do estudo 
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Algumas maneiras de verificar a validade dos dados coletados para o 

estudo são apresentadas a seguir: 

- coletai" dados de diferentes fontes (por exemplo, aquelas citadas no 

item anterior) e verificar se os gmpos de dados coletados são 

semelhantes; 

- construir um histograma com os dados coletados e comparar com os 

tipos de distribuições probabilísticas mais adequadas para descrever o 

tipo de dado considerado, verificando então se há semelhança entre 

eles; 

- ao reaHzar a primeira conida de simulação com os dados coletados, 

verificar se os mesmos produzem resultados que não sejam 

compatíveis com o que acontece na realidade (por exemplo, em uma 

fábrica verificar se uma empilhadeira "passa por dentro" de uma 

máquina para realizar seu percurso). 

4.5 Construção de um modelo para l'eaUzação do estudo de simulação 

Este é a etapa em que será construído o modelo propriamente dito para 

realização do estudo de simulação, e realizada a escolha do software 

simulador. E é um fator muito importante para o sucesso do estudo que o 

pacote de software simulador escolhido seja adequado ao uso que lhe será 

dado, de modo que os diversos recursos oferecidos pelos mesmos possam ser 

utilizados em sua plenihtde. 
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Uma outra importante observação deve ser colocada quanto ao 

dimensionamento do modelo consh11ído para o estudo. Deve-se tomar 

cuidados paJa que não haja exageros no túvel de detalhamento do mesmo, pois 

se a negligência na identificação das variáveis e na consh·nção do modelo pode 

trazer graves inconsistências aos resultados obtidos, também a construção de 

mn modelo superdimensionado pode tornar o sistema muito complexo. Ao 

conh·ário do que se poderia supor, isto além de aumentar os custos de 

desenvolvimento elo modelo, diminui a velocidade de processamento e 

dificulta o seu entendimento e o h·abalho de manutenção, diminuindo desta 

forma a sua confiabilidade, conf01me ilush·a o gráfico da Figura 4.6 a seguir. 

Confiabilidade 
do modelo 

Custos de desenvolvimento 

Nível de detalhamento 

Figura 4.6 - Relação entre o nível de complexidade do modelo coustmído, os custos de 
desenvolvimento do mesmo e a confiabilidade dos resultados dos estudos de simulação 

4.6 Verificação e validação do modelo 

A consistência elo modelo construído em relação ao que ocorre no mundo 

real é muito importante. Os resultados obtidos do estudo de simulação estão 

totalmente relacionados com a fidelidade com que o modelo representa o 

sistema real. Modelos mal formulados fatalmente produzirão resultados que 

não descrevem de maneira adequada a realidade. Pode-se dizer que o processo 

de validação de um modelo é bastante semelhante ao de validação dos dados, e 
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que ambos estão fortemente interrelacionados (na análise dos dados pode-se 

verificar inconsistências no modelo e vice-versa). Também aqui, algumas 

abordagens que podem ser adotadas para validação dos modelos podem ser 

listadas: 

- interatividade com o cliente: o futuro usuário do modelo deve 

responder se o modelo produz corretamente todas as repostas 

desejadas~ 

- discutir com o cliente qums variáveis foram desprezadas na 

constmção do modelo e quais tipos de aproximações foram realizadas. 

Questionar se estas considerações não afetarão a qualidade dos 

resultados~ 

- verificar se o modelo produz resultados fisicamente impossíveis (por 

exemplo: um AGV "passando por dentro" de uma máquina 

fenamenta, ou com um tempo de trajeto entre duas estações de 

trabalho negativo ou nulo, etc.)~ 

- realizar a animação da simulação em velocidade baixa, po1s isto 

pennite que se faça um "Debbug" visual do processo sendo sinmlado, 

permitindo que ah·avés de uma atenta observação haja detecção de 

algumas inconsistências caso elas existam~ 

- solicitar que uma pessoa famili.arizada com o funcionamento do 

sistema em estudo "assista" a uma conida ele simulação (com 

animação) e procure encontrar algum problema; 

- solicitar que um ouh·o modelador experiente realize uma revisão no 

modelo~ 

- propor um "teste ele Turing" adaptado: especialistas no sistema 

estudado recebem dois 2·elatórios - um contendo dados fornecidos pela 
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simulação do modelo, e outro rela6vo á operação do sistema real (sem 

que tenham cotú1ecimento de qual é qual). Solicita-se então que eles 

discutam as diferenças entre os dois gmpos de dados que lhes é 

apresentado. 

4. 7 Projetar o experimento 

Esta é a fase de proposição de procedimentos e testes para analisar e 

comparar as diversas altemativas possíveis à solução do problema. Para cada 

um dos diferentes experimentos realizados, uma seqüência idêntica de eventos 

deve ser recriada para que técnicas de redução de variância possam ser então 

aplicadas de fonna a realçar as diferenças e contrastes entre as diversas 

altemativas. É importante também que para cada nova configuração 

experimental, uma nova bateria de testes de validação seja realizada (desde 

que seja justificável economicamente) visando garantir a confiabilidade dos 

resultados obtidos. No planejamento do experimento, algumas questões devem 

ser respondidas: 

- para quais configurações do sistema as replicações serão realizadas? 

- sob que condições cada replicação será realizada ? 

- qual a duração de cada corrida ? 

- quantas replicações de cada alternativa devem ser realizadas (ver logo 

a seguir) de modo a se obter o grau de confiança desejado ? 
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Alguns métodos avançados de planejamento de experimentos são 

bastante conhecidos (Análise fatorial, Método de Taguchi, etc.) e podem ser 

encontrados em Kleijnem (1987) e Taguchi e Yuin (1979). 

É muito importante ainda quando se realiza um estudo de simulação, 

detenninru· o tamanho adequado da amostra de dados - isto é: qual o número 

de replicações suficiente pru·a produzir resultados dentro do intervalo de 

confiança desejado. Esta informação pode ser obtida da seguinte expressão 

(Achcar e Rodrigues, 1992): 

onde: n é o número de replicações necessárias que se deseja obter; 

- cr é o desvio padrão da amostra obtido dos dados que se 

possm; 

- a. é o iJ1tervalo de confiança em que se deseja trabalhar; 

- Zatz é obtido da tabela de distribuição normal padronizada p/ 

o a. estabelecido; 

- d é o máximo erro de estimação admitido para a simulação. 

4.8 Executar o experimento e analisar os resultados 

A execução da simulação deve ser feita somente depois que os passos 

antetiores tenham sido executados, de fmma a melhorru· o aproveitamento do 

estudo e gru·antü· a consistência e confiabilidade dos resultados obtidos. Para 

permitir uma boa qualidade da análise dos resultados, cada altetnativa testada 

deve ser cuidadosamente documentada. Estes dados (entradas utilizadas e 

saídas da simulação) devem ser orgarúzados em fmma de tabelas e de gráficos 

e armazenados em uma base de dados pru·a posterior análise fmal. 
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4.9 Refinar o projeto do ex(Jerimento 

Caso os resultados obtidos no passo anterior não se mostrem satisfatórios 

para resolução do problema, a altemativa é a repetição da etapa 7 -

planejamento do experimento (considerando-se aqui que a validação dos 

dados e do modelo foi realizada de forma conveniente e sem falhas). 

4.10 Análise final dos resultados e documentação do processo 

- Análise dos resultados do estudo 

Assim como a confiabilidade e a consistência dos resultados obtidos pelo 

estudo de simulação são ditadas pela validade do conjunto dos dados e do 

modelo que subsidiarão o estudo de simulação, é nesta etapa de análise de 

resultados que será adicionado valor ao estudo realizado. É de mna análise 

bem realizada dos resultados que se maximiza os ganhos (em tempo e 

recursos) que se deseja obter elo uso ela simulação como uma fenamenta ele 

auxilio á tomada ele decisão. 

Diversas técnicas e fenan1entas estão dispmúveis para análise dos 

resultados obtidos e comparação de cenários ele trabalho, como por exemplo: 

análise de sensibilidade~ 

análise canônka~ 

análise de superficies de respostas, etc. 
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Documentação do JH'Ocesso: 

Dois aspectos importantes devem ser considerados quando da fmalização 

da documentação do processo: o conteúdo e organização da docmnentação 

produzida e o controle de acesso á mesma: 

- produção de documentação: a documentação final, terá por objetivo 

permitir o rápido e claro entendimento do sistema por outros usuários 

quando houver necessidade de ampliações, ou manutenção do modelo. Esta 

documentação deverá conter no mínimo: 

• uma lista de referências cruzadas de entrada e saída; 

• a documentação do desenvolvimento do processo de modelagem 

completo, desde seu início; 

• diagrama de blocos elo modelo; 

• descrição detaUtada da operação de cada bloco funcional; 

• uma lista com o nome de todas as variáveis, os valores a elas 

atribuídos e as distribuições probabilísticas de dados adotadas para 

cada uma delas, com suas respectivas medidas de dispersão; 

• relatório sobre os procedimentos executados para coleta de dados, 

quais as fontes foram escoUtidas e o porque desta escolha; 

• uma bem documentada análise estatística dos dados de saída e uma 

classificação qualitativa e comentada das possíveis alternativas de 

soluções para o problema identificadas no esh1do; 
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• relatório comentando a relação custo/beneficio das alternativas 

recomendadas pelo estudo de simulação; 

• listagem com o nome e dados relevantes de todas as pessoas 

envolvidas no processo, relacionando ainda qual a pruticipação de 

cada uma destas pessoas nas diversas fases do estudo realizado; 

• réplicas atualizadas do modelo computacional produzido com 

cópias de segurança guardadas em local seguro. 

acesso l'esh·ito a documentação: devido às amplas facilidades de 

modificação de um modelo computacional, pessoas alheias ao processo podem 

involtmtariamente (ou não) alterru· a configuração do sistema. Algumas formas 

de se contomar este problema são: 

• a instalação ele senhas de acesso aos programas; 

• exigências de chaves ele hardll'are ("hard-keys") para utilização do 

sistema; 

• chaves convencionais para acesso aos equipamentos, ou ainda; 

• utilização de uma linguagem cifrada de conhecimento resh·ito a 

alguns membros da equipe. 

Embora este item sobre documentação do estudo esteja colocado como o 

último passo do processo, é importante ressaltar que aqui é realizada apenas a 

orgatúzação final da documentação das informações e dos dados gerados pelo 

estudo. Na realidade a documentação deve ser conduzida desde os primeiros 

passos do processo, a fim de que as iJ1fonnações sejam cadastradas quando 
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ainda são recentes na mente do modelador. Uma outra justificativa para esta 

maneira de agir é que, normalmente um estudo de simulação é conduzido por 

uma equipe de várias pessoas, e a documentação atualizada passo-a-passo 

pennite o fácil entendimento de todo o sistema por todos os componentes da 

equipe que traball1am paralelamente no estudo. 

4.11 - Considerações finais 

Neste capítulo foi apresentada uma proposta de roteiro para 

sistematização de um estudo de simulação. O traball10 aqui realizado equivale 

á execução da Fase I do processo de aquisição de conhecimento, expressa na 

Tabela 3.1 - "Imersão no conhecimento". 

Nos próximos capítulos serão discutidos o enriquecimento e depuração 

desta primeira versão de uma base de conhecimento (equivalente à execução 

das Fases li e III do referido processo); utilizando então como fonte de 

conhecimento: profissionais usuários de simulação de algumas empresas e 

universidades. 

Serão aplicadas as metodologias discutidas no capítulo 3 deste trabalho, 

utilizando alguns questionários comentados no capítulo 5 a seguir. 

A figura 4. 7 esquematiza de maneira geral os tópicos tratados neste 

capítulo. 

106 



Capítulo 4 - O Processo de simulação 

N<Sc lrll.'tib> !1:ri (1'<{<E(o un r«c;ro ruo 
~ de -de s:imbilo. a>X o 
IT"""' l m i&b an 10 rups ..., qDis 4> 

~ "'"""' .,..,. <pi:s .. -
poo:h:n ,.,. c:u ab<ko dc f<mll a «1l<Lzr a un 

"-5fmJruoo~=-· .. b-·-

ff c-. .... ,..,,~•--•••"" 
I ---·::::>: 

il -· 

PRS3o 2 - FJnboroção de wu esboço do 
modelo: nesta fase, silo util iz11dos 
diograrna:s de blocos, de nu.xo de s inais, 
elo. 

Pns.o J - Aqul!iiçilo dos dados: os dados pocJ.:m 1 

ser coletados de mais de uma fonte: de 
m~içõcs "in lt>..YJ ", documentação, 1 

calalogos, etc. 

fontes, testes de ajustes de distribu 
e to. 

P"""o S - Comtl'UÇilo do mod<'lo: de\'c-se 

Y 
es.;olhcr o pacole de sofi\\'an: mais 

adcx(llodo c; touu\1' cuidado para não 
superdimcnsionar o modelo. 

I 

A~do "-uxniaiiUl<bl &<m>un!lbti<oarmtooop>.l~clo <aq>d~ 
a:tre as c::r:qns~. ca:n o ar«cc.im:O:o ó: Dr.'7ttiS nu.mmc:s QlC ~o o mt9D) 

tq;~~>~Uo de""""""- ate rwo ~ a tüX:açi> de J<tdtos mn qAlclodc .aqn 
a<>adc I~ oola \t'ZIIXI>rCS. C I ~f um~ (ara=1A ru>>,'00.-
1 a!.,.,.. .,.. <t;<tilas. Qm<b .......tmns de ii<UIJII{u ldrc !i<<miS lDII mo 
iq:l<IDOÜb<(ru o»M~an sill.amsji ci;ta:<a). 1 ~ trrO\nünat< 
na tl:l.iaiJ cb;: c:a5QI 1 a!!a.ra.iv1 cpc. II(Tesol..t a rntb.T ~ ru:;f,) t'o.x(ki.) pn 
dtCIJillo> de lá< ÜQ1lJlÇI."u. 

Passo 6 - Volidação do mocMo:Wlq 
intcroção com o cliente, cliscutir o modelo \ . a 
com uma equipe de prc>Wll~Uadores, !:. t 
realizar uma corrida e anol~ar sem 
n;suhados. - 'r . 

Pnsso 7 - Proj etar o uperilt.wuto: qual o 
durnção de cada carida, quantas 
replicações realizar, sob CfUOi! condiçõe3 
o s~tcma será opcrndo. 

Passo 8 - Eul'utnr o erpu imrnto e 
nruillsru- os ~Ysultados: kvantamento dos 

prime~ dados para validação do projet~ii(T! 
do c.xpenmento. ~W 

~ < 

\""""'\ 

(>;wo 9 - RPfonn tr o projl'to elo U pPriJUl'llto: 

~~ ca10 os resultados obtidos no passo 

j··~ç,~,~~ anterior n~ se mos~t sntisfntórios, 

1-!j~J I r:,t refa= o proJetO do e.""""mcnto. :.v t" -, · ·,-·~· 

r~z.::t\ 
Passo lO- Análise fwal dos rt"S~tndos 

P docmum tnçilo do pr'(K't'SSO: a l1b , 
documentação do processo tem o objetivo •-

1 

de facilitar posteriores tmbalhm de 
ampliações e/ou atuatiz1lçõc:s no sistema. · . 

f -z· 

S imulação 

Figura 4.7- Esquematização do processo de estudo de simulação. 

107 



•> 

Capítulo 5 - Considerações sobre a execução da etapa de aquisição de dados 

Capítulo 5 - Considerações sobre a execução da 

etapa de aquisição de dados 

No capítulo 3 foi definida a metodologia de aquisição de conhecimentos 

a ser empregada, e no capítulo 4 foi elaborado um primeiro modelo para o 

desenvolvimento de estudos de simulação de manufatura. No próximo capítulo 

deste trabalho (Capíhllo 6) será discutido o aprofundamento da base de 

conhecimento que detenninará o modelo final para sistematização do 

processo. 

Neste capíhJlo, é relatada e comentada a execução da etapa de aquisição 

de conhecimento realizada. São comentados a metodologia executada, quais as 

dificuldades encontradas durante os contatos com especialistas em simulação, 

e os tipos de contatos realizados: 

- visitas técnicas; 

entrevistas; 

brainstormings, e 

108 



.·. 

