
APÊNDICE A 

 

ORGANIZAÇÃO DAS EMPRESAS FABRICANTES DE EQUIPAMENTOS 

 

A descrição apresentada a seguir é genérica e tem como única 

finalidade introduzir as funções e as necessidades típicas de empresas 

fabricantes de equipamentos, e não discutir as distintas organizações. 

Tipicamente, as empresas fabricantes de equipamento para a 

produção de bens de consumo em escala industrial estão distribuídas em 

quatro grandes divisões: 

 

• Divisão comercial, que responde pelo marketing da empresa, 

prospecção de novos negócios, promoção de eventos e comercialização de 

equipamentos. Responde também pelos volumes de vendas e parcialmente por 

sua rentabilidade. 

 

• Divisão de operações, que abarca os departamentos de engenharia de 

aplicação e de desenvolvimento; o departamento de logística, que faz a gestão 

de compras, importação e exportação, estoques e entregas, e um 

departamento de produção, que contempla o planejamento da produção e a 

produção propriamente dita. Responde também pelo desempenho dos 

equipamentos quando novos e, parcialmente, pela rentabilidade, uma vez que 

existe a real necessidade de se manter os custos de produção dentro de um 



valor definido à época do orçamento anual. Seu objetivo maior é desenvolver 

equipamentos em que o custo-benefício seja melhor que a concorrência. 

 

• Divisão de pós-vendas, que faz a comercialização de peças de 

reposição, as reformas e as modernizações para as máquinas já em 

funcionamento, instalação e posta em marcha de equipamentos novos. Presta 

também assistência técnica aos clientes finais.  

• Divisão administrativa e financeira, que tem o status de divisão, porém 

presta serviços às outras divisões no tocante à contabilidade, tributação, 

controladoria, recursos humanos e outras atividades. 

 

RELAÇÃO ENTRE AS DIVISÕES  

 

A conexão entre as divisões Comercial, Pós- Vendas e de 

Operações é fundamental para o sucesso da empresa fabricante, pois dela 

dependem questões referentes à geração e atendimento da expectativa do 

cliente, resultado da companhia, desenvolvimento de novos produtos e 

continuidade do negócio ao longo do tempo. 

A Divisão Administrativa e Financeira também tem um papel 

fundamental dentro da companhia, pois tem a função de controlador dos 

resultados, sinalizando suas tendências e riscos potenciais. O enfoque será 

dado neste trabalho na relação entre as Divisões Comercial, Operações e Pós-

Vendas, pois a interface com o cliente é mais evidente, impactando 

diretamente o nível da sua satisfação. 



A figura A1 esquematiza alguns pontos importantes na relação entre 

as três áreas, sendo: 

 

• Da Divisão de Operações para a Divisão Comercial – A Divisão de 

Operações deve fornecer equipamentos inovadores e confiáveis a um custo 

competitivo, dando à Divisão Comercial argumentos que permitam orientar o 

cliente sobre as vantagens dos equipamentos que comercializa. O tempo de 

entrega de equipamentos também tem sido determinante para a definição do 

novo fornecedor, pois principalmente nos mercados emergentes, o tempo 

desejado desde a tomada de decisão pela ampliação da capacidade produtiva 

e o início de operação desta ampliação é muito menor que nos mercados 

maduros, nos quais o crescimento é menor, porém constante no tempo. Desta 

forma, o tempo de entrega do equipamento é um dos fatores determinantes na 

escolha do novo fornecedor. 

 

• Da Divisão Comercial para a Divisão de Pós-Vendas – A Divisão 

Comercial deve ajudar o cliente a entender a melhor solução para sua 

necessidade. Desta forma, o risco de descontentamento do cliente após o 

recebimento do equipamento é reduzido. Por vezes, a decisão do cliente se dá 

embasada nas experiências anteriores ou nas tendências dos mercados, que 

nem sempre resultam na compra da melhor solução para sua necessidade. A 

gestão pela equipe de Pós-Vendas de um cliente insatisfeito com a solução 

entregue é difícil e a correção, muito cara. 

