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APRESENTAÇÃO 

Oi, amigo (a)! Tudo bem? 

Seja muito bem-vindo ao Estratégia Concursos! 

Meu nome é Tiago Elias Zanolla, Engenheiro de Produção Agroindustrial de formação.  Estou 

envolvido com concursos públicos desde 2009, ano em que prestei meus primeiros concursos. 

Aproveito, e já lhe convido a me seguir nas redes sociais: 

Atualmente, resido em Cascavel e, desde 2011, sou servidor do Tribunal de Justiça do Estado 
do Paraná, exercendo o cargo de Técnico Judiciário Cumpridor de Mandados.  

Hoje estou aqui para compartilhar com vocês um pouco do nosso material de Engenharia de 

Produção para concursos. 

O tema proposto é o "10 coisas que não aprendi na faculdade, mas que caem em provas ". 

A proposta reflete exatamente o que encontrei quando fui produzir o nosso material, pois, era 

impressionante o tanto de temas que não tinha a menor ideia do que era. Aliás, eram bem mais 

que 10. 

Nesse material, vamos compartilhar itens que sempre estão presentes em prova e não de 

dificuldade mediana. 

O estudo completo e aprofundado, você pode encontrar no curso completo disponível no 

Estratégia Concursos. 

Espero que goste. 

Com gratidão, Tiago! 

proftiagozanolla
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1º TEMA - ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO 

Produção – Conjunto de atividades que levam a transformação de alguma coisa em algo 

com maior valor agregado. 

 

 

O primeiro tema tem justamente a ver com a "introdução" a administração da produção. 

A produção em si é o conjunto de atividades que levam a transformação de alguma coisa em 

algo com maior valor agregado. Mas, o processo de produção pode ter como resultado um 

produto ou um serviço. 

Assim, podemos ter duas funções:  

 

Tanto em empresas de manufatura quanto de serviços há três partes básicas: Entradas (inputs), 

processos e saídas (outputs).  
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Em outras palavras, o sistema produtivo do tipo input-transformação-output utiliza os recursos 

(entradas), processa-os e os transforma em produtos (saídas).  

E aí chegamos nas diferenças entre bens e serviços como outputs .Na visão de SLACK et al, 

cada um tem peculiaridades próprias: 

TANGIBILIDADE - Ser tangível é algo corpóreo, concreto, que pode ser tocado. Os bens físicos 

são tangíveis, porque geralmente podem ser tocados. Por outro lado, os serviços são abstratos 

e intangíveis, porém nem sempre.  

ESTOCABILIDADE – Como os bens são tangíveis, podem ser estocados. Já os serviços 

geralmente não são estocáveis, por isso tem como característica a perecibilidade. 

TRANSPORTABILIDADE – Em razão de sua tangibilidade, os bens físicos podem ser 

transportados. Em contraste, apesar dos meios de produzir serviços possam ser transportados, 

os serviços em si não o são. 

SIMULTANEIDADE – Também conhecido como inseparabilidade, os bens físicos são 

produzidos antes de o consumidor adquirir. São fabricados, estocados, mais tarde vendidos e, 

por fim, consumidos. Já os serviços são produzidos simultaneamente com o seu consumo.  

CONTATO COM O CLIENTE – Os serviços são produzidos e consumidos simultaneamente e 

pressupõem uma relação de contato direto entre empresa/consumidor.  
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QUALIDADE – Sob a perspectiva do cliente, a percepção da qualidade dos serviços é maior 

do que as dos produtos físicos.  

PERECIBILIDADE - Os serviços são perecíveis, não podem ser estocados e, se não forem 

usados, estarão perdidos.  

VARIABILIDADE – Também chamado de Heterogeneidade, implica uma dificuldade de 

uniformização, na medida em que os serviços são altamente variáveis e dependem de quem 

os executa e de onde são prestados. Quanto aos bens existe uma maior uniformidade de 

produção, ou seja, são, via de regra, invariáveis. 

 

A aplicação em produtos ou serviços funciona assim: 

 

CARACTERÍSTICA  Produtos Serviços 

Tangibilidade Sim Não 

Estocabilidade Sim Não 

Transportabilidade Sim Não 

Simultaneidade  Não Sim 

Contato com o Cliente Baixo Alto 

Qualidade Menor Maior 

Perecibilidade Não Sim 

Variabilidade Baixa Alta 

 

Acerca desse assunto, as questões de prova tendem a perguntar sobre as características 

exclusivas dos bens e serviços resultantes de um processo de transformação: 

CARACTERÍSTICA Produtos Serviços 

Tangibilidade Exclusivo 
Não aplicável. Serviços são 

Intangíveis 
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Estocabilidade Exclusivo 
Não aplicável. Serviços são 

Perecíveis, por isso é impossível 

fazer estoques 

Transportabilidade Exclusivo 
Não aplicável em razão da 

simultaneidade 

Simultaneidade 
Não aplicável. Produtos 

são produzidos antes da 

demanda 

Exclusivo 

Contato com o Cliente Muito pouca ou nenhuma 
Relação Direta com o 

consumidor 

Qualidade Menos Perceptível Mais perceptível 

Perecibilidade 
Não aplicável. Produtos 

são estocados 
Exclusivo 

Variabilidade 
Produtos em maior 

uniformidade 

Altamente aplicável, pois cada 

serviço é único 

 

 

 

2º TEMA - GESTÃO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO E OPERAÇÕES 

Processos são atividades realizadas em uma sequência lógica com o objetivo de produzir algo 

(manufatura ou serviços). Basicamente, o fluxo é o seguinte: 
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Apesar da maioria das operações serem similares, existem quatro dimensões relevantes que os 

diferem. São os chamados 4 Vs da Produção: 

Item Conceito 

VOLUME Quanto mais se produz, menor o custo da produção. 

VARIEDADE Oferece uma gama de produtos/serviços em detrimento do volume 

VARIAÇÃO 
Mudanças em virtude da variação dos níveis de demanda (ou constância 

de demanda - invariedade)  

VISIBILIDADE O quanto a operação é percebida pelo cliente 

 

Além disso, é importante tratar da classificação dos processos produtivos. 

A classificação dos processos produtivos pelo tipo de operação leva em conta as características 

de cada processo, ou seja, seu volume e sua variedade. Por exemplo, quando o volume é baixo, 

a variedade é maior. Quando a variedade é menor, o volume é maior.  

São os ditos sistemas de produção em manufatura e classificam-se em contínuos e discretos. 

Os discretos são subdivididos em sistemas de produção em manufatura: de produção em 

massa; de produção em lotes; de jobbing; ou por projeto. 

 

Os processos discretos envolvem a produção de bens que podem ser individualizados, em 

lotes ou unidades, podendo ser identificados visualmente. 

 Produção em Massa – os processos repetitivos em massa têm como característica 

essencial a produção em grande escala, o alto grau de padronização e a baixa variação 

do produto final. 
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É um processo padronizado e não guarda relação com os pedidos dos clientes, pois as 

variantes do produto final não afetam o processo básico da linha produtiva. Um exemplo 

disso é a fabricação de celulares. As variações de cor, de memória RAM e de capacidade 

de armazenamento. 

 

 Produção por Jobbing – é caracterizada por produtos sob encomenda. Tem altíssimo 

grau de variedade e baixos volumes. Por atender às necessidades dos clientes, a maioria 

dos produtos será única. No jobbing, os produtos compartilham as máquinas com 

diversos outros produtos. Como exemplo, podemos destacar as marcenarias, a 

alfaiataria, a gráfica etc. 

 

 Produção em Lotes – Também conhecido como sistema de processamento em 

bateladas ou intermitentes, pode parecer com a produção por jobbing, porém, sem o 

mesmo grau de variedade. Sua característica marcante é a produção em determinada 

quantidade de determinado produto (sempre tem mais de um produto), tendo, por isso, 

maior variedade do que outros tipos de processos.  

O sistema produtivo é flexível, uma vez que as máquinas são do tipo genéricas 

(universais), podendo ser ajustadas (setup) para produzir determinado produto. Como 

exemplo, citamos a indústria de peças, de componentes eletrônicos ou de carros. 

 Produção por Projeto – A produção por projeto tem baixo volume e lida com itens 

bastante customizados, atendendo com quantidades, prazos e necessidades específicas 

dos clientes (grandes projetos), sendo que cada projeto é único. 

 

Via de regra, o tempo para produção do produto é relativamente longo, sem contar que tem 

recursos e tempo dedicados àquele projeto específico. Os prazos de início e de fim são bem 

definidos e o intervalo de tempo entre um e outro produto é longo. Exemplo: construção de 

turbinas, de navios, construtoras, desenvolvimento de software para uma empresa etc. 
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Os processos de produção contínuos têm como característica principal a produção contínua, 
alto grau de automação e tecnologia e a produção de bens que não podem ser identificados 
individualmente. Via de regra, operam em volumes ainda maiores e em menor variedade que 

na produção em massa.   

Em linhas gerais, processa produtos líquidos ou gasosos. Um exemplo clássico são as refinarias 

de petróleo, as unidades geradoras de energia etc.  

Os processos são altamente uniformizados; e o fluxo, altamente previsível. Há grande 

investimento de capital e a mão de obra é pequena, pois é empregada apenas para a 

manutenção e pequenos ajustes nas instalações. 

Esse assunto é bastante cobrado em provas. Quero que você use o quadro abaixo para facilitar 

na hora de resolver as questões. 

Tipo de 
produção 

Customização Produtividade Variedade 

Em massa Não (Alta 
padronização) 

Grande escala Baixa 

Lote (bateladas) Média Médio Médio 

Jobbing Alta (Produtos sob 
encomenda) 

Baixo Alta 

Projeto Altíssima Baixo Altíssima 
Contínuo Não Altíssima Quase zero 
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3ª TEMA - ENGENHARIA DE MÉTODOS 

A Engenharia de Métodos tem origem na área de estudo dos Tempos e Movimentos. Segundo 

Souto1, a Engenharia de Métodos estuda e analisa o trabalho de forma sistemática, 

objetivando desenvolver métodos práticos e eficientes buscando a padronização do processo. 

São dois grandes campos a serem estudados: 

Estudo do Método 
(estudo dos movimentos) 

Realiza a análise para determinar o melhor método para 

a execução de determinada tarefa. 

Medição do Trabalho 
(estudo dos tempos) 

Com base no método aplicado, determina o tempo 

ideal para se executar uma tarefa específica. 

 

O estudo do trabalho permite determinar o tempo-padrão para a execução das tarefas. Esse 

padrão permite definir os custos-padrões que servem para estipular os custos de fabricação, 

indicar os orçamentos, a capacidade produtiva, ou estimar o custo de um novo 

produto/processo. 