Capítulo 5 -Considerações sobre a execução da etapa de aquisição de dados 

contatos via correio eletrônico (e-ma i/) . 

Finalizando, são apresentados e comentados o material e os questionários 

utilizados nestes contatos realizados com os especialistas. 

5.1 -A metodologia para contatar empresas e especialistas 

Como forma de gmar a busca por profissionais que trabalham com 

simulação e que poderiam servir de fontes de informação para este trabaU10, 

procurou-se determinar um "grau de especialização" dos usuários de 

simulação. 

Desta fmma, são considerados "e~pecialistas em simulação" aqueles 

profissionais que tem notório conhecimento sobre o processo de simulação e 

larga experiência prática no assunto. Neste gmpo de profissionais 

invariavelmente enquadram-se consultores e professores utúversitários e 

profissionais que trabaUmm em empresas de manufatma com tempo de 

dedicação praticamente exclusiva à realização de estudos de simulação. 

Considerou-se ainda como "especialistas parciais" aqueles profissionais 

que tem notório conhecimento e larga experiência prática em alguns dos temas 

relacionados com o estudo de simulação. Neste grupo enquadram-se por 

exemplo professores universitários que trabalham em algumas linhas de 

pesqmsa relacionadas com simulação, e profissionais que h·abaUtam em 

empresas de manufah1ra e cuja especialização está em temas relacionados à 

simulação. 
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Uma terceira classe de fonte de informações considerada é a dos 

"usuários e,\perientes ". São profissionais que não tem notório conhecimento 

nem larga experiência prática, porém tem bom conhecimento sobre simulação 

adquirido através de participação em equipes que realizaram estudos de 

simulação. 

Como pnmetra etapa na definição das fontes de conhecitnento, as 

enh·evistas e visitas ás empresas foram agendadas após contatos preliminares 

com "especialistas em simulação", identificados de acordo com uma das 

seguintes possibilidades: o especialista trabalha corno consultor técnico em 

uma empresa que é representante de software de simulação, ou presta setviços 

de consultoria em simulação para outras empresas da área de manufahua 

indush·ial. 

A partir desta pnmetra etapa, ouh·as fontes de conhecimentos 

("especialistas em simulação", "especialistas parciais,>, e/ou "usuários 

e,\perientes ") foram contatadas de acordo com uma das seguintes hipóteses: 

o profissional de detenninada empresa foi indicado por um consultor 

(que h·abaU1e em uma empresa do grupo acima) que tenha 

desenvolvido um h·abalho em coqjunto com o mesmo; 

a fonte de conhecimento foi contatada em congressos técnicos da área 

de engenharia, e foi acet1ada então uma visita técnica à empresa onde 

a mesma traballia; 

ah·avés ele "cases" enconh·ados na literatura, enh·ou-se em contato 

com o departamento de relações públicas da empresa relatada nestes 

a11igos. Este então indicou o profissional ela área técnica a ser 

contatado para receber a visita. 
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Uma vez determinada a pessoa a ser entrevistada, e agendada uma visita 

à empresa, adotou-se (sempre que possível) um procedimento similar em 

todos os casos: 

1. é feito um contato telefônico onde são tratados dos objetivos e do 

fmmato da visita; 

2. é enviado ao especialista através de coneio eletrônico um material 

manuscrito visando fornecer subsídios para que o mesmo possa 

preparar-se para a visita. Neste material consta o roteiro para 

sistematização de estudos de simulação proposto no capítulo 4; 

3. neste contato através de coneio eletrônico, é enviado também um 

questionário contendo algumas perguntas a respeito do assunto. 

As respostas a este questionário (o qual pode ser visto como sendo 

uma entrevista dirigida, de acordo com a figura 3.4) servirão de 

embasamento para preparação da entrevista a ser realizada durante 

a visita (que equivale a uma enh·evista esh·uturada, de acordo com 

a figura 3.4); 

4. durante a visita realizada, além da entrevista eshltturada 

comentada acima, o especialista é encorajado também a comentar 

livremente alguns assuntos relativos a sua experiência em 

simulação (ainda de acordo com a figura 3.4, "pensar alto"). 

Convida-se também o mesmo a relembrar alguns trabalhos 

realizados e/ou fazer conjecturas a respeito de potenciais casos 

lúpotéticos ("pensar alto" e "simulação de cenário" de acordo com 

a figura 3.4); 

5. em alguns casos, quando houve dispotúbilidade de tempo; e mais 

de um profissional foi colocado à disposição para colaboração 

com este trabalho, é realizado um brainstroming com os 
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participantes. Nesta etapa aproveita-se para tentar realizar a coleta 

de novas informações e checagem de alguns dados já coletados 

("brainslorming" e "brainstorming com esclarecimentos", 

também de acordo com a figura 3.6). 

6. a checagem de algumas informações conflitantes coletadas em 

algumas empresas é feita principalmente atTavés de consultas a 

especialistas mais experientes, que trabalham em consultoria em 

simulação já há bastante tempo (comentários e revisão da 

documentação, ainda de acordo com a figura 3.6). Em 

determinados casos, principalmente quando o conflito pennanece, 

utiliza-se a colaboração via coneio eletrônico do prof. Charles 

Hanell, da universidade BYU (Birmingham Young University), 

projetista do software de simulação PROMODEL. 

Ainda com relação à metodologia adotada para as entrevistas, procurou

se agmpar as questões a serem colocadas aos especialistas em três grupos, de 

acordo com a natureza das informações envolvidas: 

um questionário padrão a ser apresentado para a gerência de recursos 

humanos; 

um questionário padrão a ser apresentado para a gerência técnica de 
engenharia; 

um questionário padrão a ser apresentado para a equipe técnica que 

trabalha com simulação; 
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5.2 - Contatos realizados 

Varias empresas foram contatadas sobre a possibilidade de colaboração 

com este trabalho. Estes contatos resultaram em algumas das seguintes 

situações: 

a empresa não tinha competência no assunto (embora já tenha 

realizado trabalhos de simulação, foram trabalhos tercei.rizados); 

devido à alta carga de traballio, não havia disponibilidade para 

colaboração; 

não houve resposta ao contato, ou 

a resposta à solicitação de colaboração foi afirmativa, e o contato 

efetivou-se de forma bastante produtiva. 

As empresas e os respectivos contatos que se encaixam nesta última 

alternativa acima são apresentadas a seguir, agrupadas em: indúsh·ias, 

prestadores de serviços, e institutos de pesquisa. 

5.2.1 - lnd tístrias 

Ford do Brasil - Contato realizado com Luiz Heru·ique de Moraes, 

engenheiro mecânico, mesh·e em engenharia de produção mecânica, exerce o 

cargo de engenheiro de produção sênior na unidade da Ford Brasil em 

Taubaté, SP. Segtmdo MORAES, os principais softwares simuladores utilizados 
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na Ford são o ARENA, o AUTOiviOD, o WITNESS e o SIMUL-8. 

Atualmente a empresa optou por criar uma estmtura integrada mundialmente 

para a realização das diversas atividades, dentro de um programa denominado 

CPEM (Common Process Engineering Method ). Para estudos de simulação, 

optou por padronizar os eshtdos utilizando o WITNESS e o SlNIUL-8. 

General Motors do Brasil - Contatado inicialmente o sr. João Sidney 

Femandes, gerente de engenharia de manufahtra, no centro tecnológico da 

General Motors do Brasil , em São Caetano do Sul, S.P. 

Além da entrevista com o próprio Sr. João Fernandes, foram realizadas 

também entrevistas com sua equipe téctúca, e uma seção de demonstração dos 

trabalhos realizados seguida de mn brainstomúng. 

A equipe que colaborou com este tnbalho é composta pelos seguintes 

profissionais: 

João Sielney Femandes, gerente ele engenharia ele manufatura, 

Julio Tabegna, engenheiro mecânico, exerce o cargo de engenheiro 

de Simulação no depat1amento de engenharia de fenamental; 

Rubens Meclú, que exerce a função de engenheiro de manufahtra 

no departamento de /ay-out industrial; 

Wagner Consani, Administrador de Empresas, exerce o cargo de 

técnico em lay-out no depru1amento de lay-out indush·ial; 

César Takao Matayoslú engenheiro mecatrônico, exerce o cargo de 

engenheiro de manufatura, no depat1amento de processos de 

estam pagem; 
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Alguns dos softwares utilizados nos trabalhos realizados pela equipe para 

desenvolvimento de estudos de simulação são: 

O IGRIP e o Quest, da Deneb; 

O AutoCAD 2000 e o 3DStudio Max, da Autodesk; 

O UG-Basic I e o UG-Mechat:llsms, da UG-Solutions; 

O Tech Illustrator, da Auto-trol Teclmology, e 

O Arena, da Paragon. 

Industria de Produtos Alimentícios Cory L TDA - Contato realizado com 

Francisco Luiz Gallo. Engenheiro de produção mecânica, Gallo responde pela 

gerência de logística e tecnologia de infonnações na empresa. Utiliza a 

simulação para auxilio á tomada de decisões principalmente em: 

• pesquisas sobre mell10rias em lay-outs; 

• em estimativa de desempenho de vendas, e 

• em análises fmanceiras . 

Maxion Componentes Estruturais Ltda. - nesta empresa localizada em 

Cruzeiro, no interior de SP, o contato foi realizado com o senhor Pedro 

Ricardo Nolde. Engenl1eiro mecânico, o sr. Nolde é gerente geral de prensados 

e chassis da empresa, e recentemente utilizou a simulação como uma 

ferramenta de apoio ao desenvolvimento de novas longarinas na empresa. 
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5.2.2 - Prestadores de serviços 

Autosimulations, Brasil empresa representante no Brasil da 

Autosimulations, empresa amencana que detém a propriedade do 

AUTOMOD, entre outros softwares. A Autosimulations, Brasil presta também 

serviços de consultoria em simulação nas áreas de sistemas ele manufatura 

industTial, logística e serviços. A enh·evista na Autosimulations, Brasil foi 

realizada com Luiz Caccalano, diretor técnico e consultor de projetos de 

simulação na área indush·ial. 

Electronic Data Systems (EDS) Brasil - A EDS Brasil presta serviços de 

consultoria em simulação e automação indush·ial à General Motors do Brasil. 

O contato foi realizado com Sandro Magalhães Manteiga, que é engenheiro 

mecah·ônico, e desenvolve h·aba1ho de mesh·ado na FEA/USP. Especialista em 

simulação, onde atua na área de sistemas de manufatura discreta e logística. 

Paragon - empresa representante no Brasil ela SMC (System Modeling 

Cmporation), que detém a propriedade do ARENA, enh·e outros softwares. A 

Paragon desde J 991 presta também serviços de consultoria em simulação de 

sistemas de manufatura indush"ial. A euh·evista na Paragon foi realizada com 

Luiz Augusto G. Francese; diretor técnico e especialista em simulação de 

sistemas ele manufatura. 
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5.2.3- Instihúções de pesquisa 

BYU (Bit·nüngham Young University) - Nesta universidade, foram 

reaHzados contatos via coneio eletrônico com o professor Charles HatTell. O 

professor HatTell é Phd pela universidade da Dinamarca, tendo sido o 

projetista principal do software de simulação PROMODEL. Ex-presidente da 

Promodel Corp., o professor Hanell atualmente é titular da cadeira de 

simulação de sistemas de manufatura na BYU (Binni.ngham Young 

University). 

CNPDIA Embrapa - é uma unidade da EMBRAP A localizada em São 

Carlos, no interior de São Paulo, responsável por pesquisas em 

instnunentação. NA CNPDlA, foi realizada entTevista com Dr. Ricardo 

Yassuslú fnama su. Pesquisador da unidade na área de insh11mentação, é 

doutor em engenharia mecânica e especialista em simulação de eventos 

discretos, tendo realizado vários t:raball10s em simulação uti li zando a 

ferramenta "redes de Petri". 

UFSCar (Universidade Federal de São Carlos) - nesta universidade foram 

realizadas entrevistas com os professores Miguel A. Bueno da Costa, e 

Francisco Louzada Neto. 

- O professor Costa pertence ao quadro de docentes do depattamento de 

engenhatia de produção tem formação em engenharia de mecâtúca e em 

administração de empresas. Sua experiência em simulação vem de sua 

patticipação nos gmpos de pesquisa Ergo & Ação e SIMUCAD, que 
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prestam serviços de consultoria a várias empresas em estudos de 

simulação e de ergonomia. 

- O professor Francisco Louzada-Neto pertence ao quadro de docentes do 

Departamento de Estatistica da Universidade Federal de São Carlos. É 

PhD em Estatística pela Universidade de Oxford, Inglaterra ( 1998), 

Mestre em Computação e Matemática Computacional pela USP

ICMSC (1991), Graduado em Estatistica pela UFSCar (1988). Desde 

1989 exerce o cargo de professor na UFSCar, sendo atualmente 

Professor Adjunto no Departamento de Estatística, onde mliustra 

disciplinas na graduação e no mesh·ado. 

Suas principais áreas de atuação são: 

• Análise de Riscos; 

• Análise de Sobrevivência e Confiabilidade Indush"ial; 

• Couh·ole Estatistico de Qualidade; 

• Inferência Clássica e Bayesiana, e 

• Plru1ejamento de Experimentos Indush·iais. 

UNJCAMP (Universidade Estadual de Campinas)- nesta múversidade foi 

realizada enh·evista com o professor Antmúo Batocclúo. O prof. Batocclúo 

obteve sua Livre Docência pela Universidade Estadual de Campinas em 1996 

com o trabalho "Desenvolvimento de um módulo senú-estratégico para apoio 

às decisões no nível operacional". Realizou pós-doutoramento na Utúversity 

o f Minnesota, USA no período de 1994 a 1996, estudando o desenvolvimento 

de algorihnos e software para a formação de S-CFM. É membro integrante do 

Núcleo de Admistração Estratégica & Gerenciamento da Manufatura, que está 

estmturado, para atuar em dois túveis: pesquisa/desenvolvimento e servtços. 

As principais linhas de pesquisa deste grupo são: 
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• Processos, Automação e Robótica 

• Gestão e Adminish·ação da Produção 

• Administração da Qua1idade 

• Modelamento e Simulação 

• Administração Esh·atégica 

5.3 -As questões abordadas no primeiro contato 

Conforme comentado anterionnente, num pnmeuo contato através de 

coneio eleh·ônico foram enviados alguns questionários a alguns setores das 

empresas contataclas, os quais são apresentados a seguir. 
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TERMO DE COMPROMISSO: 
TODAS AS INFORMAÇÕES OBTIDAS NESTE CONTATO SERÃO UTILIZADAS COM 
FINALIDADES ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE ACADÊMICAS COMO SUBSÍDIO À 
CONCLUSÃO DE UMA TESE DE DOUTORMENTO EM DESENVOLVIMENTO NO 
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA DA ESCOLA DE ENGENHARIA DE 
SÃO CARLOS, DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. 

Elídio de Carvalho Lobão 

1 -Pode por favor comentar alguns dos motivos de ordem tecnológica e/ou 
econônúca que levam a empresa a optar (ou não) pela utilização da 
simulação? 

2 - Na realização de estudos de simulação para apoio á tomada de decisão, 
poderia comentar quais os principais beneficios desejados e/ou alcançados ? 

3 - Quais as atividades da empresa mais utilizam a simulação como fenamenta 
ele apoio à tomada de decisão ? 

4- A respeito da contratação de profissionais para trabalhar com simulação: 
A disp_onibilidade de profissionais é () boa ( ) deficiente 
O grau de conhecimento sobre simulação apresentado por ()abrangente ( ) deficiente 
estes profissionais é: 
A adequação do conhecimento destes profissionais as () boa ( ) deficiente 
necessidades da organização é: 

5- Poderia citar quais as principais habilidades (conhecimentos) a organização espera 
de um profissional contratado para realizar estudos de simulação ? 

6 - Poderia citar quais as principais deficiências (conhecimentos) a organização tem 
detectado em profissionais recém-contratados para trabalhar com simulação ? 

