
MODELAGEM E ANÁLISE



Otimização multicritério, análise 
de sensibilidade e hipotética
• Otimização multicritério

– Refere-se a uma situação de decisão em 
que as alternativas são avaliadas com 
vários objetivos, às vezes conflitantes

• Análise de sensibilidade
– Um estudo sobre o efeito de uma mudança 

em uma ou mais variáveis de entrada em 
uma proposta de solução 



• Análise de sensibilidade automática
– Análise de sensibilidade automática é 

realizada em implementações padrão de 
modelo quantitativo tal como LP

• Tentativa-e-erro de análise de 
sensibilidade
– O impacto das mudanças em qualquer 

variável, ou em várias variáveis, pode ser 
determinada através de um processo simples 
de tentativa e erro 

Otimização multicritério, análise 
de sensibilidade e hipotética



• Análise de hipóteses
– Um processo que envolve pedir ao sistema 

computacional qual efeito a mudança de 
alguns dos dados de entrada traria

Otimização multicritério, análise 
de sensibilidade e hipotética



• Computar um ponto de  limiar usando  
busca de meta
– Envolve a determinação do valor das variáveis 

de decisão que geram lucro zero 

Busca de metas 



Análise de decisão – tabelas e 
árvores de decisão 
• Análise da Decisão

– Métodos para determinar a solução para 
um problema, normalmente quando não é 
apropriado para uso de algoritmos 
iterativos 



• Tabela de decisão
– A tabela usada para representar o 

conhecimento e prepará-lo para análise:
• Tratar a incerteza
• Tratar risco 
• Análise de decisão multicritério
• Características incluem variáveis de decisão 

(alternativas), parâmetros e resultados

Análise de decisão – tabelas 
de decisão 



• Tabela de decisão

Análise de decisão – tabelas 
de decisão 



• Exemplo de investimento
• Um critério: maximizar o retorno após 

compra de um edifício comercial 
• Para cada propriedade, três alternativas de 

pagamento (a vista, 4 prestações, 12 
prestações) 

• Retorno depende da alternativa escolhida 
e da ocorrência de A1, A2 ou A3. 

Análise de decisão – tabelas 
de decisão 



• Decisão sem risco ou incerteza
• Alternativas conhecidas, mutuamente exclusivas 

e escolha depende inteiramente de quem vai 
tomar a decisão

• Opção A3 eliminada por ser dominada pela 
opção A2

Análise de decisão – tabelas 
de decisão 



• Abordagem pessimista
– Princípio max/min
– Escolha o maior entre os menores de cada 

estratégias:  max (min(A1), min(A2)) = 460 
(terceira opção) 

• Abordagem otimista
– Princípio max/max
– Escolha o maior entre os maiores de cada 

estratégia: max(max(A1), max(A2)) = 500 
(primeira opção)

Análise de decisão – tabelas 
de decisão 



• Exemplo de investimento
• Um critério: maximizar o retorno após um 

ano
• Retorno depende do estado da economia 

(Estado)
– Crescimento sólido
– Estagnação
– Inflação

Análise de decisão – tabelas 
de decisão 



1. Se crescimento sólido da economia, títulos 
dão retorno de  12%; ações 15%; fundos 6.5%

2. Se estagnação, títulos dão retorno 6%; ações 
3%; fundos 6.5%

3. Se inflação, títulos dão retorno de 3%; ações 
dão perda de 2%; fundos dão retorno de 6.5%

Análise de decisão – tabelas 
de decisão 



• Variáveis de decisão (alternativas)
• Parâmetros (estados da economia)
• Variáveis resultado (retorno projetado)

• Representação tabular:

Análise de decisão – tabelas 
de decisão 



• Tratamento do risco:
– Uso de probabilidades conhecidas
– Crescimento: 50%, Estagnação: 30% e 

Inflação: 20%
– Análise de risco: computar valores esperados

Análise de decisão – tabelas 
de decisão 



  

Otimização Multiobjetivo

 Muitos problemas do mundo real 
envolve otimizar várias funções objetivo.

Minimizar 
 Os objetivos podem ser conflitantes, de 

forma que otimizar uma função pode 
afetar as outras funções.      

f 1x  , f 2x  , ... , f nx 



  

Exemplos
 Fulano que comprar um carro:

Tamanho do carro;
Consumo (km/l);
Preço do carro.

 Sicrano procura emprego e considera os 
seguintes atributos:
Sálario inicial
Localização do trabalho
Oportunidades associado ao trabalho



  

Exemplos

 Uma empresa  tem que: 
minimizar taxa de acidentes;
minimizar os custos.

 Outra empresa tem que 
maximizar o lucro;
minimizar a taxa de poluição.