Entre os principais, cito os seguintes: 

 

Determinação do número de ciclos a serem cronometrados 

De praxe, são realizadas até 20 cronometragens para determinar o tempo padrão de uma 

operação. Todavia, a maneira mais correta de verificar o número de ciclos a serem 

cronometrados é por meio da expressão do intervalo de confiança da distribuição por 

amostragem. 

 

1 SOUTO, M. S. M. Lopes. Apostila de Engenharia de métodos. Curso de especialização em Engenharia 
de Produção – UFPB. João Pessoa. 2002. 
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𝑛 = #
𝑧	 × 	𝑅

𝐸𝑟	 × 	𝐷! 	× 	𝑋,
-
!
 

Em que: 

n = número de ciclos a serem cronometrados  

z = coeficiente da distribuição normal padrão para uma probabilidade determinada 

R = amplitude da amostra  

Er = Erro relativo da medida 

𝐷!	= coeficiente em função do número de cronometragens realizadas preliminarmente 

𝑋= média da amostra 

 

Determinação do Tempo Normal (TN)] 

O tempo normal é a análise da velocidade com que um trabalhador realiza suas tarefas com 

desempenho-padrão.  

O tempo é cronometrado em velocidade e ritmo normal. A fórmula utilizada é a seguinte: 

𝑇𝑁 = 𝑇𝐶	 × 	𝑣 

Em que: 

TN = Tempo normal 

TC = Tempo cronometrado 

v = Velocidade do operador - é determinada pelo cronometrista. O valor é definido 

subjetivamente e ao qual é atribuído um valor 100 (ou 100%). 
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Tempo Padrão (TP) 

Depois de calculado o tempo normal, pode-se calcular o tempo padrão. Todavia, não se pode 

conceber que um funcionário trabalhe o dia todo sem interrupções. Assim, na medição, devem 

ser consideradas as interrupções do trabalho para atender às necessidades pessoais e 

proporcionar descanso ao trabalhador (aliviar a fadiga). 

A fórmula do tempo padrão é dada pela expressão 

𝑇𝑃 = 𝑇𝑁	 × 	𝐹𝑇 

Em que: 

TP = Tempo padrão 

TN = Tempo Normal 

FT = Fator de Tolerância  

 

Fator de Tolerância (FT) 

Tolerância para atendimento das Necessidades Pessoais – O tempo considerado é de 

aproximadamente 2 a 5% da jornada de trabalho. Para uma jornada padrão de 8 horas, são 

consideradas de 10 a 24 minutos de parada para atender às necessidades pessoais. Acho válido 

ressaltar que essa tolerância pode variar de indivíduo para indivíduo, do local em que os 

trabalhos são realizados. 

Tolerância para alívio da fadiga – a fadiga é proveniente da natureza do trabalho realizado e 

das condições ambientais da organização. O método mais utilizado na literatura é o proposto 

por Benjamin Niebel, em seu livro Motion and Study. 

A fórmula do fator de tolerância é dada pela seguinte expressão: 

𝐹𝑇 = 	 !
!"#

  

Onde: 



 

 

 

 

   13 
61 

FT = fator de tolerância. 

p = tempo de intervalo dado dividido pelo tempo de trabalho (% do tempo ocioso).  

 

Tempo padrão de atividades acíclicas (TPA)  

Quando a manufatura depende de uma sequência de operações, deve-se determinar o tempo 

padrão de cada operação e, em seguida, somar todos esses tempos. Deve-se, ainda, levar em 

consideração os tempos de setup e de finalização. 

Para determinar o tempo padrão em atividades acíclicas, utiliza-se a seguinte expressão: 

𝑇𝑃𝐴 = 	+
𝑇𝑆
𝑞 . +

(∑𝑇𝑃𝑖) + (
𝑇𝐹
𝑙 ) 

Em que:  

TS = tempo padrão de setup  

q = quantidade de peças para as quais o setup é suficiente  

TPi = tempo padrão da operação  

TF = tempo padrão das atividades de finalização  

l = lote de peças para que ocorra a finalização 

 

Tempo padrão para lote de uma mesma peça 

Para obter o resultado, leva-se em consideração o número de setup e o número de finalizações. 

𝑇𝑃𝐿 = (𝑛	 × 	𝑇𝑆) + 𝑝	 ×	(∑		× 	𝑇𝑃𝑖) + (𝑓	 × 	𝑇𝐹) 

Em que:  

n = número de setups que devem ser feitos  

TS = tempo padrão de setup  

p = quantidade de peças do lote 

TPi = tempo padrão da operação  
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f = número de finalizações que devem ser feitas  

TF = tempo padrão das atividades de finalização  

 

Tempo total de operação (T) 

O tempo total de uma operação é calculada pela expressão 

𝑇 = 𝑑	 × 	ℎ	 × 	𝑛	 × 	𝑝" 

Em que: 

d: multiplicando o número de dias de observação 

h: número de horas de trabalho diárias em cada turno 

n: número de trabalhadores em observação 

𝑝": pela proporção pi correspondente a essa atividade. 

4ª TEMA - GESTÃO DA MANUTENÇÃO 

Manutenção é o conjunto de ações com a finalidade de manter em funcionamento as 

instalações e os equipamentos de forma a assegurar a produtividade e a segurança da 

operação, evitando falhas ao cuidar de suas instalações físicas. 

A atividade de manutenção aumenta o desempenho, reduz custos e aumenta a vida útil dos 

equipamentos.  

Aumento do Desempenho 

Redução de Custos 
Mantém a linha de produção funcionando 

Vida útil 
Por meio da manutenção, o ciclo de vida é 

maior 

 

Dentro do tema, quero destacar a item "engenharia de confiabilidade". 
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É o ramo da engenharia centrado para o estudo da confiabilidade dos sistemas. Inicialmente, 

foi criada para identificar defeitos em produção de larga escala, tem sido hodiernamente 

utilizada como um grande avanço na gestão da manutenção, com a finalidade de aumentar a 

disponibilidade dos equipamentos e a produtividade. 

A abordagem se dá de duas formas: 

 Qualitativa – estuda as falhas e as suas consequências. É a abordagem da manutenção 
centrada na confiabilidade; 

 Quantitativa – cuida da medição das falhas, tempos, paradas e custos da manutenção. 

 

Manutenção Centrada na Confiabilidade (MCC) 

A visão trazida pela MCC é que a manutenção passou a ser considerada como planejamento e 

controle. Mede-se o desempenho por meio da observação da frequência de falhas, a 

probabilidade que uma falha não ocorra e o período de vida útil disponível. 

 

Taxa de Falhas (λ) 

A falha é a perda da função do equipamento.  O estudo das falhas constitui parte essencial da 

Manutenção Centrada na Confiabilidade. 

Para SIQUEIRA (2005), as falhas são classificadas de acordo com o efeito que provocam sobre 

a produção: 

 

A taxa de falhas mede a concentração de ocorrências dessas falhas. 
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As taxas de falhas (λi), que representam o número de falhas (Ni) num determinado período de 

tempo (T), se comportam de maneira diferente no decorrer da vida do equipamento.  

𝜆" =
𝑁"
𝑇

 

 

Confiabilidade (Reliability – R) 

Para NASA (2000), confiabilidade é a “probabilidade de que um item irá sobreviver a um 

determinado período de funcionamento, nos termos especificados de condições de 

funcionamento, sem falhas”. 

A probabilidade faz referência ao tempo que o equipamento irá desempenhar sua função sem 

falhas. Uma maior taxa de confiabilidade está atrelada a uma baixa probabilidade de falhas, e 

vice e versa. 

 

NEUMANN ensina que “a confiabilidade de um sistema é afetada pela confiabilidade dos seus 

componentes e pelo tipo de interligação. A interligação entre componentes pode ser serial ou 

paralela. Na interligação em série, o equipamento mais fraco é mais importante, na interligação 

paralela eles têm a mesma importância.” 

 Configuração em série: Na configuração em série, todos os componentes devem estar 
em funcionamento para que a operação seja realizada. 

 

Maior a taxa de 
Confiabilidade

Índice OEE

Menor a probabilidade 
de falhas

Menor a taxa de 
Confiabilidade

Maior a probabilidade 
de falhas

FnF1 F2 Fn Fn

F1
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O cálculo da confiabilidade em série se dá pelo cálculo:  

R = (𝑅#		x	𝑅!		x		𝑅$		x		𝑅%	) 

 

 Configuração em Paralelo: Nessa configuração, o sistema falha se todos os 
componentes falharem. A operação é realizada mesmo se apenas um dos componentes 
estiver em funcionamento. 

 

O cálculo da confiabilidade em paralelo é a seguinte: 

𝑅'()(*+*, = 1 − [(1 − 𝑟#) x (1 − 𝑟!) x (1 − 𝑟-) 

Disponibilidade – D (Availability – A) 

Disponibilidade é o tempo em que os componentes estão disponíveis para operação. É a 

relação entre o tempo de vida útil deste sistema e seu tempo total de vida; assim, obtêm-se a 

fração de tempo em que o componente (sistema) está operacional (up) (NEUMANN). 

A disponibilidade indica a probabilidade de que o equipamento esteja disponível para a 

produção (RAUSAND e HOYLAND, 2004). 

𝐷𝐼𝑆𝑃	 =
𝑀𝑇𝐵𝐹

(𝑀𝑇𝐵𝐹 +𝑀𝑇𝑇𝑅) 

 

A doutrina define, ainda, três tipos de disponibilidade: 

 Disponibilidade Inerente: É considerado paralisação apenas o tempo ativo de reparo. 

F1

F2

Fn
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𝐷𝐼𝑆𝑃" =
𝑇𝑀𝐸𝐹

(𝑇𝑀𝐸𝐹 − 𝑇𝑀𝑃𝑅) 

 

 Disponibilidade Executada: O tempo de paralização considerado inclui tanto o tempo 
ativo de reparo quanto o tempo administrativo presentes nas ações da manutenção. 

𝐷𝐼𝑆𝑃. =
𝑇𝑀𝐸𝑀

(𝑇𝑀𝐸𝑀 − 𝑇𝑀𝑃𝑀) 

 

 Disponibilidade Operacional: Considera-se apenas o tempo em que o equipamento, o 
sistema ou a instalação estiveram em operação, Equação 3. 

𝐷𝐼𝑆𝑃/ =
𝑇𝑀𝐸𝑀

(𝑇𝑀𝐸𝑀 − 𝑇𝑀𝑃) 

 

Em que:   

• TMEF = Tempo Médio entre Falhas; 
• TMPR = Tempo Médio para Reparo; 
• TMEM = Tempo Médio entre Manutenção; 
• TMP = Tempo Médio de Paralisação; 
• TMPM = Tempo Médio Para Manutenção. 

 

Índice de Disponibilidade (ID) 

É o tempo real de produção dividido pelo tempo programado.  Reflete os eventos (quebra, 

setup etc.) que afetam diretamente a disponibilidade de operação do maquinário. 