Desde já grato pela atenção dispensada, 

Elídio C. Lobão 
lobao@sc.usp.br 

Figura 5.1 - Questionário apresentado para gerencia de engenharia 
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TERMO DE COMPROMISSO: 
TODAS AS INFORMAÇÕES OBTIDAS NESTE CONTATO SERÃO UTILIZADAS COM 
FINALIDADES ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE ACADÊMICAS COMO SUBSÍDIO À 
CONCLUSÃO DE UMA TESE DE DOUTORMENTO EM DESENVOLVIMENTO NO 
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA DA ESCOLA DE ENGENHARIA DE 
SÃO CARLOS, DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. 

Elídio de Carvalho Lobão 

I - A seguir é apresentada uma proposta de um roteiro para realização de estudos de 
simulação. Você tem restrições a alguma(s) destas etapas? Segue algum roteiro 
diferente? Poderia sugerir alguma ação que não conste do mesmo? 

Definição do problenm e dos objclivos do esludo 

Elaboração de um esboço do modelo 

Aquisição dos dados 

Nilo 

Construção de mn modelo p/ realização do estudo de simulação 

Projetar o experimento 

Executar o experimento e analisar os resultados 

Inte1pretação final dos resultados e documentação do processo 

Figura 5.2 - Questionário apresentado para equipe técnica que trabalha com simulação - parte I 
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TERMO DE COMPROMlSSO: 
TODAS AS INFORMAÇÕES OBTIDAS NESTE CONTATO SERÃO UTILIZADAS COM 
FINALIDADES ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE ACADÊMICAS COMO SUBSÍDIO À 
CONCLUSÃO DE UMA TESE DE DOUTORMENTO EM DESENVOLVIMENTO NO 
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNJCA DA ESCOLA DE ENGENHARIA DE 
SÃO CARLOS, DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. 

Elídio de Carvalho Lobão 

1 - Quais parâmetros podem ser observados para determinar-se se a simulação é uma 

boa solução para um determinado problema? Caso não seja a melhor opção, quais as 

alternativas mais comuns em seu ponto de vista? 

2 - Como proceder para facilitar a manutenção e/ou possíveis expansões do modelo a 

ser construído? Aqui haverá influência em função de quem serão os futuros usuários? 

3 - Como determinar qual a quantidade e os tipos de recursos (recursos orçamentários, 

humanos, matéria prima, maquinário, etc) serão necessários para a conclusão do 

projeto? 

Há possibilidade de a empresa voltar a colaborar com este trabalho em eventuais 
futuros contatos similares a este? 

( ) SIM ( ) NÃO 

Desde já grato pela atenção dispensada, 

Elídio C. Lobão 
lobao@sc.usp.br 

Figul'a 5.3 - Questionário apresentado pam equipe técnica que tmbaUm com simuJação- parte IJ 
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TERMO DE COMPROMJSSO: 
TODAS AS INFqRMAÇÕES OBTIDAS NESTE CONTA'"!:O SERÃO UTILIZADA.S CO~ 
FfNALIDADES UNI CA E EXCLUSIVAMENTE ACADEMICAS COMO SUBSIDIO A 
CONCLUSÃO DE UMA TESE DE DOUTORMENTO EM DESENVOLVIMENTO NO 
DEPARTAMENTO DE ENGENHARJA MECÂNICA DA ESCOLA DE ENGENHARIA DE 
SÃO CARLOS, DA UNlVERSlDADE DE SÃO PAULO. 

Elídio de Carvalho Lobão 

I - A respeito da contratação de profissionais para t raba lhar com simulação: 
A disponibilidade de profissionais é ()boa ( ) defic 
O grau de conhecimento sobre simulação apresentado por estes () abrangente ( ) deflc 
profissionais é: 
A adequação do conhecimento destes profissionais ás necessidades ()boa ( ) deflc 
da organização é: 

2 - Em sua opi nião, as formas tradicionais de formação de recursos humanos (tmiversidades, 
escolas técnicas, etc) vem atendendo adequadamente as demandas do mercado para formação 
de profissionais para trabalhar com simulação? 

( ) Sim ( ) Parcialmente ()Não 

3 - Poderia citar quais as principais habilidades (conhecimentos) a organização espera de um 
profissional contratado para realizar estudos de simulação? 

4 - Poderia citar quais as principais deficiências (conhecimentos) a organização tem detectado 
em profissionais recém-contratados para traball1ar com simulação? 

5 - A capacitação dos recursos humanos foi a lcançada através de: 
Cursos e treinamento oferecidos pelo fomecedor de sistemas/softwares/equipa mentos 
Cursos e treinamento contratados de terceiros 
Pela própria organização, através de alguns profissionais j á qualificados 
A organização já possui I já possuía profissionais qualificados em número suficiente 
Contratação de profissionais qualificados para traball1ar com simulação 
Outra forma -

Há possibilidade de a empresa voltar a colaborar com este trabalho em eventuais futuros 
contatos s imulares a este ? 

()SIM ()NÃO 

Desde já grato pela atenção dispensada, 
Elídio C. Lobão 
lobao@sc.usp.br 

Figura 5.4 - Questionário apresentado para gerência de recursos humanos 
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5.4 - Dificuldades encontradas 

De acordo com o sequenciamento proposto no capítulo 3 deste trabalho 

para o emprego das técnicas de aquisição ele conhecimento visando à 

otimização da tarefa ele coleta de dados, o ideal é que esta seqüência seja 

seguida. No entanto, alguns fatores fora de controle vêm a intetferir no 

processo, obrigando a algumas adaptações durante a execução do trabalho. 

Estas dificuldades encontradas serão comentadas a seguir: 

Compromissos desmarcados/adiados: algumas empresas se 

dispuseram a colaborar neste h·abalho, para isso disponibilizando 

acesso a seus profissionais, equipamentos e instalações. No entanto, a 

despeito ele toda boa vontade enconh·ada, estas empresas têm como 

prioridade suas atividades cotidianas. Em algumas oportunidades as 

entrevistas e visitas técnicas agendadas precisaram ser adiadas e/ou 

intenompidas, o que obrigou a desvios com relação ao roteiro 

previamente estabelecido; 

- Restl'ições de temJlo: as visitas e entrevistas real izadas são agendadas 

com horários marcados (variando ele algumas horas a uma meia-jomacla 

diária de h·abalho ). Este fator impõe intenupções fo rçadas às seções 

realizadas, muitas vezes intenompendo uma linJta de raciocúúo que 

vinha sendo explorada. Embora normalmente estas seções venham a ter 

continuidade (seja em ouh·a visita ou via contatos por coneio 

eletrônico), sem dúvida o rendimento das mesmas fica sensivelmente 

comprometido, e a aplicação de algumas das ferramentas de aquisição 

de conhecimento totalmente inviabilizada; 
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Fonte sem a qualificação adequada: em alguns contatos, embora a 

empresa tenha disponibilizado para o contato profissionais 

competentes e experientes, algumas vezes foram enconh·ados 

problemas como: 

. em alguns casos, estes profissionais não têm conhecimento global 

do processo em execução; 

. em ouh·os casos, a fonte disponibilizada tem grande experiência 

nos processos da empresa e está envolvido com a equipe de 

simulação (algumas vezes terceirizada), porém tem pouco 

conhecimento sobre simulação. 

Restrição ao uso de equipamentos de a11oio: a mawna das 

empresas visitadas, por motivos de segurança e de sigilo indush·ial 

impõe restrições ao uso de equipamentos eletrônicos por parte de 

visitantes. Isso impede que se faça uso de algumas fenamentas de 

apoio de grande utilidade para aumentar o rendimento do processo; 

como por exemplo: gravadores de áudio, filmadoras, computadores 

pmtáteis ( "/ap-tops "), etc. Algumas empresas visitadas resh·ingem a 

enh·ada até mesmo de disquetes magnéticos. 
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Capítulo 6 - Análise dos dados coletados 

Neste capítulo são organizadas e analisadas as infonnações coletadas em 

entTevistas realizadas junto aos especialistas em simulação de manufatura. 

Estas entrevistas foram realizadas de acordo com a metodologia proposta no 

capítulo 3, e utilizando o roteiro proposto no capitulo 4. 

A maneira como estas entrevistas foram realizadas, e quais os fatos mais 

relevantes verificados durante a realização das mesmas foram apresentadas e 

discutidas no capítulo 5. 

São abordados neste capítulo: 

alguns aspectos gerais a respeito da simulação; 

quais os principais objetivos que levaram a empresa a decidir-se pelo 

uso da simulação como uma fetTamenta de apoio à tomada ele 

decisão; 

análise da viabilidade da realização de um eshtdo de simulação; 
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alguns fatores que segundo os especialistas, se presentes 

detenninarão o sucesso ou o fracasso do estudo de simulação em 

andamento, e 

o processo de simulação em s1, abordado segundo as dez etapas 

propostas no capíhdo 4. 

6.1 - Aspectos gerais 

Notou-se que as empresas que fazem uso de simulação, de uma maneu:a 

geral são principalmente aquelas que estão mais expostas a competição. A 

maior parte faz uso de wna esh·atégia mista : procura apoio de terceiros 

(consultores) para desenvolver o projeto, além de paralelamente formar dentl:o 

de seus quadros uma equipe capacitada para realização de eshtdos de 

simulação. 

Com relação á pnme1ra parte da eso·atégia, "buscar apoio de uma 

consultoria externd' para desenvolvimento de eshtdos de simulação, pode-se 

afinnar que visa principalmente poupru· tempo e recursos. 

Esta constatação é decorrente elas visitas realizadas às empresas 

comentadas no capítulo 5, e pode au1da ser apoiada em CACCALANO 

(2000), que ressalta que terceirizar na maioria das vezes é a melhor opção para 

as empresas, p01s: 

o consultor está sempre ahtalizado; 

o serviço de consultmia é realizado com orçamento pré-estabelecido; 

a empresa tem melhores condições para cobrar resultados; 
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o consultor é mais especializado no assunto, e 

os softwares simuladores são caros, e terceirizando a empresa não 

precisa comprá-los. 

Quanto à segtmda parte da estratégia, ':formar dentro de seus quadros 

uma equipe capacitada para realização de estudos de simulação", tem como 

finalidade principalmente: 

capacitar a empresa a dialogar com os consultores; 

fomecer um mínimo ele capacitação e agilidade à empresa, de fonna 

que não precise reconer ao consultor com uma freqüência muito alta, 

e 

possibilitar à empresa uma cetta independência em relação ao 

consultor; que desta fonna não será o único detentor de todas as 

infmmações. 

Com relação ao tema empregabiliclade, parece haver um consenso 

indicando que há pouca disponibilidade de profissionais no mercado. Verifica

se também que geralmente, os profissionais disponíveis não têm o preparo 

adequado para realização de estudos ele simulação, necessitando de 

treinamento e requalificação. 

CACCALANO (2000), e FRANCESE (1999), apontam como principais 

deficiências encontradas: 

Pouca capacidade para sistematizar logicamente um processo. 

Comentam ainda que esta deficiência é bastante miJ1imizada em 
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pessoas que tem alguma experiência em programação de 

computadores; 

Deficiências de conhecimento em probabilidade e estatística; 

Praticamente ausência de conhecimentos em planejamento de 

experimentos; 

Desconhecimento sobre programas simuladores. 

6.2 - Objetivos da empt·esa ao se decidir pela utilização da simulação 

Quando se propõe a sistematização de um processo, é importante que o 

modelo proposto vá de encontro aos principais objetivos dos usuários deste 

processo. Sendo assim, no caso do presente trabalho é vital a identificação dos 

objetivos de uma empresa ao decidir-se pela realização do estudo de 

simulação. 

Para a identificação destes objetivos, foram realizadas enh·evistas com a 

gerência de engenharia e com consultores das empresas que se prontificaJam a 

colaborar com este trabalho. 

lvlANTEIGA (2000), identifica como ptincipais metas a serem 

alcançadas pelas empresas com que tem traballtado, o encmtamento do tempo 

de desenvolvimento de produtos (time to market); e facilitar a 

operacionalização de processos a serem realizados em paralelo. 

MORAES (1999), aponta como principais metas a serem alcançadas nos 

h·abalhos que tem desenvolvido: 

• aumento de eficiência dos sistemas produtivos. 
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• redução de estoques; 

• redução do inventário em processo; 

• redução do tempo de fluxo (lhroughpul lime) de um produto na linha 

de produção; 

• redução do tempo de resposta (lead lime) do sistema a mudanças; 

• otimização do atendimento dos prazos de entrega. 

• meU10r compreensão do sistema produtivo, e 

• treinamento e capacitação de pessoal. 

MORAES (1999), ressalta ainda que todos os pontos acuna, com 

exceção do último, traduzem-se diretamente em resultados fmanceiros 

(redução de custos). 

GALLO ( 1999), identifica como metas a serem alcançadas: a otimização 

da alocação de recursos e meU10ria dos resultados. Em ordem decrescente, cita 

como áreas que mais utilizam a simulação: comercial, logística, área 

fmanceira e área industrial. 

6.3 - Análise da viabilidade de •·ealização de um estudo de simulação 

Antes de iniciar-se um projeto qualquer, uma variável determinante a ser 

analisada é a viabilidade técnica e econômica de sua implementação. Com um 

estudo de simulação não é diferente, e algtms fatores devem ser pesados e 
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analisados para determinação prévia da relação enh·e custos e beneficios da 

sua execução. 

FRANCESE (1999), e BATOCCHIO (2000), ressaltam que a simulação 

será uma boa abordagem para solucionar um problema se este tem como 

características uma alta variabilidade de estados e uma razoável complexidade. 

CACCALANO (2000), aponta ainda uma outTa condição: a de que o 

valor da planta a ser simulada deve ser muito superior aos custos do estudo de 

simulação. Nestas condições, o investimento em um estudo de simulação pode 

ser visto como uma apólice de seguro, onde o bem a ser segurado é a certeza 

da tomada de decisão correta. 

COSTA (2000), argumenta que para detemlinação da viabilidade de 

realização de um estudo de simulação, os seguintes parâmetros podem ser 

considerados: 

1. os riscos envolvidos na experimentação com o sistema são altos o 

suficiente para justifica!' a realização do estudo ? 

2. as variáveis envolvidas no processo são não determinísticas ? 

3. os custos de realização do estudo serão menores do que 

experimentações com o próprio sistema ? 

4. o tempo de duração do fenômeno estudado é tão curto que impeça sua 

observação visual ? 

5. o tempo de duração do fenômeno é tão longo que inviabilize sua 

replicação em um número suficiente de vezes para atingir o grau de 

confiança desejado ? 
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6. algum equipamento necessário para experimentação no sistema real 

está indisponível, e sua disponibilização demandará um tempo que 

justifique optar pela realização da simulação ? 

7. o fenômeno pode ser estudado de fonna mais eficiente por outras 

ferramentas como programação linear, pesquisa operacional, cálculos 

com planilhas eleb:ônicas, etc ? 

Já HARREL (2000) propõe que se realize uma checagem de 8 variáveis 

para detenninar a viabilidade de implementação de um estudo de simulação: 

l. o processo está claramente definido ? 

2. todas as infonnações necessárias sobre o processo estão 

facilmente acessíveis ? 

3. existem interdependências enh·e as variáveis do processo que lhe 

conflram um mínimo grau de complexidade ? 

4. o processo exibe um grau mínimo de variabilidade? 

5. os benefícios advindos da realização do eshtdo de simulação serão 

maiores que os custos do mesmo ? 

6. se o processo a ser simulado estiver ainda em fase de projeto 

(ainda não existe), há prazo suficiente para realizar um eshtdo de 

simulação completo ? 

7. se o processo a ser simulado já existir, os custos de realização do 

esrudo de simulação serão menores do que a realização de 

experimentos no próprio sistema real ? 
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8. há apoio e suporte suficiente dos altos escalões da organização 

para a realização do estudo ? 

Uma vez determinada a viabilidade técnica e econômica da realização do 

estudo de simulação, a próxima etapa será a identificação de fatores que 

poderão detenninar o fracasso e o sucesso do mesmo. Esta análise é 

apresentada a seguir. 