  

Simples x Múltiplos 
objetivos

 Otimização com simples objetivo.
Uma única solução.

 Otimização com múltiplos objetivos.
Múltiplas soluções.
Nenhuma delas é melhor do que as 

demais com respeito a todos os 
objetivos.



  

O Método da Somas 
Poderadas

 Soma ponderada das funções objetivos.

Onde wi é peso usado para dar mais 
relevância a uma função.

minimizar F=∑
i=1

n

wi f i



  

O Método da Somas 
Poderadas

 A principal desvantagem é a dificuldade de 
encontrar pesos adequados (muitas vezes 
isto é feito pela intuição do decisor).



• Abordagem multicritério sem risco
• Três alternativas com três objetivos: 

retorno, distância de centro comercial e 
área

Análise de decisão – tabelas 
de decisão 



• Função utilidade: o pior e melhor valor de cada 
meta corresponde aos valores 0 e 1 da função 
utilidade

• Valores intermediários são estabelecidos de 
acordo com a função

Análise de decisão – tabelas 
de decisão 



• Cada critério deve ter um valor ponderado, 
dependendo da sua importância.

• No exemplo abaixo, o retorno tem o maior valor, 
que é o dobro do valor da distância

• A propriedade A1 deve ser a escolhida

Análise de decisão – tabelas 
de decisão 



• Árvore de decisão
– A representação gráfica de uma seqüência 

de decisões inter-relacionadas a ser feita 
sob risco assumido

– Abordagem multicritério
– Demonstra relações complexas
– Complicado, se existirem muitas 

alternativas

Análise de decisão – árvores 
de decisão 



• Árvore de decisão
– São modelos esquemáticos de alternativas 

disponíveis juntamente com suas 
possíveis consequências

– São usadas em situações de decisões 
sequenciais

– Pontos de decisão são representados por 
quadrados

– Pontos de eventos são representados por 
círculos

Análise de decisão – árvores 
de decisão 



• Árvore de decisão
– Depois de desenhar uma árvore, ela é resolvida 

trabalhando da direita para a esquerda, 
calculando o payoff esperado para cada um 
dos caminhos possíveis

– A alternativa é escolhida para a decisão que 
tenha o melhor payoff esperado

– Os ramos não escolhidos são aparados 
marcando duas linhas curtas através deles

– O payoff esperado do nó de decisão é o que 
está associado com o único ramo restante

Análise de decisão – árvores 
de decisão 



Análise de decisão – 
árvores de decisão 



• Exemplo: uma empresa deve escolher uma 
entre as seguintes estratégias:
– A1: desenvolvimento interno

• Com 20% de chance de término e um custo  de R$ 
130.000,00 e atraso de 2 meses

• Com 30% de chance de término e um custo  de R$ 
130.000,00 e atraso de 3 meses

• Com 50% de chance de término e um custo  de R$ 
90.000,00 e atraso de 5 meses

– A2: Terceirização e supervisão
• Com 60% de chance de término e um custo  de R$ 

150.000,00 e sem atraso
• Com 40% de chance de término e um custo  de R$ 

80.000,00 e atraso de 5 meses

Análise de decisão – 
sensibilidade



• Exemplo: uma empresa deve escolher 
uma entre as seguintes estratégias:
– A3: desenvolvimento com parceria

• Com 20% de chance de término e um custo  de 
R$ 150.000,00 e sem atraso

• Com 40% de chance de término e um custo  de 
R$ 130.000,00 e atraso de 1 mes

• Com 40% de chance de término e um custo  de 
R$ 120.000,00 e atraso de 3 meses

Análise de decisão – 
sensibilidade



• Árvore de decisão

Análise de decisão – 
sensibilidade



• Valores da função utilidade

Análise de decisão – 
sensibilidade



• Incorporação do risco

Análise de decisão – 
sensibilidade



Análise de decisão – 
sensibilidade



Análise de decisão – 
sensibilidade
• Analise de sensibilidade



Análise de decisão – 
sensibilidade
• Análise de sensibilidade



• Múltiplos objetivos com otimização
– Método do critério global
– Método de programação “De Novo”
– Programação por metas
– Método AHP

• Difere dos anteriores, pois pode ser utilizado em 
otimização multicritério não-linear e com restrições 
qualitativas

Análise de decisão – decisão 
multicritério 



• AHP – Processo analítico hierárquico
• Exemplo: rotas de transporte

R1: A -> X1 -> C -> D -> Z
R2: A -> X2 -> D -> Z
R3: A -> X3 -> E -> F -> Z
R4: A -> X4 -> G -> D -> Z
R5: A -> X5 -> H -> F -> Z

Análise de decisão – decisão 
multicritério 



• Fatores que devem ser levados em conta 
(critérios)

F1: tempo gasto no tráfego urbano entre a 
empresa A e a entrada da rodovia (X)

F2: tempo médio gasto na rodovia
F3: custo de combustível e pedágio
F4: Número de estações de inspeção, mas 

tempo médio da inspeção ou pesagem
F5: tempo médio total da empresa A para a 

cidade Z
F6: Conforto e nível de segurança da rodovia.

