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O presente estudo foi realizado numa empresa do setor siderúrgico com aproximadamente 

2000 funcionários onde o transporte dos mesmos é realizado por uma empresa terceirizada 

que apresenta uma frota de 20 ônibus. Esse estudo baseia-se na simulação estática, Teoria 

das Filas e na utilização de Gráficos de Controle para a definição de eficiência em sistema 

de transporte de pessoas, com o intuito de se avaliar as vantagens e desvantagens da 

utilização de cada uma dessas ferramentas. O trabalho é fruto da dificuldade encontrada 

para se mensurar tais níveis de eficiência devido à variabilidade do número de passageiros 

nos ônibus. Este trabalho propõe ferramentas para o acompanhamento e avaliação de 

mudanças no sistema, e explica a metodologia para a utilização destas ferramentas. Além 

disso, busca-se as correlações entre condições climáticas (chuva) e variação da utilização 

dos ônibus. Com os resultados obtidos foi avaliada a eliminação de algumas linhas 

subutilizadas e a busca de soluções alternativas de transporte baseadas na utilização e no 

custo desta proposta dado que uma mudança nas rotas seria algo muito mais complexo 

devido a amplitude de cobertura do sistema.  
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The present study was realized in a company of the siderurgical sector with approximately 

2000 employees where the transport of the same ones were carried by a contracted 

company who presents a fleet of 20 buses. This study is based on the static simulation, 

Queuing theory and Control Charts to define the efficiency in people transport system, 

evaluating the advantages and disadvantages of using each one of these tools. The work is 

a consequence of the difficulty to find a way of measuring such levels of efficiency due to 

variability of the passenger’s numbers on the buses. This work considered tools for the 

accompaniment and evaluation system changes, and explain the methodology for using 

these tools. Moreover it searches some correlations between weather conditions (rain) and 

variation of buses using. Based on obtained results the elimination of some underutilized line 

was evaluated and the alternative solution based on transport use and the cost of each 

proposal, because changing the routes would be something much more complex, due to the 

large covering amplitude of the system. 



 vi 

Sumário 
 

LISTA DE FIGURAS........................................................................................................ viii 
LISTA DE TABELAS.......................................................................................................... ix 
 

INTRODUÇÃO................................................................................................................... 1 
1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS............................................................................. 1 
1.2. OBJETIVOS....................................................................................................... 1 
1.3. JUSTIFICATIVAS............................................................................................... 1 
1.4. CONDIÇÕES DE CONTORNO.......................................................................... 2 
1.5. METODOLOGIA ................................................................................................ 2 

 

Capítulo I ........................................................................................................................... 4 
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA............................................................................................... 4 

2.1. LOGÍSTICA........................................................................................................ 4 
2.1.1. ORGANIZAÇÃO E CONTROLE NA LOGÍSTICA ........................................... 6 

2.2. SIMULAÇÃO...................................................................................................... 9 
2.2.1. SIMULAÇÃO ESTÁTICA.............................................................................. 10 
2.2.2. SIMULAÇÃO DINÂMICA.............................................................................. 13 
2.2.3. TERMINOLOGIA DA SIMULAÇÃO .............................................................. 13 
2.2.4. METODOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA SIMULAÇÃO ............ 14 

2.3. CONTROLE ESTATÍSTICO DA QUALIDADE.................................................. 15 
2.3.1. CONTROLE ESTATÍSTICO DO PROCESSO.............................................. 16 
2.3.2. ESTRATIFICAÇÃO ...................................................................................... 17 
2.3.3. FOLHA DE VERIFICAÇÃO .......................................................................... 17 
2.3.4. DIAGRAMA DE CAUSA E EFEITO.............................................................. 18 
2.3.5. HISTOGRAMA ............................................................................................. 19 
2.3.6. GRÁFICO DE PARETO ............................................................................... 19 
2.3.7. GRÁFICOS DE DISPERSÃO....................................................................... 20 
2.3.8. GRAFICOS DE CONTROLE........................................................................ 20 

2.4. TEORIA DAS FILAS ........................................................................................ 21 
2.4.1. PROCESSOS DE NASCIMENTO E MORTE: RELAÇÃO ENTRE POISSON E 

EXPONENCIAL. ...................................................................................................... 22 
2.4.2. MODELO DE FILA GENERALIZADO........................................................... 23 
2.4.3. A NOTAÇÃO DE UM MODELO DE FILAS................................................... 23 

 

 



 vii 

Capítulo II ........................................................................................................................ 25 
O SETOR DE TERCEIRIZAÇÃO LOGISTICA ................................................................. 25 

3.1 O CONCEITO DE TERCEIRIZAÇÃO E OPERADORES LOGISTICOS ........... 25 
3.2 O SURGIMENTO DA TERCEIRIZAÇÃO.......................................................... 25 
3.3 A TERCEIRIZAÇÃO LOGISTICA NO BRASIL ................................................. 26 
3.4 INICADORES DA TERCEIRIZAÇÃO LOGÍSTICA NO BRASIL........................ 28 

 

Capítulo III ....................................................................................................................... 32 
LEVANTAMENTO DOS DADOS ..................................................................................... 32 

4.1 PLANEJAMENTO ............................................................................................ 32 
4.2 ELABORAÇÃO DA FOLHA DE VERIFICAÇÃO............................................... 33 
4.3 COLETA DE DADOS ....................................................................................... 34 

 

Capítulo IV....................................................................................................................... 39 
ANALISE DOS DADOS ................................................................................................... 39 

5.1 GRÁFICOS DE CONTROLE............................................................................ 39 
5.1.1 MÉTODO ......................................................................................................... 39 
5.1.2 RESULTADOS................................................................................................. 40 

5.2 SIMULAÇÃO ESTATICA.................................................................................. 44 
5.2.1 MÉTODO ......................................................................................................... 44 
5.2.2 RESULTADOS................................................................................................. 46 

5.3 TEORIA DAS FILAS ........................................................................................ 49 
5.3.1 MÉTODO ......................................................................................................... 49 
5.3.2 RESULTADOS................................................................................................. 51 

 

Capítulo V........................................................................................................................ 54 
CONSIDERAÇÕES FINAIS............................................................................................. 54 

6 VANTAGENS E DESVANTAGENS NO USO DE CADA FERRAMENTA............. 54 
6.1 GRAFICOS DE CONTROLE............................................................................ 54 
6.2 SIMULAÇÃO ESTÁTICA.................................................................................. 55 
6.3 TEORIA DAS FILAS ........................................................................................ 56 

 

Referências Bibliográficas................................................................................................ 58 
 
ANEXOS .............................................................................................................................61 

ANEXO 1: ALGORITIMO DE TEORIA DAS FILAS.......................................................... 62 
 



 viii 

LISTA DE FIGURAS 
 

Figura 01: Contínuo de relacionamento de terceirização.............................................. 07 

Figura 02: Diagrama de onde executar atividades logísticas........................................ 08 

Figura 03: Processo de controle de um sistema logístico............................................. 08 

Figura 04: Área a ser dimensionada.............................................................................. 12 

Figura 05: Utilizando o Método Monte Carlo................................................................. 12 

Figura 06: Diagrama de Causa e Efeito........................................................................ 19 

Figura 07: Estrutura básica de um modelo de filas....................................................... 21 

Figura 08: Função densidade de probabilidade e probabilidade acumulada................ 22 

Figura 09: Diagrama de transição para n estados......................................................... 23 

Figura 10: Evolução da receita e do número de PSL´s................................................. 28 

Figura 11: Evolução dos serviços oferecidos entre 2001 e 2006.................................. 29 

Figura 12: Tempo de mercado dos PSL´s..................................................................... 30  

Figura 13: Participação de armazéns próprios X clientes sobre o total de armazéns... 31  

Figura 14: Região de atuação dos PSL´s em 2006....................................................... 31 

Figura 15: Ficha de Verificação para coleta dos dados................................................ 33  

Figura 16: Teste de auto-correlação entre o número de passageiros.......................... 36 

Figura 17: Box-Plot do número de passageiro.............................................................. 37 

Figura 18: Metodologia para Cartas de Controle.......................................................... 39 

Figura 19: Gráfico de controle para medidas individuais (Administrativo)..................... 41 

Figura 20: Gráfico de controle para medidas variabilidade (Administrativo)................. 41 

Figura 21: Gráfico de controle para medidas individuais (Turno).................................. 42 

Figura 22: Gráfico de controle para medidas variabilidade (Turno) ............................. 43 

Figura 23: Distribuição de probabilidade para uma linha administrativa....................... 45 

Figura 24: Distribuição de probabilidade para uma linha Turno.................................... 45 

   
   
   

 
 

 

 

 

 



 ix 

LISTA DE TABELAS 
 

Tabela 01: Metodologia de trabalho............................................................................... 03 

Tabela 02: Percentual de Empresas que terceirizam serviços de:................................ 30 

Tabela 03: Correlação entre passageiros e condição climática..................................... 35  

Tabela 04: Estatística Descritiva.................................................................................... 37 

Tabela 05: Teste de normalidade................................................................................... 38 

Tabela 06: Resultados da Simulação Estática (Administrativo)..................................... 46 

Tabela 07: Resultados da Simulação Estática (Turno).................................................. 47 

Tabela 08: Resumo dos resultados da simulação.(Administrativo)................................ 48 

Tabela 09: Resumo dos resultados da simulação (Turno)............................................. 49 

Tabela 10: Probabilidade Simples e Acumulada de cada estado (Administrativo)........ 51 

Tabela 11:  Parâmetros do modelo (Administrativo)....................................................... 52 

Tabela 12: Resumo dos resultados da Teria das Filas  (Administrativo)....................... 52 

Tabela 13: Avaliando Cenários...................................................................................... 56 

 

 
 

 



 1

INTRODUÇÃO 
1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 Segundo Fleury, (1998) o frete é um dos principais itens na composição dos custos 

totais de transporte, absorvendo cerca de 60% do gasto logístico, no Brasil, o 

gerenciamento das atividades de transporte ainda têm pouca importância atribuída, o que ao 

contrario dos paises desenvolvidos com o EUA onde o serviço de transporte mudou de uma 

lógica simplesmente baseada em preços para uma outra baseada em na eficiência e na 

qualidade com base no relacionamento de parceria.   

 No Brasil, a logística é um tema muito discutido, falar sobre ferramentas para a 

avaliação da eficiência destes sistemas é algo de fundamental importância. O estudo de 

caso deste trabalho trata-se de uma siderúrgica com aproximadamente 2000 funcionários 

que trabalham em escala de turno e que utilizando um sistema de transporte terceirizado 

composto por 20 ônibus. 

 Segundo um levantamento realizado pelo Centro de Estudos em Logística 

(COPPEAD/UFRJ), (apud FLEURY, 1998), em diversas empresas brasileiras, determina–se 

um padrão elevado de ineficiência no transporte. Aliado a isso, grande parte das 

transportadoras mensuram seu custo de frete com base em um valor fixo a cada rota 

proporcional a quilometragem percorrida, assim como a empresa terceirizada neste estudo 

de caso.  Segundo Fleury, (1998) essa metodologia para custear o transporte promove 

distorções no preço porque rotas com distancias maiores absorvem uma parcela maior dos 

custos fixos, desconsiderando o tempo de carregamento e descarregamento.  Porem uma 

alteração nestes valores fixos não seria aplicável ao estudo em questão devido a clausulas 

contratuais que fixam no período de um ano o valor do quilometro rodado, logo a única 

alternativa para a redução dos custos de transporte de funcionários é a busca de um 

aumento de eficiência do sistema reduzindo assim o numero de ônibus ou substituindo os 

ônibus por microônibus caso seja reduzida a utilização de alguma linha promovendo assim, 

um aumento na eficiência por meio de um aumento na utilização dos ônibus. 

  

1.2. OBJETIVOS 

 O presente estudo tem como objetivo avaliar a utilização de um sistema de 

transporte de funcionários medindo sua eficiência por meio da simulação estática, Teria das 

Filas e gráficos de controle, definindo níveis de utilização onde possam ser obtidas soluções 

alternativas de transporte que apresentem um custo reduzido. 

1.3. JUSTIFICATIVAS 

 O tema deste estudo foi proposto devido à dificuldade de se mensurar com eficácia a 

utilização do sistema de transporte, uma vez que se faz necessária uma grande coleta de 

dados e análise dos mesmos para a obtenção de resultados fidedignos com a realidade.   
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 Além disto, a tradicional ineficiência dos sistemas logísticos no país justifica o tema 

deste estudo que busca elucidar a utilização de ferramentas no acompanhamento diário e 

na avaliação de soluções para sistemas logísticos.    

 

1.4. CONDIÇÕES DE CONTORNO 

 O estudo realizado envolve uma empresa do ramo de siderurgia que produz 

derivados de aço como laminados, arames e pregos a partir de sucata de ferro, ao contrario 

de outras siderúrgicas do país que se utilizam do minério de ferro como matéria-prima.  Com 

aproximadamente 2000 funcionários a empresa possui um contrato com uma prestadora de 

serviço que realiza o transporte de funcionários por meio de uma frota de 20 ônibus. Estes 

apresentam diferentes rotas, que atendem a duas cidades próximas, e em diferentes 

horários onde 10 deles são destinados aos funcionários ditos de turno e fazem viagens às 

7h, 15h e 23h onde o turno que estava trabalhando deixa à sede e um novo turno o 

substitui. O restante é chamado administrativo que inicia suas atividades às 8h e fazem a 

viagem de volta às 17h. Portanto são realizadas 80 viagens/dia empresa.   

 

1.5. METODOLOGIA 

 O estudo proposto tem como etapa inicial a etapa de planejamento para a coleta de 

dados de utilização dos ônibus. Foram definidos quais dados deveriam ser levantados e de 

que forma deveriam ser coletados. Foi definido que a coleta ocorreria diretamente no ônibus 

por meio de um formulário preenchido pelo motorista contendo informações de dia, hora, 

condição do tempo, número de pessoas e linha. Esta etapa foi de suma importância, pois a 

partir destes dados serão extraídas as conclusões do estudo. Também é fundamental 

salientar aos motoristas que irão preencher o formulário que não se devem inserir dados 

falsos porque isso comprometerá o valor da informação. O tempo de coleta de dados esteve 

de acordo com as particularidades existentes na empresa uma vez que existem diversos 

tipos de turno, como por exemplo, turnos que trabalham 48 horas e folgam durante 24 

horas, ou turnos que trabalham durante cinco dias em um escala e esta escala muda para a 

próxima semana. Devido a esse fato o tempo de coleta foi definido para três meses, uma 

vez que este valor era superior ao tempo total para que todas as escalas de turno se 

cruzassem, porem foi definido para se ter uma margem de segurança se atrasar o 

andamento do estudo. 
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    Em seguida os dados coletados foram analisados por meio de simulação estática1, 

que expandiu os dados e criou um percentual cumulativo onde níveis de segurança foram 

definidos para cada linha, e estas tiveram suas particularidades analisadas separadamente. 

Para a Teoria das Filas foi criado um algoritmo e definido um modelo de filas para ser aplicar 

como representação do sistema. A partir deste modelo puderam ser feitas analises como a 

definição da utilização do sistema, a quantidade de passageiros na “fila”, a probabilidade 

para cada quantidade de passageiros e o valor esperado de passageiros. No caso dos 

gráficos de controle foi definido qual o melhor tipo de gráfico a ser utilizado e aplicação do 

mesmo aos dados obtidos e avaliado a situação das linhas com relação à variabilidade 

podendo estar controla ou fora de controle. Caso estejam fora de controle será proposta 

uma metodologia para redução da variabilidade e identificação de causas que levaram a 

esses pontos fora de controle.  