6.3.1 -Fatores que determinarão o sucesso de um estudo de simulação 

MANTEIGA (2000), baseado em sua experiência em desenvolvimento 

de estudos de simulação, destaca os fatores que ajudarão na obtenção dos 

resultados desejados: 

a equipe (ou pessoa) que realizou o estudo de simulação deve ter 

capacidade de expor claramente os benefícios (ou prejuízos) que 

podem ser obtidos da implementação do modelo simulado; 

a equipe (ou pessoa) que for realizar o estudo de simulação deve 

ter profundos conhecimentos técnicos a respeito dos fatores 

envolvidos com o sistema a ser simulado; 

deve haver definição precisa dos objetivos a serem atingidos, do 

escopo do estudo, dos benefícios esperados, e um cronograma 

detalhado de todo o processo; 

uma vez realizado o estudo e identificadas as mudanças 

necessárias a serem realizadas no sistema, deve~se determinar 
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processos bem claros e esn:uturados para gerenctar estas 

mudanças ditadas pelos resultados do estudo, e 

o ambiente organizacional precisa ser propício à realização do 

estudo. 

MORAES ( 1999), identifica os seguintes fatores como determinantes do 

sucesso de um estudo de simulação: 

apoio gerencial: é determinante porque normahnente o 

desenvolvimento de um estudo de simulação requer tempo e 

investimentos, não havendo certeza (ou mesmo mensurabilidade) 

dos resultados que serão alcançados; 

capacitação técnica: as pessoas devem possuir as habilidades 

necessárias à implementação do estudo. Se em sua equipe técnica 

a empresa não possuir profissionais capacitados, deve reconer a 

uma de duas alternativas: contratação de consultores 

especializados; ou então investir em treinamento para 

desenvolver habilidades necessárias para o desenvolvimento de 

trabalhos em simulação; 

disponibilidade de recursos: a empresa deve providenciar o 

supmte necessário ao encaminhamento do estudo. Sob o ponto de 

vista de equipamentos, deve-se disponibilizar uma plataforma 

computacional com recursos suficientes para a constmção e 

execução do modelo de sinmlação. Sob o ponto de vista de 

programas computacionais, envolve não apenas o software de 

simulação, que deve atender a uma série de requisitos, mas 

também outros programas que darão supmte ao projeto, como 

planilhas, bancos de dados, softwares de CAD, etc 
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GALLO (1999), destaca os seguintes parâmetros: 

a equipe (ou pessoa) que desenvolve o estudo deve conhecer em 

profundidade o verdadeiro problema e os objetivos a serem 

atingidos pelo h·abalho a ser realizado; 

deve-se ter certeza da confiabilidade dos dados que municiarão o 

modelo, pois dados inconsistentes conduzirão a resultados 

equivocados; 

- prazo adequado: com relação a este aspecto, ressalta que a 

pressão da urgência é sempre uma inimiga de qualquer técnica 

para tomada de decisões; 

facilidade de entendimento: deve-se buscar o mawr grau de 

simplicidade possível que não comprometa os resultados, de 

forma que o modelo seja de fácil entendimento pelo cliente; 

flexibilidade: o sistema deve permitir uma margem de manobra 

que possibilite suportar quando necessárias, rápidas mudanças de 

foco sem grandes esforços, e 

o nível de investimentos que a empresa está disposta a fazer deve 

ser compatível com as demandas paTa realização do estudo até o 

seu fmal. 

6.3.2 - Fatores que detcnninarão o fracasso de um estudo de simulação 

Assim como é importante identificar os fatores que conduzirão ao 

sucesso de um estudo de simulação, também é necessário identificar fatores 
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que, se presentes, conduzirão o estudo ao fracasso. Ao contrário do que 

possam parecer a primeira vista, estes fatores não são simplesmente as 

negações dos fatores identificadas nos itens anteriores. 

MANTEIGA (2000), identifica como indesejáveis os seguintes fatores: 

imprecisão ou inconsistência dos dados de entrada: este fator é 

conhecido pelo jargão Gigo (Garbage in, garbage out); 

planejamento inadequado: falta de critério para utilização das 

ferramentas de simulação adequadas no momento coneto, 

durante o ciclo de desenvolvimento de um produto ou serviço; 

falta de realimentação do processo: não verificar/validar dados do 

sistema real para otimizru/melhorru· o modelo durante o ciclo de 

desenvolvimento de um produto ou serviço; 

ausência de um cronograma; 

integração deficiente: falhas de comunicação entre as diversas 

equipes envolvidas no processo para troca de informações. 

Para MORAES ( 1999), alguns destes fatores podem ser: 

má compreensão do uso da simulação: as pessoas quando não 

estão suficientemente esclarecidas a respeito do processo, tendem 

a se tomar excessivamente otimistas ou céticas com relação à 

simulação. Assim, é necessário que fique bem claro pru·a todos os 

envolvidos, tanto suas potencialidades como suas limitações. 
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falta de apoio gerencial, tanto no que diz respeito à política 

interna na empresa quanto á disponibiljzação de recursos 

(recursos humanos, software e hardware); 

cronogramas inviáveis causam aceleração das últimas fases do 

processo. Isso implica em sacrificios exatamente das fases de 

análise de resultados, que são talvez as fases mais importantes de 

todo o processo; 

deficiências no entendimento dos objetivos do estudo, os quais 

são fundamentais para direcionar todas as etapas do processo, 

desde a formulação do modelo até a apresentação de resultados e 

análise de alternativas; 

6.4- O processo de simulação 

A partir da detenninação da viabilidade de realização do estudo, e dos 

fatores que indicarão o sucesso ou o fracasso da análise realizada, illicia-se 

então a execução do mesmo. 

Nesta seção, são analisadas as informações coletadas relativas ao 

desenvolvimento do processo de realização de um estudo de simulação 

propriamente dito. Como já comentado na introdução deste capítulo, estas 

informações são abordadas e organizadas segundo o roteiro proposto no 

capítulo 4. 
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6.4.1 -Definição do problema e dos objetivos do estudo 

A definição clara dos objetivos a serem alcançados pelo estudo de 

simulação e o perfeito entendimento do sistema a ser simulado é praticamente 

uma unaminidade entTe os especialistas de simulação consultados. 

Além das observações já colocadas a este respeito no item 4.1 do 

capítulo 4, os especialistas colocam algumas outTas observações que devem 

ser destacadas. 

TNAMASSU (1999), ressalta a importância de se identificar todas as 

variáveis do sistema, e dentre elas quais as que apresentam algum tipo de 

resh·ição e/ou limitação. Deve-se procurar identificar também os possíveis 

"gargalos" do sistema, e quats os elementos relacionam-se com estes 

"gargalos" . A seguir, deve-se identificar quais destas variáveis tem relação 

direta ou indireta com os estados das variáveis de saída que se deseja estudar. 

Deve-se também procurar identificar qual a variável mais importante 

presente no sistema: o tempo, volume de produção, taxa de ocupação das 

máquinas, número de operadores, etc. Uma vez identificada, esta será 

escolhida como a "espinha dorsal" do modelo. 

Ainda com relação a esta etapa do processo, FRANCESE ( 1999), ressalta 

que nem sempre a variável apontada pelo cliente num primeiro contato como 

sendo a "variável-problema" realmente é aquela que deve ser atacada para se 

obter a solução do problema apresentado. 

FRANCESE (1999), relata um caso oconido onde o cliente desejava 

estudar os efeitos ela diminuição de uso de mão ele obra e aumento ela carga 

das máquinas para obter melhorias em sua planta. No entanto, após a 

realização do estudo ele simulação concluiu-se que a melhor opção seria 
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amnentar o emprego de mão de obra para obter um aumento de produção, pois 

havia demanda para isso no mercado. Assim, ressalta que, além das 

inferências solicitadas pelo cliente, é importante que se investigue também 

possíveis altemativas a partir das variáveis identificadas como importantes no 

estudo. Para o caso de sistemas de manufahua, cita algumas: 

quantidade de mão de obra empregada; 

taxa de ocupação das máquinas; 

qual o melhor túvel de escala de produção; 

otimização da área ocupada; 

- túvel de inventário em processo; 

- fluxo de caixa; 

Nesta fase é também importante estabelecer-se o cronograma e o 

orçamento do projeto. 

Para a constTução do cronograma, BATOCCHIO (2000), CACCALANO 

(2000), COSTA (2000), e FRANCESE ( 1999), ressaltam que a tarefa pode ser 

bastante facilitada pelo emprego de algumas ferramentas computacionais 

como o MS Project, da Microsoft ou ainda o VISIO, da Visio Corporation. 

BATOCCHIO (2000), e MORAES (1999), propõem que na proposição 

do cronograma sejam estabelecidos algtms pontos de checagem para permitir 

um acompanhamento do andamento do projeto. 

MORAES (1999), comenta um procedimento padrão proposto para ser 

utilizado na realização de estudos de simulação na Ford que apresenta uma 

relação aproximada para a duração da execução das diversas fases do estudo: 
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• Análise de viabilidade 8 %; 

• Defmição do escopo e dos objetivos 6 %; 

• Aquisição de dados 22 %; 

• Constmção do modelo 7%; 

• Verificação e validação do modelo 8 %; 

• Experimentações com o modelo 28 %; 

• Análise de resultados 9 %; 

• Implementação dos resultados 7%; 

• Relatório final 5 % . 

Praticamente todos os especialistas propõem que se adote uma 

abordagem cartesiana, subdividindo o modelo a ser conshuído em vários 

módulos, tornando-.o mais fácil de entender e de gerenciar. O tamanho de cada 

um destes submódulos pode ser determinado a partir de algumas observações: 

MANTEIGA (2000), e FRANCESE (1999), apontam que os 

módulos devem ter um tamanho que lhes permita ter um aspecto 

"limpo", "bonito", auto-explicativo e fácil de entender; 

INAMASSU (1999), aponta que um bom parâmen·o é que cada 

módulo ou submódulo contenha no máximo 5 elementos. Se 

crescer muito além disso, é aconselhável que o mesmo seja 

novamente subdividido; 

CACCALANO (2000), aponta que o tamanho des~jável de cada 

módulo é aquele que possibilite que o mesmo seja totalmente 

140 



,, 

' J 

Capítulo 6- Análise dos dados coletados 

gerenciável, que atinja um grau de simplicidade que permita ao 

projetista determinar com facilidade tanto o tempo necessátio 

para sua construção como qual será o seu custo e qual a demanda 

de recursos. 

FRANCESE ( 1999), comenta que na grande maioria das vezes, trabalha

se com um processo invertido: recebe-se a encomenda de um estudo a ser 

realizado e o prazo para entTega dos resultados. O cronograma deve ser 

estabelecido dentro desta "janela de tempo" recebida. 

Esta situação, ainda segundo FRANCESE (1999), trás constgo uma 

annadill1a: se um cronograma não for estabelecido desde o úúcio, a 

conseqüência quase sempre será que a fase de análise de resultados (que é uma 

das fases mais importantes do processo) será prejudicada no final. Sendo 

assún, propõe a realização de uma análise prévia de prioridades (que pode ser 

feita com uma curva ABC) onde algumas fases intermediárias sejam 

encllliadas de fonna a garantu· tempo adequado para a análise de resultados no 

final do processo. 

Ai11da com relação ao cronograma, CACCALANO (2000), baseado em 

sua experiência como projetista observa que: 

o tempo de duração das fases de análise de resultados e 

comparação de alternativas pode ser determinado a partir do 

tempo gasto para construção do modelo. Propõe uma relação de 

proporcionalidade próxima de 1: 1; 

com relação à duração da fase de coleta de dados, alguns 

parâmetros considerados serão: 
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• existem dados históricos dos componentes do modelo ? 

Se existem, estão annazenados em mídia magnética ou 

em papel? 

• Se não existem arquivos com dados atmazenados, estes 

podem ser estimados da experiência dos operadores ? Se 

não podem, o tempo para aquisição destes dados 

dependerá da duração do fenômeno (assim como a 

duração de alguns fenômenos não passa de alguns 

segundos, outros podem demorar meses). 

Para determinação de uma estimativa de demanda de recursos e 

orçamentos, parece haver concordância por pmte dos especialistas de uma 

maneira geral de que o mesmo deve ser baseado no cronograma proposto. 

Neste ponto, COSTA (2000), ressalta que se pode afmnru· haver uma relação 

de demanda entre o tempo para executar o estudo de simulação e os recursos 

necessários. De acordo com a (in)disponibilidade de tempo do cliente, a 

demanda por recursos (recursos humanos, equipamentos, softwares, etc.) pode 

aumentar ou diminuir, cmúorme o gráfico a seguir. 

demanda por 
recursos 

Tempo para execução 

Figura 6.1 - Relação entre tempo de execução de um estudo de simulação e a demanda de 
recursos pnra executa-lo. 
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6.4.2 - Elaboração de um JH'imeit·o modelo para estudo do fluxo de dados 

e da hierarquia enh·e seus módulos 

Na constmção de um esboço para o modelo do sistema a ser simulado, 

TNAMASSU ( 1999), identifica que a organização do mesmo pode ser defmida 

dentre uma série de alternativas: 

segundo a hierarquia de controle; 

segundo o fluxo de dados; 

segundo o fluxo de peças; 

de acordo com o lay-out da planta, etc. 

A decisão sobre qual destas alternativas será a melhor escolha, deve-se 

levar em consideração qual a principal "variável de fluxd' presente no 

modelo. Esta será a "espinha dorsal" do modelo construído, em função da qual 

todos os outros elementos serão conectados. 

Como exemplo ressalta que em sistemas de manufatura, se a melhor 

opção recair sobre a organização do modelo de acordo com o lay-out físico do 

mesmo, esta organização do modelo permitirá a realização de uma verificação 

visual do modelo quando da execução de uma corrida de simulação. 

Uma outra colocação de INAMASSU (1999), a respeito deste tema, é 

que o esboço proposto para o modelo deve ser o mais simples possível. Se o 

mesmo for composto por mais de 5 elementos, é aconselhável adotar uma 

abordagem modular - esta providência garantirá uma estmtura fácil de ser 
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entendida (até por terceiros, quando for o caso) nas fases posteriores do 

processo. 

BATOCCHIO (2000), CACCALANO (2000), e LOUZADA-NETO 

(2000), sugerem que a fase de constmção do esboço do modelo e a fase de 

aquisição de dados podem ser realizadas em paralelo, de fmma permitir uma 

otimização de ambas. 

6.4.3 - Aquisição dos dados 

Todos os especialistas consultados concordam que a aquisição dos dados 

é uma fase muito importante do projeto, e não deve ser negligenciada de fonna 

alguma. MANTEIGA (2000), E LOUZADA-NETO (2000), lembram que a 

qualidade dos resultados que se pode obter de um estudo de simulação é 

totalmente dependente da qualidade e da validade dos dados que vão alimentar 

o modelo. 

LOUZADA-NETO (2000), ressalta a necessidade de realização de um 

bom planejamento da fase de aquisição de dados, detenninando-se a técnica de 

amosh·agem adequada. 

Quando o gmpo de dados a ser coletado for muito grande, LOUZADA

NETO (2000), e BA TOCCHIO (2000), propõem que se realize uma coleta 

piloto de dados (devidamente planejada) para que o procedimento, a 

metodologia e os dados coletados possam ser testados e verificados através do 

modelo lógico. Uma vez confirmada a sua adequação, é realizada então a 

coleta principal de dados que alimentará o modelo em construção. Este 

procedimento geralmente justifica-se quando o esforço despendido na 
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aquisição dos dados for maior que o esforço despendido para consh11ção do 

modelo a ser utilizado para testes. 

