
MODELAGEM E ANÁLISE



• Questões atuais de modelagem
– Vários modelos: um SAD pode incluir vários 

modelos, cada um representando uma parte 
diferente do problema de tomada de decisão

– Categorias de modelos
• Otimização de problemas com poucas alternativas
• Otimização via algoritmo
• Otimização através de uma fórmula analítica
• Simulação
• Modelos de previsão
• Outros modelos 

Modelagem



• As tendências atuais
• Análise multidimensional (modelagem)

– Um método de modelagem que envolve 
análise de dados em várias dimensões

• Diagrama de influência
– Um diagrama que mostra os diversos tipos 

de variáveis em um problema (por exemplo, 
decisão, independente, resultado) e como 
elas são relacionadas umas as outras 

Modelagem



Modelagem
Categoria Objetivo Técnicas

Otimização de 
problemas com poucas 
alternativas

Encontrar a  melhor solução de 
um pequeno número de 
alternativas

Tabelas e árvores de 
decisão

Otimização via 
algoritmo

Encontrar a melhor solução de 
um grande número de 
alternativas usando um processo 
passo-a-passo

Modelos de programação 
matemática (linear e 
outros)

Otimização via uma 
fórmula analítica

Encontrar a melhor solução em 
um passo usando uma formula

Alguns modelos de 
estoque

Simulação Encontrar uma solução 
satisfatória  através de 
experimentação com modelos 
dinâmicos do sistema

Vários tipos de simulação

Heuristica Encontrar uma  solução 
satisfatória usando regras do 
senso comum

Programação heurística, 
inteligência artificial e 
sistemas especialistas

Modelos preditivos e 
outros

Previsão de ocorrências futuras, 
análises hipotéticas, … 

Previsão, cadeia de 
markov, …  



Modelos estáticos e 
dinâmicos 
• Os modelos estáticos

– Modelos que descrevem um único 
intervalo de uma situação

• Modelos dinâmicos
– Modelos cujas entradas de dados são 

alteradas ao longo do tempo (por 
exemplo, projeção de cinco anos de lucro 
ou perda) 



Certeza, incerteza e risco
• Certeza

– A condição sob a qual presume-se que os 
valores futuros são conhecidos com 
certeza e só um resultado é associado com 
uma ação

• Incerteza
– Em sistemas especialistas, um valor que 

não pode ser determinado durante uma 
consulta. 

– Muitos sistemas especialistas podem 
acomodar a incerteza, ou seja, que 
permitem ao usuário indicar se ele ou ela 
não sabe a resposta 



Certeza, incerteza e risco

• Risco
– Uma situação de decisão probabilística ou 

estocástica
• A análise de risco

– Um método de decisão que analisa o risco 
(com base probabilidades supostas e 
conhecidas) associado com diferentes 
alternativas. 

– Também conhecido como risco calculado 



Certeza, incerteza e risco 



Certeza, incerteza e risco 

Amount in
CDs

Interest
Collected

Price

Sales

Sales

~
Demand

CERTAINTY

UNCERTAINTY

RANDOM (risk) variable: Place a tilde (~) above the variable’s name



A estrutura dos modelos 
matemáticos 

VariáveisVariáveis
de decisãode decisão

RelaçõesRelações
matemáticasmatemáticas

ParâmetrosParâmetros

Variáveis de Variáveis de 
resultadoresultado

Variáveis Independentes

Variáveis Independentes

Variáveis DependentesVariáveis Dependentes

Variáveis Variáveis 
intermediáriasintermediárias



• Componentes de modelos matemáticos de apoio 
à decisão

• Variável de resultado
– Uma variável que expressa o resultado de uma 

decisão (por exemplo, um lucro relativo), geralmente 
um dos objetivos de um problema de tomada de 
decisão

• Variável de decisão
– Uma variável de um modelo que pode ser alterado e 

manipulado por um gestor. As variáveis de decisão 
correspondem às decisões a serem tomadas, como a 
quantidade a produzir e os montantes de recursos a 
alocar 

A estrutura dos modelos 
matemáticos 



– Restrição (parâmetros)
• Um fator que afeta o resultado de uma decisão, 

mas não está sob o controle do gestor. Estas 
podem ser internas (por exemplo, relacionados 
com a tecnologia ou políticas) ou externo (por 
exemplo, relacionadas a questões legais ou 
com o clima)

– Variável intermediária
• Uma variável que contém os valores dos 

resultados intercalares em modelos 
matemáticos 

A estrutura dos modelos 
matemáticos 



Modelagem
Área/variável de decisão Resultado Parâmetros

Investimento 
financeiro/alternativas e 
quantidade de investimento

Lucro total, risco
Taxa de retorno de 
investimento
Nível de liquidez

Taxa de inflação
Taxa de juros
Competição

Marketing/orçamento e 
local

Satisfação do cliente
Fatia do mercado

Renda do cliente
Ações do cliente

Manufatura/O que, quanto 
produzir, níveis de estoque

Custo total
Nível de qualidade

Capacidade das máquinas
Tecnologias
Preço dos materiais

Contabilidade/escala de 
auditoria

Taxa de erro Taxas
Requisitos legais

Transporte/escala de 
envio

Custo de transporte Distâncias
Regulações

Serviços/níveis de serviço Satisfação do cliente Demanda por serviços



Otimização matemática 

• Programação Matemática
– Uma família de ferramentas projetadas 

para ajudar a resolver problemas de gestão 
em que o tomador de decisão deve alocar 
recursos escassos entre atividades 
concorrentes para otimizar um objetivo 
mensurável

• Solução ótima
– A melhor solução possível para um 

problema modelado 



• Programação Linear (PL)
Um modelo matemático para a solução 
ótima de problemas de alocação de 
recursos. Todas as relações entre as 
variáveis neste tipo de modelo é linear 

Otimização matemática 



• Cada problema PL é composto de:
– Variáveis de decisão
– Função objetivo
– Coeficientes da função objetivo
– Restrições
– Capacidades
– Coeficientes (tecnologia) de entrada e saída

Otimização matemática 
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