Downtime 
Ocorrências não esperadas que afetam a 

disponibilidade de operação dos 

equipamentos. 
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Tempo 
Operacional 

Execução de paradas planejadas e 

produção. 

 

 

Índice de Produtividade (IE) 

O índice de performance avalia a velocidade de produção real comparada com a velocidade 

nominal (velocidade teórica máxima - projetada). 

As perdas 3 e 4 definem o índice de eficiência do equipamento.  

𝐼𝐸 =
𝑇𝑂 − (∑𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎	3	𝑒	4)

𝑇𝑂  

 

Índice de Qualidade (IQ) 

Define a percentagem de itens em conformidade com os padrões de qualidade definidos pela 

organização. 

As perdas 5 e 6 definem o índice de qualidade: 

𝐼𝑄 =
𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒	𝑑𝑒	𝑖𝑡𝑒𝑛𝑠	𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 − (∑𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎	5	𝑒	6)

𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒	𝑑𝑒	𝑖𝑡𝑒𝑛𝑠	𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠  

5º TEMA – PROCESSO DECISÓRIO 

De forma genérica, tomar uma decisão é fazer uma escolha entre duas ou mais alternativas. 

Essa tomada pode ser simples ou complexa, a depender das variáveis envolvidas. 

Em regra, as decisões com inércia pequena, são aquelas de curto prazo e, consequentemente, 

pequena alocação de recursos e assim sucessivamente: 
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Decisões Inércia 
Alocação de  

Recursos 
Grau de  
Incerteza 

Probabilidade de 
erro 

Curto prazo Pequena Pouca Baixo Baixa 

Médio Prazo  Média Média Médio Moderada 

Longo Prazo  Grande Alta Alto Maior 

 

Dentro desse tema, vamos abordar o item "teoria dos jogos" e teorias de escolha e decisão. 

 

Teoria dos Jogos 

Uma situação competitiva ou de conflito acontece quando um estado ou cenário ocorre 

causado pela decisão tomada por outro participante. A análise dos problemas de decisão em 

situações nas quais existem conflitos é efetuada pela Teoria dos Jogos. 

Um jogo é formado pelos seguintes elementos: 

• Jogadores: Dois jogadores tentam decidir, a seu favor, um jogo em que todas as 

alternativas de decisão, denominadas estratégias, são previamente conhecidas e 
representadas por meio de uma matriz. 

• Estratégias: As linhas da matriz contêm as estratégias ou possíveis alternativas de 

decisão do jogador I, enquanto as colunas contêm as estratégias do jogador II. Existem 

M alternativas possíveis para o jogador I e N para o jogador II. 

• Nota: Os dois jogadores podem ter também o mesmo número de estratégias. 

• Resultados ou ganhos (payoffs) do jogo: Estão representados pelos valores  de uma 

matriz. Se um jogador ganha o que o outro perde, isto é,  

A solução ótima de um jogo de soma zero e com dois jogadores seleciona uma ou mais 

estratégias para cada jogador tal que qualquer mudança em uma estratégia escolhida não 

melhora o payoff para o outro jogador. Estas soluções podem estar na forma de uma única 

estratégia ou várias estratégias misturadas de acordo com as estratégias predeterminadas. 
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Ø Critério Maximin (critério Wald) - É um método conservador e se baseia em uma visão 

pessimista do problema (escolhe os cenários menos ruins dentre os piores cenários 

possíveis).  

Ø Critério Maximax - o critério Maximax é um método otimista de tomar decisão. Este 

método analisa cada decisão pelo máximo retorno possível associado àquela decisão. 
 

Além de ambas estratégias, é possível também termos um jogo estável (ou estritamente 

determinado). 

Ø Jogo Estável - Um jogo de duas pessoas é chamado estável ou estritamente 

determinado se e apenas se o menor valor do ganho nas linhas da matriz de resultados 

corresponder ao maior ganho encontrado nas colunas da matriz. Esse ponto é chamado 

ponto de equilíbrio ou ponto de sela (saddle point), e o valor encontrado é o valor do 

jogo, ou seja: 
Ø Maxmin = Minmax = ponto de sela = v = valor do jogo 

 

 

Decisão em Universo Não Mensurável 

Em um universo não mensurável, as probabilidades são desconhecidas. Nesse caso, é a própria 

matriz de informações trazidas pelo problema que fornecerá os elementos para a tomada de 

decisões. Por exemplo: 

Ações 
Estados da Natureza 

Ambiente X Ambiente Y Ambiente Z 

Evento 1 X1 Y1 Z1 

Evento 2 X2 Y2 Z2 

Evento 3 X3 Y3 Z3 
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Critério de Laplace 

O critério Laplace integra as diferentes consequências possíveis de uma decisão em condições 

de incerteza por meio do cálculo da média aritmética das diferentes possibilidades. Segundo 

o critério de Laplace, em que cada estratégia é avaliada por sua respectiva media, podem-se 

classificar os resultados encontrados, em ordem crescente, para se alcançar a melhor solução 

(MENEZES, p. 65) 

Ações 
Níveis da Concorrência 

Média 
Fraca (e1) Média (e2) Forte (e3) 

Outdoor (a1) 12 -6 24 10 

Televisão (a2) 36 12 48 32 

Jornais (a3) -3 60 30 29 

 

Critério Maximax 

Apesar do nome, é um dos critérios mais simples. A solução ideal (ótima)  consiste em escolher 
o mais elevado resultado, dentre os maiores valores da diferentes estratégias, segundo os 
diferentes estados da natureza. Como a decisão busca maximizar dentre os máximos 
resultados, pode-se perfeitamente afirmar que o uso desse critério, próprio a uma pessoa 
decididamente otimista, que dificilmente pode ser considerado como um jogador (MENEZES, 
p. 65).  

Por exemplo, no quadro abaixo, há as ações tomadas e os resultados obtidos: 

 

Ações 
Níveis da Concorrência 

Maiores valores 
Fraca (e1) Média (e2) Forte (e3) 

Outdoor (a1) 12 -6 24 24 

Televisão (a2) 36 12 48 48 

Jornais (a3) -3 60 30 60 
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Tabela 1: MENEZES, Adaptado de Jokung-Nguéna (2001) 

Nesse caso, segundo o critério MAXIMAX, classifica-se os resultados por ordem crescente e 

seleciona-se a estratégia de Jornais, pois é a que proporciona o resultado ótimo (máximo). 

 

Critério de Wald (Maximin) 

Praticamente, é o inverso do Maximax, pois tem-se como solução o mais elevado resultado dentre os menores 
valores alcançados pelas diferentes estratégias, segundo os diferentes estados da natureza. Por essa razão, é o 
método mais conservador de tomar decisões. 

Ações 
Níveis da Concorrência Menores 

valores Fraca (e1) Média (e2) Forte (e3) 

Outdoor (a1) 12 -6 24 -6 

Televisão (a2) 36 12 48 12 

Jornais (a3) -3 60 30 -3 

Tabela 2: MENEZES, Adaptado de Jokung-Nguéna (2001) 

Após a classificação, a melhor estratégia segundo este critério é a estratégia de publicidade 
pela televisão, uma vez que esse é o maior resultado dentre os menores possíveis.  

 

Critério de Hurwicz 

O Critério de Hurwicz pondera assimetricamente os valores máximos e mínimos. 

O pior valor, ponderado pelo coeficiente (�) e o melhor valor, ponderado pelo coeficiente (1–�). O chamado 

coeficiente de Hurwicz resulta, portanto, da maximização da soma das ponderações estabelecidas. Esse 

coeficiente � expressa o grau de pessimismo de quem deve decidir e varia dentro do intervalo [0,1]. Não e� 

difícil perceber que quando �=0, retorna-se ao critério de Maximax, e quando �=1, tem-se de volta o 

critério de Maximin de Wald.  

 

Ações  
Níveis da Concorrência  Com α = 1/3  

Fraca (e1) Média (e2) Forte (e3) Pior Melhor Soma 

Outdoor (a1)  12 -6 24 -2 16 14 
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Televisão (a2)  36 12 48 4 32 36 

Jornais (a3)  -3 60 30 -1 40 39 

 

Critério de Savage 

Também chamado de critério de perda de oportunidade minimax (ou pesar minimax) é 

baseado no maximin, entretanto mais moderado. Savage incorporou uma função 

arrependimento que mede o ressentimento de uma decisão errada quando da escolha da ação. 

Dessa forma, considerando cada estado da natureza, estima-se a função de arrependi- mento pela 

diferença entre os resultados das ações disponíveis e o melhor resultado possível e realizado. A melhor 

ação de cada estado da natureza serve, portanto, de base para mensurar as funções de arrependimento. 

Essa função é expressa pela agregação dessas diferenças, segundo as diferentes estratégias possíveis. A 

estratégia ótima será então aquela que proporciona o menor grau de arrependimento (MENEZES, p. 67).  

Ações  

Níveis da Concorrência  Funções de Arrependimento  

Fraca (e1) Média (e2) 
Forte 
(e3) 

Para e1 Para e2 Para e3 

Soma Rmelhor -
Ra1 

Rmelhor -
Ra2 

Rmelhor -
Ra3 

Outdoor (a1)  12 -6 24 24 66 24 114 

Televisão (a2)  36 12 48 0 48 0 48 

Jornais (a3)  -3 60 30 39 0 18 57 

Após a realização das diferenças entre o resultado de cada ação e o resultado da melhor ação possível, em 

cada estado da natureza, procede-se à agregação dessas diferenças para se chegar às estimativas das 

funções de arrependimento. Pelo critério de Savage, a escolha ótima deve recair na publicidade realizada 

pela televisão (ação a
2
), pois esse é o resultado  que proporciona o menor grau de arrependimento.  

 

Teoria Critério 
Laplace Todos os estados da natureza igual probabilidade de ocorrência. Calcula a média 

aritmética. 
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Maximin 
(Wald) 

Escolhe o melhor do cenário mais pessimista, com natureza hostil (é sempre 

esperado o estado da natureza que mais pode prejudicar, ou seja, espera-se o 

mínimo retorno possível associado). Por isso é o mais conservador. 

Maximax Escolher  o mais elevado resultado, dentre os maiores valores da diferentes 

estratégias, segundo os diferentes estados da natureza. 

Savage É um pessimismo moderado. A matriz de decisão é substituída pela matriz de 

arrependimento/pesares. Estima-se a função de arrependimento pela diferença 

entre os resultados das ações disponíveis e o melhor resultado possível e 

realizado. A melhor ação de cada estado da natureza serve, portanto, de base 

para mensurar as funções de arrependimento. 

Hurwicz Definição de parâmetro entre 0 e 1 que permite refletir sobre as atitudes (da 

pessimista a otimista). Resulta, portanto, da maximização da soma das 

ponderações estabelecidas. 