Análise de decisão – decisão 
multicritério 



• Informação coletada (6 meses anteriores)

Análise de decisão – decisão 
multicritério 



Hierarquia de decisão

Análise de decisão – decisão 
multicritério 



• Escala de comparação

Análise de decisão – decisão 
multicritério 



• Prioridade relativa pareada

Análise de decisão – decisão 
multicritério 



• Prioridade relativa pareada normalizada

Análise de decisão – decisão 
multicritério 



• Prioridade das rotas em relação à F1

Análise de decisão – decisão 
multicritério 



  

Princípios de 
Otimização Multiobjetiva

 Relação de dominância entre soluções.
 Conjunto Pareto-ótimo.
 Fronteira de Pareto



  

Dominância

Dizemos que uma solução x1 domina uma 
solução x2 se as seguintes condições se 
verificam:

Condição 1:

Condição 2:

)()(: 21 xx ii ffi ≤∀

)()(: 21 xx ii ffi <∃



  

Exemplo 1

As soluções não 
dominadas

{1,2,4}

x = 3 é dominado por x = 4

x f1(x)
1 10 5

2 8 10

3 7 12

4 7 11
5 13 6

f2(x)

x = 5 é dominado por x = 1

Um conjunto de 
soluções



  

Conjunto Pareto-ótimo

 Todas as soluções não-dominadas do espaço 
de busca S formam o conjunto Pareto-
ótimo*: 

}por   dominado é :|{ jiji SSP xxxx ∈∃/∈=

(*) Homenagem a Vilfredo Pareto, renomado Economista (1848-1923) 
e pioneiro em otimização multiobjetivo.



  

Fronteira de Pareto

 Dado um conjunto Pareto-ótimo P, a 
fronteira de Pareto é definida como: 

FP={F x = f 1 x , f 2x , , f mx  | x∈P}



  

Exemplo 2 

A

D

B
E

C F

Fronteira de Pareto

f1

f2

Espaço das funções objetivo



  

Exemplo 2

 A, D, B e E pertencem a fronteira de Pareto.
 Apesar de C não ser dominada por A e E, 

ela não pertence a fronteira de Pareto por 
que é dominada por D.



  

Exemplo 3

f 1=x2

f 2= x−22



  

Exemplo 3

P={x : 0≤x≤2}
Conjunto Pareto-ótimo

f 1=x2

f 2= x−22



  

Exemplo 3

Fronteira de Pareto
FP={x2 , x−22  | x∈P}

f 1=x2

f 2= x−22



Métodos de solução de 
problemas



• As técnicas analíticas usam fórmulas 
matemáticas para derivar uma solução 
ótima, diretamente ou prevêem um 
determinado resultado

• Um algoritmo é um processo de pesquisa 
iterativo para a obtenção de uma solução

Métodos de solução de 
problemas



Métodos de solução de 
problemas - algoritmo



• Uma meta é a descrição de uma solução 
desejada a um problema

• As etapas da busca são um conjunto de 
medidas possíveis levando das condições 
iniciais para a meta

• A solução de problemas é feita através da 
busca de possíveis soluções 

Métodos de solução de 
problemas



• Técnicas de busca cega são abordagens 
arbitrárias de busca que não são guiados
– Em uma enumeração completa todas as 

alternativas são consideradas e, portanto, 
uma solução ótima é descoberta

– Em uma enumeração incompleta (pesquisa 
parcial) a busca continua até que uma solução 
suficientemente boa é encontrada (uma forma 
de subotimização) 

Métodos de solução de 
problemas – busca cega



• Busca Heurística
• Heurísticas

– Conhecimento informal, crítico de uma área de 
aplicação, que constitui as regras do bom senso no 
campo. Heuristica engloba também o conhecimento 
de como resolver os problemas de forma eficiente e 
eficaz, como planejar os passos para resolver um 
problema complexo, como melhorar o desempenho, e 
assim por diante

• Heurística de programação
– O uso de heurísticas na resolução de problemas 

Métodos de solução de 
problemas



Simulação

• Simulação
– Uma imitação da realidade
– Principais características da simulação