 Baseado nos resultado das análises algumas alternativas de transporte ou de 

eliminação de linhas puderam ser geradas relacionando a utilização que apresentaram 

segundo as ferramentas desse estudo. Também puderam ser propostas mudanças com 

relação aos funcionários que utilizam determinadas linhas que estejam superutilizadas, isso 

foi realizado com base no sistema de informação que contem todos os funcionários que 

utilizam determinada linha e esses funcionários foram transferidos para outras linhas que o 

atendam e estejam com uma utilização reduzida tornando a utilização do sistema mais 

homogenia.    

 De posse dos resultados obtidos nas etapas anteriores foi elaborado um relatório 

agrupando todas as informações pertinentes ao presente estudo e foram avaliadas as 

vantagens e desvantagens de cada uma das ferramentas para quais tipos de situação 

melhor podem ser aplicadas como, por exemplo, em um acompanhamento diário ou em um 

processo de reestruturação. 
Tabela 01 - Diagrama de Gantt: Metodologia do Trabalho 

Mês Set/
06 

Out/
06 

Nov/
06 

Dez/
06 

Jan/
07 

Fev/
07 

Mar/
07 

Abr./
07 

Mai/
07 

Jun.
/07 

Jul./
07 

Planejamento da Coleta X           

Coleta de Dados  x x x        

Definição das Ferramentas     x x       

Analise dos Dados      x x x    

Avaliação dos Resultados        x x   

Comparação entre as Ferramentas         x x  

Conclusões e recomendações           x x 
 Fonte: Elaboração Própria 

                                                
1 Simulação estática é uma ferramenta computacional que possibilita o calculo de regiões 

complexas sem a utilização de integrais.   
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Capítulo I 
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

2.1. LOGÍSTICA 

 Segundo a definição de Holanda, (1995), 
 Logística é parte da arte da guerra que trata do planejamento e da 

realização de: a) Projeto, desenvolvimento, obtenção, armazenamento, 

transporte, distribuição, reparação, manutenção, e evacuação de material 

(para fins operativos e administrativos).b) Recrutamento, incorporação, 

instrução e adestramento, designação, transporte, bem-estar, evacuação, 

hospitalização e desligamento de pessoal.c) Aquisição ou construção, 

reparação, manutenção e operação de instalações destinadas a ajudar o 

desempenho de qualquer função militar.d) Contrato ou prestação de 

serviço. 

 Como visto na definição anterior à logística apresenta um contexto militar. Segundo 

Ballou, (2005) na medida em que o objetivo e as atividades das empresas diferem daqueles 

dos militares, essas definição não captura a essência da gestão da logística empresarial. 

 Logística é o conjunto de Planejamento, Operação e Controle do Fluxo de Materiais, 

Mercadorias, Serviços e Informações da Empresa, integrando e racionalizando as funções 

sistêmicas desde a Produção até a Entrega, assegurando vantagens competitivas na cadeia 

de suprimentos e a conseqüente satisfação dos clientes. 

 As novas exigências para a atividade logística no Brasil e no mundo passam pelo 

maior controle e identificação de oportunidades de redução de custos, redução nos prazos 

de entrega e aumento da qualidade no cumprimento do prazo, disponibilidade constante dos 

produtos, programação das entregas, facilidade na gestão dos pedidos e flexibilização da 

fabricação, análises de longo prazo com incrementos em inovação tecnológica, novas 

metodologias de custeio, novas ferramentas para redefinição de processos e adequação 

dos negócios entre outros. 

 Segundo a definição do Conselho de Administração Logística (CLM – Council of 

Logistics Management), (apud BALLOU, 2005),  
Logística é o processo de planejamento, implementação e controle do fluxo 

eficiente e economicamente eficaz de matérias-primas, estoques em 

processos produtos acabados e informações relativas desde o ponto de 

origem até o ponto de consumo, com o propósito de atender às exigências 

dos clientes. E a missão da logística é dispor a mercadoria ou serviço certo, 

no lugar certo, no tempo certo e nas condições desejadas, ao mesmo tempo 

em que fornece a maior contribuição à empresa.        

 De acordo com Ballou, (2005) essa é uma excelente definição com duas exceções. 

Primeira, é que causa a impressão de que os profissionais de logística estarem apenas 
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preocupados com a movimentação física de mercadorias. Na realidade, muitas empresas 

que produzem serviços em vez de produtos físicos tem substanciais problemas de logística, 

e podem se beneficiar de uma boa gestão logística também.  

 Baseado em Ballou, (2005) afirma também que a definição de CLM implica que os 

profissionais de logística estão preocupados com o fluxo de mercadorias de e para sua 

empresa. Esta responsabilidade parece estender o fluxo de produtos ao processo de 

produção também. O profissional de logística provavelmente não lida com os detalhes do 

processo de produção, tais como controle de estoque em processo, programação de 

máquinas ou controle de qualidade das operações, e exclui os de maiores considerações. 

Também esta excluindo a atividade de manutenção incluída no conceito militar de logística. 

 Bowersox (1974) definiu a logística de forma condizente com a abordagem 

tradicional como:  
O processo de gerenciamento de todas as atividades necessárias para 

movimentar estrategicamente as matérias primas, peças e componentes e 

produtos acabados de vendedores entre instalações de empresas e 

consumidores. 

 

 E como função da administração logística: 
Projetar e administrar um sistema para o controle do fluxo de material, 

peças e componentes e dos estoques de produtos acabados, de forma a 

maximizar o beneficio da empresa. 

 

 Numa obra mais recente de Bowersox e Closs (1996) apresentam a administração 

logística como: 
O projeto e a administração de sistemas para controlar o fluxo de materiais, 

produtos em processamento e os estoques de produtos acabados para 

apoiar a estratégia de uma unidade de negócios. 

 

 Para Ross (1998) a administração logística se divide em dois segmentos, a partir de 

sua visão mais tradicional, o que pode auxiliar o entendimento de sue conceito atual de 

logística integrada, como segue: 

 Administração de materiais identificada como os fluxos de informações e materiais 

para a produção e composta pelo conjunto de funções que os apóiam, ou seja, o 

planejamento, a aquisição e o controle de estoques, da fabricação a entrega dos 

produtos aos sistemas do canal de distribuição.  

 Administração da distribuição física associada ao armazém e a distribuição dos 

produtos acabados, incluindo: 

- Armazenagem 
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- Transporte 

- Análise de locação de armazéns ou centros de distribuição  

- Embalamento de produtos 

- Expedição  

- Gerenciamento de devoluções 

 Essa separação, considerada artificial por Ross (1998) possibilita uma visualização 

das possibilidades da adição de valor no processo logístico e exprime uma visão em que, no 

primeiro segmento, se apresentam atividades tradicionalmente voltadas para a área de 

produção, e no segundo, para a área de marketing. 

    

2.1.1. ORGANIZAÇÃO E CONTROLE NA LOGÍSTICA 

 De acordo com Druker (apud BALLOU, 2005), 
Uma boa estrutura organizacional não produz por si só um bom 

desempenho – assim como uma boa constituição não garante grandes 

presidentes, ou boas leis, ou uma sociedade moral. Mas uma estrutura 

organizacional pobre torna um bom desempenho impossível, não importa 

quão bons os gerentes possam ser. Melhorar a estrutura da organização... 

conseqüentemente melhorará se desempenho.  

 Segundo Ballou, (2005) a organização administrativa é um estrutura que facilita a 

criação, implementação e avaliação dos planos. É o mecanismo formal ou informal para 

alocar os recursos humanos da empresa a fim de alcançar os objetivos. A organização pode 

ter a forma de um organograma de relacionamentos funcionais, de um conjunto invisível de 

relacionamentos entendidos pelos membros da empresa, mas não declarados de maneira 

formal. Portanto a organização administrativa é a estrutura que facilitará o processo 

logístico.     

 Um fato que vem ocorrendo desde meados dos anos 80 é a terceirização parcial ou 

total das atividades logísticas, este processo teve sei inicio nas multinacionais e hoje vem 

crescendo cada vez mais. O processo de terceirização logística é descrito de forma concisa 

por ao contrario de se possuir por completo a capacidade logística total e ter uma grande 

estrutura organizacional voltada para isso algumas empresas optam por compartilhar sua 

capacidade logística com outras, ou contratar as atividade logísticas para serem 

desempenhadas por empresas especializadas nesse tipo de atividade chamadas de 

terceiros.  

  Segundo Ballou, (2005) muitas empresas reconhecem que há vantagens 

estratégicas e operacionais na associação logística. Alguns dos benefícios gerais são: 

 Custos reduzidos e menor capital exigido 

 Acesso a tecnologia e as habilidades gerenciais  
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 Serviço ao cliente melhorado 

 Vantagem competitiva, tal como por meio da penetração de mercado 

 Risco e incerteza reduzidos 

 

 De acordo com Ballou, (2005) destes a redução das despesas operacionais ocupa o 

lugar mais alto dos benefícios, com possíveis melhorias em serviços ao cliente também 

sendo a preocupação básica. O principal risco é a perda do controle sobre as atividades 

criticas logísticas que podem resultar em vantagens potenciais não realizadas. 

 Outro fator importante a ser observado nos processo de terceirização logística, é o 

quão extensivo é o relacionamento entre a empresa e seus associados externos. O 

relacionamento pode estar baseado em um único evento para acordos contratuais de longo 

prazo para compartilhar sistemas de uma aliança estratégica. Este relacionamento externo 

continuo esta ilustrado na figura 1 

 
Figura 1 – Contínuo de relacionamento de terceirização 

Fonte: Ballou, (2005) 
 

 Também é fundamental decidir entre terceirizar a função logística parcialmente ou 

totalmente. Segundo Ballou, (2005) decidir realizar a função logística internamente ou 

procurar outros arranjos é um equilíbrio de dois fatores: quão importante é a função logística 

para o sucesso da empresas e quão competente é a empresa no gerenciamento da função 

logística. A figura 2 mostra a estratégia a se seguir dependendo da posição em que a 

empresa se encontra. 
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Figura 2 – Diagrama de onde executar atividades logísticas 

Fonte: Ballou, (2005) 
 

 Devido ao continuo aumento do processo de terceirização logística é preciso falar 

também sobre ferramentas para se controlar uma atividade terceirizada. Esse estudo tem 

como foco elucidar o uso destas ferramentas, afinal segundo Ballou, (2005) controle é o 

processo no qual o desempenho planejado é aliado, ou mantido em linha, com os objetivos 

desejados. O mecanismo de controle, com relação aos fatores associados no processo é 

mostrado conforme e a figura 3.  
 

 
Figura 3 – Processo de controle de um sistema logístico 

Fonte: Ballou, (2005) 
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 No presente estudo foram analisadas ferramentas para se monitorar o processo e 

definir formas para se reduzir os custos logísticos envolvidos. De acordo com Ballou, (2005) 

a função do controle exige um padrão de referência com o qual o desempenho da atividade 

logística possa ser comparado. O gerente, o consultor o programa de computador esforça-

se em comparar o desempenho do processo com esse padrão. De forma geral esse padrão 

é um custo orçado, um nível alvo de serviço ao cliente ou uma contribuição na formação dos 

resultados.   

 

2.2. SIMULAÇÃO 

 De acordo com Holanda, (1995), o termo “simulação” é derivado do latim “simulatus”, 

que quer dizer “imitar”. A simulação é uma poderosa técnica a disposição dos profissionais 

que atuam em diversas áreas, desde  a biologia às áreas da ciência exata como engenharia. 

Baseia-se na construção de um modelo matemático para representar o sistema a ser 

avaliado. Os resultados da simulação dependem da fidelidade com que o modelo representa 

o sistema real - modelos mal formulados fatalmente produzirão resultados incompatíveis 

com o objetivo do problema, levando o usuário a tomadas de decisões totalmente 

equivocadas. A partir do modelo validado podem ser testadas possíveis mudanças ou 

melhorias no sistema antes de realizá-las fisicamente. A simulação permite também que as 

pessoas envolvidas em processos de tomada de decisão aumentem o nível de 

conhecimento sobre o sistema ou estudem causas de problemas a partir da análise do 

funcionamento do mesmo em diferentes condições. (1) 

Segundo Pedgen (apud FREITAS, 2001) a simulação é o processo de projetar um 

modelo computacional de um sistema real e conduzir experimentos com este modelo com o 

propósito de entender seu comportamento e/ou avaliar estratégias para sua operação. 

A simulação segundo Freitas (2001) consiste na utilização de determinadas técnicas 

matemáticas, empregadas em computadores digitais, as quais permitem imitar o 

funcionamento de, praticamente, qualquer tipo de operação ou processo do mundo real. 

Para se entender o que é simulação é preciso compreender o que são sistemas e 

modelos.  Um sistema segundo Holanda, (1995) é um conjunto de elementos 

interconectados em que transformações ocorridas em uma das partes influenciarão todas as 

outras. Vindo do grego o termo "sistema" significa "combinar", "ajustar", "formar um 

conjunto".  Um sistema por natureza é um conjunto fechado, ou seja, apresenta fronteiras ou 

limites.  

De acordo com Chwif e Medina (2006) modelo é uma representação simplificada das 

diversas interações entre os elementos deste sistema, ou seja, uma abstração da realidade, 

aproximando-se do verdadeiro comportamento do sistema. Deste modo, o comportamento 

de um sistema pode ser estudado por meio de um modelo de simulação.  
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A simulação pode ser aplicada de diversas formas como para descrever o 

comportamento de um sistema. A simulação pode ser usada para mostrar como um sistema 

funciona ao contrário de como as pessoas acreditam que funcione. Quando experimentar é 

dispendioso como em casos em que uma experiência real seria onerosa, a simulação pode 

oferecer bons resultados sem a necessidade de grandes investimentos. Ou mesmo quando 

experimentar não é adequado. Por exemplo, não é adequado experimentar o sistema de 

contingência de uma usina nuclear. Isto se deve ao fato do modelo de simulação ser capaz 

de capturar com mais fidelidade características de uma natureza dinâmica e aleatória, 

procurando repetir em um computador o mesmo comportamento que o sistema apresentaria 

quando submetido às mesmas condições de contorno.  

O modelo construído pode ser utilizado para se avaliar um seria de variáveis do 

sistema como previsão dos efeitos de mudanças em sistemas existentes, bem como para 

avaliar o desempenho de sistemas em fase de concepção.  

Segundo Law e Kelton (apud SILVA, 2002), os modelos de simulação podem ser 

classificados em: estáticos ou dinâmicos, determinísticos ou estocásticos, discretos ou 

contínuos. Nos tópicos seguintes serão descritos os modelos utilizados neste estudo.  

 

2.2.1. SIMULAÇÃO ESTÁTICA 

Denominam-se como modelos estáticos os que visam representar o estado de um 

sistema em um instante ou que em suas formulações a variável tempo não é considerada. 

Segundo Tschipstchin, (1997) a simulação estática é também conhecida como 

simulação Monte Carlo. O nome do método de Monte Carlo vem da famosa cidade no 

principado de Mônaco, onde se encontram alguns dos mais famosos cassinos do mundo. 

Essa associação foi feita porque o método baseia-se no uso de números aleatórios, assim 

como a roleta dos cassinos de Monte Carlo. 

O método existe desde o século XIX, mas sua primeira aplicação real surgiu na 

Segunda Guerra Mundial, quando a construção das armas nucleares exigiu complexas 

simulações sobre a difusão de nêutrons. A partir daí vários pesquisadores passaram a 

estudar o método de Monte Carlo para aplicações mais "pacíficas", resolvendo diversos 

problemas da matemática e da física. 

 De acordo com Hammerseley,(1964)  
O nome "Monte Carlo" surgiu durante o projeto Manhattan na Segunda 

Guerra Mundial. No projeto e de construção da bomba atômica, Ulam, von 

Neumann e Fermi consideraram a possibilidade de utilizar o método, que 

envolvia a simulação direta de problemas de natureza probabilística 

relacionados com o coeficiente de difusão do nêutron em certos materiais. 