Outro aspecto importante quando da venda de um novo equipamento é a 

geração da expectativa. Por vezes, a Divisão Comercial como forma de 



convencimento gera uma expectativa acima da que a sua empresa esta em 

condições de concretizar e também acima daquela que o cliente espera. Esta é 

uma questão difícil de mensurar, porém fica evidente quando das visitas que a 

Divisão de Pós-Vendas promove regularmente aos clientes cujas promessas 

no momento da venda do novo equipamento não forma cumpridas.  

O orçamento elaborado para a instalação do equipamento comercializado deve 

ser suficiente para a realização da atividade pela Divisão de Pós-Vendas. 

Revisões periódicas destes valores devem ser promovidos pelas duas divisões 

de modo a ajustá-lo segundo o momento do fabricante, no caso de lançamento 

de novos equipamentos, bem como o momento do mercado em relação a 

concorrência. Toda revisão deve ser previamente discutida e acordada entre as 

duas divisões. 

 

• Da Divisão Pós-Vendas para a Divisão de Operações– A Divisão Pós-

Vendas deve dar, através do seu corpo técnico, informações precisas para a 

Divisão de Operações através de relatórios técnicos. As informações devem 

ser claras e sem interpretações, de modo a permitir a análise e entendimento 

do projetista dos problemas apresentados nos últimos equipamentos 

instalados. Tal relatório e ações corretivas devem ter prioridade pois tem 

impacto direto na permanecia de técnicos além do previsto em campo, e 

portanto nos custos de instalação, bem como na satisfação do cliente. 

Reuniões entre o corpo técnico de instalação e os projetistas devem ser 

incentivadas, de modo a promover a troca de experiências e discussão das 

sugestões. Nesta mesma reunião, o corpo técnico de instalação poderá 

informar sobre as inovações e problemas pelo qual passam os principais 



concorrentes, pois não é incomum ocorrem montagens de equipamentos de 

diferentes fabricantes em uma mesma planta onde os acertos e erros são 

comentados. 

 
Figura A.1 – Informações relevantes entre as divisões. 
Fonte: Nossa autoria. 
 

A figura A.2 mostra de forma esquematizada o fluxo de informações 

no sentido inverso. 

• Da Divisão de Operações para a Divisão Comercial – A 

Divisão Comercial informa à Divisão de Operações as expectativas de vendas, 

no tocante a quantidades e modelos. Deve buscar influenciar o cliente 

relativamente à padronização dos equipamentos em consonância com a 

Divisão de Operações. Tal ação desonera a produção permitindo reduções no 

custo dos equipamentos. 

• Da Divisão Pós-Vendas para a Divisão Comercial – A 

Divisão de Pós-Vendas deve prover a divisão Comercial de informações 



relativas ao desempenho dos equipamentos evitando que a área comercial seja 

surpreendida com reclamações referentes a problemas que desconhece. Desta 

forma, promoverá também um retorno sobre a expectativa do cliente, se esta 

foi atendida ou não. 

Os custos incorridos das instalações em curso ou recém-concluídas devem 

também ser reportados com os comentários pertinentes, permitindo assim que 

a Divisão Comercial orce as instalações dos equipamentos em fase de ofertas 

utilizando dados mais concretos além de considerar os comentários 

específicos. 

Questões importantes referentes aos concorrentes devem ser reportadas de 

forma estruturada para a área de marketing.  

• Da Divisão de Operações para a Divisão de Pós-Vendas – 

A Divisão de Operações deve promover treinamento de instalação e operação 

para os técnicos da Divisão de Pós-Vendas, no lançamento de novo produtos, 

na contratação de novos técnicos ou simplesmente como forma de reciclagem. 

Tal prática permite uma padronização das instalações, reduzindo os problemas 

decorrentes de soluções criadas em campo. 

A confiabilidade do equipamento produzido deve ser de 

conhecimento da Divisão de Pós-Vendas, de modo a reduzir as incertezas e, 

conseqüentemente, os custos não-previstos por permanência na planta do 

cliente acima do previsto durante a elaboração do orçamento. 

