


empresas conseguem unir
diversas variáveis para entender
qual a melhor forma de atuar no
mercado ou de lançar uma
estratégia de negócios", diz.

Segundo Freire, o uso dessa
metodologia foi redobrado com
os computadores da década de
50 e, ainda mais, com os
microcomputadores na década
de 80. Com eles, foi possível
expandir a capacidade dos
cálculos e a possibilidade de
utilizar esses modelos em
ambientes com um maior grau
de complexidade.

Ivan Pezzolli, diretor de
manufatura do SAS Institute, diz
que a demanda por projetos de

pesquisa operacional começa a
surgir com a consolidação do
ciclo dos sistemas de gestão
empresarial (ERPs). Isso porque
as empresas possuem todas as
informações necessárias para
determinar as variáveis a serem
estudadas. "O Business
Intelligence (BI) também já
realidade em muitas empresas,
então nós já temos relatórios
prontos e datawarehouses com
informações ricas a serem
utilizadas", explica. A grande
questão é que o BI trabalha com
as informações do passado,
traz relatórios, lapida
informações, mas não gera
inteligência que pode ser útil

em ações futuras. "A pesquisa
operacional, mais o conceito que
chamamos de Business Analytics
é a evolução do BI", afirma.

A informação como
matéria-prima

Para Eduardo Milanez, sócio
da Unisoma, empresa
especializada em aplicação de
pesquisa operacional, o ciclo do
ERP criou subsídios para que se
pudesse desenvolver a pesquisa
operacional. "Não adianta ter um
modelo matemático e uma
aplicação tecnológica ótima se
não houver informações
disponíveis com as quais
trabalhar", conta. Ele explica



que, antes de implementar
um projeto de pesquisa
operacional, há uma fase de
reconhecimento de todas as
demandas da empresa,
paralelamente à verificação das
informações disponíveis junto
ao programador.

Um grande problema é que
em muitas empresas alguns
processos ainda estão somente
na cabeça do programador, o que
pode impedir, inclusive, a
continuidade do negócio. Com a
implementação de uma solução
de pesquisa operacional, essa
questão acaba se resolvendo,
porque se cria uma formalização
dos processos de decisão para
que tudo fique devidamente
exposto dentro da modelagem
dos dados que precisa ser
utilizada nas previsões e
simulações. Isso acaba deixando
a gestão da empresa muito mais
transparente. "Para isso, criamos
uma interface que permite
migrar as informações de um
ERP, por exemplo, para o
modelo matemático que
criamos", explica Milanez.

Segundo Leonardo Chwif,
também professor de produção
mecânica do Instituto de
Tecnologia Mauá e autor do
livro "Modelagem e Simulação
de Eventos Discretos", existem
basicamente três formas de
atuar com a pesquisa
operacional: simulação,
otimização e previsão. O
primeiro ponto cria a habilidade
de determinado estabelecimento
ou indústria visualizar a melhor
opção de ação para um
determinado fim. A otimização

permite que as empresas
utilizem os seus processos e a
sua cultura organizacional de
uma forma mais inteligente e,
por fim, a previsão que utiliza a
probabilidade para medir os
riscos das ações apoiada nos
dados disponíveis.

"Nos projetos que
desenvolvemos como
consultores na Mauá, 98% são
de simulação. Dentro da
pesquisa operacional esse é o
método mais usado", explica. Ele
acredita que o uso deste conceito
está se tornando mais comum
no mercado, principalmente
porque a capacidade de
processamento dos
computadores cresce a cada ano.

Milanez concorda, e afirma,
que quanto mais os recursos e
os algorítimos computacionais
evoluírem, mais esse tipo de
metodologia vai poder fazer
pelos negócios.

A Sadia usa
o processo
de pesquisa
operacional
no abate de
aves e suínos,
no transporte
de matéria-prima
de uma fábrica
para outra e na

composição da ração. A
empresa começou a utilizar a
metodologia quando os
recursos computacionais ainda
eram escassos e maximizou a
utilização com a chegada dos
microcomputadores em 1989.

De acordo com Paulo Rorato,
gerente de sistemas da Sadia,
a partir das informações
aglutinadas no ERP da
empresa, o departamento
de planejamento define o
rendimento do abate. "Fazemos
uma previsão do que o mercado
está requisitando e utilizamos
essa variável para descobrir
qual é a melhor forma de abater
e que tipo de corte devemos
fazer para ter o menor custo
e atender a demanda", diz.

No caso da ração, a pesquisa
operacional é utilizada para
definir a composição química
do produto. "Temos que saber
a quantidade específica de

energia, caloria, fibra,
cálcio. A partir dessa

informação é
definida a
formulação da
ração, quanto deve
conter de cada
ingrediente para
fazer o melhor

produto com o
menor custo", diz.

Além disso, a
Sadia usa a

solução para



fazer a transferência da
matéria-prima de uma fábrica
para a outra, analisando a
necessidade de cada localidade e
a melhor maneira de atender à
necessidade num determinado
período, com o transporte mais
viável, pela rota mais eficiente e
com o menor custo possível.
Rorato não sabe dimensionar
em números a redução de custo
e nem a melhoria nos negócios
porque a metodologia já faz
parte dos processos da empresa
há muito anos. Ele afirma,
porém, que os benefícios são
incontáveis e permitem tornar
os processos em ações inteligentes.