Apesar de ter despertado a atenção desses cientistas em 1948, a lógica do 
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método já era conhecida há bastante tempo. Por exemplo, existe um 

registro de um artigo escrito por Lord Kelvin dezenas de anos antes que já 

utilizava técnicas de Monte Carlo em uma discussão das equações de 

Boltzmann. 

 O método de Monte Carlo (MMC) é um método estatístico utilizado em simulações 

estocásticas com diversas aplicações em áreas como a física, matemática e biologia. O 

método de Monte Carlo tem sido utilizado há bastante tempo como forma de obter 

aproximações numéricas de funções complexas. Este método tipicamente envolve a 

geração de observações de alguma distribuição de probabilidades e o uso da amostra 

obtida para aproximar a função de interesse. As aplicações mais comuns são em 

computação numérica para avaliar integrais. A idéia do método é escrever a integral que se 

deseja calcular como um valor esperado. 

 Segundo Hromkovic, (2001) os algoritmos Monte Carlo são algoritmos aleatórios que 

não garantem encontrar a solução do problema. Existem três classes de algoritmos Monte 

Carlo: Erro-Unilateral, Erro-Bilateral e Erro-Não-Limitado.  

 De acordo Hromkovic, (2001) são descritos da seguinte forma: 
Monte Carlo de Erro-Unilateral 
Seja P um problema e A um algoritmo aleatório, A é um algoritmo Monte 

Carlo de Erro-Unilateral que resolve P se. 

 Equação 1 

i) para toda configuração x que é solução de P.  

ii) para toda configuração x que não é solução de P, prob (A (x) = NÃO ) = 1 

Ou seja, sempre que a resposta é NÃO, o algoritmo garante a certeza da 

resposta. Contudo, se a resposta for SIM, o algoritmo não garante que a 

resposta está correta. 

Monte Carlo de Erro-Bilateral 

Um algoritmo aleatório A é um algoritmo de Monte Carlo de Erro-Bilateral 

que computa o problema F se existe um número real ε, tal que para toda 

instância x de F. 

 Equação 2 

Monte Carlo de Erro-Não-Limitado 

Os algoritmos Monte Carlo de Erro-Não-Limitado são comumente chamados 

de Algoritmos Monte Carlo. Um algoritmo aleatório A é um algoritmo de 

Monte Carlo se para qualquer entrada x do problema F. 

  Equação 3 
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As vantagens da utilização desta técnica são que permite resolver alguns problemas 

matemáticos muito complexos de forma muito simples e engenhosa. A solução analítica (ou 

seja, por meio de equações matemáticas) de alguns problemas pode ser extremamente 

trabalhosa ou simplesmente impossível. Pelo método de Monte Carlo, vários problemas sem 

solução podem ser resolvidos. Ao invés de partir de complicadas equações matemáticas 

para calcular um determinado fenômeno, ele faz uma infinidade de testes aleatórios e avalia 

quais estão "dentro" e "fora" das condições (ou da regra local) do problema. 

 Para se entender o procedimento do método Monte Carlo um exemplo simples pode 

ser descrito.  De acordo com Tschipstchin, (1997) suponha que se queira dimensionar a 

área da figura abaixo. 

 

 
Figura 4 – Área a ser dimensionada 

Fonte: Tschipstchin, (1997)   
 

 Pelo método analítico isto poderia ser feito dividindo a figura em diversas porções 

geométricas regulares para posteriormente serem calculadas suas áreas. Porem este 

método é extremamente trabalho dependendo da figura. 

 

 
Figura 5 – Utilizando o Método Monte Carlo 

Fonte: Tschipstchin, (1997)   
 

 O método Monte Carlo A figura seria encerrada em um retângulo onde seriam 

dispostos uma serie de pontos distribuídos de forma aleatória. Em seguida seriam contados 
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quais pontos se encontram dentro da figura e quais fora e por meio de uma regra de três 

simples obtem-se a margem de erro e a área da figura. 

  

2.2.2. SIMULAÇÃO DINÂMICA 

O modelo neste caso é de simulação a eventos discretos, é um modelo dinâmico, ou 

seja, é formulado para representar as alterações de estado do sistema ao longo da 

contagem do tempo de simulação. E é tido por discreto uma vez que a simulação de 

sistemas a eventos discretos é própria para a análise de sistemas no qual o estado 

(discreto) das variáveis muda apenas com a ocorrência de eventos (instantâneos). Os 

modelos de simulação são analisados por métodos numéricos ao invés de métodos 

analíticos. 

Métodos numéricos são utilizados procedimentos computacionais, como algoritmos,  

para a obtenção dos resultados, no caso dos métodos analíticos utiliza-se do raciocínio 

matemático. 

  

2.2.3. TERMINOLOGIA DA SIMULAÇÃO 

 Segundo Chwif (2006) os termos usados não simulação não possuem um padrão 

definido por normas porem a terminologia mais utilizada é a descrita abaixo. 

 Entidade: é um termo genérico usado para representar pessoas, objetos, etc. (que 

podem ser reais ou apenas para controle) enquanto estas se movimentam através do 

sistema cursando mudanças de estado no mesmo, ou seja, é a parte circulante do modelo 

que percorre a lógica estabelecida no fluxograma, interagindo com os recursos e sujeita à 

fila. Cada tipo de entidade possui um ciclo de vida, podendo ser classificada em temporária 

e permanente. A chegada de entidades é gerada por um procedimento externo, ou de 

acordo com a necessidade imposta pelo estado do sistema. 

 Estado: é um conjunto de variáveis necessárias para descrever o sistema num 

determinado instante. 

 Variáveis: As variáveis são uma relação de valores mutáveis que caracterizam os 

componentes do sistema como um todo, e não as características individuais de cada 

entidade. Variáveis do sistema, que são variáveis pré-definidas que coletam informações 

dos estados do sistema. Variável é a definida pelo usuário ou genérica. Elas podem ser 

definidas pelo usuário e podem ser modificadas durante a simulação tanto dentro do modelo 

ou interativamente. 

 Atributo: Entidades podem ter associadas a si características próprias que são 

chamados de atributos. Uma das maiores utilidades dos atributos é usá-los para definir os 

parâmetros de operação dos módulos. 

 Evento: é definido pela sua ocorrência e que altera o estado do sistema. 
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 Recursos: O termo geral Recurso basicamente seria definido como sendo um lugar 

em que a entidade fica durante um tempo o qual pode ser correspondente a um tempo de 

processo ou até mesmo esperando ser liberado de uma fila. O conjunto de “espaços” que 

são ocupados simultaneamente pela entidade em um recurso é chamado de capacidade do 

recurso. Assim podemos definir a capacidade desejada de um recurso de modo a 

representar caixas com vários atendentes ou máquinas com múltipla capacidade.  
 Processos: operações ou atividades realizadas no sistema. A duração de um 

processo pode ser determinística ou estocástica. 

 Filas: As filas são áreas de espera para entidades cuja movimentação por meio do 

sistema tenha sido suspensa, devido a condições do sistema. Como por exemplo uma 

entidade que tenta ocupar um recurso já ocupado por outra entidade. Esta entidade não 

conseguindo ocupar o recurso aguarda em uma fila até que possa realizar seu intuito. 

Depois da dar entrada na fila a entidade é retirada segundo algum tipo de critério, por 

exemplo, FIFO (First In First Out) ou LIFO (Last In First Out). 

 Contadores: são variáveis que permitem medir o desempenho do sistema. 

Acumulam valores no tempo para que estes recebam tratamento de análise e gerem as 

estatísticas da simulação. 

 

2.2.4. METODOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA SIMULAÇÃO 

 As exigências para cada passo da metodologia de um estudo variam de acordo com 

o caso, porem segundo Chwif (2006) são três etapas claramente definidas. 

 Primeiramente tem-se a etapa de planejamento da simulação que apresenta como 

sub-etapas: 

· Definição dos objetivos; 

· Identificação de restrições; 

· Preparação de especificações da simulação; 

· Desenvolvimento de um orçamento e cronograma. 

  

 Com um entendimento básico do funcionamento do sistema real e um conhecimento 

do trabalho global sendo executado, um ou mais objetivos podem ser definidos para o 

estudo. A simulação somente deverá ser usada se um objetivo puder ser claramente 

declarado e se for determinado que a simulação é a ferramenta mais adequada para a 

realização do objetivo. 

 Tão importante quanto à definição dos objetivos, é a identificação de restrições sob 

as quais o estudo deverá ser conduzido, isto porque, não fará nenhuma diferença se a 

simulação resolveu um problema proposto, porém o tempo para realizá-la alongou-se além 
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do prazo limite para a aplicação da solução, ou se o custo para encontrar a solução excede 

os lucros que serão obtidos. 

 Com os objetivos e restrições claramente definidos, podem ser especificadas as 

exigências de simulação. Para se definir uma especificação para a simulação é essencial ter 

projetado o tempo e o custo que serão necessários para completar o estudo. A 

especificação também guiará o estudo e ajudará por em expectativa exatamente o que a 

simulação incluirá ou excluirá. Uma especificação é especialmente importante se a 

simulação está sendo executada por um consultor externo, pois se conhecerá exatamente o 

que se estará comprando. 

 Com objetivos e restrições claramente definidos e uma especificação detalhada, 

identificando o trabalho a ser executado, um orçamento e uma programação seriam 

desenvolvidas, cujas expectativas (de custo e de tempo) completariam o planejamento do 

estudo de simulação. 

 De pose destas informações procede a fase de coleta de dados de forma a ser 

coletado somente os dados pertinentes ao propósito desejado pela simulação. 

 A segunda etapa é a de construção do modelo onde uma vez que tenham sido 

compiladas informações suficientes para se definir a operação básica do sistema, a 

atividade de construção do modelo pode ser iniciada. Caracteriza-se pela conversão do 

modelo conceitual em um modelo computacional segundo uma linguagem de simulação 

apropriada ou a utilização de um simulador comercial. 

 A terceira etapa é onde serão analisado os dados, compreende as sub-etapas 

modelo operacional ou experimental, experimentação do modelo e análise estatística dos 

resultados. A seqüência sugerida compreende a realização de um conjunto de experimentos 

que produza a informação desejada, determinando como os testes devem ser realizados, 

objetivando obter mais informações com menos experimentações, como também a 

execução das simulações para a geração dos dados desejados e, em seguida, a realização 

de inferências sobre os resultados alcançados pela simulação. A partir dos resultados e 

suas análises, conclusões e recomendações sobre o sistema podem ser efetuadas. Caso o 

resultado da simulação não seja satisfatório, o modelo poderá sofrer modificações e o 

processo se reinicia. 

 

2.3. CONTROLE ESTATÍSTICO DA QUALIDADE 

 Segundo Montgomery, (2002) o campo do controle estatísticos da qualidade pode 

ser amplamente definido como métodos de estatística e engenharia que podem ser 

utilizados para mensurar, monitorar, controlar e melhorar a qualidade. O controle estatístico 

da qualidade data dos anos 20. Dr. Walter a. Shewhart dos laboratórios “Bell Telephone” foi 

um dos pioneiros. Em 1924 ele escreveu uma memorando mostrando uma moderna carta 
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de controle, uma das ferramentas básicas para o processo de controle estatístico. Harold F. 

Dodge e Harry G. Roming outros funcionários da “Bell System”, proporcionou grande parte 

do desenvolvimento estatístico baseado em amostras e métodos de inspeção. O trabalho 

destes três homens foi à base do moderno campo de controle estatístico da qualidade. 

Durante a segunda grande guerra esses métodos foram introduzidos na indústria dos 

Estados Unidos. Dr. W. Edwards Deming e Dr. Joseph M Juran foram responsáveis por 

expandir os métodos de controle estatístico da qualidade desde a segunda guerra.  

 Os japoneses tiveram um notável sucesso desenvolvendo métodos de controle 

estatísticos o que culminou em uma significante vantagem sobre seus concorrentes. Nos 

anos 70 a indústria americana sofreu com a concorrência japonesa (e de outros paises 

estrangeiros); o que despertou nos EUA um renovado interesse nos métodos de controle 

estatístico da qualidade. Grande parte deste interesse estava focada no controle estatístico 

do processo e no designe experimental. Muitas companhias dos EUA iniciaram extensivos 

programas de implementação destes métodos nos processos de manufatura, engenharia e 

outras organizações de negocio.               

 
2.3.1. CONTROLE ESTATÍSTICO DO PROCESSO 

 Ishikawa observou que embora nem todos os problemas pudessem ser resolvidos 

por essas ferramentas, ao menos 95% poderiam ser, e que qualquer trabalhador fabril 

poderia efetivamente utilizá-las. Embora algumas dessas ferramentas já fossem conhecidas 

havia algum tempo, Ishikawa as organizou especificamente para aperfeiçoar o Controle de 

Qualidade Industrial nos anos 60. 

 Segundo Montgomery, (2002) é impraticável inspecionar qualidade dentro de um 

produto; o produto deve ser construído corretamente e no tempo certo. O processo de 

fabricação deve consequentemente estar estável ou repetitivo e capaz de operar com 

pequenas variações em torno de um valor médio ou de dimensões triviais. O controle 

estatístico do processo é uma poderosa ferramenta para se alcançar a estabilidade do 

processo e melhorar sua capacidade por meio da redução da variabilidade. 

 É comum pensar em CEP como uma ferramenta de solução de problemas que pode 

ser aplicada em qualquer processo. As principais ferramentas do CEP são: 
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1. Estratificação 

2. Folha de Verificação 

3. Diagrama de causa e efeito 

4. Histograma 

5. Gráfico de Pareto 

6. Gráfico de Dispersão 

7. Gráfico de controle 

 

 Portanto essas ferramentas são importantes partes do CEP, elas incluem apenas o 

aspecto técnico do assunto. Um elemento igualmente importante do CEP é a atitude de 

todos os indivíduos em uma organização, para um continuo melhoramento na qualidade e 

produtividade por meio da redução sistemática da variabilidade. A carta de controle é a mais 

poderosa ferramenta do CEP.  

 

2.3.2. ESTRATIFICAÇÃO 

 A estratificação consiste na divisão de um grupo em diversos subgrupos com base 

em fatores apropriados, os quais são conhecidos como fatores de estratificação. A 

estratificação pode ser considerada como o agrupamento de informações sob vários pontos 

de vista, de modo a focalizar a melhor ação.  

 Segundo Montgomery (2004) uma idéia fundamental no uso dos gráficos de controle 

é a coleção de dado amostrais de acordo com o que Shewhart denominou conceito de 

subgrupo racional. Ela minimiza a chance de variabilidade devida a causas atribuíveis 

dentro de uma amostra, e maximiza a chance de variabilidade entre amostras, se estiveram 

presentes causas atribuíveis. Ela fornece também, melhor estimativa do desvio padrão do 

processo no caso de gráficos de controle para variáveis. Essa abordagem de subgrupos 

racionais dá, essencialmente, um instantâneo do processo em cada ponto do tempo em que 

a amostra tiver sido coletada.    

 O objetivo da estratificação é direcionar a análise para os pontos onde 

provavelmente encontram-se as causas e poder ser aplicada quantas vezes for necessária 

até se chegar à raiz do problema. 

 

2.3.3. FOLHA DE VERIFICAÇÃO 

 A folha de verificação é um formulário no qual os itens a serem examinados já estão 

impressos de modo que os dados sejam coletados de forma fácil e concisa. É utilizada para 

facilitar e organizar o processo de coleta e registro dos dados. O uso de folhas de 

verificação economiza tempo, eliminando o trabalho de se desenhar figuras ou escrever 

números repetitivos. Além disso, elas evitam comprometer a análise dos dados. 
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 Segundo Montgomery, (2004) ao planejar uma folha de controle, é importante 

especificar claramente o tipo de dados a serem coletados, o numero da parte ou operação, 

a data, o analista, e quaisquer outras informações úteis ao diagnostico da causa de um fraco 

desempenho. Se a folha de controle é a base para se realizar mais cálculos ou se é usada 

como uma folha de trabalho para a entrada de dados em um computador, então é 

importante ter certeza de que a folha de controle esteja adequada a esse propósito, antes 

que se gaste muito esforço para a coleta efetiva dos dados. Em alguns casos uma rodada 

teste pode ser útil para validar o formato e o planejamento da folha de controle.  