LOUZADA-NETO (2000), adverte ainda sobre um problema que pode 

ocorrer nesta fase de coleta de dados: a falta de representatividade de um 

banco de dados histórico sobre o processo. Este banco de dados, em função da 

própria finalidade para que foi construído, pode não ter boa representatividade 

a respeito do processo, pois os dados podem ter sido previamente filh·ados 

(por exemplo, os dados relativos ao tempo médio de execução de determinado 

processo de fabricação podem não estar considerando o tempo parado em 

falhas e/ou manutenção) 

Todos os especialistas comentam que uma razoável parcela dos eventos 

envolvida com a modelagem de um sistema de manufatura já é bastante 

conhecida, e a detenniuação do tipo de distr·ibuição probabilística que melhor 

representa-os é feita sem maiores problemas. 

Dificuldades podem oconer quando o projetista tiver necessidade de 

manusear fenômenos inéditos e que não tenham semelhanças com ontr·os já 

conhecidos. Se há arquivos de dados históricos a respeito, pode-se ajustar uma 

curva para determinação da dishibuição. 

FRANCESE ( 1999), ressalta que, quando não há um arquivo de dados 

históricos sobre um processo, a fonte mais confiável para se estimar a duração 

dos diversos eventos relacionados são os operadores. CACCALANO (2000), 

recomenda que seja realizada uma entTevista com os operadores para, através 

de questões específicas, tentar direcioná-los para a resposta desejada. 

Persistindo o problema, CACCALANO (2000), recomenda algumas 

altemativas para obtenção da solução: 

1. tentai identificar em outros casos ou na literatura fenômenos que 

se assemelhem com o problema em questão; 
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2. fazer uma análise de sensibilidade: realiza-se uma rodada de 

simulação para teste com a amplitude da entrada da variável de 

entrada duplicada ou até mesmo quintnplicada. Se as saídas não 

forem afetadas, provavelmente esta variável poderá vir a ser 

descattada, e não se deve preocupar muito com ela. HARREL 

(2000) recomenda que esta análise de sensibi lidade seja executada 

testando-se três cenários: a pior hipótese, o caso típico e a melhor 

hipótese; 

3. quando não há necessidade de muita precisão, uma boa 

aproximação para um fenômeno desconhecido é a disttibuição 

tt·iangular. O operador sempre tem uma boa estimativa dos tempos 

mínimo, médio e máximo em que um evento ocorre. O processo 

pode ser simulado, e o projetista deve ter consciência de que os 

resultados poderão trazer um erro embutido. HARREL (2000) 

também apresenta esta altemativa e justifica argumentando que 

toda simulação é um exercício de antecipação de algum fato 

futuro baseado em algumas suposições. O impmtante é estar 

consciente da ÍJ1certeza ÍJltmduzida no resultado obtido; 

4. se todas as outt·as altemativas forem desca1tadas, a solução é ir a 

campo e coletar dados "in loco" . 

LOUZADA-NETO (2000), comenta que quando houver restrições á 

amostragem, e o conjunto de dados de que se dispõe não é suficiente, é 

recomendável a utilização da técnica de re-amostt·agem denominada 

" BOOTSTRAP " . 

INAMASSU (1999), recomenda que, uma boa abordagem para 

otimização da etapa de aquisição de dados é criar um registt·o para cada 
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entidade presente no modelo. Isso possibilita a coleta de uma quantidade 

maior de informações já em uma primeira seção, muitas vezes evitando a 

repetição desta etapa. Cada um destes regish·os deve conter informações a 

respeito da entidade, como por exemplo: 

qual a ação realizada por esta entidade no processo ? 

esta ação pode ser desmembrada ? 

quais os tempos envolvidos nestas ações ? 

a quais potenciais problemas esta entidade esta relacionada ? 

existem limitações á sua ação ? 

etc . 

BA TOCCHIO (2000), lembra ainda que a etapa de aquisição de dados 

pode ser concenh·ada nesta etapa, porém, o processo de simulação apresenta 

uma natureza de certa fonua interativa que exige que os dados que o 

alimentarão sejam coletados durante praticamente todo o processo. 

6.4.4- Validação e verificação dos dados 

CACCALANO (2000), ressalta as diferenças enh·e as atividades de 

validação e verificação dos dados: 

na verificação, observar se o modelo está realizando as funções 

para o qual foi projetado. Deve-se fazer uma verificação sob a 

ótica qualitativa e ouh·a sob a ótica quantitativa; 
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na validação, deve-se comparru· os resultados obtidos da execução 

de uma cmTida de simulação do modelo com o que realmente 

o cone (ou deverá oconer) com o sistema real. Deve-se procurar 

por resultados absurdos ou impossíveis. 

FRANCESE (1999), sugere um procedimento para verificação da 

consistência lógica do modelo. Propõe realizar uma rodada de simulação com 

valores detennÍllísticos e unitários. Isso significa determinar o valor "um, para 

todos os intetvalos de tempo presentes, com desvio padrão nulo. A duração 

total do fenômeno resultante desta cmTida de simulação executada para teste 

deve ser igual ao número de módulos presentes no modelo. 

LOUZADA-NETO (2000), comenta alguns possíveis procedimentos 

para verificação e validação do grupo de dados coletados: 

analisar a variabilidade e dispersão dos dados componentes da 

amostra; 

se houver uma disparidade muito grrutde em alguns pontos da 

amostra, verificar se esta pode ser explicada; 

se o fenômeno é conhecido, verificar se a distribuição dos dados 

coletados está em acordo com a esperada; 

verificar a presença ele alguns valores pontuais da runostra, que 

sejam importantes no processo e previamente conhecidos; 

comparar gmpos de dados obtidos ele fontes diferentes, e 

replicar a coleta ele dados e analisar a semelhança elos grupos de 

dados obtidos. 
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6.4.5 - Construção de um modelo tlara realização do estudo de simulação 

Nesta etapa o projetista deve escoll1er qual o software de simulação usará 

para constmção do modelo a ser estudado. Dentre as várias altemativas, 

algumas delas podem ser: 

usar uma linguagem de programação de propósito geral; 

usar uma linguagem específica de simulação; 

usar um simulador comercial. 

Qualquer das altemativas acima pode vir a ser escolhida, de acordo com 

a natureza do estudo que se deseja realizar. Quando a escoll1a cair sobre a 

última opção (simulador comercial), alguns parâmetros devem ser observados 

para escolha da fenamenta a ser utilizada. 

Com relação aos requisitos desejados de um software simulador, 

FRANCESE (1999), destaca que a intetface amigável (gráfica) tornou-se 

padrão, praticamente uma "commodille", e o que o usuário deve verificar é a 

integrabilidade. últegrabilidade neste caso significa possuir capacidade para 

receber e fomecer dados para outros softwares que venham a ser utilizados 

durante a execução do estudo de simulação: editores de texto, planilhas 

numéricas, softwares de CAD, etc. 

BA TOCCHTO (2000), comenta alguns aspectos que devem ser 

observados na escolha do software de simulação: 

Documentação: verificar a documentação fomecida junto com o 

software, sistema de ajuda (help on fine), bibliografia disponível 

no mercado; 

149 



., 

,, 

Capítulo 6 - Análise dos dados coletados 

Recursos para simulação: biblioteca de rotinas, recursos de 

apresentação e animação, velocidade de processamento, recursos 

para auxilio à análise, geração de distribuições probabilísticas, 

recursos de depuração, etc.; 

Operação do software: facilidade para instalação, facilidades de 

interação com o usuário, operação multi-tarefas; 

Apoio técnico: disponibilidade de mão de obra no mercado, 

capacitação da equtpe técnica, disponibilidade de supmte via 

intemet ou telefone; 

CACCALANO (2000), observa que ao escolher a fenamenta a ser 

utilizada, deve-se levar em consideração o esforço necessário para a 

construção do modelo. Apresenta o gráfico (de grandezas hipotéticas) a seguir 

(Figura 6.2) comparando a facilidade de uso de simuladores cuja utilização 

seja baseada em dois enfoques: modelagem por Ícones e modelagem por 

códigos ele instruções. Ressalta ainda que o software AUTOMOD encaixa-se 

nesta última categoria. 

Esforço para necessário 
para construção do modelo 

softwares de programação por instruções 

sofiwares de programação por ícones 

Complexidade do modelo 

Figura 6.2 - Gráfico relacionando o gmu de complexidade do modelo e o esrorço necessário pam 
constmção de um modelo 
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CACCALANO (2000), ressalta ainda que se deve ter cuidado também 

com o nível de detalhamento do modelo construído (de acordo com a figura 

4.6). O modelo não deve ser tão simplório que venha a comprometer a 

confiabilidade dos resultados, nem tão complicado que venha a comprometer 

seu entendimento, bem como o orçamento e cronograma. Recomenda um 

processo de convergência: parte-se de um modelo mais simples que vai sendo 

expandido até que se alcance uma solução dentro do nível de confiabilidade 

desejada. 

HARREL (2000)L ressalta ainda que na determinação do nível de 

detalhamento do modelo, dois fatores muito impoitantes devem ser 

considerados: as limitações de recmsos e de tempo; e o grau de importância da 

decisão a ser tomada que estará sendo supmtada pelo estudo de simulação. 

INA1\1ASSU (1999), relembra que, uma vez adotada a estratégia de 

subdividir o sistema em blocos, nesta fase da consh·nção do modelo deve-se 

procurar por rotinas de módulos semelhantes que já tenham sido construídas 

em ouh·os projetos. Estas rotinas podem estar em: 

uma biblioteca que armazene as rotinas já modeladas de outros 

projetos já executados; 

h·aballws técn_icos da área publicados; 

o módulo em questão pode ser um elemento padrão de sistemas 

de manufatura cujo modelo seja já bastante conhecido. 

INAMASSU ( 1999), ressalta ainda a importância de, a cada projeto 

desenvolvido, ah1alizar esta biblioteca ele rotinas. Se não existe uma 

151 



., 

.. 

Capítulo 6- Análise dos dados coletados 

biblioteca, é impotiante que se procure criá-la (de preferência com módulos 

parameh"izáveis ). 

Finalizando, BATOCCHIO (2000), CACCALANO (2000), e 

FRANCESE (1999), ressaltam que o projeto como um todo pode (e deve) ser 

realizado em equipe. Esta abordagem permite conseguir tanto uma conjugação 

de habilidades dos diversos componentes da equipe, quanto uma otimização 

do cronograma de execução. No entanto, toda a etapa relacionada com a 

construção do modelo, desde a programação do mesmo até a verificação e 

validação deve ser executada por uma só pessoa. Ambos relatam casos de 

trabaUws anteriores onde a divisão de tarefas desta etapa resultou em uma 

queda considerável da produtividade do processo. 

6.4.6 - Verificação e validação do modelo 

FRANCESE (1999), e CACCALANO (2000), ressaltam que o 

procedimento para verificação e validação do modelo construído é bastante 

similar ao procedimento realizado para validação e verificação dos dados 

coletados. 

COSTA (2000), coloca a ressalva de que em alguns casos a validação de 

um modelo pode ser inviável, e nestes casos, faz-se apenas a verificação do 

mesmo. Alguns exemplos de situações onde a validação toma-se inviável são: 

quando o cenário a ser testado pode representar uma configuração 

que traga danos ineversíveis ao bom funcionamento do 

equipamento~ 

quando o cenário a ser testado puder representar nscos à 

integridade física dos operadores~ 
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quando a duração do fenômeno a ser estudado for muito longa, e 

o prazo para apresentação de resultados finais for incompatível 

com o mesmo, etc. 

6.4. 7 - Projetar o eXJlel'imento 

COSTA (2000), comenta que, embora o ideal seja a realização de um 

planejamento do experimento de maneira científica, em alguns casos pode-se 

adotar uma postura empírica baseada na experiência do analista. Alguns casos 

em que esta postl1ra pode ser adotada são: 

quando o grau de variabilidade do experimento for 

suficientemente reduzido~ 

quando o grau de precisão desejado não for muito critico~ 

quando a decisão a ser suportada pelo estudo de simulação não 

for muito importante~ etc. 

Como exemplo de um procedimento empírico a ser executado, cita a 

possibilidade de se ajustar o túvel de significância de um determinado 

experimento pelo número de replicações do mesmo por tentativa e etTO. Isto 

pode ser feito baseando-se no resultado deste parâmetro fomecido pelo 

" OUTPUT ANAL YSER" do ARENA - este procedimento pode ser executado 

quando se tem um baixo custo de tempo de processamento computacional. 

Um outro procedimento que pode ser adotado denh·o deste mesmo 

quadro, diz respeito à cletenninação elos cenários a serem esnadados. Esta 

tarefa pode ser simplificada por uma análise de sensibilidade nas variáveis 
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críticas definidas na fase ele especificação elo esh1do (considerando-se os 

cenários críticos como pior caso, melhor caso e o crítico) ao invés da 

realização de um rigoroso planejamento do experimento. 

FRANCESE ( 1999), sugere que o uso de uma fenamenta como 

OPTQUEST pode ser muito útil para a fase de planejamento do experimento. 

Comenta ainda outro procedimento empírico para detenninar-se o número de 

replicações de um determinado experimento: em sistemas de manufatura, 

algumas vezes é interessante replicar um experimento 30 vezes, pois esta 

abordagem permite a comparação do desempenho do sistema mês a mês. Este 

procedimento exige que o sistema em esh1do apresente algumas características 

como: 

cada mua das replicações contenha um número razoável de 

experimentos, ele forma permitir o cálculo de uma média 

significativa; 

eventos intermitentes relacionados ao modelo em estudo devem 

ter uma boa probabilidade ele ocmTer dentro do intervalo de 

tempo estudado. 

MORAES (1999), comenta que a necessidade do estabelecimento exato 

de um planejamento de experimentos diminui como conseqüência da redução 

dos custos de tempo de processamento computacional e com a adição de 

módulos de análise de resultados aos simuladores, como por exemplo o 

"OUTPUT ANAL YSER", do ARENA. 

BATOCCHIO (2000), LOUZADA-NETO (2000), e MORAES (1999), 

comentam que a adoção destes procedimentos empíricos embora poupem 

esforços para realização ele cálculos matemáticos, exigem elo analista bons 

conhecimentos de estatística e ele planejamento de experimentos. Estes 
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conhecimentos são necessários para ajuste de parâmetTos e análise dos 

relatórios emitidos pelo software. 

6.4.8 Executar o experimento e verificar/validar os resultados 

COSTA (2000), comenta que boa parte dos programas simuladores 

comerciais disponíveis no mercado possui módulos de auxilio para tratamento 

dos dados de saída. Ressalva no entanto que estes módulos auxiliam na 

realização de cálculos matemáticos, mas o projetista deve possuir 

conhecimentos estatísticos tanto para intetpretar estes dados quanto para fazer 

ajustes no modelo, visando atingir as especificações do estudo. Cita como 

exemplo o módulo "OUTPUT ANALYSER" do software ARENA, que 

fomece informações como: 

1úvel de significâucia de uma determinada variável; 

o intervalo que demarca o "warm-up" do sistema; 

cálculo da média móvel, etc. 

MORAES ( 1999), comenta que assnn como no planejamento dos 

experimentos, alguns procedimentos emphicos podem ser adotados. Cita com 

exemplo a simulação de sistemas terminais e sistemas não terminais. Ressalta 

que de acordo com a distribuição probabilística de mna variável, muitas vezes 

é inviável a simulação terminativa do fenômeno, mesmo que o sistema em 

estudo seja do tipo tenninativo. Isto porque muitas vezes o programa 

simulador faz a "reinicialização" (equivalente a um sorteio com reposição) da 

variável a cada nova replicação - e se um detemlÍnado evento ocone com uma 

freqüência muito baixa, será praticamente impossível garanti r que o mesmo 
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seJa observado. Por isso, recomenda uma simulação do sistema de uma 

maneira não terminativa. 

Também nesta etapa para validação dos resultados, parece haver um 

consenso sobre a similaridade do procedimento para verificação e validação. 

Pode-se afumar que para validação e verificação dos resultados, valem as 

mesmas observações colocadas para validação e verificação do modelo 

construído e verificação dos dados coletados. 

6.4.9 Refinar o projeto do experimento 

Nesta etapa de refmamento do experimento, uma vez detectado que o 

planejamento executado não permite obter os resultados esperados, o analista 

deverá rever a documentação do processo visando identificar onde está a falha . 