6º TEMA – ANÁLISE DA DEMANDA 

Demanda deve ser entendida como a predisposição do mercado consumidor em adquirir 

determinada quantidade de produtos/serviços. 

E por que calculá-la? Em apertada síntese, as empresas, via de regra, não podem esperar até 

que os pedidos sejam concretizados para determinar a quantidade de equipamentos e de mão-

de-obra. Isso significa que as organizações tendem a produzir antes da compra com base em 

projeções. 

A análise da demanda é de vital importância para uma empresa, desde aspectos estruturais 

(inclusive sua rede) a estratégias de mercado. Infere-se que as áreas mais envolvidas na previsão 

de demanda são o Departamento de Marketing e o Departamento de Produção. 

Inclusive, a previsão da demanda é utilizada em entidades com ou sem fins lucrativos. Explico. 

Na sem fins lucrativos, também é necessário o planejamento das operações de maneira que 

disponha de estrutura para desempenhar sua atividade fim. 

Tipos de Previsão - É possível classificar os métodos de previsão segundo critérios variados, 

mas a classificação mais simples provavelmente é aquela que leva em conta o tipo de 

abordagem usado, ou seja, o tipo de instrumentos e conceitos que formam a base da previsão.  
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Nesse contexto, é particularmente importante saber o que ocorre nos níveis de previsão: 

PREVISÃO DE CURTO PRAZO (Até 3 meses) – nesse modelo de previsão, a ideia de que o 

futuro é uma continuação do passado é mais aceita (as tendências do passo próximo são 

tendências para o futuro próximo). Para isso, utiliza-se a correlação entre vendas passadas e 

são analisadas pelos modelos INTRÍSECOS (séries temporais simples); 

PREVISÃO DE MÉDIO PRAZO – Quando o horizonte temporal é alongado, é mais improvável 

que os padrões de demanda sejam repetidos. Nesse ponto, adota-se o modelo EXTRÍNSECO 

(causais) para a previsão; 

PREVISÃO DE LONGO PRAZO – Quando o horizonte temporal é ampliado ainda mais (anos), 

é muito pouco provável que a demanda do passado irá se repetir no futuro.  

Nesses casos, adota-se a hipótese de que o futuro não guarda relação direta com o passado, pelo menos 

não em relação que possa ser modelada matematicamente. A previsão, muitas vezes, necessita ser 

derivada, portanto, da opinião de especialistas, para o que se utilizam métodos específicos para chegar a 

um consenso sobre essas opiniões (CORRÊA e CORRÊA). 

PREVISÃO PRAZO TÉCNICA USO 

CURTO PRAZO 0 – 3 meses Séries temporais Produtos ou serviços 

individuais 

MÉDIO PRAZO 3 meses – 2 

anos 

Modelos causais ou 

Julgamento 

Vendas totais ou por 

grupo de produtos 

LONGO PRAZO +2 anos Modelos causais ou 

Julgamento 

Vendas totais 

Na essência de cada uma das previsões, está o grande desafio de PREVER A DEMANDA, 

literalmente. As observações da demanda formam um padrão denominado de SÉRIES 

TEMPORAIS que, segundo RITZMAN,  pode ser dividida em cinco padrões básicos: 

FORMA PADRÃO FUNCIONAMENTO 

Pode ser previsto. 

Combinam em graus 

variados para definir o 

Horizontal flutuação de dados em torno de uma média 

constante; 

Tendencial O aumento ou a redução sistemática na média 

das séries ao longo do tempo 
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padrão de tempo 

fundamental 

Sazonal Um padrão de aumentos ou reduções na 

demanda que pode ser repetido, dependendo 

da hora, do dia, da semana, do mês ou da 

estação. 

Cíclico Os aumentos ou reduções graduais menos 

previsíveis na demanda por período mais longo 

do tempo (anos ou décadas) 

Não pode ser previsto. 

Resultado de causas 

eventuais. 

Aleatório Variação imprevisível da demanda 

Padrão de séries temporais (Adaptado pelo autor de RITZMAN, p. 437) 

O funcionamento desses padrões é o seguinte: 

 

 

Padrão de séries temporais (RITZMAN, p. 438) 
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Métodos Qualitativos - Os métodos qualitativos baseiam-se no julgamento e na experiência 

de pessoas que possam, por suas próprias características e conhecimentos, emitir opiniões 

sobre eventos futuros de interesse (MOREIRA, 1998). 

Basicamente, são SUBJETIVOS. Eles são indicados quando não há série histórica que sirva de 

base para uma decisão.  

MÉTODO FUNCIONAMENTO 

Predição Critério totalmente subjetivo (aposta, sentimento, visão etc). 

Opinião de 
Executivos 

O júri de executivos (ou especialistas)  trata da troca de opiniões, 

experiências e conhecimentos técnicos da diretoria. 

Pesquisa de 
mercado 

Busca determinar o interesse do consumidor externo criando e testando 

hipóteses 

Estimativa de 
Vendas 

Opinião pessoal da equipe de vendas (geralmente é a meta) 

Método Delphi Busca o consenso de grupo de especialistas (anônimos) 

Indicadores 
Econômicos 

Busca descobrir a  relação ambiente econômico com a demanda de seus 

produtos. 

Métodos Quantitativos ou Matemáticos - Se o período coberto for suficientemente 

longo, o padrão de demanda resultante permite distinguir quatro comportamentos ou efeitos 

associados com uma série temporal (MOREIRA, 1998): 

a) Efeito de tendência. Confere à demanda uma tendência a crescer ou a decrescer com o tempo. Pode 

ocorrer, também, de a demanda manter-se estacionária, variando sempre em torno de um valor médio. 

b) Efeito sazonal (ou estacional). Representa o fato de que a demanda de muitas mercadorias assume 

comportamentos semelhantes em épocas bem definidas do ano. Por exemplo, em um gráfico, parte do 

seu aspecto de "dente de serra" pode ser atribuído ao efeito sazonal. 

c) Ciclo de negócios. Constitui-se em flutuações econômicas de ordem geral, de periodicidade variável, 

decorrentes de uma multiplicidade de causas ainda em debate. São movimentos típicos das economias 

capitalistas modernas, de difícil previsão.  

d) Variações irregulares ou ao acaso. Como o nome indica, são variáveis devidas a causas não-identificadas, 

que ocorrerem no curto e no curtíssimo prazos, diferentemente dos ciclos de negócios. Pelo simples fato 

de ocorrerem ao acaso, tais variações não podem ser previstas por nenhum modelo de previsão. 
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Decomposição das Séries Temporais - A decomposição das séries objetiva isolar os 

componentes para que possam ser tratados de forma individual. Basicamente, existem dois 

modelos: 

Modelo Aditivo - a série é composta pela soma de seus componentes. Cada uma das 

quantidades é expressa em valores em unidade de demanda: 

𝒀 = (𝑻) + (𝑺) + (𝑪) + (𝒊) Y = valor da série (demanda prevista) 
T = componente de tendência 
S = componente de sazonalidade 
C = componente cíclica 
i = resíduo devido a flutuações irregulares  

OBS: As quantidades são expressas unidades da demanda que somam 

 

Modelo Multiplicativo - é representado pela multiplicação de seus componentes. Nesse 

modelo, apenas a tendência T é expressa em unidades de demanda, sendo as demais 

quantidades expressas em porcentagens dessa tendência.  Na prática, é o mais utilizado: 

𝒀 = (𝑻)	×	(𝑺) 	×	(𝑪) 	×	(𝒊) Y = valor da série (demanda prevista) 
T = componente de tendência 
S = componente de sazonalidade 
C = componente cíclica 
i = resíduo devido a flutuações irregulares  

OBS: Apenas T é expresso em unidades da demanda. As demais são expressas em percentagem. 

Na prática, o modelo multiplicativo é o mais utilizado. Inclusive, ele pode ser utilizado em um 

horizonte temporal curto. Nessa hipótese, a análise estaria na mesma fase do ciclo de negócios, 

ou seja, C = 1. Portanto, seria representado pela seguinte função simplificada: 

𝒀 = (𝑻)	×	(𝑺)	 Y = valor da série (demanda prevista) 
T = componente de tendência 
S = componente de sazonalidade 
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OBS: S, nesse caso, já incorporaria o efeito sazonal e as variações ao acaso. 

Pulsos e Passos - Algumas séries a serem analisadas apresentam “mudanças repentinas”. Ao 

observar tal acontecimento, é necessário identificar uma explicação plausível, pois, do 

contrário, os modelos de previsão estarão arruinado. 

PULSO PASSO 

Mudança temporária repentina 

 

Mudança permanente repentina 

 

Valores Discrepantes - Aquelas mudanças que não puderem ser explicadas em séries 

temporais são chamadas de valores discrepantes.  Tais valores podem influenciar 

significativamente a análise da série e afetar o modelo de previsão. 

 

 

Método das Médias - Os métodos, em geral, são chamados de métodos das médias. 

Moreira (1998), explica algumas peculiaridades: 

a)  a previsão é sempre obtida por intermédio de algum tipo de média que leva em conta valores reais 

anteriores da demanda;  
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b)  ao contrário do que acontece com as regressões, se pode prever um período à frente, embora seja 

possível conceber adaptações para se obter um maior número de previsões futuras;  

c)  as médias são móveis, o que significa que, a cada nova previsão, são abandonados (ou mais fracamente 

ponderados) os valores mais antigos da demanda real e incorporados os mais novos.  

 

A forma de cálculo das médias permite a distinção entre os vários modelos e dependem do 

tipo de demanda. 

Demanda Estável – Sendo a demanda estável, a ciclicidade também é estável, assim como a 

projeção futura. 

 

Figura 1: Correa e Correa (2009) 

Demandas Instável – Sendo a demanda instável, a sazonalidade/ciclicidade também é. 

 

Figura 2: Correa e Correa (2009) 

Os ciclos sazonais estão ligados ao intervalo de sua série. Por exemplo, dados mensais normalmente 

abrangem trimestres e anos. Uma série mensal pode mostrar um ciclo trimestral significativo com uma 
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caída no primeiro trimestre ou um ciclo anual com um pico em cada Dezembro. Declara-se que as séries 

que mostram um ciclo sazonal demonstram sazonalidade. Os padrões sazonais são úteis na obtenção de 

bons ajustes das (IBM) 

 

Média Móvel Simples - A média móvel simples, de fato, é simples. Consiste em calcular 

prever a demanda (futura) com base na média aritmética dos últimos períodos da demanda 

anteriores(n) 

 

𝑴𝑴𝑺 =
𝑺𝒐𝒎𝒂	𝒅𝒂	𝒅𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂	𝒏𝒐𝒔	𝑷𝒆𝒓í𝒐𝒅𝒐𝒔í𝒐𝒅𝒐𝒔

𝒒𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆	𝒅𝒆	𝒑𝒆𝒓í𝒅𝒐𝒔	(𝒏)
 

Esse método  estima a média e remove os efeitos da flutuação aleatória. Assim, quanto maior 

for o tamanho de n, maior é a influência do passado no futuro. Por isso, de praxe, utiliza-se 

somente três períodos anteriores (mas nada impede maior amplitude n). 