 
2.3.4. DIAGRAMA DE CAUSA E EFEITO  

 O gráfico de causa e efeito, também conhecido como diagrama de Ishikawa ou 

espinha - de - peixe, é uma ferramenta gráfica utilizada pela administração para o 

gerenciamento e o Controle da Qualidade (CQ) em processos diversos.  

 Segundo Montgomery, (2004) uma vez que um defeito, erro ou problema tenha sido 

identificado para estudo posterior, deve-se começar a analisar as causas potenciais deste 

efeito indesejado. Em situações em que as causas não são obvias, o diagrama de causa e 

efeito é um ferramenta formal frequentemente útil na eliminação de causas potenciais. A 

analise de causa - e - efeito é uma ferramenta muito poderosa. Um digrama de causa - e - 

efeito muito detalhado pode servir como um eficiente auxiliar para localizar e repara defeitos. 

Alem disso, a construção de um diagrama de causa - e - efeito como uma experiência de 

grupo tende a levar as pessoas envolvidas a atacar o problema e não a atribuir a culpa.   

 O diagrama de Ishikawa segue uma metodologia conhecida como 6M que envolve os 

seguintes aspectos. 

 Método 

 Matéria-prima 

 Mão-de-obra 

 Máquinas 

 Medição 

 Meio ambiente 
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Figura 6 – Diagrama de Causa e Efeito 
 Fonte: MAUÉS (1996) 

  
2.3.5. HISTOGRAMA 

 O histograma é uma representação gráfica da distribuição de freqüências de uma 

massa de medições, normalmente um gráfico de barras verticais. O histograma é um gráfico 

composto por retângulos justapostos em que a base de cada um deles corresponde ao 

intervalo de classe e a sua altura à respectiva freqüência. Quando o número de dados 

aumenta indefinidamente e o intervalo de classe tende a zero, a distribuição de freqüência 

passa para uma distribuição de densidade de probabilidades. 

 A construção de histogramas tem caráter preliminar em qualquer estudo e é um 

importante indicador da distribuição de dados. Podem indicar se uma distribuição aproxima-

se de uma função normal, como pode indicar mistura de populações quando se apresentam 

bimodais. 

 

2.3.6. GRÁFICO DE PARETO 

 O gráfico de Pareto é um gráfico de barras verticais que dispõe de forma a tornar 

evidente e visual à priorização de problemas e projetos. O objetivo dos gráficos de Pareto é 

distinguir com clareza as poucas causas vitais, isto é, um pequeno número de problemas 

que resultam em grandes perdas, das muitas causas triviais, as quais representam um 

grande número de problemas, mas que resultam em perdas pouco significativas.  

 Segundo Montgomery, (2004) o gráfico de pareto é simplesmente uma distribuição 

de freqüências de atributos, organizados por categorias. O gráfico de Pareto não identifica 

automaticamente os defeitos mais importantes, mas apenas aqueles que ocorrem com mais 
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freqüência. Em geral, o gráfico de Pareto é uma das ferramentas mais úteis dentre as sete 

ferramentas. Suas aplicações à melhoria da qualidade são limitadas apenas pela 

ingenuidade do analista.     

 

2.3.7. GRÁFICOS DE DISPERSÃO 

 O gráfico de dispersão é uma representação dos pares de valores em um sistema 

cartesiano. Esta ferramenta é utilizada para o estudo de relações existentes entre duas 

variáveis associadas a um processo. Como por exemplo, duas causas de um processo, uma 

causa e um efeito ou dois efeitos. 

 Segundo Montgomery, (2004) o diagrama de dispersão é um gráfico útil para a 

identificação de relações potenciais entre duas variáveis. A forma do diagrama de dispersão 

em geral indica que tipo de relação pode existir entre duas variáveis.  

  

2.3.8. GRAFICOS DE CONTROLE 

 Criados em 1924, por W. A. Shewhart, engenheiro da Bell Laboratories, para 

aplicações industriais.  Seu trabalho é considerado o inicio formal do controle estatístico de 

qualidade. Hoje o seu uso é geral desde a indústria de bens de capital ao setor de serviços. 
 Segundo Montgomery (2004) A carta de controle ou gráfico de controle é um tipo de 

gráfico, comumente utilizado para o acompanhamento durante um processo, determina uma 

faixa chamada de tolerância limitada pela linha superior (limite superior de controle) e uma 

linha inferior (limite inferior de controle) e uma linha média do processo, que foram 

estatisticamente determinadas. Realizada em amostras extraídas durante o processo, 

supõe-se distribuição normal das características da qualidade. O objetivo é verificar se o 

processo está sob controle. Este controle é feito através do gráfico. 

 Um gráfico de Controle não identifica quais as causas especiais de variação que 

estão atuando em um processo fora de controle estatístico, mas processa e dispõe 

informações que podem ser utilizadas para esta identificação.  

 O gráfico de controle aplicado neste estudo é um gráfico de controle para variáveis 

conhecido como Gráfico de medias individuais X-AM, que monitora medidas individuais e a 

variabilidade. Este gráfico é utilizado quando todas as unidades produzidas são avaliadas ou 

quando a taxa de produção é muito baixa, não permitindo um n> 1 para que sejam 

realizadas analises. 
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2.4. TEORIA DAS FILAS 

 Segundo Nogueira, (2007), o estudo de Teoria das Filas trata com o fenômeno de 

aguardar em fila usando medidas representativas da performance do sistema, tais como 

comprimento médio da fila, tempo médio de espera na fila, utilização média de sistema, 

entre outros. Uma representação simples de um modelo de fila pode ser tratada conforme a 

figura abaixo. 

 

 
Figura 7 – Estrutura básica de um modelo de filas 

Fonte: Nogueira, (2007). 
 

 A estrutura é bastante simples se tratada desta forma onde existe um fonte de 

entrada onde os clientes chegam ao sistema, em seguida passam para o mecanismo de 

atendimento, caso este esteja ocupado, o cliente segue apara a fila onde será atendido 

conforme um disciplina de fila que pode ser FIFO, primeiro que chega - primeiro q sai, LIFO, 

ultimo que chega – primeiro que sai, ou qualquer outra metodologia. Ao sai de fila o ciente é 

atendido e sai do sistema.   

 Os modelos de filas de acordo com Nogueira, (2007) tem as variáveis aleatórias 

tempo entre chegadas e tempo de atendimento modelado geralmente pela distribuição 

exponencial. Seja t uma variável aleatória com distribuição exponencial com parâmetro λ, 

então: 
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Figura 8 – Função densidade de probabilidade e probabilidade acumulada 

 Fonte: Nogueira, (2007). 
  

 Outro fato observaddo em modelos de fila é a chamada perda de memória, isto é, 

supondo que agora são 8:20 e a ultima chegada ocorreu as 8:00, a probabilidade que a 

próxima chegada irá ocorrer após 8:30 é função apenas do intervalo entre 8:20 e 8:30 (T), 

ou seja, ela é independente do intervalo de tempo que já passou entre 8:00 e 8:20(∆t). 

Matematicamente representado pro: 

 
Equação 4 

 

2.4.1. PROCESSOS DE NASCIMENTO E MORTE: RELAÇÃO ENTRE POISSON E 
EXPONENCIAL.  

 Processo de nascimento puro são modelos onde somente chegadas são permitidas 

como, por exemplo, a emissão de certidão de nascimento. Processos de morte pura são 

modelos onde somente saídas são permitidas como no caso da retirada aleatória de itens 

de um estoque. 

 Seja p0(T), em um processo de nascimento puro, a probabilidade de nenhuma 

chegada durante um período T. Dado que o tempo entre chegadas t é exponencial e que a 

taxa de chegada é λ clientes por unidade de tempo, então:  

p0 (T) = P{t ≥ T} = 1-P{t≤T} = 1- (1- e–λT) = e–λT . 
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 Resolvendo isso para um intervalo de tempo muito pequeno tem-se um sistema de 

equações diferenciais que ao serem resolvidas resultam em: 

Pn (T) = (λT)n e–λT /n! , n = 0,1,2,...             Equação 5 

 

 Esta função é a distribuição Poisson com média E{n|T} = λT chegadas durante T. A 

variância é var {n|T} = λT. O resultado mostra que se o Tempo entre chegadas é 

exponencial com média 1/λ então o número de chegadas durante T é Poisson com média 

λT.   

 Utilizando as técnicas matemáticas empregadas para o processo de nascimento 

também ao processo de morte de forma análoga é possível chegar às mesmas conclusões. 

 

2.4.2. MODELO DE FILA GENERALIZADO 

 Segundo Nogueira, (2007) um modelo de filas generalizado tem os processo de 

nascimento e morte puros combinados (Tempo entre chegadas e Tempo entre saídas 

possuem distribuição exponencial). Este modelo é baseado em situação do processo 

operando sobre condições de estados estáveis ou estados estacionários. Alem disso o 

estado do sistema é o numero de clientes no sistema. 

 O Diagrama de transição representa as possíveis mudanças de estados em um 

intervalo de tempo bem pequeno, isto quer dizer que no máximo um cliente pode ser 

atendido e no Maximo um cliente pode chegar ao sistema. A partir desta idéia é possível 

construir um diagrama de transição para n estados.    

 
Figura 9 – Diagrama de transição para n estados 

Fonte: Nogueira, (2007). 
 

 Em condições de estados estáveis a taxa esperada de fluxo entrando e saindo do 

estado n precisa ser igual. A partir deste principio é possível definir a probabilidade de 

qualquer estado igualando este fluxo que entram e saem. 

 

2.4.3. A NOTAÇÃO DE UM MODELO DE FILAS  

 Existem diversos modelos de fila, porém o considerado neste estudo considera a 

distribuição do tempo entre chegada Poisson e a distribuição do tempo de atendimento 

exponencial, com o número de servidores ou canais de atendimento igual a 48 que é a 
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capacidade do ônibus, a disciplina da fila FIFO, primeiro que chega primeiro que sai, e o 

número máximo de clientes no sistema igual a 50, ou seja, quando o numero de passageiros 

chega a 50 ônibus “fecha a porta”.  

 A notação utilizada é seguinte (a/b/c): (d/e/f) onde: 

a) é a distribuição do tempo entre chegada (M, D, G); 

b) é a distribuição do tempo de atendimento (M, D, G); 

c) número de servidores 

d) disciplina da fila 

e) numero máximo de clientes no sistema 

f) tamanho da fonte de entrada 

Onde: 

M) Markoviano ( Exponencial (tempo) ↔ Poisson (Taxa)) 

D) Determinístico ( Tempo constante ) 

G) Distribuição geral (não se sabe nada sobre os tempos de chegada ou saída)   
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Capítulo II 
O SETOR DE TERCEIRIZAÇÃO LOGISTICA 

 

3.1 O CONCEITO DE TERCEIRIZAÇÃO E OPERADORES LOGISTICOS   

 Terceirização segundo o dicionário Michaelis (1998), é o ato ou efeito de delegar à 

trabalhadores não pertencentes ao quadro de funcionários de um empresa funções 

exercidas anteriormente por colaboradores desta mesma organização.  

 Segundo Giosa (1993) a terceirização é uma técnica moderna de administração e 

que se baseia num processo de gestão, que leva a mudanças estruturais da empresa, 

mudanças da cultura, procedimentos, sistemas de controle, capitalizando a organização 

com objetivo único quando adotada: atingir melhores resultados, concentrando todos os 

esforços e energia da empresa para sua atividade principal. 

 Para Lambert, Emmelhainz e Gardner (apud FRANCO, 2005) terceirização logística 

é a utilização de um provedor externo para a totalidade ou parte das funções ou operações 

logísticas de uma organização, sob um contrato ou taxa de serviço.  

 De acordo com Berglund, Laarhoven, Sharman e Wandel (apud FRANCO, 2005) 

operador logístico pode ser definido como um “fornecedor de serviços logísticos que” 

desempenha atividades em nome de um embarcador, as quais consistem de, pelo menos, 

gerenciamento e execução de atividades de transporte e armazenagem (se armazenagem 

for parte do processo), excluindo-se a execução de atividades básicas de transporte quando 

não são levadas a cabo em combinação com outras atividades.   

 Segundo Fleury, (1999) o operador logístico é um fornecedor de serviços integrados, 

capaz de atender a todas ou quase todas as necessidades de serviços logísticos de seus 

clientes de forma personalizada. Essas características ficam evidentes se comparadas com 

as dos prestadores de serviços especializados, ou seja, transportadores, armazenadores, 

gerenciadores de recursos humanos e de informação. 
 

3.2 O SURGIMENTO DA TERCEIRIZAÇÃO 

 Existem diversas teorias a cerca do surgimento do processo de terceirização no 

mundo, e eles divergem com relação aos períodos históricos e motivações. 

 Dentre elas segundo Giosa (1993) a terceirização originou-se nos Estados Unidos, 

após a eclosão da segunda guerra mundial. As indústrias bélicas tinham como desafio 

concentra-se no desenvolvimento na produção de armamentos a serem usados contra as 

forças do Eixo, e passaram a delegar algumas atividades de suporte a empresas 

prestadoras de serviços mediante contratação.  

 Segundo Campos, (2005) outra versão para o surgimento nos moldes atuais se 

baseia no modelo japonês para empresas do setor automotivo, como a Toyota e a Honda, 
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que deixaram as praticas Fordistas e adotaram modelos próprios. Era a vez de programas 

de Qualidade Total, Controle Estatístico de Processo, do Just-in-time e da terceirização, 

pela qual as montadoras se dedicavam ao núcleo de suas operações e deixavam suas 

atividades acessórias com os terceirizados. Sua adoção fez com que a industria 

automobilística assumisse a liderança da revolução dos processos fabris e levou a 

empresas de outros setores a adotá-los. 

 De acordo com Campos, (2005) para as demais nações havia a necessidade das 

empresas competirem globalmente, e isso justificou que elas implementassem os modelos 

de produção do país do sol nascente e que incluíam a terceirização. Eles ajudaram a 

minimizar o elevado grau de desperdício no processos fabris;  a alcançarem níveis de 

competitividade internacional, em virtude da crescente globalização e da participação das 

empresas em mercados internacionais; a busca por altos índices de produtividade, 

proporcionadas pela competição não mais com empresas vizinhas, mas enfrentando uma 

concorrência mundial na qual seu competidor podia estar a milhares de quilômetros de 

distancia, exigia mudanças na estrutura produtiva, por meio do uso de novas tecnologias e 

novas técnica de gestão e organização do trabalho.  

 

3.3 A TERCEIRIZAÇÃO LOGISTICA NO BRASIL 

 Segundo Campos, (2005) no Brasil nos últimos 20 anos, com uma figura de estado 

menos desenvolvimentista e menos consumidor, haja vista as varias privatizações nos 

setores de transporte (rodovias e ferrovias), telecomunicação e energia fez com que a 

perspectiva empresarial se voltasse para o mercado e o consumo interno e privado e 

posteriormente para o mercado externo, que exigiam preços competitivos e qualidade, que 

somente poderiam ser conseguidos por meio de novas técnicas de gestão empresarial e 

inovações tecnológicas. 

 De acordo com Oliveira (apud CAMPOS, 2005) no caso de muitas empresas 

brasileiras, durante vários anos foi possível atuar em mercados bem protegidos e enfrentar 

concorrência mais do limitada em função de reservas de mercado. 