As possíveis alternativas são: 

será necessário refazer somente as replicações realizadas no 

estudo, com parâmetros con·igidos; 

será necessário modificar o modelo de fonna a corrigir algum 

possí ve I defeito; 

será necessário refazer a amostragem de dados, pois o cor~unto 

ele dados que se trabalha é insuficiente ou inadequado; 

será necessário rediscutir quais são os objetivos e o escopo do 

estudo. 
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6.4.10 Análise final dos resultados e documentação do processo 

INAMASSU (1999), comenta uma característica da análise de resultados 

em simulação utilizando redes de Petri que pode vir a ser adaptada para 

análise de outros sistemas de eventos discretos. Uma vez identificado um 

"estado-problema" na saída, faz-se um retro-rastTeamento procurando 

identificar qual a seqüência de eventos conduziu a esta situação. A pattiT desta 

análise são introduzidos elementos de controle no modelo de fmma a não 

pennitir que ocona esta seqüência de eventos. 

BATOCCHIO (2000), COSTA (2000), e MORAES ( 1999), destacam a 

utilização de recursos dos próprios programas simuladores para auxílio na 

análise dos resultados do estudo, e citam como exemplo o módulo "OUTPUT 

ANAL YSER" do software ARENA. 

LOUZADA-NETO (2000), comenta que algumas fenamentas pa1·a 

análise de resultados que podem ser empregadas são: 

superficies de resposta e ou análise canônica para estudos de 

otimização; 

testes de hipóteses para comparação de alternativas; 

Há praticamente um consenso também com relação à documentação elo 

processo. Os especialistas ressaltam que é importante que o estudo seja 

documentado desde o seu início, de fmma a pennitir uma "rastreabilidade" de 

todas as suas fases. CACCALANO (2000), E FRANCESE ( 1999), comentam 

que este tipo de procedimento pode ser implementado através de um "diário 

do estudo", o qual deve ser atualizado em tempo real. Nesta etapa final, as 
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informações contidas nesta base de dados são então compiladas para chegar-se 

a um relatório final do estudo realizado. 

E de vital importância também que se mantenha cópias de segurança de 

todos os arquivos computacionais gerados, atualizadas em tempo real. Se for 

viável técnica e economicamente, que estas cópias não sejam sobrepostas -

mantendo-se assim versões mais antigas das mesmas e pennitindo que o 

processo possa "caminhar para trás" se for necessário. 

Outro fator impmtaute, mencionado por COSTA (2000), FRANCESE 

( 1999), E MANTEIGA (2000), diz respeito à importância da apresentação 

final dos resultados. Tanto do ponto de vista da orgarúzação do relatório final 

produzido quanto do ponto de vista da apresentação (animação). Este fator é 

especialmente relevante quando se u·ata de convencer alguém das eventuais 

vantagens do estudo de simulação - seja um diretor da empresa em que o 

analista trabalha ou um cliente de um serviço de consultoria. Muitas vezes, a 

qualidade técnica do estudo realizado não impressiona tanto quanto uma 

animação bem feita que permita a visualização do processo em estudo. 

6.5 - Os conhecimentos envolvidos 

Com o desenvolvimento tecnológico observado recentemente, 

principalmente nas áreas de eletrôtuca e infonnática, uma série de novos 

recursos puderam ser adicionados aos softwares simuladores, como por 

exemplo: 

intetface gráfica de diálogo com o usuário, que pennite uma 

utilização mais amigável do software; 
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- programação gráfica com manipulação de objetos parametrizáveis que 

facilitam bastante a tarefa de desenvolvimento de modelos; 

recursos de realidade virtual que possibilitam maior interatividade 

com os usuários; 

- módulos de inteligência mtificial para verificação de inconsistências no 

modelo construído; 

- módulos de sistemas especialistas e/ou sistemas tutores para auxilio na 

execução das diversas fases do estudo; etc. 

Como já mencionado na introdução desta tese, estes recursos trazem uma 

série de facilidades ao usuário durante o processo de construção do modelo 

para simulação, e auxiliam o projetista suprindo algumas possíveis 

deficiências de conhecimentos. 

Este novo paradigma dos sistemas simuladores pode induzir 

precipitadamente a conclusão de que a realização de estudos de simulação 

tomou-se um processo que dispensa a necessidade de qualificação para sua 

execução. 

Ao conh·ário do que possa parecer a pnmeua vista no entanto, a 

incorporação de todos estes novos recursos não dispensa o projetista da 

necessidade de uma série de habilidades e qualificações técnicas, conforme 

atestam vários dos especialistas em simulação consultados. A seguu·, os 

conhecimentos apontados por estes especialistas são apresentados segundo a 

divisão do processo em h·ês fases: suporte ao estudo, modelagem e análise dos 

dados. 
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6.5.1 - Sn(lOI'te ao estudo 

A necessidade de profundos conhecimentos técnicos sobre o sistema a 

ser simulado é ressaltada por todos os especialistas consultados: 

BATOCCHIO (2000), CACCALANO (2000), COSTA (2000), FRANCESE 

( 1999), HARREL (2000), INAMASSU (1999), LOUZADA-NETO, MANTEIGA 

(2000), e MORAES (1999),. 

MORAES (1999), enfatiza ainda a necessidade de conJ1ecimentos como: 

- projetos de "/ay-outs "; 

- conhecimentos sobre determinação de tempos e movimentos; 

- conhecimentos sobre sistemas de movimentação de materiais; 

processo de fabricação . 

COSTA (2000), ressalta que na fase de análise de viabilidade é 

impmtante o projetista possuir conhecimentos em fenamentas que possam ser 

consideradas como mua altemativa à simulação na resolução do problema, 

como por exemplo programação linear, pesquisa operacional, etc. 

Outra demanda identificada de forma praticamente unâmine é a 

habilidade para programação de computadores. Esta é uma necessidade no 

ponto de vista de CACCALANO (2000), COSTA (2000), FRANCESE ( 1999), 

MORAES ( 1999), e MANTEIGA (2000), sendo que MANTEIGA (2000), 

destaca ainda neste item: conhecimentos de programação orientada a objeto e 

das linguagens C++ e JAVA. 
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Ainda neste tema sobre habilidades sobre informática, BATOCCHIO 

(2000), CACCALANO (2000), COSTA (2000), FRANCESE (1999), 

LOUZADA-NETO (2000), e MANTEIGA (2000), identificam a necessidade 

de o projetista ter afinidades com outros softwares que darão apoio ao 

desenvolvimento do projeto, como softwares editores de texto, planilhas 

eletrônicas, softwares de CAD e de bancos de dados. MANTEIGA (2000), 

ressalta que conhecimentos sobre a linguagem de programação de bancos de 

dados relacionais SQL serão bastante úteis quando da necessidade de t:rabaU1ar 

com construção, importação e exportação de bases de dados. 

Também "conhecimentos sobre gerenciamento de projetos" é apontada 

como uma necessidade por BATOCCHIO (2000), CACCALANO (2000), 

COSTA (2000), FRANCESE (1999), e MANTEIGA (2000), o que inclui 

confecção de cronogramas e orçamentos para o estudo a ser realizado. Citam 

como exemplo de fenamentas que podem auxiliar na tarefa, os programas 

computacionais OPTQuest, VISTO e o MS Project. 

MANTEIGA (2000), e LOUZADA-NETO (2000), ressaltam ainda ser 

necessário possuir conhecimentos de análise de custos. 

6.5.2 - Modelagem 

Nas fases de construção do modelo propriamente ditas, também é 

necessária uma variedade de conhecimentos e habilidades. 

MANTEIGA (2000), cita alguns conhecimentos sobre conceitos básicos 

de simulação que serão de muita utilidade nestas fases: 

simulação de Monte Carlo; 

teoria elas restTições; 
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processos estocásticos; e 

teoria das filas. 

Uma outra habilidade necessária identificada por MANTEIGA (2000), e 

LOUZADA-NETO (2000), diz respeito à modelagem estatística de dados. 

CACCALANO (2000), FRANCESE (1999), e MORAES (1999), 

MANTEIGA (2000), e INAMASSU (1999), destacam ainda a necessidade de 

conhecimentos sobre a teoria de modelagem de sistemas de eventos discretos. 

Citam como algumas metodologias que podem ser utilizadas para este fim, o 

MFG (Mark Flow Graph), as redes de Petri e o GRAFCET. 

INAMASSU (1999), destaca ainda que a utilização das redes de Petri é 

muito semelhante á programação computacional em linguagens de baixo nível, 

como por exemplo o Assembler. Desta fonna, seu aprendizado é bastante 

facilitado para projetistas que conheçam este tipo de linguagem de 

programação; e o treina1nento destas habilidades ú)rogramação e modelagem) 

pode ser visto como um processo simbiótico. 

6.5.3 - Análise de resultados 

Já na fase de análise de resultados, há um consenso sobre a necessidade 

de conhecimentos avançados de estatística. Os especialistas indicam 

necessidades de conhecimentos sobre: 

distribuições probabilísticas; 

intervalos de confiança; 
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delineamento de experimentos; 

análise de variância; 

ajustes de curvas; 

regressão linear; 

etc. 

COSTA (2000), cita ainda como desejáveis conhecimentos sobre 

ferramentas para enriquecimento da etapa de apresentação dos resultados, 

como por exemplo o 3D STUDIO. 

6.6. Sistematização do estudo de simulação 

A seguir será apresentada uma esh11hua gráfica para modelagem do 

processo de realização de um esntdo de simulação. O roteiro apresentado no 

capítulo 4 e as infmmações discutidas e analisadas nas seções anteriores deste 

capíntlo servem de subsídios para proposição deste modelo. 

De acordo com as informações e sugestões coletadas nas seções de 

aquisição de conhecimento realizadas junto aos especialistas, serão feitas 

cmTeções e adaptações no roteiro acima citado. 

As modificações propostas pelos especialistas foram: 

Adição de uma etapa para análise de viabilidade para realização de 

esntdos de simulação; 

163 



.., 

t, 

• I 

Capítulo 6 - Análise dos dados coletados 

Adição de uma etapa para planejamento gerencial da realização de 

estudos de simulação; 

Realização de fonna simultânea das etapas "Proposição de um 

modelo lógico" e "Aquisição de dados"; e 

Que a etapa de documentação do processo seJa realizada 

simultaneamente com todas as outras que compõe o estudo de 

simulação. 

Estas modificações que resultarão então no fluxograma mostrado na 

figura 6.3 a seguir. 
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<---~ 

ETAPA I - Dctlnlç.1o do problcmn c dos ohjcth•os do estudo 

ETAPA 4 - ProtJOsiçi\o 
do modefu lól!ko 

ETAPA 7 - Construir o modelo onra simulncão 

ETAPA 9 - Pt·oietar o exoerimento 

ETAPA lO - E\.ecuta•· o CXJ1Cl'imento 

Figura 6.3 - Modelo para sistematização de estudos de simulação 
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6. 7 - Base de conhecimentos 

A base de conhecimentos constmída para modelar o processo de 

realização de um estudo de simulação é organizada no formato das fichas 

representadas nas figuras 6.5 até 6. 16, sendo que as mesmas estão 

apresentadas seguindo a seqüência proposta no modelo da figura 6.3, porém 

não necessariamente em uma relação biutúvoca (sem uma correspondência 

exata de uma ficha para cada etapa do modelo da figura 6.3). 

Cada uma das fichas é dividida em quatro campos, confonne ilustrado na 

figura 6.4 a seguir: 

Campo 1 - Etapa do processo 

Campo 3 - Conhecimentos necessários para 
execução desta etapa 

Campo 4 - Experiência necessária para execução das 
:~çõe.s de projetar e executar esta etapa (não 
necessa riamente pela mesma pessoa) 

Figura 6.4 - Ficha padrilo que compõe a base de conhecimento. 
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No campo 1 está detenninada qual das etapas do processo do estudo de 

simulação é modelada pela ficha em questão. No campo 2 estão listadas 

algumas ações recomendadas pelos especialistas visando otimizar a execução 

da referida etapa do esh1do. No campo 3 estão indicados os conhecimentos 

necessários (na visão dos especialistas consultados) que um projetista/analista 

de simulação deve possuir na realização desta etapa. Finalizando, no campo 4 

está indicado o grau de experiência que o profissional que vá realizar esta 

etapa deve apresentru·. 

Um anexo é apresentado no final deste h·abalho, de fonna a exemplificar 

como esta base e conhecimentos pode ser implementada em uma estruhna ele 

regras ele produção. 

As figuras das paginas a seguir mostram as fichas que compõe a base de 

conhecimentos. 
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FICHA 1- Definição do problema e dos objetivos do estudo 

I . Qual o principal objetivo do estudo a ser reali zado? 
2. Quais questões o estudo de simulação deve ajudar a responder imediatamente? 
3. Quais questões o estudo de simulação deve ajudar a responder em um futuro 

próximo ? 
4. Quem serão os futuros usuários do modelo construído ? 
5 . Quem recdizará futuras manutenções e atualizações no modelo construído? 
6. Onde o estudo será realizado ? 
7. Haverá necessidade de deslocamento de recursos (homens, equipamentos) ? 
8. Identificar todas as variáveis envolvidas no processo. 

quais as restrições relacionadas a cada uma delas? 
quais podem ser consideradas possíveis garga los? 
quais influenciam diretamente nos estados de saída ? 
de todas, qual a mais importante? 

9. Além da possível so lução apontada pelo cliente, existem outros cenários a serem 
analisados? 

I O. Estabelecer um cronograma; 
subdividir o problema em módulos menores; 
garantir que cada módulo não tenha mais que 5 elementos; 
determinar se há necessidade de levantamento de dDdos in/oco; 

ll . Estabelecer um orçamento para todo o projeto; 
determinar os equipamentos necessários; 
detem1inar os programas computacionais necessários 
determinar a demanda de homens/hora; 

Conhecimentos necessários para execução desta fase: 

I . Gerenciamento de projetos; 

2. Análise de custos; 

3. Conhecimentos técnicos sobre o processo a ser simulado (projetos de "lay
ouls, detem1inação de tempos e movimentos, sistemas de movimentação de 
materiais, processos de fabricação, etc.); 

Projetar - A LTO Executar - ALTO 

Figura 6.5- Definição do problema e dos objetivos do estudo de simulação 
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FICHA 2- Avaliação das pré-condições 

O problema apresenta complexidade que justifique o estudo? 

2. A economia proporcionada pela simulação compensa seus custos? 

3. Haverá recursos para realização do estudo completo? 

4. O prazo disponível é suficiente? 

5. A simulaç.c1o terá menos custos que experimentaç-<10 no si::;tema 

que os riscos do sistema real não sejam proibitivos)? 

6. Há apoio suficiente da alta gcrencia ? 

7. Há acessibilidade ÍITestrita às informações necessárias? 

8. A equipe envolvida no processo está suficientemente qualificada ? 

9. O processo é suficientemente bem definido? 

lO. Os objetivos e o escopo do estudo estão bem definidos ? 

11. Os riscos envolvidos na experimentação com o sistema 

realização do estudo? 

12. O tempo de duração do fenômeno é tão pequeno, ou tão grande que não possa 

ser observado no sistema real ? 

13. Existe algum equipamento indispensável para experimentação com o sistema 

real que esteja indisponível ? 

Conhecimentos necessários para execução desta fase: 

1. Gerenciamento de projetos 

2. Análise de custos 

3. Elaboração de cronogramas 

4. Uso de programas computacionais ele apoio (editores de texto, bancos 

de dados, planilhas eletrônicas, CAD, etc.) 

Grau de experiência necessário: 

Projetar - ALTO Executar- ALTO 

Figum 6.6 - Sintese da etapa de análise de viabilidade do estudo de simulação 

169 



., 

., 

., 

J 

Capítulo 6 - Análise dos dados coletados 

FICHA 3- Elaboração do modelo lógico 

I . Identifícnr quais as variáveis de interesse para o estndo a ser realizado. 
2. Identificar qual destas variáveis é a mais importante. 
3. Identificar qual a melhor altemativa para arranjo do Jay·out do modelo: 

segundo o fluxo de contTole; 
segundo o fluxo de dados; 
segtmdo o fluxo de peças; 
de acordo com o lay-out da planta, etc. 