O cumprimento dos prazos de entrega dos equipamentos pela 

produção é fundamental para a Divisão de Pós-Vendas, pois atrasos na 

produção tendem a ser recuperados na etapa de instalação dos equipamentos, 



fato que aumenta a pressão sobre o corpo técnico de instalação o que, por 

vezes, contribui para um serviço de baixa qualidade. 

Relacionamento entre as Divisões - Reativo

Divisão de 
Operações

Divisão de 
Pós-Vendas

Divisão 
Comercial

Cliente

• Treinamento adequado aos técnicos
• Confiabilidade do equipamento
• Cumprimento dos prazos

• Atende as expectativas do cliente
• Custo de instalação competitivo
• Desempenho dos concorrentes

• Volumes
• Padronização
• Previsibilidade

 
Figura A.2 – Informações relevantes entre as divisões 
Fonte: Nossa autoria  

 

ORGANIZAÇÃO DA DIVISÃO DE PÓS-VENDAS E SUAS ATRIBUIÇÕES 

 

O modelo aqui concebido divide a Divisão de Pós-Vendas em quatro 

áreas: 

 

• Elaboração e Gerenciamento de Ofertas  

 

Este departamento é responsável pela política de preços, que deve 

estar em perfeita sintonia com as demais unidades de vendas no mundo, 

buscando sempre a coerência para justificar eventuais diferenças nos preços 



entre dois países ou regiões distantes, visto que muitos clientes estão 

presentes também em outros continentes. É responsável também pela 

elaboração de todas as ofertas geradas, sejam peças de reposição, reformas, 

modernizações ou assistência técnica.  

 

• Gerenciamento de Contas 

 

Este departamento é responsável pelo atendimento direto aos 

clientes, devendo promover visitas, fazer a prospecção de novos negócios e 

monitorar as solicitações dos clientes para que estas sejam atendidas no 

menor tempo possível. Negocia também as ofertas enviadas aos clientes, de 

modo a efetivar a venda. 

Seu maior objetivo é atingir o volume de vendas determinado 

quando do orçamento anual. Como está rotineiramente em visita às fábricas 

dos clientes é também responsável por alimentar a Divisão de Serviços sobre 

as ações que o cliente está tomando, principalmente com relação aos 

fornecedores alternativos, que são seus concorrentes mais diretos. 

 

• Gerenciamento do Suporte Técnico 

 

Este departamento é responsável pelas questões técnicas referentes 

aos equipamentos já instalados e com aceite técnico formais, como 

representado na figura A.3, ponto T1. 



 
Figura A.3 – Eventos de instalação e agregação de valor 
Fonte: Nossa autoria 

 

A Divisão de Operações é o responsável técnico pelo equipamento 

desde a concepção e o desenvolvimento do mesmo até o momento em que o 

equipamento é instalado e os testes de desempenhos são feitos e aprovados 

formalmente pelo cliente. A partir deste momento, a área técnica da Divisão de 

Pós-Vendas passa a ser responsável pelo equipamento perante o cliente no 

tocante a problemas de desempenho ocasionados por manutenção incorreta, 

insumos com qualidade abaixo da especificada, bem como modernizações, 

reformas ou instalações de acessórios. 

Seu objetivo principal é prestar suporte técnico aos clientes, via 

telefone ou internet, e aos técnicos de campo, no tocante à manutenção 

corretiva ou preventiva, modernizações e reformas de equipamentos. 

 

 



• Gerenciamento de Atividades de Campo 

 

Este departamento é responsável pelo corpo técnico operacional, o 

qual é dividido em dois grupos. O primeiro grupo executa as atividades 

programáveis como instalações de novos equipamentos, manutenções 

preventivas e visitas diagnósticas; já o segundo grupo atende às solicitações 

emergenciais de manutenção corretiva. 