 Para Campos, (2005) os anos 90 se iniciaram com uma febre por competição, 

ocasionada por uma abertura do mercado interno pelo Governo Collor e, 

consequentemente, a invasão de produtos importados, principalmente de Ásia, que 

causaram grande impacto e o fechamento de muitas fabricas, haja vista a industria têxtil 

nacional com equipamento e processo arcaicos, que não conseguiu concorrer com os 

produtos chineses que tinham preços bem menores.          

 Com o advento da logística em meados da década passada, mais precisamente por 

volta de 1995, muitas empresas optaram também por terceirizar parte da gestão e da 
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operação da sua cadeia logística. A chegada dos Operadores Logísticos internacionais, 

ocorrida também nesse período, colaborou para a aceleração desse processo. 

 De acordo com Fleury, (1998) afirma que por parte do contratante, muitos processos 

de terceirização logística foram conduzidos sem a metodologia adequada e sem a 

imparcialidade devida, levando à formação de parcerias ruins e a conclusões técnicas 

equivocadas. Em muitos casos a parceria entre os prestadores de serviços logísticos e 

indústria não estava baseada em um contrato formal, e nos poucos casos verificados, o 

contrato praticamente restringiu-se a temas jurídicos, não se preocupando em estabelecer 

um documento de trabalho, detalhando o escopo de atuação das empresas, nível de 

desempenho desejado, riscos a serem compartilhados, recompensas, planos de 

contingência, premissas operacionais, níveis de operação, etc. 

 Segundo Fleury, (1998) não foram implantados indicadores de desempenho para a 

gestão logística e tampouco uma sistemática de prevenção e correção dos desvios 

verificados em relação às metas estabelecidas, e em muitos processos apenas se transferiu 

a operação logística, permanecendo a gestão nas mãos do contratante. A grande maioria 

dos processos exclusivamente baseados em mão-de-obra e ativos operacionais fracassou.  

 Poucas empresas se capacitaram tecnicamente, e não desenvolveram ou 

aprimoraram a sua inteligência logística. Erraram ao simplificar demais os problemas e ao 

adotarem soluções superficiais para resolvê-los. E continuam errando ao investir muito 

pouco no treinamento da equipe. 

 A terceirização logística foi orientada para as grandes empresas, especialmente para 

as corporações industriais multinacionais, mais receptivas a essa idéia, em função das 

experiências vivenciadas nos Estados Unidos e Europa. Dada a limitação desse mercado, 

rapidamente a oferta de serviços superou a demanda, provocando reduções abruptas nos 

preços praticados, colaborando diretamente para o processo de "comoditização" da 

logística. As pequenas e médias empresas nacionais, relegadas a um segundo plano, mas 

que acompanhavam de perto os problemas vividos pelas grandes indústrias, se 

transformaram em focos de resistência à terceirização logística, aumentando ainda mais as 

dificuldades das empresas prestadoras de serviços logísticos que tentaram migrar para 

mercados mais rentáveis. 

 Segundo Fleury, (1998) durante a década de 80, inúmeras transformações afetaram 

o relacionamento existente entre as diversas organizações que operam dentro de uma 

mesma cadeia de valor agregado. A dramática reestruturação das corporações em busca de 

maiores níveis de qualidade e produtividade, a globalização dos mercados e o surgimento 

de novas tecnologias de processamento e transmissão de dados desempenharam e vêm 

desempenhando um papel chave na mudança das praticas tradicionais de negócios entre 

empresas. 
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 De acordo Gardner (1994) ressalta que o estabelecimento de relações de parceria, e 

conseqüentemente da nova filosofia de gestão proposta por LaLonde, é facilitado quando se 

limita o número de parceiros transportadores, possibilitando maior controle sobre o serviço 

fornecido, ao ser garantido em contrapartida um maior e mais seguro volume de frete no 

longo prazo. 

 Segundo Bowersox (1990) o relacionamento tradicional existente entre uma empresa 

e sua transportadora é antagônico e adversário, isto é, um jogo tipo perde-ganha onde cada 

uma das partes está buscando sempre aumentar sua margem no negócio em detrimento da 

outra. Em geral, as empresas contratantes barganham tabelas de preços de frete em função 

de seu poder econômico. 

 De acordo com Kanter (apud FLEURY, 1998) sugere que um sistema de parceria 

não pode ser pura e simplesmente ser controlado por contrato ou acordos formais, mas 

deve proporcionar a criação de uma infra-estrutura adequada que amplie as perspectivas 

quanto à atividade de transporte. A partir daí é possível identificar claramente diversas 

oportunidades para eliminação de ineficiências, bem como estabelecer um canal de 

comunicação informal e extra-organizacional capaz de flexibilizar e agilizar o processo de 

tomada de decisão, sejam elas estratégicas (dimensionamento de frota) ou operacionais 

(programação de veículos).    

 

3.4 INICADORES DA TERCEIRIZAÇÃO LOGÍSTICA NO BRASIL 

 De acordo com um estudo realizado pela COPPEAD (2006) alguns indicadores 

logísticos foram levantados para representar as características das empresas que prestam 

serviços logísticos (PSL´s) no Brasil nos anos de 2001 a 2006.  

 

 
Figura 10 – Evolução da receita e do número de Prestadores de Serviços Logisticos 

Fonte: Revista Tecnologistica, 2006 
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 A partir da figura 10 é possível perceber que o número de prestadores de serviços 

logísticos vem se mantendo constante com um leve crescimento ao longo dos anos, 

entretanto suas receitas vêm aumentando exponencialmente. Isso se deve ao fato do 

aumento da procura pela terceirização das atividades logísticas, uma tendência que vem 

sendo observada nos últimos anos no Brasil. 

    

 
Figura 11– Evolução dos serviços oferecidos entre 2001 e 2006 

Fonte: Revista Tecnologistica , 2006 
 

 Como é possível observar o serviço de milk run, isto é, para não terem que depender 

da entrega dos fornecedores começou-se a adotar o sistema Milk Run, que consiste em 

buscar seus produtos nos fornecedores. Para isso marca o dia, o horário, as peças 

desejadas e as quantidades desejadas. Faz uma seqüência de retiradas em seus 

fornecedores. Se as peças não estão disponíveis no horário marcado, pode cobrar multa, o 

fornecedor perderá pontuação e ainda terá de levar em seguida as peças até a montadora. 

Neste sistema, o preço do transporte é descontado da terceirizada. Essa metodologia é uma 

relativamente recente é por isso grande parte das empresas no mercado não a utilizavam, 

porem devido a forte concorrência do setor muitas empresas buscaram se capacitar nesta 

ferramenta.  
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Tabela 2 – Percentual de Empresas que terceirizam serviços de: 

 
Fonte: Revista Tecnologistica, 2006  
 

 Conforme a tabela acima o setor que mais terceiriza atividades logísticas é o 

automotivo, haja vista que é o setor que mais implementa novas formas de gestão e 

inovações tecnológicas. 

 

 
Figura 12 – Tempo de mercado dos PSL´s 

Fonte: Revista Tecnologistica , 2006 
 

 O tempo médio dos prestadores de servos logísticos é relativamente peque por se 

tratar de uma atividade muito nova, tendo suas atividades iniciadas por volta da década de 

80. Devido a este fato uma grande parcela das empresas possui entre 5 a 10 anos de 

mercado somente. 
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Figura 13 – Participação de armazéns próprios X clientes sobre o total de armazéns 

Fonte: Revista Tecnologistica, 2006 
 

 Outra tendência deste setor é a participação, no total de armazéns, dos armazéns 

das PSL´s e dos clientes. É notoriamente constatada uma estabilização nos últimos anos 

desta proporção que fica em aproximadamente 40% do total dos armazéns  para os clientes 

e 60% para os PSL´s.   

 

 
Figura 14 – Região de atuação dos PSL´s em 2006 

Fonte: Revista Tecnologistica, 2006 
 

 É constatada que nas regiões mais onde o número de empresas atuando é maior, 

são as regiões sudeste e sul, regiões estas que possuem um número maior de empresas e 

onde a demanda por estes serviços é maior. Entretanto não ocorre uma discrepância muito 

grande com relação as demais regiões. 
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Capítulo III 
LEVANTAMENTO DOS DADOS 

4.1 PLANEJAMENTO  

 O estude caso proposto neste trabalho tem como etapa inicial o planejamento das 

atividades e da metodologia a ser empregada para a geração de conclusões a respeito da 

utilização dos ônibus do sistema de transporte. A primeira atividade a ser definida e a 

planejamento da coleta de dados envolve como os dados serão coletados, quem irá coletá-

los, onde serão inseridas as informações levantadas, de que maneira as informações serão 

analisadas e quais ferramentas serão utilizadas para a analise, quais dados deverão ser 

coletados, quanto tempo deverá ser realizada a coleta, e o custo envolvido para o 

levantamento dos dados.  

 Esta etapa é de fundamental importância, pois toda a metodologia que foi 

empregada neste estudo se baseia nos dados coletados. Portanto tal metodologia devera 

ser minuciosamente avaliada e claramente descrita, uma vez que erros no planejamento 

podem acarretar impactos na acuraria e nos custos do estudo. 

 Em principio o plano amostal é uma boa forma de sanar diversas destas questões 

levantadas anteriormente.  A primeira delas é quem iria coletar os dados necessários para a 

realização deste trabalho. Estes poderiam ser levantados de diversas formas como 

realizando a contagem no terminal de embarque e desembarque por alguém treinado ou no 

decorrer das viagens, porem a maneira que apresentou o menor custo foi que a coleta seria 

realizada pelos motoristas, entretanto uma nova questão cabe ser ressaltada, a 

fidedignidade dos dados poderia ser prejudicada por negligenciamento ou falhas no 

preenchimento por parte dos motoristas. Para se evita tais problemas uma reunião foi feita 

com os mesmos esclarecendo a importância do preenchimento correto dos formulários. 

Outra questão importante foi quais dados deveriam ser levantados. Para isso avaliou-se o 

que poderia interferir no número passageiro nos ônibus.  Com isso foram avaliados alguns 

fatores que poderiam ter correlação com o número de passageiros. Os fatores foram 

identificados por meio de um brainstorming e sua relevância avaliada, chegando aos 

seguintes itens, condições climática (Chuva ou tempo bom), horário de chegada ou saída e 

rota do ônibus.  Devido às diversas combinações de escalas de turno o tempo de três 

meses de coleta foi estipulado, uma vez que abrangia todas as combinações de turnos 

presentes nas escalas de funcionários que foram disponibilizadas pela empresa, alem de 

gerar uma quantidade suficiente de dados para a construção das analises.  

 No plano amostal foi definido que todos os motoristas receberiam um formulário e 

todas as viagens seriam contabilizadas no decorrer de três meses o que envolvia um custo 

muito baixo para o levantamento de uma grande quantidade de dados, uma vez que, os 

gastos se resumiam a copias dos formulários entregues aos motoristas. Estes dados foram 
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trabalhados de três formas diferentes sendo elas simulação estática, Teoria das Filas e 

gráficos de controle e serão descritas no capitulo IV deste estudo. Os dados, durante seu 

levantamento, eram dispostos em planilhas no Excel devido à facilidade de sua utilização. 

 

4.2 ELABORAÇÃO DA FOLHA DE VERIFICAÇÃO  

  A folha de verificação tem o objetivo de facilitar a coleta dos dados reduzindo o 

número de erros de preenchimento por parte dos motoristas, além disso, ela encurta o 

tempo de verificação porque os dados de interesse são dispostos de forma clara e concisa. 

Portanto sua importância fica clara para o estudo, pois reduz o numero de erros durante a 

coleta. O modelo utilizado é descrito conforme a figura abaixo. 

Figura 15 – Ficha de Verificação para coleta dos dados 
Fonte: Elaboração Própria 

 Estes formulários eram arquivados na garagem da empresa prestadora de serviço e 

quinzenalmente eram recolhidos e inseridos no Excel, onde após algumas semanas já era 

possível realizar algumas analises por meio de estatísticas descritiva com média, moda, 

mediana, desvio padrão, variância e valores mínimos e máximos. Também era possível 

avaliar se o procedimento de coleta estava sendo realizado da forma correta por meio do 

Data: ____/______/______ Dia da semana: __________________ 

Linha: __________ 

Sentido: Garagem – Terminal 

Horário de chegada: ____________________ 

Número de pessoas no ônibus: ____________________ 

Está chovendo?     Sim           Não 

 

Sentido: Terminal – Garagem 

Horário de saída: ____________________ 

Número de pessoas no ônibus: ____________________ 

Está chovendo?       Sim           Não 
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numero de fichas preenchidas e identificando possíveis dificuldades no preenchimento. A 

simplicidade deste formulário se deve ao fato de que todos os passageiros poderiam ser 

facilmente contados quando o ônibus chegava ao terminal no caso do sentido garagem-

terminal, pois todos iam a um mesmo destino. Assim como o ônibus ia sentido terminal - 

garagem onde todos partiam de um mesmo destino. 

 

4.3 COLETA DE DADOS 

 Durante três meses a coleta de dados foi realizada gerando cerca de 60 formulários 

para cada linha de escala administrativos, que trabalham de 8 horas as 17 horas de 

segunda-feira a sexta-feira, totalizando 600 viagens de ida/volta, uma vez que 10 das 20 

linhas era destinadas a esse tipo de escala. As 10 linhas restantes que atendiam aos 

funcionários que trabalhavam em regime de turno realizando três viagens por dia onde a 

primeira ocorria às 7 horas e deixava os funcionários que iriam iniciar suas atividades e 

buscava os funcionários que haviam encerrado suas atividades. Em seguida às 15 horas a 

segunda viagem do dia era realizada seguindo os mesmos padrões, onde os funcionários 

que haviam chegado as 7 horas encerravam suas atividades e novos funcionários iniciam 

sua jornada de trabalho. Por fim a ultima viagem do dia era realizada às 23 horas seguindo 

novamente o mesmo padrão das anteriores. Essas viagens para os 10 ônibus que atendiam 

os funcionários que trabalhavam em regime de turno ocorriam todos os dias, o que gerava 

um volume muito maior de informações. Cada linha foi avaliada durante todos os dias 

destes três meses gerando 252 formulários preenchidos por linha totalizando 2520 

formulários. Esta grande discrepância no volume de dados entre as linhas administrativas e 

de turno se deve ao fato da primeira só realizar uma viagem dia somente cinco dias da 

semana enquanto a segunda realizava três viagens por dia todos os dias da semana. 

 Os formulários eram coletados quinzenalmente o que gerava um grande pacote de 

informação inserida nas planilhas, com o intuito de facilitar as analises preliminares e 

organizar os dados as colunas da planilha eram dispostas da seguinte forma. Primeiro 

representava-se a data da viagem presente no formulário em seguida inseria-se o dia da 

semana, o horário da viagem (7 horas, 15 horas, 23 horas) exclusivamente no caso das 

linhas de turno, o numero passageiros na viagem de ida, condição climática (1 para chuva e 

0 para tempo bom ), o número de passageiros na viagem de volta e a condição climática na 

volta.  

 Um dado observado que não eram abrangido nas planilhas era a questão do atraso 

dos ônibus, apesar do estudo não trabalhar essa questão foi algo que notória importância 

pois este estudo busca avaliar a eficiência do sistema porem somente a eficiência com 

relação a sua utilização dos ônibus. Entretanto devido a formatação das planilhas era 

possível identificar atrasos nos horários de chegada e de saída. Os atrasos na saída não 
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apresentavam muita importância para a empresa, pois os funcionários já haviam cumprido 

sua jornada de trabalho porém no caso dos horários de chegada eram importantes pois 

esse tempo perdido eram de horas trabalhadas e isso significava perda para a empresa. 

Como era possível identificar os atrasos essa informação era contabilizado e repassado ao 

responsável da empresa que realizava um trabalho de acompanhamento do sistema de 

transporte e avaliava as causas do atraso. No entanto após algumas analises por meio de 

estatística descritiva foi possível perceber que sua incidência era muito pequena não 

representando grande impacto no sistema.   