 

Cálculo dos Erros de Previsão – Média Simples2 - Todas as demandas possuem um 

fator aleatório que podem ser observados pela mediação de erros de previsão. Em geral, 

calcula-se as características dos erros pela sua amplitude e tendência de viés. 

Amplitude de Erros – Nessa hipótese, a amplitude indicará o tamanho da variação aleatória. 

Cálculo de Erro Simples - é a diferença entre a demanda real e a demanda prevista.  

𝑬𝒊 =	𝑫𝒊 − 𝑷𝒊	 Ei = erro simples de previsão cometido no período i  

Di = demanda observada no período i  

Pi = previsão para o período i  

 

2 Extraído do livro Administração da Produção (PEINADO, Jurandir) 
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Cálculo do erro absoluto: dado pelo módulo do erro simples (desconsiderando o sinal).  

𝑬𝑨 = 	 |𝑬𝒊| Ei = erro simples cometido no período i  

EA = erro absoluto cometido no período i  

 

Cálculo de Desvio Médio Absoluto - representa a média acumulada dos erros absolutos dos 

últimos período. 

𝑫𝑴𝑨𝒏 =	
𝟏
𝒏
= 𝑬𝑨𝒊

𝒏

𝒊%𝟏
 

𝑫𝑴𝑨𝒏 – Desvio médio absoluto no período n 

𝑬𝑨𝒊 = erro absoluto cometido no período i  

 

Cálculo do desvio padrão dos erros da previsão - este desvio padrão representa o desvio da 
diferença entre a demanda ocorrida e a demanda prevista através do modelo, o que é diferente 
do desvio padrão da série de demandas observadas mencionado anteriormente. Desde que o 
componente aleatório da demanda seja distribuído normalmente, o desvio padrão dos erros 
de previsão é definido pela fórmula  

𝑺 = 	$
∑ (𝒆𝒊 − 𝒆))𝒏
𝒊#𝟏
𝒏 − 𝒊

 

𝑺 – Desvio padrão de n períodos 

𝒆𝒊 = erro simples do período i 

𝒆) – Média dos erros simples de n períodos 

 

Tendência de Viés – O erro de viés ocorre quando as variações da demanda efetivamente 
ocorridas, quando comparadas com as previsões, apresentam um comportamento 
estatisticamente não aleatório. Em outras palavras, as diferenças aparecem tendenciosamente 
para cima ou para baixo dos valores reais de uma série temporal, o que pode indicar que a 
previsão da demanda está sendo consistentemente otimista ou pessimista demais (PEINADO).  
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𝑻𝑺𝒏 =	
∑ 𝑬𝒊𝒏
𝒊%𝟏
𝑫𝑴𝑨𝒏

 
𝑫𝑴𝑨𝒏 – Desvio médio absoluto no período n 

𝑬𝒊 = erro simples de previsão do período i 

 𝑻𝑺𝒏 – tendência de viés (tracking signal) do período n 

 

De forma ideal, a tendência de viés deve permanecer entre 4 pontos positivos ou negativos (+ 

4 e -4)3. 

A causa do erro de viés deve ser analisada e identificada para cada período ou intervalo de períodos em 

que isto aconteceu. O ideal é colocar os valores da tendência de viés em um gráfico para melhor 

visualização, conforme abaixo 

 

 

 

Média Móvel Ponderada - A média ponderada é uma variação da simples e deve, da 

mesma forma, ser aplicada somente para demandas que não apresentem tendência ou 

sazonalidade. A característica que difere a simples da ponderada é que nesta se dá um peso 

maior ao último período de demanda, um peso levemente menor ao anterior e assim 

 

3 Alguns autores admitem variação entre –6  e +6) 
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sucessivamente (os valores das demandas próximas são mais importantes do que as mais 

distantes). 

𝑷𝒋 = (𝑫𝟏 ×	𝑷𝑬𝟏) 	+ (𝑫𝟐 ×	𝑷𝑬𝟐) + (𝑫𝒏 ×	𝑷𝑬𝒏) 

𝑷𝒋 – Previsão para o período 

𝑷𝑬𝒊 = peso atribuído a cada período 

𝑫𝒊 – demanda do período i 

Sendo  𝚺𝑷𝑬𝒏 = 𝟏	(𝑎	𝑠𝑜𝑚𝑎	𝑑𝑜𝑠	𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠	𝑑𝑜𝑠	𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜𝑠) 

A grande vantagem desse método é que permite enfatizar a demanda recente em relação as 

mais antigas.  

 

Média Móvel com Suavização Exponencial Simples - Este modelo é uma variação da 

média móvel ponderada que também deve ser aplicado apenas para demandas que não 
apresentem tendência nem sazonalidade. Basicamente, adota-se um peso de ponderação que 

se eleva exponencialmente quanto mais recentes são os períodos. 

O Método é bastante utilizado porque calcula a média da séria atribuindo mais peque que as 

anteriores. É diferente da média ponderada porque requer apenas três itens: previsão de 

último período, a demanda para esse período e um parâmetro suavizador (𝜶), que tem valor 

entre 0 e 1: 

𝑭𝑻1𝟏 = 	α	(demanda do período) + (1-	α) 	× 	previsão	calculada	do	último	período 

Em equação, pode ser representada pela seguinte fórmula: 

𝑷𝒋 = 	𝜶	 ×	𝑫M + (𝟏 − 	𝜶) ×	𝑫𝒋)𝟏 
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𝑷𝒋 – Previsão para o período j 

𝑫 = demanda média dos últimos n períodos 

𝜶 – constante de suavização 

𝑫𝒋 − 𝟏 – demanda real ocorrida no período anterior ao período j 

 

Modelo da Regressão Linear (modelo dos mínimos quadrados) - Este modelo pode 

ser aplicado a séries de demanda com tendência, mas sem sazonalidade. Demandas desta 

natureza podem ser representadas, por exemplo, por produtos que se encontram na fase de 

crescimento (tendência crescente) ou em fase de declínio (tendência decrescente), dentro do 

seu ciclo de vida (PEINADO).  

 

Segundo PEINADO, esse método promove uma regressão linear determinando a reta que 

melhor representa a demanda passada, a extrapolando para o futuro. 

 

A previsão da demanda é obtida por meio da equação da reta, que leva em consideração o 
nível e a tendência das demandas passadas: 

𝑫𝒊 = 	𝒂 + 𝒃 × 𝑷𝒊	 Di = demanda no período i 

a = coeficiente de nível de demanda 
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b = coeficiente de tendência da demanda 

Pi = período i  

 

Sendo os coeficientes calculados por meio das seguintes fórmulas: 

 

𝒂 = 	𝑫M − 𝒃 × 𝑷M	 
 b = (∑ '!	×*!),-	×'.	×	*/		"

!#$
(∑ *!%),-	×	(*/)%			"

!#$
 

a = coeficiente de nível de demanda 

𝑫M − demanda média dos n períodos 

b = coeficiente de tendência da demanda 

Pi = período i 

Di = Demanda no período i 

N = número de períodos considerados 

𝑷M = média dos períodos considerados 

 

A solução desses problemas de soluções múltiplas normalmente gira em torno do paralelismo das retas da 

função objetivo com uma ou mais restrições. Para que ocorra o paralelismo, a proporção entre os 

coeficientes de X1 e X2 deve ser mantida (NEUMANN) 

 

Ah! De modo mais fácil, você pode utilizar o seguinte formato para resolução de questões: 

𝜶 = 	
𝒏𝚺𝐱𝐲 − 	𝚺𝐱𝚺𝐲
𝒏𝚺𝐱𝟐 − (𝚺𝐱)²

  𝜷 = 	𝚺𝐲)	𝐚𝚺𝐱
𝒏

  

Então, para se estimar o valor esperado, usa-se a seguinte equação: 
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𝑽𝑬 = 	𝜶(𝒏 + 𝟏)+ 	𝜷	 

 

Vou te mostrar na questão abaixo: 

 

Modelo de Ajustamento da Demanda - Este modelo pode ser aplicado para séries que 

apresentam nível, tendência e sazonalidade. 

 

O modelo de previsão de demanda por meio do ajustamento sazonal pode ser aplicado para séries 

temporais de demandas que apresentam nível, tendência e sazonalidade. Demandas desta natureza 

podem acontecer, por exemplo, para produtos influenciados pela época do ano, como brinquedos, mais 

vendidos em épocas próximas ao dia das crianças e natal; sorvetes, cuja demanda se concentra no verão; 

agasalhos e cobertores, que, naturalmente, têm maior saída no inverno; material escolar que costuma ser 

mais vendido no inicio e meio do ano letivo. A sazonalidade, em maior ou menor grau, costuma ser uma 

constante no comportamento da demanda, até produtos menos suscetíveis à época do ano, como 

macarrão e doces, podem apresentar aumento de vendas no inverno (PEINADO).  

 

Entretanto, existem outros produtos que tem sazonalidade acentuada, tais como panetones, 
espumantes (sidra), ovos de chocolate etc.  

A previsão da demanda com ajustamento sazonal é obtida utilizando-se a equação da reta 
multiplicada pelo fator de sazonalidade (nível + tendência) x fator de sazonalidade: 

𝑫𝒊 = (𝒂 + 𝒃 × 𝑷𝒊) 	× 	𝑺𝒊	 Di = demanda no período i 

a = coeficiente de nível de demanda 

b = coeficiente de tendência da demanda 

Pi = período i  

Si = fator de sazonalidade do período i 
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7ª TEMA - LOCALIZAÇÃO DE FÁBRICA 

Nenhuma operação existe de forma isolada. A operação faz parte de uma rede interconectada 

com outras operações. São camadas e camadas de operações que interagem uma com a outra 

formando uma rede de relações fornecedores-operações-clientes. 

De um lado, temos os fornecedores, que também tem seus próprios fornecedores. Do outro 

lado, temos clientes que, não necessariamente são clientes finais (tem os seus próprios 

clientes). 

Aqueles fornecedores que suprem diretamente a operação são chamados de fornecedores de 
primeira camada. Os fornecedores dos fornecedores, são de segunda camada. De todo foram, 

alguns fornecedores de segunda camada podem suprir a operação diretamente, contornando 

um elo da rede. 

Do lado oposto, os clientes de primeira camada são os principais consumidores da operação, 

os quais suprem os clientes de segunda camada. Novamente, eventualmente, a operação pode 

suprir diretamente os clientes de segunda camada. 