O foco deste trabalho é desenvolver um modelo para a programação 

e alocação de recursos do primeiro grupo, sendo que o segundo é 

dimensionado em função da média histórica de atividades dos últimos três 

anos, corrigida por um fator de variação de base instalada de equipamentos, ou 

seja, novos equipamentos em operação e equipamentos antigos que deixaram 

de operar. O segundo grupo atende às solicitações aleatórias em regime de 

emergência; portanto, não passíveis de programação. 

 

O corpo técnico executa os seguintes tipos de atividades: 

 

• Instalação de novos equipamentos – A cada venda de um novo 

equipamento, sua montagem deve ser programada. Por pressão do mercado, 

os prazos de entrega de novos equipamentos têm sido continuamente 

diminuídos, exigindo aumento de eficiência também na fase de instalação. 

Penalidades por atraso na entrega no equipamento funcionando são definidas 

no momento da venda. 

 



• Visitas Diagnósticas – São verificações feitas por um técnico no 

equipamento existente, diagnosticando problemas atuais, eminentes e 

possíveis melhorias no equipamento. 

 

• Manutenção Preventiva – Venda de mão-de-obra qualificada para 

realizar intervenção planejada com parada programada do equipamento em 

questão.  

 

• Manutenção Corretiva – Está fundamentada na disponibilidade imediata 

de um técnico para viajar até a planta do cliente nos casos de máquina com 

defeito que impeça a produção em cadências aceitáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÊNDICE B 

 

PROGRAMA E ARQUIVO DE SAÍDA DO GAMS – PRIMEIRA SEMANA 

 

$ TITLE Prog1 

$ OFFUPPER 

 

* $offlisting 

* $offsymxref offsymlist 

* option limrow   = 0; 

* option limcol   = 0; 

* option solprint = off; 

* option sysout   = off; 

SETS 

   R pedidos   / R1 * R26 / 

   I atividade / I1 * I30 / 

   J roteiro   / J1 * J408 / 

   K tecnico   / K1 * K11 /; 

 

PARAMETER Custo(K,J)     custo do roteiro j realizado pelo tecnico 

k; 

$include "Custo.prn" 

PARAMETER A(K,J,I)       binario que indica se o roteiro j do tecnico 

k cobre i; 

$include "A.prn" 



PARAMETER N(K)           numero de roteiros do tecnico k; 

$include "N.prn" 

PARAMETER LI(R)          limite inferior; 

$include "LI.prn" 

PARAMETER LS(R)          limite superior; 

$include "LS.prn" 

VARIABLES 

   X(K,J)                binario que indica se o roteiro j sera feito tecnico k 

   CT                    valor da funcao objetivo; 

BINARY VARIABLE X; 

EQUATIONS 

Funcao_Objetivo 

 Atender_Demanda(R) 

 Limite_Uso_Tecnico(K); 

 

Funcao_Objetivo .. 

CT =E= SUM(K, SUM(J$(ORD(J) LE N(K)),Custo(K,J)*X(K,J))); 

 

Atender_Demanda(R) .. 

   SUM(K, SUM(J$(ORD(J) LE N(K)), SUM(I$((ORD(I) GE 

LI(R))$(ORD(I) LE LS(R))), A(K,J,I)*X(K,J) ))) =E= 1; 

 

Limite_Uso_Tecnico(K) .. 

   SUM(J$(ORD(J) LE N(K)), X(K,J)) =L= 1; 

 



OPTION MIP = CPLEX ; 

MODEL Prog1 /ALL/ ; 

SOLVE Prog1 USING MIP MINIMIZING CT ; 

 

FILE S_Prog ; 

PUT S_Prog ; 

 

PUT 'Funcao Objetivo' /; 

PUT CT.L /; 

PUT //; 

PUT 'Alocacao' /; 

LOOP (K, 

 LOOP (J, 

    IF ( X.L(K,J) NE 0, 

           PUT       K.TL ; 

           PUT @10 , J.TL ; 

           PUT @20 , X.L(K,J) /; 

       ); 

      ); 

     ); 

PUT //; 