Adoção no varejo
As grandes redes varejistas

estão usando a pesquisa
operacional para se manterem
no mercado altamente
competitivo. A B2B Magazine
buscou no mercado empresas
que utilizam esse tipo de
solução, mas como a
implementação da matemática e
da tecnologia ainda é recente, as
empresas se recusam a falar.
"Esse tipo de assunto é
informação estratégica e sigilosa
para as empresas", diz Ricardo
Carloto, diretor comercial da
divisão varejo para a região Sul
da América Latina do SAS.
Divulgar significa dar o plano
de negócios ao concorrente.

O especialista fala de alguns
pontos que podem ser
trabalhados com a pesquisa
operacional. O primeiro é a
otimização na parte de receita,
em que a loja deve analisar

quais são os produtos mais
importantes para a rentabilidade
e de que forma eles devem ser
promovidos e chamarem mais
atenção do cliente.

A segunda aplicação que
pode ser feita é o que se chama
de mark down, técnica utilizada
para produtos que têm prazo
de validade predeterminado.
"Numa loja de roupas, por
exemplo, ao final do verão, as
peças que sobrarem precisam
ser vendidas. Por isso as
empresas traçam planos de
liquidação, e muitas vezes, é
melhor corroer até 50% da
margem de lucro do que carregar
esse custo no inventário",
explica Carloto. Esse tipo de
decisão pode acontecer em
períodos diferentes, de acordo
com o tipo de negócio. O
algoritmo é rodado
semanalmente no sistema e
verifica se já não é hora de
eliminar determinado produto
para não ter prejuízo.

Em terceiro lugar, as lojas
podem fazer a otimização dos
preços. O fornecedor precisa
trabalhar com as variáveis para
saber quais produtos são sensíveis
à variação dos preços. "Você
pode diminuir o preço do sal,
mas dificilmente alguém vai
comprar mais pacotes por causa
disso. O consumo é sazonal",
explica. Essa é uma estratégia
que pode ser usada, inclusive,
para posicionar a marca.

Ele diz que o consumidor
guarda na memória até cinco
preços de uma loja, então é
importante que o dono do
estabelecimento identifique
quais os produtos mais
valorizados para que eles não
estejam com o preço maior do
que o concorrente.

Se estiver e for memorizado
pelo consumidor, certamente
isso gerará um desgaste
negativo à marca. "A pesquisa
operacional garante a
elasticidade da demanda em



função do preço. O importante
é compreender qual o preço
'ótimo' dado o objetivo de
negócios", aponta.

Outro ponto que pode ser
contemplado é a melhoria do
espaço. "Se uma empresa tem
uma quantidade de x mil metros
quadrados, de que forma ela vai
distribuir as seções ? E como ela
deve distribuir o espaço das
seções em áreas de exposição dos
produtos? Essas questões podem
ser respondidas com a tecnologia
aliada à matemática". Ou seja,
num supermercado, a marca de

é possível verificar qual produto
e marcas são necessários manter
em uma loja localizada em
determinado endereço.

As informações do CRM
(gestão do relacionamento com
o cliente, do inglês Customer
Relationship Management)
devem ser utilizadas para
adaptar o orçamento do
proprietário com as necessidades
de comunicar os clientes. "Uma
empresa tem a opção de
comunicar por um catálogo, pelo
telemarketing ou pela internet.
O objetivo é usar essas três

café que vende mais deve
estar mais à vista do consumidor
e deve ter um número de
itens disponível maior que as
outras marcas.

Aliado à otimização do
espaço está o aperfeiçoamento
de sortimento que contempla a
maneira como o varejista deve
tratar os seus produtos para ter
maior rentabilidade. Utilizando
variáveis como número de lojas,
comportamento de compra dos
consumidores e quantidade de
produtos por loja, por exemplo,

comunicações, mas não entregar
mais de um tipo de comunicação
ao mesmo cliente", exemplifica.

Para fazer isso é necessário
utilizar diversas variáveis
contidas no CRM, como
quantidade de clientes, o tipo de
produto que eles consomem e a
comunicação que vai
efetivamente atingi-lo.

A pesquisa operacional
auxilia, ainda, a melhoria dos
processos logísticos. Carioto diz
que, dentro deste ponto, uma
funcionalidade de grande

importância é a tributária. "Imagine
que você tem 27 Estados e cada
produto tem impostos que
variam de acordo com origem e
destino. Nesse caso, o modelo
permite indicar onde vale a pena
montar um novo centro ou
mesmo onde receber a
mercadoria da indústria", diz.

O custo logístico pode ser
menor que o tributário e muitas
vezes compensa mais transportar
um produto para outro Estado e
de lá enviar para o local final, do
que mandá-lo diretamente para
o destino. Por fim, a previsão de
demanda consegue ser alcançada
e melhorada. É um desafio parecido
com a otimização de sortimento,
com o uso de simulações.

Carloto diz que todas essas
fases são trabalhadas em
conjunto. São elementos
complementares que vão
culminar em um negócio que
sabe exatamente qual o seu
poder no mercado e compreende
para onde se está seguindo.

Antigamente os grandes
problemas não eram resolvidos
porque eram tratados de forma
isolada. "Uma indústria era
formada por vários pedaços.
Cada setor otimizava o seu
próprio problema. Mas o que se
percebe hoje é que o 'ótimo' não
é a soma das partes trabalhadas
separamente. O importante
é unir as variáveis, otimizando
os pedaços, levando em
consideração o outro", finaliza
Gilberto Freire, da Mauá.
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