 Outro fato que foi avaliado no decorrer do levantamento de dados foi a questão do 

não preenchimento de alguns formulários, para as linhas do administrativo a incidência de 

não preenchimento era muito pequena reapresentando cerca de 2,8% do total coletado. No 

que se refere às linhas de turno a incidência chegou a cerca de 2,7% de total porém grande 

parte dos não preenchimento se dava nas linhas que abrangiam a cidade de Santos 

Dumont. Para sanar este problema foi realizada uma nova reunião com os motoristas que 

cobriam estas linhas e foi salientada a importância do preenchimento. Contudo os 

percentuais eram muito baixos e não comprometiam o desenvolvimento do estudo. 

 No decorrer da coleta de dados estratificações eram realizadas buscando um melhor 

entendimento da dinâmica do sistema. Essas estratificações se davam selecionando e 

analisando descritivamente os dados por meio de subconjuntos racionais, da seguinte 

forma, buscando padrões de utilização filtrando os dados por dia da semana tentando 

avaliar, por exemplo, um aumento na demanda de uma linha na sexta feira ou na segunda-

feira, uma aumento ou diminuição da utilização das linhas no começo do mês, ou mesmo no 

sentido inverso buscando os dados com maior quantidade de passageiros e tentando 

identificar algum padrão. Tais padrões foram testados no final do levantamento de dados por 

meio de teste de correlação onde nenhuma correlação forte foi identificada entre número de 

passageiros e condição climática e dia da semana. 

 Os testes de correlação foram realizados de duas formas diferentes (Correlação e 

Auto-correlação). A primeira delas é o teste de correlação entre duas variáveis é os 

resultados obtidos foram muito semelhantes aos encontrados na tabela abaixo. 

 
Tabela 03 – Correlação entre passageiros e condição climática 

   Nº de Pessoas Chuva 
Nº de Pessoas Pearson Correlation 1,000 -,066 

  Sig. (2-tailed) , ,618 
  N 59 59 

Chuva Pearson Correlation -,066 1,000 
  Sig. (2-tailed) ,618 , 
  N 59 59 

  Fonte: Elaboração Própria 
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 De acordo com o teste de correlação a variável Sig. (2-tailed) representa a existência 

ou não de correlação entre as variáveis e pode variar de 0 a 1 sendo valores próximos ou 

iguais a zero representando a existência de correlação. A variável pearson correlation indica 

o grau de correlação entre as variáveis, dado que exista correlação, e pode vaiar de -1 a 1 

sendo -1 correlação negativa e 1 correlação positiva. No entanto nenhuma correlação foi 

identificada entre as variáveis presentes no estudo. 

 A segunda forma de se avaliar as correlações dos dados foi realizar um teste de 

auto-correlação. A importância deste teste se deve ao fato de que a maioria das técnicas 

utilizadas em Controle Estatístico do Processo (CEP), assume que em determinado tempo 

os dados observados só sofrem influencia de causas comuns e produzira medidas 

independentes e identicamente distribuídas, portanto a auto-correlação ira testar a 

interferência de um dado coletado no seguinte ou nos dados seguintes, buscando avaliar a 

independência dos dados. 
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Figura 16 – Teste de auto-correlação entre o número de passageiros 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 A figura 16 representa um teste de auto correlação que demonstra haver um baixa 

correlação positiva entre os dados  1 e 2, 1 e 5 e 1 e 9, portanto o quando um dado é 

levantado ele ira influenciar os dados 2, 5 e 9 posteriores a este. Entretanto a correlação 

observada foi muito fraca podendo ser desconsiderada e no decorrer o estudo não foi 

utilizada. 
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 Por fim com o intuito de aumentar o conhecimento acerca das variáveis foi utilizada a 

estatística descritiva com alguns de seus parâmetros para visualizar as características dos 

dados levantados. Utilizando no Excel a ferramenta analise de dados/estatística descritiva, 

uma maneira rápida de realizar um grande numero de parâmetros, tais informação foram 

levantadas de maneira muito simples. Os resultados eram dispostos conforme a tabela 4. 

 
Tabela 04 – Estatística Descritiva 

Estatística Descritiva 
  

Média 20,612 
Erro padrão 0,287276758 

Mediana 20 
Modo 20 

Desvio padrão 4,542244372 
Variância da amostra 20,63198394 

Curtose -0,185298305 
Assimetria 0,17649082 
Intervalo 23 
Mínimo 10 
Máximo 33 
Soma 5153 

Contagem 250 
       Fonte: Elaboração Própria  

 Outra forma de se representear os dados utilizada foi por meio de um representação 

gráfica chamada Box-Plot que representa onde a maioria dos dados estão localizadas, isto 

fica claro ao se observá-lo. Os dados estão concentrados na caixa de cor vermelha e as 

linhas que a delimita é chamada de limite inferior e superior. Os pontos foras são os outliers 

que representam dados discrepantes.  
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Figura 17 – Box-Plot do número de passageiros 

Fonte: Elaboração Própria 
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 Por meio do Box-Plot é possível observar onde os dados se concentram, identificam-

se também os outliers, que são pontos fora dos intervalos estipulados alem dos próprios 

intervalos. O Box-Plot é uma maneira de se representar a dispersão dos dados entorno de 

um medida central.  Na figura o gráfica da esquerda representa os dados de quantidade de 

passageiros na ida ao terminal e os dados referentes a quantidade de passageiros na saída 

do terminal são representados no gráfico da direita.  

 Outra analise realizada foi o teste de normalidade uma vez que o gráfico X - AM 

escolhido é sensível à violação do pressuposto da normalidade, isto é, o desempenho do 

gráfico cai proporcionalmente com a assimetria. 

 Segundo Montgomery (2004)  
Se o processo apresenta evidência de mesmo um moderado desvio da 

normalidade, os limites de controle dados, podem ser totalmente 

inapropriados. Uma abordagem para lidar com o problema da não 

normalidade seria determinar os limites de controle para o gráfico das 

observações individuais com base no percentis da distribuição subjacente 

correta. Esses percentis podem ser obtidos a partir de um histograma se 

uma grande amostra estiver disponível ou a partir de uma distribuição de 

probabilidade ajustada pelo gráfico. 

  Portanto os testes de normalidade foram realizados comprovando a normalidade 

para as linhas consideram um intervalo de confiança de 95% e utilizando o teste 

Kolmogorov/Smirnov, que o teste mais indicado para estas quantidades de dados. Um dos 

teste é representado conforme a tabela abaixo.  

 
Tabela 05 – Teste de Normalidade (Administrativo) 

 
Kolmogorov-Smirnov 

Statistic df Sig.
Nº de Pessoas (Ida) ,114 58 ,060

Nº de Pessoas (Volta) ,096 58 ,200
  Fonte: Elaboração Própria 
 

 O teste de normalidade acontece da seguinte forma a hipótese nula é a distribuição 

não é normal e ao rejeitá-la não se rejeita a hipótese 1 que afirma que a distribuição é 

normal. Logo segundo a tabela acima se percebe que a distribuição é normal, pois 

apresenta sig. igual a zero, partindo do pressuposto que o nível de significância é de 95%, 

rejeita-se a hipótese nula caso P(sig.) > 0,05. Como não é isso que ocorre não se rejeita a 

hipótese nula tanto para a ida quanto para a volta.  
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Capítulo IV 
ANALISE DOS DADOS 

 

5.1 GRÁFICOS DE CONTROLE 
5.1.1 MÉTODO 

 A metodologia empregada neste estudo se baseia nos gráficos de controle que é um 

método visual de se monitorar a variabilidade e controlar o processo, distinguindo-se causas 

comuns das causas especiais. As causas comuns causam pequenas variações aleatórias as 

quais não influenciam no bom desempenho do processo, as causas especiais são fontes de 

variação significativa e não aleatórias que podem atuar de forma a prejudicar o desempenho 

do processo.  

 Para se elaborar os gráficos de controle seguiu-se a seguinte metodologia. 
 

 
Figura 18 – Metodologia para Cartas de Controle 

Fonte: Adaptado Montgomery, (2005). 
 

 Segundo essa metodologia, primeiro deve-se plotar os valores e avaliar se existem 

pontos fora de controle, em seguida deve-se avaliar, caso existam pontos fora de controle, a 

causas que ocasionaram este fato. Caso as identifique deve-se retirar os pontos fora de 

controle, essas causas podem ser identificadas por meio de um diagrama de causas e efeito 
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e sua prioridade de solução por meio de um gráfico de pareto. Caso não sejam encontradas 

a causas pode-se adotar os limites anteriores ou excluir os dados e refazer os limites. 

 Segundo Montgomery, (2004) há muitas situações onde o tamanho da amostra 

consiste de uma única unidade individual. Uma delas é tecnologia de inspeção e medição 

automática é usada e toda a unidade fabricada é inspecionada de modo que não há razão 

para formar subgrupos racionais. 

 Segundo Montgomery, (2004) em muitas aplicações dos gráficos de controle para 

unidades individuais usamos a amplitude móvel de duas observações consecutivas como 

base para estimar a variabilidade do processo. A amplitude móvel é definida como: 
     Equação 6 

 

MRi = | Xi – X i-1| 

  Para o controle das medidas individuais os parâmetros são:  
Equação 7 

LSC = x + 3 MR/d2  ; LIC = x - 3 MR/d2 

Onde x= linha central  

 A partir destes parâmetros é possível construir os gráficos de controle conforme 

descrito no capitulo seguinte. 

  

5.1.2 RESULTADOS 

 A construção dos gráficos de controle de medidas individuais foi realizada utilizando 

o SPSS devido a facilidade que o software apresenta para a elaboração destes gráficos. 

Foram realizados gráficos para cada linha de administrativo sendo um para a ida ate o 

terminal e outro para a volta. Isto proporcionou um grande volume de informações 

totalizando quarenta gráficos para serem analisados. Destes quarenta, metade deles são 

gráficos tipo (AM) que controlam somente a variabilidade do processo enquanto o restante 

são gráficos X que controlam os valores observados. Os gráficos gerados são exibidos pelo 

SPSS da seguinte forma. 
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Control Chart: Nº de Pessoas
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Figura 19 –  Gráfico de controle para medidas individuais (Administrativo) 

Fonte: Elaboração Própria 
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Figura 20 – Gráfico de controle para medidas variabilidade (Administrativo) 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 Para se analisar gráfico de controle deve-se primeiro avaliar o gráfico que controla a 

variabilidade, no caso deste estudo trata-se do gráfico (AM). Pode-se considerar que o 

gráfico esta sob controle uma vez que somente um valor se encontra acima do limite 

superior de controle, portanto retira-se este dado e refaz-se o gráfico. Como o processo esta 

controlado no que se refere à variabilidade, então se analisa o controle das medidas 

individuais no outro gráfico e controle disposto acima. Os limites de especificação são 

colocados propositalmente ente 44 que é o limite de especificação superior e 28 que é o 

limite de especificação inferior.  Estes limites não são calculados, mas sim definidos 
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externamente, como os limites de peso impostos pelo INMETRO, por exemplo. No presente 

estudo forma definidos por duas razões. O limite inferior de especificação de 28 se deve ao 

fato desta ser a capacidade de um microônibus e na busca de uma forma de baratear o 

transporte esta seria um solução viável desde que a linha suporte ser modificada. O que não 

acontece neste caso onde somente um dado fica abaixo deste limite. O limite superior de 

especificação com o valor de 44 foi definido pela empresa a qual gostaria de trabalhar com 

uma chamada margem de segurança, evitando utilizar a capacidade máxima do ônibus com 

o intuito de atender a flutuação aleatória do processo.   

 Uma das dificuldades de se trabalhar com os gráficos de controle é fato de se 

analisar um grande volume de informações em contrapartida o conhecimento adquirido 

acerca de cada linha também é proporcional ao volume de informação gerada. Devido a 

este fato ao se trabalhar com as linhas ditas de turno, que realizam três viagens de ida e 

volta ao terminal por dia, poder-se-ia pensar em estratificar as informações quanto a ida e 

volta e quanto ao horário porem isso triplicaria a quantidade de dados, e por esse fato 

optou-se pro trabalhar de forma análoga a das linhas administrativas. Uma vez que ainda 

era possível avaliar potenciais mudanças nas linhas sem as estratificar. Os gráficos para as 

linhas ditas de turno apresentaram-se da seguinte forma. 
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Figura 21 – Gráfico de controle para medidas individuais (turno) 

Fonte: Elaboração Própria 
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Figura 22 – Gráfico de controle para medidas variabilidade (Turno) 

Fonte: Elaboração Própria 

 
 As cartas de controle acima são de uma linha que atende funcionários que trabalham 

em escala de turno. Ao analisá-la foi possível identificar que primeiro quanto à variabilidade 

os dados apresentavam se sob controle, pois somente um ponto se encontrava fora dos 

limites de controle, portanto segundo a metodologia empregada retirou-se esse dado e 

refez-se o gráfico, o que alterou os limites de controle e todos os dados ficaram dispostos 

entre estes limites. Com relação ao gráfico que controla as medidas individuais pode-se 

perceber que o processo encontra-se sob controle porque todos os dados apresentam-se 

entre os limites de controle, não apresentam tendências de crescimento ou decrescimento, 

periodicidade ou seqüências que são pontos sucessivos acima ou abaixo da media. 

Também é possível perceber que os dados ficaram muito próximos do limite inferior de 

especificação o que permitiu inferir que esta linha apresentava uma baixa utilização, 

entretanto uma grande quantidade de dados se encontrava acima dos limites inferiores de 

especificação o que impediu a substituição do ônibus pó microônibus. 

 O intuito deste capítulo era exclusivamente representar como os gráficos e os dados 

foram trabalhados segundo essa metodologia, por isso foram dispostos somente as analises 

para duas linhas, uma vez que foram gerados uma grande quantidade de gráficos o que 

impossibilitava sua disponibilização nos anexos este estudo. 

.  Porem ao final das analises utilizando as cartas de controle foi possível constatar que 

nenhuma linha de ônibus poderia ser substituída por microônibus. Porem foi possível 

constatar quais linhas apresentam uma menor variabilidade em torno de um valor central e 

qual o seu valor, de posse destas informações pode-se perceber que em determinadas 

linhas com o intuito de tornar mais homogenia a utilização dos ônibus, isto é, evitar que 

alguns ônibus venham cheios e outros vazios, é possível realizar a mudança dos 
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funcionários que utilizam determinada linha para outra linha que se encontra mais vazia. 

Porem para as linhas que apresentam uma variabilidade maior é possível avaliar a sua 

amplitude de variação e constatar a necessidade de mudanças de funcionários para outras 

linhas. 

 O que se pode perceber desta ferramenta é que ela deve ser um trabalho rotineiro e 

constante na empresa, pois a partir dela é possível detectar quando as causas que levam o 

processo a ficar fora de controle estão atuando e por meio de outras ferramentas de 

qualidade como diagrama de Ishikawa detectar quais são essas causas e por meio do 

gráfico de pareto definir a prioridade de solução delas. 

 

5.2 SIMULAÇÃO ESTATICA 

5.2.1 MÉTODO 

 A metodologia empregada neste estudo baseia-se na simulação estática, segundo 

Chwif (2006) denominam-se modelos estáticos os que visam representar um sistema em um 

instante ou em suas formulações a variável tempo não é considerada. Também conhecida 

como simulação Monte Carlo esta é uma poderosa ferramenta para a resolução de 

problemas matemáticos. 