MODEL STATISTICS 

BLOCKS OF EQUATIONS           3     SINGLE EQUATIONS           

38 



BLOCKS OF VARIABLES           2     SINGLE VARIABLES        

2,353 

NON ZERO ELEMENTS        12,455     DISCRETE VARIABLES      

2,352 

GENERATION TIME      =        0.203 SECONDS     10 Mb  WIN223-

146 Nov 21, 2006 

EXECUTION TIME       =        0.468 SECONDS     10 Mb  WIN223-

146 Nov 21, 2006 

GAMS Rev 146  x86/MS Windows                            06/14/08 

13:07:01 Page 6 

Prog1 

Solution Report     SOLVE Prog1 Using MIP From line 73033 

 

               S O L V E      S U M M A R Y 

 

     MODEL   Prog1               OBJECTIVE  CT 

     TYPE    MIP                 DIRECTION  MINIMIZE 

     SOLVER  CPLEX               FROM LINE  73033 

 

**** SOLVER STATUS     1 NORMAL COMPLETION          

**** MODEL STATUS      1 OPTIMAL                    

**** OBJECTIVE VALUE           185961.0000 

 

 RESOURCE USAGE, LIMIT          0.093      1000.000 

 ITERATION COUNT, LIMIT        96         10000 



 

GAMS/Cplex    Nov 27, 2006 WIN.CP.CP 22.3 032.035.041.VIS For 

Cplex 10.1 

Cplex 10.1.0, GAMS Link 32  

Cplex licensed for 1 use of lp, qp, mip and barrier, with 4 parallel 

threads. 

Proven optimal solution. 

MIP Solution:       185961.000000    (96 iterations, 0 nodes) 

Final Solve:        185961.000000    (0 iterations) 

Best possible:      185961.000000 

Absolute gap:            0.000000 

Relative gap:            0.000000 

 

                       LOWER     LEVEL     UPPER    MARGINAL 

 

---- EQU Funcao_Ob~      .         .         .        1.000       

---- EQU Atender_Demanda   

 

       LOWER     LEVEL     UPPER    MARGINAL 

 

R1      1.000     1.000     1.000      .          

R2      1.000     1.000     1.000      .          

R3      1.000     1.000     1.000      .          

R4      1.000     1.000     1.000      .          

R5      1.000     1.000     1.000      .          



R6      1.000     1.000     1.000      .          

R7      1.000     1.000     1.000      .          

R8      1.000     1.000     1.000      .          

R9      1.000     1.000     1.000      .          

R10     1.000     1.000     1.000      .          

R11     1.000     1.000     1.000      .          

R12     1.000     1.000     1.000      .          

R13     1.000     1.000     1.000      .          

R14     1.000     1.000     1.000      .          

R15     1.000     1.000     1.000      .          

R16     1.000     1.000     1.000      .          

R17     1.000     1.000     1.000      .          

R18     1.000     1.000     1.000      .          

R19     1.000     1.000     1.000      .          

R20     1.000     1.000     1.000      .          

R21     1.000     1.000     1.000      .          

R22     1.000     1.000     1.000      .          

R23     1.000     1.000     1.000      .          

R24     1.000     1.000     1.000      .          

R25     1.000     1.000     1.000      .          

R26     1.000     1.000     1.000      .          

 

---- EQU Limite_Uso_Tecnico   

 

       LOWER     LEVEL     UPPER    MARGINAL 



K1      -INF      1.000     1.000      .          

K2      -INF      1.000     1.000      .          

K3      -INF      1.000     1.000      .          

K4      -INF      1.000     1.000      .          

K5      -INF      1.000     1.000      .          

K6      -INF      1.000     1.000      .          

K7      -INF      1.000     1.000      .          

K8      -INF      1.000     1.000      .          

K9      -INF      1.000     1.000      .          

K10     -INF      1.000     1.000      .          

K11     -INF      1.000     1.000      .          

 

                       LOWER     LEVEL     UPPER    MARGINAL 

 

---- VAR CT             -INF  1.8596E+5     +INF       .          