Nesse contexto, temos: 

• REDE IMEDIATA DE FORNECIMENTO – Os fornecedores e clientes de primeira 
camada, que tem contato direto com a operação, formam a rede imediata; 

• REDE TOTAL DE SUPRIMENTOS – Todas as operações que formam a rede de 
fornecedores de fornecedores e clientes de clientes, são chamados de rede total de 
suprimentos. 
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SLACK, menciona que no nível estratégia, a atividade de projeto e administração de produção 

deve incluir TODA A REDE da qual a operação faz parte. JONES, cita três importantes razões 

para isso: 

 Ajuda a empresa a compreender como pode competir mais efetivamente;  

 Ajuda a identificar ligações entre nós especialmente significativas na rede; 

 Ajuda a empresa a focalizar uma perspectiva de longo prazo na rede.  

 

Integração Vertical - Para Hayes e Heelwright (1984, p. 275) o posicionamento estratégico 

de uma empresa pode se dar em relação à função marketing ou em relação à função 

manufatura.  

 FUNÇÃO MARKETING – São as ações quanto aos produtos: desenvolvimento, 
características, promoções, preço etc. 

 FUNÇÃO MANUFATURA – Refere-se ao processo e está ligado as fronteiras das 
atividades desempenhadas pela organização. Alguns autores chamam isso de 
posicionamento do processo. 

Na definição da estratégia de verticalização, a primeira decisão a ser tomada é quanto a 

direção: 

 UPSTREAM – é também chamada de integração vertical a montante (para trás ou para 
a nascente), que é quando a integração vertical vai para o lado dos fornecedores. Na 
prática, a organização cria ou adquire subsidiárias que produzirão os inputs. 
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 DOWSTREAM – também chamada de integração vertical a jusante (para frente ou para 
o poente), é quando a expansão é para frente, ou seja, para o lado da demanda 
(clientes). Nesse caso, a companhia cria ou compra subsidiárias que compram, 
distribuem e vendem seus produtos aos consumidores. 

 

Também é importante definir a amplitude dessa integração. Algumas, escolhem não ficar muito 

distante de sua operação original, outras, tornam-se muito integradas verticalmente. 

 

Figura 3: Direção, amplitude e equilíbrio de integração vertical (SLACK, 2009 p. 175) 

 

Integração Horizontal - Na integração horizontal, a companhia adquire uma empresa 

completa, semelhante ou dentro do mesmo ramo de atividade. Caso você se recorde, tivemos 

a fusão de algumas cervejarias recentemente. O Facebook comprou o Instagram. A Coca-Cola 

comprou as fábricas de chá mate leão, sucos mais, guaraná Jesus etc. 

 

Localização da Unidade - Após decidido a configuração da rede, é hora de escolher o local 

da operação. Existem inúmeros fatores que podem ser considerados como “lista de desejos” 

das organizações. NEUMANN (2014) elucida que esses elementos podem ser agrupados em 

fatores qualitativos e quantitativos. 

Fatores 
qualitativos 

São fatores subjetivos que são incorporados aos processos de decisão, 

exemplo: clima, rede hospitalar, reação da comunidade, estabilidade 
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social, concentração de clientes/fornecedores, legislação tributária e 

incentivos fiscais, infraestrutura local, disponibilidade de sistemas de 

transporte, serviços de formação de emprego etc. 

Fatores 
quantitativos 

São fatores objetivos que são incorporados aos processos de decisão e 

que podem ser mensurados, exemplo: custo do terreno, custo da 

construção, custo dos impostos, custo dos transportes, custo da mão de 

obra, custo dos serviços de energia, água, segurança, educação, saúde etc. 

 

Para os fatores subjetivos, deve-se montar um modelo de avaliação considerando o peso que 

a empresa atribui a cada um dos fatores. Já para os fatores objetivos, enumeramos os principais 

métodos. 

O método cargas-distância (load-distance) trata de modelos 

matemáticos para avaliar localizações. O objetivo é selecionar uma 

localização que minimize a soma das cargas vezes a distância 

percorrida. A distância pode ser substituída pelo tempo, caso 

necessário. 

Uma vez pré-definidos os locais possíveis, existem vários modelos que auxiliam na decisão final. 

Os modelos mais utilizados são: 

 

Método do Centro de Gravidade - Nesse método, busca-se estimar o local com menor 

custo para a unidade de negócios, considerando o fornecimento de matérias-primas e a 

distribuição para os mercados consumidores.  Também conhecido como método Centroide, o 

centro de gravidade pode ser relacionado a vários tipos de taxas, como peso, volume e 

distância para selecionar a alternativa de menor custo.  

Depreende-se que 

 Neto

Método do Centro de 
Gravidade

Busca reduzir os custos com 
transporte de insumos e a 
distribuição da operação.
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Para Martins e Laugeni (1999), o cálculo do centro de gravidade pode ser encontrado por meio 

da seguinte fórmula: 

𝐺𝑥𝑦 = (0	12345	67	489:3;5847	<	6"34â:1"9	>	?5@2A7)
(12345	67	489:3;5847	>	?5@2A7)

  

 

Você também vai encontrar na literatura, isso (na prática é a mesma coisa): 

Custo único de frete:  𝑮𝒙 = 0	<"	×	D"	×	E"
0	D"	

 ;	𝑮𝒚 = 0	F"	×	D"	×	E"
0	D"	

 

Custo de frete variável:  𝑮𝒙 = 0	<"	×	D"	×	E"
0	D"	×	E"	

 ;	𝑮𝒚 = 0	F"	×	D"	×	E"
0	D"	×	E"	

 

O método considera apenas os fatores externos que influem nos 

custos de transporte. Movimentações internas ou de pequenas 

distâncias, tais como movimentação entre centros de 

distribuição, por exemplo, não são levados em conta. 

O método, também pode ser utilizado para a implantação de CROSS DOCKING. 

Segundo Pires (2004, p.244), de forma simples podemos definir cross docking como uma prática que visa 

a evitar armazenagens desnecessárias em centros de distribuição. Imagine um centro de distribuição que 

atende vários supermercados. Ele recebe mercadorias de diversos fornecedores. Cada mercadoria é 

recebida de um fornecedor, geralmente em uma carga completa contendo os produtos exclusivos deste 

fornecedor. Por exemplo, o centro de distribuição pode receber uma carga de açúcar de um fornecedor, 

uma carga de farinha de outro e uma carga de feijão de um terceiro. O distribuidor recebe estas cargas e 

as transfere para outros caminhões, cada qual com uma carga completa, porém contendo os três produtos 

na quantidade que cada um dos supermercados de destino precisa. Desta forma ganham os fornecedores, 

que passam a ter um destino de entrega único, e ganham os supermercados, que recebem apenas uma 

carga com todas as mercadorias necessárias. Reduzem-se os custos de transporte em função da 

consolidação de cargas, além dos custos de estocagem, uma vez que os lotes de entrega das mercadorias 

podem ser menores. O tempo de armazenamento das cargas no centro de distribuição é o menor possível.  
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Método dos Momentos - O método dos momentos é bem parecido com o centro de 

gravidade, mas tem a seguinte característica: a ponderação de um determinado centro (cidade) 

contra os demais centros existentes em uma determinada região geográfica. Para cada centro, 

calcula-se o momento que a demais cidades somadas possuem. 

M = ∑ (custo unitário de transporte X quantidade X distância) 

O local que tiver a menor soma de momentos será o escolhido. 

 

Método do Ponto de Equilíbrio - As localidades são comparadas em função dos custos 

totais de operação (fixos + variáveis).  

Ponto de Equilíbrio (PE) (Break-Even Point – BEP) - O ponto de equilíbrio é atingido quando os Custos 

Totais (CT) de produção e a Receita (R) se igualam para a mesma quantidade (Q) produzida (NEUMANN) 

É calculado o lucro associado a cada uma das opções de localização por meio da previsão da 

quantidade e do preço de vendas. A escolha recairá sobre aquela que tiver maior lucro. 

O cálculo é bastante simples: 

𝒒 = 𝑪𝑭
𝑷𝑽𝒖'𝑪𝑽𝒖

   

CF = Custo Fixo 
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PV = Preço de Venda unitário 

CV = Custos Variáveis por unidade 

 

 

Método da Pontuação Ponderada (avaliação qualitativa) - O método utiliza critérios 

arbitrários, ou seja, os fatores qualitativos discricionários elaborados pela própria organização. 

Esses fatores são avaliados (geralmente pela diretoria) e atribui-se um peso para cada item. A 

localização que tiver a maior pontuação será a escolhida. 

Um exemplo, trazido por PEINADO, é o abaixo: 

 

De acordo com este método, empresa deve optar pela implantação de sua nova sede no local 

C, porque este apresenta a maior nota ponderada, se comparada às demais propostas de 

localização.  
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Método da Análise Custo x Lucro x Volume (CLV) - Neste método, ligado ao que 

chamamos de Engenharia Econômica (e você também estuda em contabilidade), é analisado o 

custo-lucro-volume para cada uma das possíveis localidades. 

Os passos para a realização desse método são os seguintes: 

Levantamento dos Custos e Preço de Venda: Fazemos a análise do custo em custo fixo e custo 

variável.  

Cálculo do Lucro ou margem de contribuição: A margem de contribuição reflete o quanto cada 

unidade vendida contribui para a cobertura dos custos e despesas fixas da organização. O 

cálculo da margem de contribuição total é feito pela fórmula: 

𝑴𝑪𝑻 = 𝒏	 ×	(𝑷𝑽𝒖 −	𝑪𝑽𝒖)  MCT = margem de contribuição total no período  

n = número de unidades produzidas e vendidas no período  

PVu = preço médio de venda unitário no período  

CVu = custo variável unitário no período  

Agora olha só: Alguns autores, ensinam sobre a MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO UNITÁRIA:  

𝑴𝑪𝒖 = 𝑷𝑽𝒖 −	𝑪𝑽𝒖  MCT = margem de contribuição unitária  

PVu = preço médio de venda unitário no período  

CVu = custo variável unitário no período  

Trata-se de exatamente o mesmo cálculo. A diferença é que em um fazemos por período 
(𝑴𝑪𝑻)e a outra por unidade (𝑴𝑪𝒖). Em ambas as formas, a melhor alternativa é aquela que 
proporcionar a maior lucratividade.  

 

O lucro ou prejuízo é a diferença entre a margem de contribuição total e o custo fixo total e 
pode ser obtido pela fórmula: 

𝑳𝑼𝑪𝑹𝑶 = (𝑴𝑪𝑻 − 	𝑪𝑭𝑻)  MCT = margem de contribuição total no período  

CFT = Custo fixo total no período  
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Cálculo do ponto de equilíbrio (idem acima):  PEINADO e GRAEML defendem que o 
levantamento do ponto de equilíbrio de cada uma das possíveis localizações é importante para ser 
confrontado com a expectativa de demanda e produção. Um local pode ser indicado para um determinado 
nível de produção, enquanto outro local pode ser melhor indicação se o nível de produção for diferente.  