4. Co11struir um esboço do modelo segundo uma abordagem modular 
estabelecer um máximo de 5 elementos por módulo; 
detenninar, em função das informações anteriores qual fenamenta 
de modelagem será utilizada (rede de Petri, diagrama de blocos 
diagrama de fluxo de dados, etc) 

Conhecimentos necess~\rios para execução desta fase: 

1. Conhecimentos técnicos sobre o processo a ser simulado (projetos de 
''lay-outs, determinação de tempos e movimentos, sistemas de 
movimentação de matetiais processos de fabricação): 

2. Conhecimentos sobre modelagem de sistemas de eventos discretos 
(simulação de Monte Carlo, teoria das restrições, processos 
estocásticos, teoria das filas); 

Executar- M ÉDlO 

Figura 6. 7 - Elaboração do modelo lógico 
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FICHA 4 - Aquisição dos dados 

l . Criar um registro a respeito de cada uma das entidades do modelo lógico com 
informações como por exemplo: 

Qual a ação realizada por esta entidade ?; 
Quais os tempos envolvidos ?; 
Quais potenciais problemas poderão ocorrer ?; 
Quais as limitações à sua operação ? 

2. Verificar se existe um arquivo de dados históricos sobre o sistema; 
3. Reali zar um planejamento detalhado da amostragem de dados a ser realizada; 
4. Se não existem dados históricos, e o sistema está em operação: 

consultar operadores do sistema; 
consultar os catálogos do fabricante; 
consultar os projetistas dos equipamentos; 

5. Se não existem dados hi stóricos, e o sistema está em projeto; 
consu ltar operadores de sistemas similares; 
consultar os catálogos do tàbricante; 
consultar os projetistas dos equipamentos; 

6. Determinar a di stribuição estatística que descreva o fenômeno a ser estudado. 
Verificar se o fenômeno já é conhecido; 
Procurar ajustar a curva por meio de um histograma; 
Realizar testes de aderência para o ajuste da curva de distribuição; 

7 Se nenhuma das alternativas dos itens 2, .) ou 4 acima puder ser 
implementada, aproximar o fenômeno por uma di stribuição triangular; 

8. fazer uma análi se de sensibilidade (testando três cenários. o pessimista, o 
típico e o otimista) e verificar quai s variáveis podem ser descartadas. 

9. Se todas as alternativas anteriores foram descartadas, ou se há necessidade de 
um grau de precisão muito grande, fazer levantamento de dados no local. 

Conhecimentos necessários para execução desta fase: 

I. Conhecimentos téctücos sobre o processo a ser simulado (determinação de 
tempos e movi mentos, sistemas de movimentação de materiais, processos de 
fabricação,etc.); 

2. Técnicas de amostragem de dados; 
3. Modelagem estatística de dados (distribuições probabilísticas, nível de 

sig ni ficância, ajustes de curvas, regressão); 
4. Conhecimentos sobre bancos de dados relacionais; 
5. Uso de programas computacionais ele apoio (editores de te>..'to, 

dados, plani lhas eletrônicas, CAD, etc.); 

Grau de experiência necessário: 

Projetar - ALTO Executar- BAIXO 

Figura 6.8 - Aquisição dos dados 
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FICHA 5 - Verificação e validação dos dados 

l . Comparar dados coletados de fontes diferentes; 
2. Se o fenômeno já é conhecido, ver se a curva de distribuição dos dados 

coletados aproxima-se da distribuição esperada; 
3. Para 1estar a lógica do modelo, atribuir tempos determitlisticos e 

unitários pm·a todas as atividades envolvidas e realizar uma rodada de 
simulação para teste. O tempo de ciclo de uma entidade deve ser igual 
ao número de eventos que se espera que ocorram. 

4. Para verificação dos dados, rea lizar uma rodada de simulação para teste 
e observar se o modelo está realizru1do corretamente as ações pm·a as 
quais foi projetado; 

5. Para validação dos dados, realizar uma rodada de simulação para teste e 
observar se os resultados produzidos pelo modelo apresentam alguma 
situação absurda ou incompatível com o funcionamento do sistema real. 

6. Se houver uma disparidade muito grande em alguns pontos da amostra, 
ve1ificar se esta pode ser explicada; 

7. verificar a presença de alguns valores pontuais da arnostra, que sejam 
importantes no processo e previamente conhecidos; 

8. replicar a coleta de dados e ru1alisar a semelhança dos grupos de dados 
obtidos. 

Conhecimentos necessários para execução desta fase: 

Conl1ccimeutos técnicos sobre o processo a ser simulado (determinação 
de tempos e movimentos, sistemas de movimentação de materiais, 
processos de fabricação, etc.); 
Conhecimentos sobre probabilidade e estatistica (distribuições 
probabilísticas, intervalos de confiança, nível de significancia, análise 
de variància, ajustes de curvas, regressão, etc.); 
Uso de programas computacionais de apoio (editores de texto, bancos 
de dados, planilhas eletTônicas, CAD, etc.). 

Grau de experiência necessário: 

Projetar - J\1ÉDTO Executm· - MÉDIO 

Figura 6.9- Verificação e validação dos dados 

172 



,, 

Capítulo 6 - Análise dos dados coletados 

FJCHA 6 - Construção do modelo para simulação 

l. Escolher o programa computacional que será utilizado para consh'tlÇão 
do modelo. 

verificar se o n1esmo tem capacidade de integração com outros 
programas; 
veriticar se o sojiware escolhido é adequado à complexidade e à 
natureza do sistema em estudo; 
determinar quais outros softwares de apoio serão necessários 
(Banco de dados, plani1has eletTôuicas, CAD, etc.); 

Determinar o nível de detalhamento necessário para obtenção da 
resposta desej ada. Considerar fatores como: 

os recursos disponíveis; 
o cronograma estabelecido; 
o grau de importância da decisão a ser suportada 

Procurar no modelo consa·uído elementos cujos módulos já tenham 
sido modelados anteriormente. Estes módulos podem ser encontrados 
em: 

Uma biblioteca de rotinas; 
Trabalhos técnicos da área publicados; 

Atualizar uma biblioteca de rotinas com os novos módulos construídos 
neste projeto. 

Conhecimentos necessários para execução desta fase: 

Linguagens de probrramação de computadores; 

2. Conhecimento sobre o programa si mulador; 

3. Conhecimentos sobre modelagem de sis temas (simulação de Monte 

Carlo, teoria das rcsh·jções, processos estocásticos, teoria das filas); 

4. Conhecimentos técnicos sobre o processo a ser s1mulado (projetos de 

"lay-ouls, deternunação de tempos e movimentos, sistemas de 

movimentação de materiais, processos de fabricação); 

Projetar - ALTO Executar - ALTO 

Figura 6.10 - Constmção do modelo para simulação 
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FICHA 7- Verificação e validação do modelo 

L. certitlcar-sc junto ao cliente, se o modelo produz corretamente 
todas as reuostas desejadas; 

2. discutü· com o client qums variáveis foram desprezadas na 
construçao do modelo~ 

3. verificar se o modelo produz resultados fisicamente impossíveis 
(por exemplo: um AGV "passando por dentro'l de uma máquina 
ferramenta, ou com um tempo de trajeto entre duas estações de 
trabalho negativo ou nulo, etc.); 

4. reaJizar a animação da simulação em velocidade baixa, e fazer uma 
verificação visual junto com o cliente e com operadores do sistema 
real; 

5. solicitar que um outro mode1ador experiente 
vetTificação no modelo; 

6. propor um ' 'teste de Turing" adaptado (ver capitulo 4); 

7. ver se é possível validar o modelo junto ao sistema real. 

Conhecimentos necessários para execução desta fase: 

Conhecimentos técnicos sobre o processo a ser simulado (projetos 
de "lay-outs, determinação de tempos e movimentos, sistemas de 
movimentação de materiais, processos de fabricação)· 

2. Conhecimentos sobre probabilidade e estatística (distribuições 
probabilísticas, intervalos de confiança, ajustes de curvas, regressão 
linear, etc.); 

3. Análise de sensibilidade, análise de variança; 
4. Conhecimento sobre o programa simulador; 

Projetar - MÉDIO Executar - MÉDLO 

Figura 6.11 - Verificação e validação do modelo 
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FICHA 8 - Projetar o expedmento 

Responder algumas questões como: 

1. Para quais configurações do sistema as replicações 

realizadas ? 

Neste caso, para redução do número de cenários 

analisados, pode-se reconer às seguintes alternativas: 

análise de sensibilidade; 

matriz de planejamento; 

método Taguchi, etc. 

2. Sob que condições serão realizadas cada uma das replicações ? 

3. Qual a dnração de cada replicação ? 

4. As replicaçõs devem ser realizadas de modo terminativo ou não 
tem1inativo? 

5. Determinar o intervalo em que o sistema permanece em regime 
transitório ( warm-up ): 

6. Quantas replicações de cada alternativa de cenário devem ser 
realizadas de modo a se obter o grau de confiança desejado ? 

Conhecimentos necessários para execução desta fase: 

J. Conhecimentos técnicos sobre o processo a ser simulado (projetos 
de "lay-outs, determinação de tempos e movimentos, sistemas de 
movimentação de materiajs, processos de fabricação); 

2. Phmejrunento do experimento; 
3. Conhecimentos sobre estatística (distribuições probabilísticas, 

intervaJos de confiança, ajustes de curvas, regressão, etc.); 
4. Análise de sensibilidade; 
5. Conhecimento sobre o programa simulador~ 

Projetar - ALTO Executar- BAIXO 

Figura 6.12 - Projetar o experimento 
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FICHA 9 - Executar o extlerimento 

A execução da simulação deve ser feita somente depois que os 

passos anteriores tenham sido executados, de forma a melhorar o 

aproveitamento do estudo e gmmltir a consistência e confiabjlidade 

dos resultados obtidos. Para permitir uma boa qualidade da análise dos 

resultados, cada alternativa testada deve ser cuidadosamente 

documentada. Estes dados (entradas utilizadas c saídas da simulação) 

devem ser organizados em forma de tabelas e de gráficos e 

armazenados em uma base de dados para posterior análise final 

Conhecimentos necessários para execução desta fase: 

Conhecimentos técnicos sobre o processo a ser simulado (pJojetos 
de "lay-outs, determinação de tempos e movimentos, sistemas de 
movimentação de materiais, processos de fabricação); 
Conhecimentos sobre probabilidade e estatística (distribuições 
probabilísticas, intervalos de confiança, ajustes de curvas, regressão 
llnear, etc.); 
Conhecimento sobre o programa simulador; 

Grau de experiência necessário: 

Projetar- BAlXO Executar - BAIXO 

Figura 6.13 - Executar o experimento 
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FICHA 10 - Refinar o projeto do experimento 

Nesta etapa de refinamento do experimento, uma vez detectado que o 

planejamento executado não peru1jte obter os resultados esperados, o analista 

deverá rever a documentação do processo visando identificar onde está a falha. 

As possíveis alternativas são: 

será necessário refazer somente as replicações realizadas no 
estudo, com parâmetros cmTigidos; 

será necessário modificar o modelo de forma a corrigir algum 
possível defeito; 

será necessário refazer a amostragem de dados, pois o conjunto 
de dados que se trabalha é insuficiente ou inadequado; 

será necessário rediscutir quais são os objetivos c o escopo do 
estudo. 

Conhecimentos necessál'ios para execução desta fase: 

Conl1ecimentos téctücos sobre o processo a ser simulado (projetos de 
"lay-outs, determinação de tempos e movimentos, sistemas de 
movimentação de materiais, processos de fabricação)" 
Couhecimentos sobre probabilidade c estatística (distribuições 
probabilísticas, inte1 valos de confiança, ajustes de curvas, regressão 
linear, etc.); 
Análise de sensibil idade, análise de variança; 
Conhecimento sobre o prOh'Tama simulador; 

Executar- ALTO 

Figura 6.14 - Refinar o experimento 
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FICHA 11 - Análise dos resultados 

1. identificar quais configurações do sistema conduzem a um estado

problema. A partir destas configurações, propor elementos de controle 

para evitar que estes cenários oconam; 

2. Para análise comparativa de cenários, utilizar metodologias como: 

análise de superfícje de respostas; 

análise canônica; 

análise de cristas; 

testes de hipóteses, etc. 

Conhecimentos necessários para execução desta fase: 

1. Conhecimentos técnicos sobre o processo a ser simulado (projetos de 
'' lay-outs, determinação de tempos e movimentos, sistemas de 
movimentação de materiais, processos de fabricação); 

2. Conhecimentos sobre probabilidade e estatística (distribuições 
probabilísticas, intervalos de confiru1ça, delineamento de experimentos, 
análise de variança, ajustes de cw vas, regressão linear, etc.); 

3. Uso de program(ls computacionais de apoio (editores de texto, bancos de 
dados, planilhas eletrônicas, CAD, etc.). 

4. Análise de custos; 
5. Uso de programas computacionais de apoio (editores de texto, bru1cos de 

dados~ planillias eletrônicas, C/\D, etc.) 
6. Conhecimentos sobre bancos de dados rclacionais 
7. Análise canônica, análise de variânda, análise de cristas 

Grau de ex(>eriência necessário: 

Projetar - ALTO Executar - ALTO 

Figura 6.15 - Análise dos resultados 
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FICHA 12 - Documentação do estudo 

1. A documentação do processo deverá conter: 
uma lista de referências cruzadas de entrada e saída; 
a documentação do desenvolvimento elo processo de modelagem completo, desde 
seu início; 
diagrama de blocos do modelo; 
descrição detalhada da operação de cada bloco funcional; 
uma lista com o nome de todas as variáveis, os valores a elas atribuídos e cada 
uma das distribuições de dados adotada para cada uma delas, com suas 
respectivas medidas de dispersão; 
relatório sobre os procedimentos executados para coleta de dados, quais as fontes 
foram escolhidas e o porque desta escolha; 
uma bem documentada análise estatíst ica dos dados de saída e uma classificação 
qualitativa e comentada das possíveis alternativas de soluções para o problema 
identificadas no estudo; 
relatório comentando a relação custo/beneficio das altemativas recomendadas 
pelo estudo de simulação; 
listagem com o nome e dados relevantes de todas as pessoas envolvidas no 
processo, relacionando ainda qual a participação de cada uma destas pessoas nas 
diversas fases do estudo realizado; 
réplicas a\ualizadas do modelo computacional produzido com cópias de 
segurança !:,'l.lardadas em local seguro. 

2. Algumas possíveis medidas de segurança que podem ser adotadas: 
a instalação de senhas de acesso aos programas: 
exigências de chaves de lwrdware ("hard-keys") para utilização do sistema; 
chaves convencionais para acesso aos equipamentos; 
utilização de uma linguagem cifrada de conhecimento restrito a alguns membros 
da equipe. 

Conhecimentos necessários para execução desta fase: 

l. Uso de programas computacionais de apoio (editores de texto, bancos 
de dados, plani lhas eletTônicas, 'AO, etc.). 

2. Conhecimentos sobre bancos de dados relacionais 

Grau de experiência necessário: 

Projetar - BAIXO Executar - BA IXO 

Figura 6.16 - Documentação do esh1do 
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6.8- Considerações sobl'e as infol'mações coletadas 

A redução dos custos de programas e equipamentos computacionais, 

aliada ao aumento do grau de competitividade nos mercados tem forçado as 

empresas buscarem um aumento do seu poder de competição - e uma das 

alternativas disponíveis é a simulação. 

Pode-se verificar que as empresas ao se decidirem pelo uso da simulação 

como uma fenamenta de auxílio à tomada de decisão, geralmente optam por 

uma estratégia mista: procuram montar uma equipe de projeto composta por 

profissionais que integram o seu quadro técnico e por consultores extemos. Os 

objetivos desta esb:atégia são: 

Ao buscar o auxílio de uma consultoria, a empresa passa a contar em 

sua equipe de projeto com um profissional altamente especializado e 

atualizado, sem que tenha que ter investido tempo e recursos para 

obter estas qualidades. Outras vantagens desta abordagem são: a 

consultoria trabalha com orçamentos e cronogramas pré

estabelecidos; e geralmente ou são representantes de algum fabricante 

de software simulador, ou então já possuem uma licença de uso dos 

mesmos, dispensando a empresa da necessidade de adquiri-los. 