 No presente estudo o método Monte Carlo é usado para definir a probabilidade de 

cada nível de utilização dos ônibus. Isto é realizado da seguinte forma, utilizando um 

software chamado “Bestfit” os dados levantados eram lançados eliminado os campo vazios, 

ou seja, os formulário não preenchidos. Em seguida definia-se que as distribuições de 

probabilidade dos dados eram discretas. O software retornava um grupo de distribuições 

que aderiam, ou seja, que melhor se encaixavam, àquela distribuição definida pelos dados 

coletados, essas distribuições eram dispostas em uma seqüência que determinava qual a 

melhor distribuição para cada grupo de dados. Além disso, os parâmetros da distribuição era 

retornado acima da figura. A figura abaixo ilustra uma destas distribuições. 
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Figura 23 – Distribuição de probabilidade para uma linha administrativa 

Fonte: Elaboração Própria 

 
Figura 24 – Distribuição de probabilidade para uma linha Turno 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 De posse destas informações e utilizando um outro software chamado “@risk” foi 

possível determinar os percentuais de utilização de cada linha. Esse procedimento é 

realizado da seguinte forma. Utilizando o Excel criava-se uma função com a distribuição 

definida anteriormente e como o parâmetro retornado pelo “Bestfit”, em seguida definia-se 

que o método a ser utilizado seria o método Monte Carlo com um numero de 100.000 

iterações. Isso quer dizer que seriam criados 100.000 valores distribuídos conforme a 

distribuição definida. De posse destes valores foi possível definir por meio de suas 
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freqüências a área de cada intervalo de valores, ou seja, a área da distribuição. A partir 

desta informação foi possível testar valores que interessavam ao estudo. Essas análises 

foram realizadas para todos as linha sendo estratificadas, no caso das linhas ditas 

administrativas, em ida e volta ao terminal da empresa, e no caso das linhas ditas de turno, 

por horário que poderia ser 7horas, 15horas e 23horas alem de ida e volta ao terminal. Isso 

totalizou 20 simulações estáticas para as linhas administrativas e 60 simulações para as 

linhas de turno.    

 

5.2.2 RESULTADOS 

      Os resultados obtidos nas simulações eram dispostos em tabelas que apresentavam os 

percentuais de utilização para cada linha, essa informação permitia determinar por meio de 

um intervalo de confiança qual o nível de utilização médio de todos os ônibus em cada 

horário, além disso, era possível testar valores com uma idéia semelhante a um teste de 

hipótese. Os valores definidos formam 28 que é a capacidade do microônibus e 100% de 

utilização, esse dado se baseia em um arredondamento realizado pelo próprio software 

retornando um valor que representava o número de passageiros. Essas informações eram 

dispostas conforme as tabelas abaixo. 
Tabela 06 – Resultados da Simulação Estática (Administrativo) 

5% Perc 29 
10% Perc 31 
15% Perc 32 
20% Perc 33 
25% Perc 34 
30% Perc 35 
35% Perc 35 
40% Perc 36 
45% Perc 37 
50% Perc 37 
55% Perc 38 
60% Perc 39 
65% Perc 39 
70% Perc 40 
75% Perc 41 
80% Perc 42 
85% Perc 42 
90% Perc 44 
95% Perc 45 

Probabilidade de até 28 passageiros  3,23% 
Probabilidade de até 40 passageiros 74,89% 
Probabilidade de até 44 passageiros 92,87% 
Probabilidade de até 48 passageiros  98,85% 

Quantidade de passageiros com 100%de 
chance de ocorrência 57 

            Fonte: Elaboração Própria 
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Tabela 07 – Resultados da Simulação Estática (Turno) 

  7 Horas 15 Horas 23 Horas 
5% Perc 15 14 13 

10% Perc 16 15 14 
15% Perc 18 16 15 
20% Perc 18 17 15 
25% Perc 19 18 16 
30% Perc 20 19 16 
35% Perc 20 20 17 
40% Perc 21 20 17 
45% Perc 22 21 18 
50% Perc 22 22 18 
55% Perc 23 22 19 
60% Perc 24 23 19 
65% Perc 24 24 20 
70% Perc 25 25 20 
75% Perc 26 25 21 
80% Perc 26 26 21 
85% Perc 27 27 22 
90% Perc 29 29 23 
95% Perc 31 31 24 

Probabilidade de até 28 passageiros 
(Capacidade do microônibus) 88,68% 88,94% 99,88% 

Quantidade de passageiros com 100% 
de chance de ocorrência 42 45 33 

             Fonte: Elaboração Própria 

 

 As tabelas 6 e 7 mostram um percentual cumulativo descrevendo o comportamento 

da curva representada pela distribuição de probabilidades. A analise se da seguinte forma a 

probabilidade de haverem ate 20 passageiros no ônibus na viagem às 7 horas quando 

ocorre à ida ao terminal é de 35% portanto para a analise de soluções alternativas de 

transporte o valor de ate 28 passageiros represente cerca de 88% as 7 horas, 88,94% as 15 

horas e 99,88% as 23 horas, ou seja a probabilidade de, caso seja substituído por um 

microônibus, este exceder sua capacidade de transporte é dado por 100 – 88,26 = 11,74% 

as 7 horas e analogamente 11,06 para as 15 horas e 0,12 as 23 horas. No caso da viagem 

que acontece às 7 horas, apesar de parecer um valor que possibilite a substituição ainda é 

um valor elevado para este tipo de analise uma vez que são realizadas 21 viagens por 

semana logo duas destas viagens viriam com excesso de passageiros o que inviabiliza a 

substituição. Porem no horário das 23 horas a probabilidade de se exceder a capacidade do 

microônibus e bastante pequena possibilitando a substituição. Para ocaso das linhas 

administrativas os parâmetros eram um pouco diferentes, eram testados os valores de 28, 

40, 44 e 48 para se ter uma melhor visualização da utilização do ônibus. Isto se deve ao fato 

das linhas administrativas terem um menor volume de dados, pois realizavam menos 

viagens por semana.  
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 A viabilidade da substituição se dava caso houvesse viabilidade na ida e na volta ao 

terminal uma vez que a substituição parcial, isto é somente para uma viagem de ida ou volta 

ao terminal, não justificava o gasto para a aquisição de um microônibus, porém estas 

apresentavam uma variabilidade baixa e valores de utilização elevados comparados aos de 

turno. Contudo já é possível verificar a utilização media de cada linha e conforme pode ser 

percebido na tabela 6 que apresenta uma utilização baixa. A linha de turno tem um 

tratamento um pouco diferente uma vez que devido a sua grande variabilidade a 

significância utilizada deveria ser maior que o utilizado nas linhas administrativas. Também 

foi pensada como forma de substituir os ônibus a substituição para uma linha na ida e outra 

linha na volta, ou seja, o microônibus substituiria uma linha na ida ao terminal e voltaria 

realizando atendendo a rota de outra linha. A tabela abaixo resume os dados para estas 

analises.       
Tabela 08 – Resumo dos resultados da simulação (Administrativo) 

Linhas A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 

Probabilidade de até 28 passageiros 3,23% 1,14% 0,00% 4,50% 3,41% 1,83% 0,03% 0,04% 45,95% 22,63% 

Probabilidade de até 40 passageiros 74,89% 59,56% 66,02% 82,58% 88,73% 63,38% 27,08% 20,80% 99,94% 98,96%  

Probabilidade de até 44 passageiros 92,87% 84,95% 88,61% 96,88% 98,60% 87,15% 61,35%  53,46%  99,99% 99,97%  

Probabilidade de até 48 passageiros  98,85% 96,85% 100,00% 99,56% 99,97% 97,20% 88,42% 82,03% 100% 100%  C
he

ga
da

 

Quantidade de passageiros com 
100% de chance de ocorrência 57 60 46 52 51 57 64 61 45 48  

Probabilidade de até 28 passageiros 12,11% 15,13% 1,09% 35,30% 30,20% 16,88% 5,11% 13,55% 21,49% 1,24% 

Probabilidade de até 40 passageiros 88,93% 85,74% 57,68% 90,01% 89,99% 82,58% 66,19% 80,05% 90,52% 63,51% 

Probabilidade de até 44 passageiros 97,61% 95,53% 84,47% 96,17% 96,77% 93,69% 85,75% 94,16   97,64% 90,87%  

Probabilidade de até 48 passageiros  99,71% 98,99% 96,76% 98,81% 99,06% 98,23% 95,26% 98,50% 99,53% 98,53% Sa
íd

a 

Quantidade de passageiros com 
100% de chance de ocorrência 54 58 61 63 59 59 67 61  53  54 

Fonte: Elaboração Própria 
 
      Com base na tabela acima não é possível identificar possíveis substituições por 

microônibus uma vez que todas as linhas apresentaram probabilidades muito baixas para o 

valor de ate 28 passageiros. Porem a partir desta tabela é possível conhecer quais linhas 

tem uma utilização maior como, por exemplo, a linha A1, e quais linhas apresentam uma 

utilização menor como à linha A9.   
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Tabela 09 – Resumo dos resultados da simulação (Turno) 
Linhas T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 

Probabilidade de até 28 passageiros 73,59% 98,10% 90,61% 88,68% 69,71% 63,15% 83,56% 3,46% 26,35% 14,00% 7 

100% de chance de ocorrência 42 39 41 42 48 54 47 70 72 60 

Probabilidade de até 28 passageiros 96,79% 99,51% 96,32% 88,94% 89,29% 89,72% 96,97% 51,68% 67,43% - 

15
 

100% de chance de ocorrência 40 34 40 45 44 43 41 53 45 - 

Probabilidade de até 28 passageiros  99,87% 99,99% 96,63% 99,88% 98,63% 95,39% 98,90% 28,18% 51,33% - 

C
he

ga
da

 

23
 

100% de chance de ocorrência 32 32 36 33 36 38 37 55 55 - 

Probabilidade de até 28 passageiros 95,08% 99,95% 97,21% 98,94% 98,83% 95,47% 99,50% 32,65% 59,11% - 7 

100% de chance de ocorrência 47 31 41 36 34 47 35 52 49 - 

Probabilidade de até 28 passageiros 100% 99,44% 80,86% 89,46% 83,67% 91,93% 97,17% 21,34% 26,74% - 

15
 

100% de chance de ocorrência 27 36 48 45 51 39 42 57 53 - 

Probabilidade de até 28 passageiros  95,84% 98,77% 98,74% 91,86% 92,60% 96,17% 99,05% 43,55% 31,96% 95,00% 

Sa
íd

a 

23
 

100% de chance de ocorrência 40 36 38 48 48 38 39 49 45 37 
Fonte: Elaboração Própria 

 

 Comparando a tabela 9 com a tabela 8, é possível perceber que as linhas que 

atende as escalas de turno têm uma utilização menor de seus recursos. Isto fica 

comprovado devido as grandes probabilidades presentes no valor de 28 passageiros para 

quase todas as linhas em quase todos os horários. Esse fato pode possibilitar a substituição, 

em algumas linhas, do ônibus pelo microônibus. Como por exemplo, na linha T2 que 

apresenta elevados valores de probabilidade para todos os horários. Portanto é preciso 

definir uma significância, isto é uma probabilidade mínima que viabiliza a substituição.  

 

5.3 TEORIA DAS FILAS 

5.3.1 MÉTODO 

 A aplicação de teoria das filas se deu da seguinte forma, considerando os assentos 

do ônibus como canais de atendimento, o sistema possuía 48 servidores. Por meio do 

software utilizado na simulação estática o Bestfit foi possível definir as distribuições de 

probabilidade dos dados de cada linha, no entanto, o modelo utilizado trabalhava com o 

número de chegadas sendo Poisson, logo se buscou no software qual distribuição Poisson 

aderia à curva representada pelos dados. Essa aproximação pode provocar algumas 

distorções nos resultados e será comparada com as outras analises no próximo capitulo. Em 

seguida definiu-se que o tempo de atendimento teria distribuição Exponencial. Considerando 

que a atingir um número de 52 passageiros o ônibus sairia do terminal, portanto o sistema 

“fecharia as portas”. Considerou-se também uma população infinita e uma disciplina de fila 

qualquer. A taxa de chegada de pessoas foi definida conforme a distribuição Poisson 

retornada pelo software BestFit e a taxa de atendimento considerada 1, pois só é realizada 

uma viagem por dia.  
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 A dificuldade da utilização da teoria das filas se deve ao fato de que para cada 

modelo especifico se obtém um conjunto de equações matemáticas que o representam, e 

essas equações são extremamente complexas e de difícil obtenção. Portanto buscou-se 

representar os dados de forma que estes se enquadrassem em um modelo simplificado.  

 A vantagem da teoria das filas é que ela calcula, utilizando técnicas matemáticas, o 

valor esperado considerando que fossem realizadas infinitas iterações ao contrario do que 

ocorre na simulação, onde o número de iterações é definido arbitrariamente, o que torna os 

valores obtidos mais próximos da realidade. Alem disso sua utilização é mais simples do 

que a simulação dinâmica e as saídas que eles retornam similares. 

 Conforme visto no item 2.4.3 o modelo utilizado é representado por (M \M\ s) : (q.q.\ 

N\ inf), onde M quer dizer Markoviano ( Exponencial (tempo) ↔ Poisson (Taxa)), s é o 

numero de canais de atendimento, q.q. a disciplina de fila qualquer, N o número de pessoas 

no sistema e inf. O tamanho da população que é infinito. 

 As equações para o modelo utilizado são, onde λ é o numero médio de chegadas e µ 

é a taxa de atendimento:  
Equação 8 

 
 

 Para realizar esses cálculos foi elaborado um algoritmo em utilizando o software 

Matlab. Essa solução facilitou a utilização desta ferramenta uma vez que construído o 

algoritmo, só era preciso alterar os parâmetros da distribuição que representava a taxa de 

chegada das pessoas no sistema e rodar novamente o algoritmo. Esse algoritmo encontra-

se nos anexos do trabalho.     
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5.3.2 RESULTADOS 

 O Algoritmo desenvolvido para a aplicação da Teoria das Filas gerou as 

probabilidades de todos os estados possíveis do sistema, isto é, a probabilidade de qualquer 

numero de pessoas de 0 ate 52, uma vez que para mais do que 52 pessoas o sistema 

“fecha a porta” e ninguém mais é contabilizado, assumindo probabilidade nula de ocorrência 

destes estados. Estes valores foram dispostos em uma matriz onde a primeira coluna 

representa o estado ou o número de passageiros no ônibus, e a segunda coluna a 

probabilidade deste estado. Cabe ressaltar que para valores muito pequenos inferiores a 

0,0001 essas probabilidades foram truncadas e consideradas nulas. Alem desta matriz uma 

outra muito semelhante onde os valores das probabilidades eram substituídos por um 

percentual cumulativo também foi disposta na saída do algoritmo. 

 Também foi possível vislumbrar nas saídas do algoritmo indicadores como o nível de 

utilização do ônibus representado com ρ, a taxa efetiva de chegadas (λeff), que é quantos 

passageiros realmente chegaram ao terminal desconsiderando os passageiros que não 

entraram no sistema porque este estava “fechado”, a taxa de clientes perdidos (λlost) que são 

estes que não foram atendidos, o valor esperado de pessoas na fila representado nas 

equações com Lq, que pode ser considerado como a media de pessoas na fila e o valor 

esperado de pessoas no sistema que tem como notação L. 