• A simulação é uma técnica para a realização de 
experiências

• A simulação é um método descritivo e não 
normativo

• A simulação é normalmente usado apenas 
quando um problema é muito complexo para 
ser tratado utilizando técnicas de otimização 
numérica 



Simulação
– Complexidade

Uma medida de quão difícil é um problema 
em termos de sua formulação para a 
otimização, otimização de seu esforço 
necessário, ou a sua natureza estocástica 



Simulação
• Vantagens da simulação

– A teoria é bastante simples.
– Uma grande quantidade de economia de tempo 

pode ser alcançado
– Um gestor pode experimentar com diferentes 

alternativas
– Interação constante com o gestor
– O modelo é construído a partir da perspectiva do 

gestor.
– O modelo de simulação é construído para um 

problema específico 



Simulação
• Vantagens da simulação

– Simulação pode lidar com uma variedade 
extremamente ampla de tipos de problema

– Simulação pode incluir a complexidade dos 
problemas reais

– Simulação automaticamente produz muitas 
medidas importantes de desempenho

– Simulação pode facilmente lidar com problemas 
não estruturados

– Existem pacotes fáceis de usar pacotes de 
simulação 



Simulação
• Desvantagens da simulação

– Uma solução ótima não pode ser garantida
– Construção do modelo de simulação pode ser 

um processo lento e oneroso
– Soluções e inferências a partir de um estudo de 

simulação geralmente não são transferíveis para 
outros problemas

– A simulação é por vezes tão fácil de explicar aos 
gestores que os métodos analíticos são muitas 
vezes negligenciados

– Software de simulação, por vezes, requer 
habilidades especiais 



Simulação



Simulação
• Metodologia de simulação

– Definir o problema
– Construir o modelo de simulação
– Testar e validar o modelo
– O delineamento experimental
– Realizar o experimento
– Avaliar os resultados
– Aplicar os resultados 



Simulação
• Tipos de simulação

– Simulação probabilística
• Distribuições discretas
• Distribuições contínuas

– Simulação dependente versus independente 
do tempo

– Simulação orientada à objeto
– Simulação Visual
– Software de simulação 



Simulação visual interativa 
• Problemas da simulação convencional 

– Resultados estatísticos dos relatórios da 
simulação no final de um conjunto de 
experiências

– Os tomadores de decisão não são uma parte 
integrante do desenvolvimento da simulação e 
experimentação

– Experiência dos gestores e julgamento não 
pode ser usado diretamente

– Falta de confiança ocorre se os resultados da 
simulação não coincidem com a intuição ou o 
julgamento do gestor 



Simulação visual interativa 
• Simulação visual interactiva

– Uma abordagem de simulação utilizada no 
processo decisório que mostra a animação 
gráfica na qual os sistemas e processos 
são apresentados dinamicamente ao 
tomador de decisão.

–  Ele permite a visualização dos resultados 
das diferentes ações potenciais 



Simulação visual interativa 
• Modelos interativos visuais e SAD

– Gestão de filas de espera  é um bom exemplo 
de simulação visual interativa

– A abordagem também pode ser usada em 
conjunto com inteligência artificial

– Software comercial  de propósito geral visual e 
interativo dinâmico é facilmente disponível 
(Simul8 – Visual thinking)



Pacotes de software 
quantitativo 

• Pacotes de software quantitativo
• Um modelo ou sistema de otimização pre-

programado (às vezes chamados de 
prateleira).

•  Esses pacotes às vezes servem como 
blocos de construção para outros modelos 
quantitativos 



Pacotes de software 
quantitativo

• Gestão de base do modelo
• Sistema de gestão de base do modelo(MBMS)

Software para criação, atualização, combinação, e assim 
por diante (por exemplo, gestão) um modelo SAD base

• Sistema de gestão de base do modelo relacional base 
(RMBMS)
Uma abordagem relacional (como em bancos de dados 
relacionais) para a concepção e desenvolvimento de um 
sistema de gerenciamento de modelo de base

• Sistema de gestão de base do modelo orientada a objeto 
(OOMBMS)
Um MBMS construído em um ambiente orientado a objeto 


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 39
	Slide 40
	Slide 41
	Slide 42
	Slide 43
	Slide 44
	Slide 45
	Slide 46
	Slide 47
	Slide 48
	Slide 49
	Slide 50
	Slide 51
	Slide 52
	Slide 53
	Slide 54
	Slide 55
	Slide 56
	Slide 57
	Slide 58
	Slide 59
	Slide 60
	Slide 61
	Slide 62
	Slide 63
	Slide 64
	Slide 65
	Slide 66
	Slide 67
	Slide 68
	Slide 69
	Slide 70
	Slide 71
	Slide 72
	Slide 73
	Slide 74