PE = 𝑪𝑭
𝑴𝑪𝒖

	 è 
CFT = custo fixo  

𝑴𝑪𝒖 = Margem de contribuição unitária 

 

Na prática, é a mesma coisa do ponto de equilíbrio acima!! Só que, novamente, é unitário. 

 

 

8º TEMA - PROJETO DE LAYOUT 

Comumente chamado de linha de produção ou montagem, Layouts por produtos são bem 
diferentes do arranjo por processos. Nesse tipo, o produto segue de uma estação para a outra 
até a sua finalização. 

 

Balanceamento de Linhas de Montagem 

O balanceamento das linhas pode ser calculado por meio do cálculo dos tempos do ciclo, que 

é o tempo necessário para que a linha de montagem processe determinada produção.  

O balanceamento da linha de produção consiste na atribuição de tarefas às estações de trabalho que 

formam a linha de forma que todas as estações demandem aproximadamente o mesmo tempo para a 

execução da tarefa. Isto minimiza o tempo ocioso de mão-de-obra e de equipamentos (PEINADO).  
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A metodologia para balancear a linha de um produto só, ou de multiprodutos, é a mesma, 

considerando-se o tempo de ciclo o tempo ponderado em função da quantidade a produzir 

de cada modelo. 

Por meio desse cálculo, pode-se verificar se a taxa de produção está sincronizada com a taxa 

de consumo. O desbalanceamento poderá exigir um novo arranjo físico. 

 

Tempo de Ciclo - TC 

É o tempo que uma linha de produção demora a montar uma peça. Ou seja, é o tempo máximo 

permitido para cada estação de trabalho antes que a tarefa seja passada para a estação 

seguinte. O tempo de ciclo mínimo será igual ao tempo necessário para a execução da tarefa 

individual mais demorada e o tempo de ciclo máximo será a soma dos tempos de todas as 

tarefas.  

 

O tempo de ciclo é o tempo em que duas peças consecutivas devem sair da linha de 

montagem.  

O tempo de ciclo dos arranjos físicos por produto é o tempo que decorre entre a finalização de dois 

produtos, elementos de informação ou clientes pela operação. O tempo de ciclo é um elemento vital no 

projeto do arranjo físico por produto e tem influência significativa sobre a maioria das outras decisões 

detalhadas de projeto. É calculado considerando a demanda de tempo provável dos produtos e a 

quantidade de tempo disponível para a produção durante o mesmo intervalo (SLACK).   

 

O cálculo é feito da seguinte forma: 

𝑻𝑪 =
𝐓𝐞𝐦𝐩𝐨	𝐃𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧í𝐯𝐞𝐥

𝐐𝐮𝐚𝐧𝐭𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞	𝐚	𝐬𝐞𝐫	𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐬𝐚𝐝𝐚
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Número de Estágios/estações (ou Operadores) 

Após o cálculo do TC, determina-se a quantidade teórica do número mínimo de operadores. 

Na prática, pode ser qualquer número entre um e diversas centenas, dependendo, entre outras coisas, do 

tempo de ciclo envolvido e da quantidade de trabalho necessário para completar o produto ou o serviço. 

Este último elemento de informação é chamado de conteúdo de trabalho do produto ou serviço. Quanto 

maior o conteúdo de trabalho e quanto menor o tempo de ciclo, maior o número de estágios necessários 

(SLACK).  

O cálculo é feito da seguinte forma: 

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜	𝑑𝑒	𝐸𝑠𝑡á𝑔𝑖𝑜𝑠 = 	GHIJKúMH	JHJNO	MK	JPNQNORH
SKTUH	MH	VWVOH

 ou 	0	JKTUHX	WIMWYWMZNWX
SKTUH	MH	VWVOH

 

 

Eficiência do Balanceamento 

O balanceamento de uma linha de produção consiste em distribuir a operação de forma 

uniforme pelos pontos de trabalho.  O cálculo da eficiência é determinada pela relação de 

operadores teóricos e do número real de operadores. 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 =
Número	teórico	de	operadores
Número	real	de	operadores

 

 

 

Veja como funciona: 

Considere que uma fábrica de vinhos leva 1,3 minutos  para concluir o ciclo de envase de uma 

garrafa de vinho.  
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• A - Higienização garrafa – 0,1 min 

• B – Rótulo – 0,25 min 

• C - Envase – 0,4 min 

• D - Rolha – 0,2 min 

• E – Higienização garrafa – 0,1 min 

• F - Secagem – 0,05 

• G – Expedição – 0,2 min 

• TOTAL – 1,3 min 

Entretanto, um grande atacadista fez encomenda de vinhos da uva Pinot Noir na ordem de 

4.000 por semana. O número de horas trabalhadas por semana é de 40 horas.Com os volumes 

envolvidos, a indústria decidiu montar uma linha dedicada a esse produto. Com base nas 

informações apresentadas, quantos estágios são necessários? 

O primeiro passo é entendermos a rede: 

 

 

Segundo, vamos calcular o tempo de ciclo requerido: 

𝑻𝑪 =
𝟒𝟎	𝐡	(𝐱	𝟔𝟎	𝐩𝐚𝐫𝐚	𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐫	𝐞𝐦	𝐦𝐢𝐧𝐮𝐭𝐨𝐬)

𝟒. 𝟎𝟎𝟎
= 𝟎. 𝟔	𝒎𝒊𝒏 

Agora, é calcular os estágios requeridos: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜	𝑑𝑒	𝐸𝑠𝑡á𝑔𝑖𝑜𝑠 =
	1,3	min
0,6	min

= 2,16	(𝑜𝑢	𝑠𝑒𝑗𝑎, 3	𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠) 

Com isso, devemos utilizar nossa rede e dividi-la em 3 ciclos. Conforme ensina SLACK, 

seguindo a regra heurística do elemento com maior conteúdo de trabalho, o elemento com 

maior tempo deve ficar isolado. Assim: 
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Mas para que tudo isso? É que com essas informações podemos calcular o tempo ocioso de 

cada ciclo: 

Tempo do ciclo 0,6 
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O tempo ocioso a cada ciclo é de: (0,6 – 0,35) + (0,6 – 0,4) + (0,6 – 0,55) = 0,5 min. 

       

Tempo do ciclo 0,6 
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Com isso, podemos calcular o tempo ocioso por ciclo, conforme SLACK: 

Índice de Ociosidade: 

Ociosidade:	 45.67/	/8"/9/	:;9	.9<;çõ.9
?@;-<":;:.	:.	8"8A/9	B	<.67/	:/	8"8A/

 =  C,E
$	B	C,F

 = 0,27 

 

Esse índice precisa ser em percentual, portanto: 27%. 

Podemos também calcular o ÍNDICE DE UTILIZAÇÃO 

Grau de utilização = 1 – índice de ociosidade. 

 

9ª TEMA – MÉTODO DO CAMINHO CRÍTICO 

Os métodos de rede análise de rede comumente usados são o CPM e o PERT. Pert/CPM são 

técnicas de planejamento e controle de grandes projetos. A partir do escalonamento das 

diversas atividades é possível montar gráficos e estudar o planejamento do projeto. 

Os termos PERT e CPM são acrônimos de Program Evaluation and Review Technique (PERT) e 
Critical Path Method (CPM) e são utilizados para grandes projetos. 

É conhecido no Brasil como método do caminho crítico.  Os fatores relativos a um projeto são 

três: prazo, custo e qualidade. Esse método é utilizado para o gerenciamento dos tempos e 

dos custos e também para permitir a avaliação dos níveis de recursos, que são necessários para 

desenvolver um projeto. O Método do caminho crítico identifica a sequência de atividades na 

qual, caso uma delas atrase, todo o projeto estará atrasado. 

Um projeto é constituído por um conjunto de atividades independentes, mas ligadas entre si, 

por meio de uma figura chamada diagrama de rede. O objetivo é atribuir uma duração a cada 

atividade e determinar em quanto tempo é possível completar o projeto. 
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A sequência de atividades é o caminho que liga o início ao fim do projeto. Caso algum dos nós 

sofra atraso na duração, haverá um aumento na duração do projeto. É considerado caminho 
crítico aquele com maior duração. 

O ICR ou Índice Crítico e IFO ou Índice de Folga são definidas respectivamente pelas ordens 
crescentes das colunas Razão critica (RC - apresentado no caso concreto)e Folga até a entrega 
(FE) da tabela. Segundo Tubino (2000), a RC e a FE “estão baseadas no conceito de folga entre 
a data de entrega do lote e o tempo de processamento”, privilegiando o atendimento ao 
cliente. 

𝑫𝒂𝒕𝒂	𝒅𝒆	𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆𝒈𝒂 − 𝒅𝒂𝒕𝒂	𝒂𝒕𝒖𝒂𝒍
𝒕𝒆𝒎𝒑𝒐	𝒅𝒆	𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒔𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐

 

 

Nós podemos aplicar o exemplo trazido por SLACK (2009) para ilustramos os caminhos: 

Todas as atividades que são identificadas como componentes de um projeto terão algum relacionamento 
com as demais e vão depender da lógica do projeto. Algumas atividades vão, por necessidade, precisar 
ser executadas em uma ordem particular. Por exemplo, na construção de uma casa, as fundações precisam 
estar preparadas antes que as paredes sejam construídas, o que, por sua vez, precisa estar completo antes 
que o telhado seja colocado no lugar. Essas atividades têm um relacionamento dependente ou em série. 
Outras atividades não têm esse tipo de dependência das demais. O jardim dos fundos da casa poderia, 
talvez, ser preparado totalmente independentemente de a garagem ser construída. Essas duas atividades 
têm um relacionamento independente ou paralelo. 

Embora muito parecidos, os dois métodos são diferentes: 

 Método CPM - O método CPM tem como objetivo definir a duração mínima do projeto, 
considerando  as relações de dependência e  a duração de cada uma das atividades. Se 
alguma das atividades sofrer alterações, a duração do projeto como um todo muda. 

 

A B

E

F

C D
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 Método PERT - Difere do CPM na atribuição de tempo das tarefas pois leva em conta a 
média de durações possíveis. Enquanto no método CPM os tempo s são definidos como 
variáveis determinísticas (um valor definido), no método PERT os tempos são 
considerados variáveis probabilísticas. Os gestores são solicitados  a estimar um tempo 
mais provável, um tempo otimista e um tempo pessimista. A partir daí, estes valores são 
usados para estimar uma distribuição probabilística de tempos de duração (em geral, a 
distribuição Beta) de cada atividade (CORREA e CORREA, 2009). 