 

  Prog1 

E x e c u t i o n 

**** REPORT FILE SUMMARY 

S_Prog 

C:\MB\Local\COO\MESTRADO\DISSERTAÇÃO\APRESENTAÇÃO 

FINAL\DEFESA\PROJECT\GA 

       MS\Modelo Michele\SEMANA 1 GAMS\S_Prog.put 

EXECUTION TIME       =        0.016 SECONDS      3 Mb  WIN223-

146 Nov 21, 2006 



 

A solução gerada, segundo arquivo S_PROG.PUT é: 

 

Funcao Objetivo 

   185961.00 

Alocacao 

K1       J10               1.00 

K2       J92               1.00 

K3       J15               1.00 

K4       J18               1.00 

K5       J217              1.00 

K6       J161              1.00 

K7       J1                1.00 

K8       J329              1.00 

K9       J26               1.00 

K10      J120              1.00 

K11      J241              1.00 

 

 

 

 

 

 

 



APÊNDICE C 

 

PROGRAMA E ARQUIVO DE SAÍDA DO GAMS – SEGUNDA SEMANA 

 

$ TITLE Prog1 

$ OFFUPPER 

* $offlisting 

* $offsymxref offsymlist 

* option limrow   = 0; 

* option limcol   = 0; 

* option solprint = off; 

* option sysout   = off; 

SETS 

   R pedidos   / R1 * R26 / 

   I atividade / I1 * I30 / 

   J roteiro   / J1 * J417 / 

   K tecnico   / K1 * K11 /; 

 

PARAMETER Custo(K,J)     custo do roteiro j realizado pelo tecnico 

k; 

$include "Custo.prn" 

PARAMETER A(K,J,I)       binario que indica se o roteiro j do tecnico 

k cobre i; 

$include "A.prn" 

PARAMETER N(K)           numero de roteiros do tecnico k; 



$include "N.prn" 

PARAMETER LI(R)          limite inferior; 

$include "LI.prn" 

PARAMETER LS(R)          limite superior; 

$include "LS.prn" 

VARIABLES 

   X(K,J)                binario que indica se o roteiro j sera feito tecnico k 

   CT                    valor da funcao objetivo; 

 

BINARY VARIABLE X; 

EQUATIONS 

   Funcao_Objetivo 

   Atender_Demanda(R) 

   Limite_Uso_Tecnico(K); 

 

Funcao_Objetivo .. 

CT =E= SUM(K, SUM(J$(ORD(J) LE N(K)),Custo(K,J)*X(K,J))); 

Atender_Demanda(R) .. 

   SUM(K, SUM(J$(ORD(J) LE N(K)), SUM(I$((ORD(I) GE 

LI(R))$(ORD(I) LE LS(R))), A(K,J,I)*X(K,J) ))) =E= 1; 

 

Limite_Uso_Tecnico(K) .. 

   SUM(J$(ORD(J) LE N(K)), X(K,J)) =L= 1; 

 

OPTION MIP = CPLEX ; 



MODEL Prog1 /ALL/ ; 

SOLVE Prog1 USING MIP MINIMIZING CT ; 

 

FILE S_Prog ; 

PUT S_Prog ; 

 

PUT 'Funcao Objetivo' /; 

PUT CT.L /; 

PUT //; 

 

PUT 'Alocacao' /; 

LOOP (K, 

 LOOP (J, 

    IF ( X.L(K,J) NE 0, 

           PUT       K.TL ; 

           PUT @10 , J.TL ; 

           PUT @20 , X.L(K,J) /; 

       ); 

      ); 

     ); 

PUT //; 

 

MODEL STATISTICS 

 



BLOCKS OF EQUATIONS           3     SINGLE EQUATIONS           

38 

BLOCKS OF VARIABLES           2     SINGLE VARIABLES        

1,598 

NON ZERO ELEMENTS         7,998     DISCRETE VARIABLES      

1,597 

GENERATION TIME      =        0.204 SECONDS      8 Mb  WIN223-

146 Nov 21, 2006 

 

EXECUTION TIME       =        0.391 SECONDS      8 Mb  WIN223-

146  

 