 O algoritmo se encontra nos anexos deste trabalho e um dos seus resultados pode 

ser visto conforme a tabela 10. 
Tabela 10 – Probabilidade Simples e Acumulada de cada estado (Administrativo) 

Estado 
Probabilidade 

de 
Ocorrência 

Probabilidade 
Acumulada Estado 

Probabilidade 
de 

Ocorrência 

Probabilidade 
Acumulada Estado 

Probabilidade 
de 

Ocorrência 

Probabilidade 
Acumulada 

01 0.0000 0.0000 19 0.0004 0.0007 37  0.0658  0.5249 
02  0.0000  0.0000 20  0.0007  0.0014 38  0.0646  0.5895 
03  0.0000  0.0000 21  0.0012  0.0027 39  0.0619  0.6514 
04  0.0000  0.0000 22  0.0021  0.0048 40  0.0578  0.7091 
05  0.0000  0.0000 23  0.0034  0.0082 41  0.0526  0.7617 
06  0.0000  0.0000 24  0.0053  0.0135 42  0.0468  0.8085 
07  0.0000  0.0000 25  0.0079  0.0215 43  0.0406  0.8491 
08  0.0000  0.0000 26  0.0114  0.0329 44  0.0345  0.8836 
09  0.0000  0.0000 27  0.0158  0.0487 45  0.0286  0.9122 
10  0.0000  0.0000 28  0.0210  0.0697 46  0.0232  0.9354 
11  0.0000  0.0000 29  0.0271  0.0968 47  0.0184  0.9538 
12  0.0000  0.0000 30  0.0337  0.1305 48  0.0143  0.9682 
13  0.0000  0.0000 31  0.0406  0.1711 49  0.0112  0.9793 
14  0.0000  0.0000 32  0.0474  0.2186 50  0.0087  0.9880 
15  0.0000  0.0000 33  0.0536  0.2722 51  0.0068  0.9947 
16  0.0000  0.0001 34  0.0589  0.3311 52  0.0053  1.00 
17  0.0001  0.0002 35  0.0628  0.3939     
18  0.0002  0.0004 36  0.0652  0.4591       

Fonte: Elaboração Própria 
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Tabela 11 – Parametros do modelo (Administrativo) 
Lq = 1,70E+00 

L = 37.14 
RO = 0.7738 

λ=  37.339 
λlost = 0.1961 

λeff = 371.429 
µ=  1 

            Fonte: Elaboração Própria 

 

 Como é possível perceber pelas tabelas 10 e 11 a probabilidade de virem ate 20 

passageiros nesta linha é muito pequena inferior a 2%, porem quando o numero de 

passageiros aumenta esta probabilidade aumenta gradativamente ate 39 passageiros. Alem 

deste valor as probabilidades começam a diminuir. Quanto aos parâmetros é possível 

constatar um valor muito pequeno para Lq o que revela uma pequena chance de 

passageiros irem em pé no ônibus, isto é estarem na fila considerando o modelo. O sistema 

apresenta uma utilização alta com cerca de 80%. O valor esperado de clientes no sistema é 

de 37.14 clientes no sistema e a taxa de clientes perdidos devido ao “fechamento do 

sistema” é praticamente nula. 

 As linhas administrativas apresentaram resultados conforme a tabela abaixo. 
 

Tabela 12 –  Resumo dos resultados da Teria das Filas  (Administrativo) 
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 

Taxa de chegada de passageiros 37,339 39,293 39,138 36,138 35,672 38,828 43,168 44,228 28,582 35,071 
Taxa Efetiva de Chegadas 37,143 38,873 38,742 36,023 35,58 38,474 41,825 42,497 28,581 34,934 

Taxa de Passageiros Perdidos 0,1961 0,419 0,394 0,115 0,092 0,3539 1,343 1,731 0,009 0,066 
Valor esperado de pas. no sistema 37,143 38,874 38,742 36,023 35,58 38,474 41,825 42,497 28,581 34,935 

Valor esperado de pas. na Fila 
1,00E-

04 
1,44E-

04 
1,48E-

04 
1,64E-

04 
1,58E-

04 
1,54E-

04 
3,57E-

04 
1,63E-

05 
1,59E-

05 
1,46E-

04 

Id
a 

Utilização do Sistema 0,7738 0,8099 0,8071 0,7505 0,7413 0,8015 0,8713 0,8854 0,5954 0,7278 
Taxa de chegada de passageiros 34,339 34,39 39,525 31,373 32,203 34,69 37,983 35 32,87 38,309 

Taxa Efetiva de Chegadas 34,293 34,342 39,07 31,366 32,19 34,634 37,727 34,934 31,989 38,018 

Taxa de Passageiros Perdidos 0,0463 0,048 0,455 0,008 0,013 0,056 0,256 0,066 0,011 0,291 

Valor esperado de pas. no sistema 34,293 34,343 39,07 31,366 32,19 34,634 37,728 34,935 39,989 38,019 

Valor esperado de pas. na Fila 
1,37E-

04 
1,32E-

04 
1,39E-

04 
5,78E-

05 
7,69E-

05 
1,39E-

04 
1,66E-

04 
1,46E-

04 
7,20E-

05 
1,62E-

04 

Vo
lta

 

Utilização do Sistema 0,7144 0,7155 0,814 0,6534 0,6706 0,7215 0,786 0,7278 0,6664 0,792 
Fonte: Elaboração Própria 

 De acordo com a tabela 12 é possível perceber que as linhas de administrativo 

apresentam uma utilização muito parecida exceto a linha A9 que obteve a menor utilização 

dentre todas as linhas e a linha A3 que apresentou a maior utilização. Quanto a 

probabilidade de passageiros na fila pode-se perceber que todas apresentaram 

probabilidades muito baixas o que revelou uma pequena chance de irem passageiros em pé 

no ônibus.  
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 Para as linhas de turno não foi alterado o algoritmo para considerar mais de uma 

viagem dia, utilizou-se da estratificação dos dados, onde foram considerados os valores de 

cada horário separadamente como se fossem linhas distintas, assim como foi realizado na 

simulação estática. Isso possibilitou que o algoritmo não precisasse sofrer alterações.  

 Os resultados obtidos foram bastante coerentes como os obtidos na simulação 

estática, no entanto algumas distorções entre os resultados puderam ser percebidas. Para 

alguns caso a aproximação da distribuição obtida para a distribuição Poisson mostrou 

significantes divergências entre os resultados. Estas divergências serão abordados no 

capitulo final deste estudo.  
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Capítulo V 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

6 VANTAGENS E DESVANTAGENS NO USO DE CADA FERRAMENTA 

 Neste capitulo foram comparadas as três analises presentes neste estudo, gráficos 

de controle, simulação estática e teoria das filas, aplicadas as linhas, com o intuito de 

elucidar as diferenças em suas analisas e das informações que cada uma delas retorna. 

Também foram discutidos os melhores casos para a aplicação de cada uma destas 

ferramentas.   

 

6.1 GRAFICOS DE CONTROLE 

 A primeira ferramenta abordada neste estudo foram as cartas ou gráficos de 

controle, que são uma poderosa ferramenta estatística. A utilização dos gráficos de controle 

tem a desvantagem que seu uso tem como pré-requisitos algumas particularidades dos 

dados levantados, como sua independência, uma vez que amostra não pode impactar em 

outra, portanto a elaboração de um plano amostral robusto é fundamental, e para se testar 

esta independência pode-se realizam um teste de auto-correlação como o que foi realizado 

no capitulo IV. O Gráfico de controle adotado neste estudo conhecido como carta de 

controle para medidas individuais, que controla as medidas individuais e a variabilidade por 

media móvel, ainda sofre com outro pré-requisito que é a normalidade dos dados, pois a 

não-normalidade afeta diretamente a eficácia da carta de controle. Entretanto o gráfico de 

controle adotado neste estudo é apenas um dentre vários outros que poderiam ter sido 

utilizados. O gráfico de medidas individuais foi escolhido devido a possibilidade de se 

introduzir limites de especificação e devido a maior facilidade em analisá-los. 

 As vantagens na utilização desta medotologia é que alem de avaliar se o processo 

está ou não controlado e é possível perceber se a utilização do sistema é alta ou baixa por 

meio do comportamento dos dados entorno da média. Outro ponto favorável para a sua 

utilização é que, aplicando-se as ferramentas de controle estatístico do processo, cria-se 

uma metodologia para se detectar e eliminar fatores que prejudicam o bom funcionamento 

do sistema, isso proporciona um conhecimento maior das diversas variáveis que interferem 

no sistema.  

 As desvantagens do uso de cartas de controle é que sua analises necessitam de um 

conhecimento elevado a cerca do sistema por parte de quem os analisa, uma vez que, 

quem os analisa defini se retira ou não os pontos fora de controle que não forem justificados 

alem de buscar segundo uma metodologia identificá-los. O tempo para analisá-los, é maior 

comparado às outras ferramentas, devido a grande quantidade de dados presentes no 

estudo. 
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 A utilização de gráficos de controle é de grande utilidade para um acompanhamento 

de um processo revelando a evolução do mesmo e o controlando, podendo ser aplicado de 

forma rotineira em qualquer tipo de processo, entretanto para se realizar mudanças 

estruturais num processo, a utilização de outras ferramentas seria mais apropriada, pois a 

avaliação do sistema com um todo é facilitada.  

 

6.2 SIMULAÇÃO ESTÁTICA 

 A simulação estática é outra ferramenta abordada neste estudo e baseia-se na 

criação de uma grande quantidade de valores seguindo uma distribuição de probabilidade 

que adere aos dados obtidos na amostra. A partir deste método é possível definir 

percentuais de utilização baseados na freqüência de ocorrência de cada valor e a partir daí 

determina um percentual cumulativo que revelará como a utilização do ônibus ocorre, 

também é possível testar valores que interresam para o estudo. 

 O método Monte Carlo, como é conhecida a simulação estática não necessita de 

qualquer característica dos dados, uma vez que ele os ajusta a uma distribuição de 

probabilidade conhecida, esta é uma vantagem de sua utilização, podendo ser aplicado a 

qualquer tipo de processo.     

 Uma desvantagem de sua utilização é que apesar de gerar um volume muito grande 

de informação a cerca da utilização, não é possível identificar fatores que impactam nesta 

utilização, como nas cartas de controle. Alem disso não é recomendado para realização de 

um acompanhamento do processo, pois necessita de uma grade quantidade de dados para 

se realizar esta simulação, uma vez que, para que esta distribuição de probabilidade seja 

fidedigna a distribuição real deve-se levantar um volume de dados bastante grande. Alem 

disso o custo desta metodologia é maior, comparado ao gráfico de controle, pois quanto 

mais dados são necessários mais caros é o levantamento.  

 A utilização da simulação estática é mais bem empregada para se realizar uma 

avaliação periódica de um sistema, pois ao realizá-la é possível avaliar o sistema com um 

todo e buscar melhorias em sua eficiência. Podendo ser empregada novamente para se 

comprovar as melhorias realizando novas coletas e descartando os dados levantados 

anteriormente. 
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6.3 TEORIA DAS FILAS 

 A teoria das Filas é uma ferramenta mais robusta que a simulação estática, 

entretanto sua utilização pode ser aplicada nas mesmas circunstâncias da simulação 

estática, isto é, deve ser utilizada para avaliação periódica de um sistema e não em 

acompanhamento rotineiro. 

 O modelo de Teoria das filas, utilizando cálculos matemáticos complexos, calcula 

seus parâmetros como se fossem realizadas infinitas interações de uma simulação. A partir 

daí é possível realizar as análises e avaliar a eficiência do sistema. Alem disso a teoria das 

filas permite a constrição de novos cenários, ao contrario da simulação estática onde esta 

analisa avaliando as probabilidades de ocorrência de nível de utilização, na teria das filas é 

possível testar um novo cenário apenas alterando alguns parâmetros do modelo conforme 

pode ser visto na tabela abaixo.   

 
Tabela 13 –  Avaliando Cenários  (Administrativo) 

  Cenário 1 Cenário 2 
Taxa de chegada de passageiros 28,582 28,582 

Taxa Efetiva de Chegadas  28,581 26,287 
Taxa de Passageiros Perdidos 0,009 2,295 

Valor esperado de pas. no sistema 28,581 26,871 
Valor esperado de pas. na Fila 1,59E-05 4,03E-04 

Utilização do Sistema 0,5954 0,9388 
  Fonte: Elaboração Própria 

 

 Conforme a tabela acima é possível comparar dois cenários distintos, o primeiro é 

considerando o ônibus e o segundo é considerando o microônibus, isto pode ser realizando 

simplesmente alterando os valores do numero de servidores de 48 para 28, que é a 

capacidade do microônibus, e alterando o numero máximo de pessoas no ônibus de 52 para 

35. A partir daí foi possível chegar aos valores dispostos na tabela acima. Pode-se perceber 

que a taxa efetiva de pessoas no sistema cai e a taxa de clientes perdidos aumenta 

significativamente, além disso o tamanho médio da fila a sua utilização aumento bastante, 

isto se deve ao fato de que o sistema trabalha quase a todo tempo cheio porem deixa de 

atender muitos passageiros.  

 Outra vantagem da utilização de um modelo de filas é que os parâmetros são mais 

significativos e melhores para as analises, pois possui valores como o de taxa efetiva de 

atendimento e de utilização que têm muita informação associados.  

 As desvantagens da utilização deste método são que necessitam de um 

conhecimento de programação para se elaborar o algoritmo que descreva o modelo. 

Também podem ocorrer distorções devido à aproximação das distribuições de probabilidade 

dos dados para uma distribuição Poisson e pela simplificação do modelo o que altera 
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bastante a aparência dos dados. Outra dificuldade é que o modelo necessita de 

características especificas dos dados com taxa de chegada dos clientes no sistema sendo 

representada por uma distribuição Poisson. 

 Portanto o modelo de Filas deve ser utilizado caso se queria realizar uma analise de 

eficiência que não seja um acompanhamento constante é que apresente distribuições 

próximas da Poisson (para o modelo utilizado neste estudo). Se as distribuições de 

probabilidades forem muito distintas dentro do sistema é recomendável que se utilize a 

simulação estática. Isto ocorre porque teriam de ser utilizados modelos vários modelos 

diferentes e por isso criado vários algoritmos, o que torna mais trabalhosa a analise.      
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ANEXO 1: ALGORITIMO DE TEORIA DAS FILAS 
%Modelo (M/M/s) ; (qq/N/infinito), s<=N 

clc  

clear all 

s=48; % Capacidade o onibus 

N=52; % Nomero maximo de pessoas no onibus  

Lam= 33.4; % valor experado de chegada de pessoas 

Mi= 1; % Taxa media de atendimento 

% Calculando probabilidade no estado zero (P0) 

P1=0; 

for j=0:s 

    P1=((Lam/Mi)^j)/FACTORIAL(j)+P1; 

end 

P2=0; 

for k=s+1:N 

    P2=((Lam/(s*Mi))^(k-s))+P2; 

end 

P2=(((Lam/Mi)^s)/FACTORIAL(s))*P2; 

P= (P1+P2)^(-1) 

% Calculando as probabilidades em cada estado 

for l=1:N 

    p(l,1)=l; 

    if l<s 

        p(l,2)=(((Lam/Mi)^l)/FACTORIAL(l))*P; 

    else l>=s;l>=N 

        p(l,2)=(((Lam/Mi)^l)/(FACTORIAL(s)*(s^(l-s))))*P; 

    end 

end 

p 

% calculando as Probabilidades Acumuladas dos estados 

for b=1:N 

    pacu(b,1)=p(b,1); 

    if b>1 

    pacu(b,2)=pacu(b-1,2)+p(b,2) ; 

    else 

    pacu(1,2)=p(b,2); 

    end 
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end 

pacu 

% Calculando o numero de pessoas na fila 

if (Lam/(s*Mi))~=1 

  Lq=(P*(((Lam/Mi)^s)*(Lam/(s*Mi))))/(FACTORIAL(s))*((1-(Lam/(s*Mi)))^2); 

  Lq=Lq*(1-((Lam/(s*Mi))^(N-s)) - ((N-s)*((Lam/(s*Mi))^(N-s)))* (1-(Lam/(s*Mi)))) 

else (Lam/(s*Mi))== 1 

  Lq=((((Lam/Mi)^s)*(N-s)*(N-s+1))/(FACTORIAL(2*s)))*P 

end 

Lost= Lam*p(N,2)% Pessoas Perdidas 

EFF=Lam-Lost 

RO=EFF/(s*Mi)% Utilizaçao do sistema 

L=Lq+(EFF/Mi)% Valor esperado de pessoas no sistema 