Encontrar o caminho crítico para projetos pequenos é fácil, agora, em grandes projetos, a tarefa 

é executada por computadores. 

Exemplo: 

(CESGRANRIO - 2009 - Petrobras) Considere: 

 

Qual o prazo esperado para execução do projeto em dias? 

a) 7 

b) 9 

c) 12 

d) 14 

e) 16 

Comentários 

Vamos montar a rede? Fica mais ou menos assim: 
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 22?O prazo esperado é aquele demonstrado pelo caminho crítico, ou seja, pelo maior 

caminho.  No caso em questão, é demonstrado pelo caminho K, N, M, Q e R = 16 dias. 

GABARITO: Letra E 

 

10º TEMA - FOLGA DE ATIVIDADE 

A folga de atividade é o período máximo de tempo que uma atividade pode ser atrasada sem 

atrasar o projeto inteiro.  

As atividades do caminho crítico tem folga zero. O monitoramento constante do progresso 
das atividades com pouco ou nenhuma folga permite aos gerente identificar as atividades que 
precisa ser apressadas para manter o projeto dentro do prazo (KRAJEWSKI, RITZMANN, & 
MALHOTRA, 2009). 

Na prática, as folgas indicam que um atividade pode, isoladamente, atrasar até aquela data. 

Entretanto, se uma atividade A utilizar toda a sua folga, automaticamente a atividade B 

desaparece. 

SLACK ilustra as folgas na preparação do café da manhã: 

Por exemplo, "ferver ovo" não pode ser levada avante até que "encher a panela com água" 
tenha sido completada. Uma análise lógica posterior das atividades na lista mostra que há 
dois "ramos" principais, onde as atividades precisam ser levadas avante em uma sequência 
definida:  

Fatiar pão è Tostar pão è Passar manteiga na torrada  
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Encher a panela com água è Ferver a água è Ferver ovos  

Ambas essas sequências precisam estar completas antes da atividade "levar a bandeja cheia 
para o quarto". As atividade remanescentes ("encher copo com suco de laranja" e "trazer 
bandeja, pratos e talheres") podem ser feitas em qualquer momento, desde que elas 
estejam completas antes de "levar bandeja cheia para o quarto". Um plano de projeto 
inicial pode ser como o mostrado na Figura abaixo. Aqui, as atividades foram mostradas 
como blocos de tempo proporcionais a suas durações estimadas. Disso, podemos ver que 
o "projeto" pode ser completado em nove minutos. Algumas das atividades têm tempo 
extra (chamados "folgas"), indicados pela linha pontilhada. A sequência "Encher panela - 
Ferver água - Ferver ovo - Quarto" não tem folga e é chamada de caminho crítico do 
projeto. Por implicação, qualquer atividade que se atrasasse nessa sequência acarretaria 
que todo o projeto fosse atrasado 

. 

 

 

Geralmente, quando construímos um cronograma, todas as atividades são alocadas se 

iniciando em sua data mais cedo. Esse acúmulo de atividades (iniciando na data mais cedo) 

pode gerar picos de atividades ou distribuição irregular de recursos. Com isso, podemos 

trabalhar com as folgas para se adequar a realidade. 

A folga de atividade é calculada a partir de quatro datas para cada uma delas: 

 PDI - Primeira Data de Início (earliest start time - ES) - Para TUBINO, é a data mais cedo 
que uma atividade pode iniciar, assumindo-se que todas as suas atividades precedentes 
iniciaram-se nas suas datas mais cedo.  

A determinação das PDI não significa que todas as atividades devem ser iniciadas na 
data marcada, mas somente que a atividade não pode ser iniciada antes daquela 
data. Existem atividades que devem ser iniciadas na PDI, sob pena de que a duração 
do projeto seja alterada - são as chamadas de atividades críticas. Mas há aquelas 
que podem ter um relativo atraso em seu início - são as atividades que têm folga 
(MARTINS e LAUGENI, 2005). 
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 UDI - Última Data de Início (latest start time - LS) -  Para TUBINO, é a data mais tarde 
que uma atividade pode ser iniciada, sem contudo atrasar a data final de conclusão do 
projeto;  

Para que possamos determinar cada um dos tipas de atividade, devemos determinar 
as  últimas datas em que ela pode ser iniciada sem comprometer a duração final do 
projeto. São as UDIs, ou as últimas datas de início de cada atividade. Para isso, 
marcamos as datas do fim para o começo da rede a partir da pergunta: qual seria a 
última data possível para o início da atividade sem que a duração do projeto fosse 
alterada? (MARTINS e LAUGENI, 2005). 

 

 

 PDT - Primeira Data de Término (earsliest finish time - EF) - É a data mais cedo que uma 
atividade pode ser concluída;  

 

 UDT - Última Data de Término (latest finish time - LF) - É  a data mais tarde que uma 
atividade pode ser concluída, sem contudo atrasar a data final de conclusão do projeto.  

 

Tais datas podem ser calculadas da seguinte forma: 

 PDI = max (tempos PDT de todas as atividades que precedem imediatamente a 
atividade); 

 PDT = PDI + t 

 UDI = UDT  - t 

 UDT = min (tempos UDI de todas as atividades que seguem imediatamente a atividade) 

 

CÁLCULO DAS FOLGAS: 
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Folga de Atividade (F) é folga de atividade, corresponde à disponibilidade de tempo que a atividade 
pode utilizar, além de sua duração prevista, sem afetar a duração pré-estabelecida para o projeto. 
Pode ser calculada pela fórmula: 

𝐹 = 𝐷𝑇 − 	𝑁𝑇 

Onde: 

F = Folga da Atividade  

DT = Disponibilidade de tempo 

NT = Necessidade de tempo 

 

Folga Livre (FL) - Para KRAJSWSKI, folga Livre é o período em que a primeira data de término n de uma 
atividade pode ser atrasada sem atrasar a primeira data de início de qualquer atividade que a segue 
imediatamente.  
Corresponde à disponibilidade de tempo, além da duração prevista, que uma atividade pode dispor, 
supondo que comece na data mais cedo de seu evento início e termine no tempo mais cedo de seu 
evento final.  
Pode ser calculada pela fórmula: 

𝐹𝐿 = (𝑃𝐷𝑇 − 𝑃𝐷𝐼) − 	𝐷 ou	𝐹𝐿 = (𝑃𝐷𝐼 + 𝑑) 

D = disponibilidade de tempo 

Folga Total (FT) - corresponde ao espaço de tempo, além da duração prevista, medido entre a data de 
término da atividade e o respectivo tempo mais tarde de fim, TTF, supondo que a atividade seja iniciada 
no tempo mais cedo de início   (KRAJEWSKI, RITZMANN, & MALHOTRA, 2009).  A fórmula é a seguinte: 

𝐹𝑇 = (𝑈𝐷𝐼 − 𝑃𝐷𝐼) ou 𝐹𝑇 = (𝑈𝐷𝑇 − 𝑃𝐷𝑇) ou 

FT = Tempo disponível (TD) - Duração (D) 

No caso de ocorrer a FT=0, a respectiva atividade é integrante do Caminho Crítico. Caso 

contrário, não.  
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TUBINO4, ensina de modo um pouco diferente: 

para cada atividade constante de um projeto podem-se definir quatro tipos de folgas, sendo 
que a primeira, a folga total, é a mais importante. A partir da definição dessas datas pode-se 
calcular um conjunto de folgas para cada atividade. Antes, porém, cabe definir o que seja 
tempo disponível, ou TD, de uma atividade. O TD é o intervalo de tempo que existe entre a PDI 
e a UDT de uma atividade, ou seja, é o maior intervalo de tempo que uma atividade dispõe 
para ser realizada, sem alterar o Cedo do evento inicial nem o Tarde do evento final.  

FT = TD - t [Folga total]: é o atraso máximo que uma atividade pode ter sem alterar a data 
final de sua conclusão;  

FL = (Cedo - Cedo,) - t [Folga livre]: é o 1 atraso máximo que uma atividade pode ter sem 
alterar a data estabelecida como Cedo do seu evento final;  

FD = (Tarde -Tarde,) - t [Folga dependente]: é o período que se dispõe para a realização 
da atividade, iniciando-a no Tarde do evento inicial e não ultrapassando o Tarde do evento 
final;  

FI = (Cedo - Tarde,) - t [Folga independente]: é o período que se dispõe para a realização 
da atividade, iniciando-a no Tarde do evento inicial e não ultrapassando o Cedo do evento final.  

 

Caminhos quase críticos (near-critial paths) 

Sabemos que a duração de um projeto é uma função de seu caminho crítico. Entretanto, alguns 

caminhos têm quase a mesma duração que o caminho crítico e podem se transformar em 

críticos ao longo do projeto. 

Termos utilizados no gerenciamento de prazo 

Para finalizar, quero que você anote aí alguns conceitos que podem ser utilizados: 

ASAP - As Soon As Possible (tão logo possível) - Falamos em ASAP quando queremos que uma 

atividade seja realizada tão logo quanto possível, ou seja, na primeira oportunidade. 

 

4 TUBINO, Dalvio Ferrari. Planejamento e Controle da Produção, p. 129. 
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ALAP - As Late As Possible (o mais tarde possível) - No caso de ALAP, a atividade deve ser 

realizada na última oportunidade possível (deve ser postergada tão quanto seja possível). 

Atividade MUST - tão logo inicie a sua execução, não deve ser interrompida com o risco de 

prejudicar outras atividades e mesmo o projeto todo.                             

Atividade SPAN - nunca é crítica. Ela tem a sua execução dispersa ao longo do projeto, à 

medida que existem recursos ociosos e que nela podem ser empregados. 

 

 

Exemplo: 

(CESGRANRIO - 2009 - Petrobras - adaptada) As folgas, em dias, das atividades L e M são, 
respectivamente, 
a) zero e 2  

b) 1 e 2 

c) 3 e 2 

d) 3 e 1 

e) 3 e zero 

Comentários 

Vai funcionar assim: precisamos somar os dias da tarefa anterior com os dias da tarefa atual 

para determinar a soma para aquela tarefa, assim: 

ATIVIDADE DIAS 

ANTECEDENTES 
TEMPO ESPERADO TEMPO TOTAL 

K 0 (não há atividades 

antes 

1 (K) 1 (K) 

L 1 (K) 3 (L) 4 (K + L) 

M 7 (K+N) 2 (M) 9 (K + L + N) 

N 1 (K) 6 (N) 7 (K + N) 

Graficamente, representamos assim: 
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A folga de L é o primeiro dia de início de M (7) menos o último dia de L (4). 

M - L = 7 - 4 = 3 

Já a folga de M é zero, pois o último dia das atividades que o precedem é 7 (K+N) e o início 

de M é o dia 7. M, portanto, está no caminho crítico. 

Portanto, A folga de L é 3 e a folga de M é 0. 

GABARITO: Letra E 
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