Ao colocar uma equipe de profissionais pertencentes ao seu quadro 

téc1úco para b·abalharem jmlto com a consultoria, a empresa está 

automaticamente (re )qualificando estes profissionais. Com esta 

abordagem, se pode obter uma certa independência em relação à 

consultoria conh·atada, pois o esh1do realizado deixa de ser uma 

"caixa-preta". 

180 



., 

Capítulo 6- Análise dos dados coletados 

Com relação á disponibilidade de profissionais para trabalharem com 

simulação no mercado, pode-se notar que há uma deficiência de profissionais 

bem qualificados para executarem eshtdos de simulação. Alguns fatores que 

podem explicar esta deficiência são: 

ausência de cursos universitários de graduação (ênfases ou 

habilitações) especificamente enfocados no ensino de simulação; 

os poucos profissionais bem qualificados e preparados para atuar 

nesta área já são profissionais com perfil acima da média. Assim, a 

procura pelos mesmos é bem alta, e muitas vezes eles são contratados 

para trabalhar em outras áreas de atuação (área de projetos, setor 

fmanceiro, etc.). 

Em função disso, as próprias empresas quando necessitam procuram 

qualificar a sua mão de obra. Esta abordagem na maioria das vezes além 

representar um grande desperdício de tempo e de recursos, dificilmente 

mostra-se eficiente. Ao contrário daquilo que intuitivamente possa-se 

imaginar, as novas gerações de simuladores que absorveram uma variedade de 

novos recursos (programação gráfica, realidade virtual, inteligência artificial, 

etc.) não dispensam o analista/projetista de simulação da necessidade de 

possuir domínio de conhecimento em diversas áreas. Este profissional precisa 

não só possuir todos os conhecimentos que se necessitava para trabalhar com 

os simuladores de antiga geração, como também precisa conhecer e saber 

interagir com as novas fetTamentas e tecnologias que vem sendo incorporadas 

a estes sistemas. 

Os diversos tópicos de conhecimento necessários para realização de um 

esh1do de simulação identificados ao longo da realização deste trabalho e que 
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devem compor a formação técnica destes profissionais podem ser agrupados 

em três grandes áreas de concentração: engenharia, estatística e informática: 

engenharia: processos de fabricação, gerenciamento de projetos, 

análise de custos; estabelecimento de cronogramas, análise de 

viabilidade, teoria das resnições, teoria das filas, simulação de Monte 

Carlo, processos estocásticos, etc; 

estatística: modelagem estatística de dados, amostragem, 

delineamento de experimentos, comparação de cenários, análise de 

sensibilidade, etc; 

informática: programação e manipulação de bancos de dados, 

programas de CAE, CAD e CAM; editores de texto, programas de 

apresentação e animação (por exemplo: PowerPoint, 3D Studio, 

Cinema, etc.), 

Ao longo da realização deste u·abaU10 pode-se notar ainda que as novas 

tecnologias incorporadas aos simuladores, embora sejam de conhecimento 

geral o seu uso ainda é muito pouco difundido entre as empresas. 

Mesmo observando-se a ressalva de que o universo das fontes 

consideradas neste u·abalho seja reduzido para estimar-se o estado do mercado 

como um todo, deve-se considerar que as infonnações foram coletadas junto a 

especialistas e consultores em simulação, que tem contato e acesso às 

informações de muitas empresas que fazem uso da técnica. 

Baseado nestes fatos, pode-se afun1ar que das novas tecnologias apenas a 

realidade virtual vem tendo seu uso começando a difundir-se. Não se tem 

notícias do uso de tecnologias como lógica fuzzy, redes neurais, etc em 

projetos de simulação em empresas privadas. 
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Quanto ao modus operandi dos especialistas consultados na realização 

deste trabalho, não foram encontradas grandes contradições entre as opiniões e 

metodologias utilizadas. Pode-se verificar algumas diferenças na maneira de 

abordar alguns problemas e na metodologia ele execução elo estudo ele 

simulação. No entanto, embora algumas vezes os especialistas utilizem 

procedimentos diferentes, estes não se mostraram contraditórios ou 

excludentes, mas sim complementares. 

Pode-se notar que alguns dos especialistas consultados têm maior 

experiência concenh·ada em algumas elas etapas elo processo, sendo mais 

especializados em determinados tópicos que em outros (embora 

indubitavelmente capacitados para realização do estudo do itúcio ao final) . 

Esta característica pennite que se consh·ua uma base de conhecimentos 

fonnacla pela "adição do conhecimento" de vários deles. Esta constatação vem 

reforçar a afinnação de que um sistema especialista não deve ser visto como 

uma ameaça profissional, e sim como uma poderosa fenamenta que quando 

disponibilizada para pessoas adequadas permite multiplicar o potencial de 

produção dos mesmos. 
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Capítulo 7 - Conclusões 

Durante o desenvolvimento desta pesquisa foi possível a confmnação da 

crescente importância da simulação como uma das fenamentas de suporte ao 

planejamento e gerenciamento dos sistemas produtivos, sendo que a demanda 

por estas feiTamentas está cada vez mais crescente no mundo globalizado. 

Neste trabalho, onde foi realizada uma investigação sobre o processo de 

estudos de simulação os objetivos iniciais eram: Construir e Discutir uma Base 

de Conhecimentos que permita Modelar e Sistematizar o Processo de 

Realização de Estudos de Simulação (especificamente para sistemas de 

manufatura discretos). 

O processo de simulação de sistemas de manufatura a eventos discretos 

foi abordado sob dois aspectos principais: 

- Uma discussão sobre a metodologia apropriada para realização de 

estudos de simulação ele eventos discretos. Esta metodologia resultou 

na proposição de um modelo, que foi utilizado na sistematização do 
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processo de realização de estudos de simulação, para permitir a sua 

execução por etapas; e 

- uma indicação de quais as áreas de conhecimento deverão ser 

dominadas por um profissional (ou uma equipe de profissionais) para 

realizar com sucesso cada uma das etapas do processo de simulação 

discutido. 

A metodologia proposta para aquisição do conhecimento dos 

especialistas em simulação mostrou-se adequada, pois permitiu a realização 

das etapas de aquisição descritas nos capítulos 5 e 6. Algumas ressalvas, no 

entanto, devem ser colocadas: 

a disponibilidade dos especialistas geralmente era bastante restrita, 

obrigando a intenupção ou mesmo adiamento das seções de 

aquisição marcadas; 

houve uma grande dificuldade para ter autorização de acesso em 

indústrias portando equipamentos eletrônicos, como por exemplo 

gravadores de áudio, câmaras de vídeo, computadores portáteis, etc. 

A base de conhecimentos inicialmente proposta foi constmída 

(sintetizada nas figuras 6.4 a 6.16) a partir elas infonnações coletadas segundo 

a metodologia proposta no capitulo 3. 

Esta base ele conhecimentos permitiu não somente sistematizar o 

processo ele estudos de simulação (figura 6.3), como também possibilitou 

confirmar a afirmação de que os novos recursos acrescentados aos simuladores 

não diminuíram as necessidades de conhecimentos para execução de um 

est11do de simulação, conforme a seção 6.5 do capítulo anterior. 
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Quanto à verificação e validação da base de conhecimentos constmída, 

algumas considerações podem ser feitas: 

- a verificação da base de conhecimentos constmída pode ser realizada 

por duas vias: 

- a confrontação das infonnações obtidas de diferentes 

especia I istas; 

2 - verificação e confmnação das informações transcritas pelos 

próprios especialistas. 

- a validação da base consh·uída mosh·ou-se inviável denh·o do escopo 

deste tTabalho, pois é uma tarefa que exige o acompanhamento da 

realização de um estudo de simulação completo, o que se constitui em 

uma atividade demasiadamente longa. Sendo assim, propomos que sua 

validação seja realizada em um futuro 1Tabalho de pesquisa. 

7.1 -Propostas de futuros tt·abalhos 

A imp01tância de um trabalho acadêmico reside não só na sua 

conh·ibuição int:rÍl1seca, mas também na sua fertilidade em gerar novos 

trabalhos e na possibilidade dar continuidade à linha de pesquisa 

desenvolvida. 

Sendo assim, este h·abalho pode ser um ponto de pattida para novas 

pesqutsas como: 

validação da base de conhecimentos consh·uída, seguindo o modelo 

proposto neste h·abalho para sistematização de estudos de simulação; 

186 



Capítulo 7 - Conclusões 

construção de um sistema especialista para apoio ao desenvolvimento 

de estudos de simulação utilizando como subsídio a base de 

conhecimentos construída; 

construção de um sistema tutor para ensmo e h·einamento de 

profissionais para atuarem na área de simulação da manufah1ra; 

tomando por base as infonnações da base de conhecimentos contida 

neste trabalho, realização de uma discussão sobre o conteúdo e 

ementa de cursos de extensão e capacitação em engenharia para 

fonnação de especialistas em simulação,. 
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Anexo 

Neste Anexo, será apresentado um exemplo de como o sistema de 

fichas consh·uído no Capítulo 6 pode ser rt·ru1sposto pru·a uma base de 

conhecimentos a ser incorporada a um sistema especialista. Neste exemplo, a 

primeira ficha (figura 6.5) será rt·ansposta para um sistema de regras de 

produção . 

A 1 -Representação do conhecimento utilizando regras de pa·odução 

A representação da maneira humana de resolver problemas utilizando 

re!:,'Tas do tipo SE/ENTÃO é denominada "modelo de regras de produção». 

Um modelo baseado em regras deste tipo para representação da maneira 

humana de raciocinar foi proposto por Allen Newell e Herbert A. Simon e 

obedece a seguinte esh·utura: 

os órgãos sensoriais humanos fomecem estímulos ao cérebro; 

a partir das infotmações recebidas, é realizada uma busca na 

memória de longo prazo (ver Figura 3.2 desta tese) para enconh·ar 

qual a(s) regra (s) pode(m) ser disparada(s); 

as infonnações são então processadas para produzir as respostas 

apropriadas ao problema abordado. 
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A pattir dos estudos realizados com este modelo, Newell e Simon 

( 1972) demonstraram que praticamente qualquer problema a ser resolvido pelo 

homem pode ser modelado na forma de um conjunto de regras de produção. 

Desde então, esta tem sido uma das principais fonnas de representação da 

maneira humana de processamento de informações para resolução de 

problemas. 

A seguir é apresentado um exemplo de um conjunto bem simples de 

regras para explanação de sua estrutura: 

Regra I : luz vermelha 
SE: luz vermelha está acesa; ENTÃO: 

Regra 2: luz amarela 
SE: luz amarela está acesa; ENTÃO: 

Regra 3: transição I 
SE: aguardando mudança de estado e; ENTÃO: 

está em movimento e; 
o estado anterior é verde 

Regra 4 : transição 11 
SE: aguardando mudança de estado e; ENTÃO: 

está em movimento c; 
o estado anterior é vermelho 

Regra 5: transição III 
SE: aguardando mudança de estado e; 

está parado 

Regra 6: luz verde 
SE: luz verde está acesa; 

pare. 

reduza a velocidade; 
pare no cruzamento. 

reduza a velocidade; 
aguarde a luz verde. 

siga adiante. 

Figun1 Al- Exemplo de sistema de regras de produção 

No exemplo anterior, a linha tracejada divide o sistema em "causas" e 

"conseqüências" - á esquerda desta linha situam-se as regras (causas) e á sua 

direita as conseqüências, ou ações que devem ser disparadas a pattir da 
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validação de cada uma das regras. De fonna a facilitar depurações e futuras 

expansões do sistema, as regras são numeradas e nomeadas uma a uma. 

Algumas das vantagens da representação do conhecimento por regras 

de produção são: 

a sua natureza modular, que facilita modificações e expansões do 

sistema (Turban, 1992); 

facilidades para o entendimento do conhecimento modelado 

(Gianatano e Riley, 1994); 

similaridade com o processo humano de raciocínio (Newell e 

Simon, I 972) 

A2- Codificação da Ficha 1 em regras de produção 

Regra 1 - Objetivos do estudo 

SE: ENTÃO: 

Objetivos do estudo não estão • Determinar qua1s as respostas desejadas do 

claramente definidos estudo a ser realizado (A). 

• Determinar qual o grau de precisão desejado 

para as respostas (B). 

• Determinar de que setor da organização partiu a 

solicitação para realização do estudo de 

simulação (C). 

• Determinar qual o motivo da solicitação do 

estudo de simulação (D). 

• O objetivo do estudo realizado pode ser 

determinado com se segue: "Obter A, com um 

grau de precisão B, sob o enfoque de C visando 

contornar D. 
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Regra 2 Identificação das principais variáveis de estudo 

SE: ENTÃO: 

Os objetivos do estudo 

claramente definidos 

estão • Determinar quais variáveis diretamente 

e 

As variáveis a serem investigadas 

ainda não estão determinadas 

relacionadas com as respostas da regra 1 e 

organizá-las em uma lista ordenada de forma 

decrescente (A). 

• Determinar quais as variáveis relacionadas com 

as respostas que o estudo de simulação deve 

fornecer imediatamente e num futuro próximo, e 

organizá-las em uma lista ordenada de forma 

decrescente segundo os critérios econômico e 

técnico (B). 

• As variáveis mais importantes para o estudo 

podem ser obtidas encontrando-se o conjunto C 

(intersecção entre os conjuntos A e B) e 

reorganizando-o de forma decrescente de acordo 

com o grau de restrições técnicas e econômicas 

relacionadas a cada um de seus elementos. 
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Regra 3 Estabelecimento de um cronograma para realização do estudo. 

SE: ENTÃO: 

Os objetivos do estudo estão • Identificar todas as atividades relacionadas á 

claramente definidos realização do estudo. 

e • Identificar quais as restrições á realização de 

cada uma delas e a partir daí, quais destas 

atividades podem ser realizadas simultaneamente 

Entrevistar os profissionais que executarão cada 

As variáveis a serem investigadas 

estão determinadas 

e • 

O cronograma para realização do uma destas atividades e estabelecer um tempo de 

estudo ainda não foi determinado. execução para cada uma delas. 

• Identificar as atividades de mais longa duração, e 

verificar a possibilidade de desmembrá-la em 

diversas atividades menores. 

• Repetir o processo a partir da segunda etapa até 

não existir mais possibilidade/necessidade de 

desmembrar alguma das atividades. 

• Estabelecer o cronograma como sendo a 

somatória dos tempos de realização de todas as 

atividades que não podem ser realizadas 

simultaneamente com nenhuma outra, mais a 

soma do tempo da atividade de maior duração 

dentro de cada subconjunto de atividades 

realizadas simultaneamente. 
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Regra 4 Cálculo de wn orçamento para realização do estudo. 

SE: ENTÃO: 

Os objetivos do estudo estão • Identificar todos os equipamentos (hardware e 

claramente definidos software) necessários (A) e a quantidade 

e 

As variáveis a serem investigadas 

necessária de cada um destes para realização do 

estudo (B). 

estão determinadas • Identificar todos os profissionais requeridos (C) 

e o número necessário de cada um destes para 

realização do estudo (D). 

e 

O cronograma do estudo está 

estabelecido • Determinar o custo de utilização por unidade de 

tempo dos equipamentos a serem utilizados (E) e 

dos profissionais a serem disponibilizados (F) 

e 

O orçamento para realização do 

estudo não está ainda determinado. para o estudo. 

• Verificar onde o estudo será realizado e se há 

necessidade de deslocamento de equipamentos 

e/ou profissionais. Determinar o custo de 

deslocamento de equipamentos (G) e de 

profissionais (H). 

• Calcular uma estimativa do custo de realização 

do estudo através de: 

CUSTO = (ABE + CDF)T + G +H 

Onde T é o número de unidades de tempo para 

realização do estudo completo, determinado no 

estabelecimento do cronograma. 
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