               S O L V E      S U M M A R Y 

 

     MODEL   Prog1               OBJECTIVE  CT 

     TYPE    MIP                 DIRECTION  MINIMIZE 

     SOLVER  CPLEX               FROM LINE  49628 

 

**** SOLVER STATUS     1 NORMAL COMPLETION          

**** MODEL STATUS      1 OPTIMAL                    

**** OBJECTIVE VALUE           205947.0000 

 

 RESOURCE USAGE, LIMIT          0.093      1000.000 

 ITERATION COUNT, LIMIT        95         10000 

 



GAMS/Cplex    Nov 27, 2006 WIN.CP.CP 22.3 032.035.041.VIS For 

Cplex 10.1 

Cplex 10.1.0, GAMS Link 32  

Cplex licensed for 1 use of lp, qp, mip and barrier, with 4 parallel 

threads. 

 

Proven optimal solution. 

 

MIP Solution:       205947.000000    (95 iterations, 0 nodes) 

Final Solve:        205947.000000    (0 iterations) 

 

Best possible:      205947.000000 

Absolute gap:            0.000000 

Relative gap:            0.000000 

                       LOWER     LEVEL     UPPER    MARGINAL 

 

---- EQU Funcao_Ob~      .         .         .        1.000       

 

---- EQU Atender_Demanda   

 

       LOWER     LEVEL     UPPER    MARGINAL 

 

R1      1.000     1.000     1.000      .          

R2      1.000     1.000     1.000      .          

R3      1.000     1.000     1.000      .          



R4      1.000     1.000     1.000      .          

R5      1.000     1.000     1.000      .          

R6      1.000     1.000     1.000      .          

R7      1.000     1.000     1.000      .          

R8      1.000     1.000     1.000      .          

R9      1.000     1.000     1.000      .          

R10     1.000     1.000     1.000      .          

R11     1.000     1.000     1.000      .          

R12     1.000     1.000     1.000      .          

R13     1.000     1.000     1.000      .          

R14     1.000     1.000     1.000      .          

R15     1.000     1.000     1.000      .          

R16     1.000     1.000     1.000      .          

R17     1.000     1.000     1.000      .          

R18     1.000     1.000     1.000      .          

R19     1.000     1.000     1.000      .          

R20     1.000     1.000     1.000      .          

R21     1.000     1.000     1.000      .          

R22     1.000     1.000     1.000      .          

R23     1.000     1.000     1.000      .          

R24     1.000     1.000     1.000      .          

R25     1.000     1.000     1.000      .          

R26     1.000     1.000     1.000      .          

 

---- EQU Limite_Uso_Tecnico   



 

       LOWER     LEVEL     UPPER    MARGINAL 

 

K1      -INF      1.000     1.000      .          

K2      -INF      1.000     1.000      .          

K3      -INF      1.000     1.000      .          

K4      -INF      1.000     1.000      .          

K5      -INF      1.000     1.000      .          

K6      -INF      1.000     1.000      .          

K7      -INF      1.000     1.000      .          

K8      -INF      1.000     1.000      .          

K9      -INF      1.000     1.000      .          

K10     -INF      1.000     1.000      .          

K11     -INF      1.000     1.000      .    

**** REPORT FILE SUMMARY 

 

S_Prog 

C:\MB\Local\COO\MESTRADO\DISSERTAÇÃO\APRESENTAÇÃO 

FINAL\DEFESA\PROJECT\GA 

       MS\Modelo Michele\SEMANA 2 GAMS\S_Prog.put 

 

EXECUTION TIME       =        0.015 SECONDS      3 Mb  WIN223-

146 Nov 21, 2006 

Assim a solução final gerada pelo GAMS da programação da 

segunda semana é: 



Funcao Objetivo 

   205947.00 

Alocacao 

K1       J19               1.00 

K2       J35               1.00 

K3       J77               1.00 

K4       J7                1.00 

K5       J53               1.00 

K6       J84               1.00 

K7       J9                1.00 

K8       J120              1.00 

K9       J119              1.00 

K10      J9                1.00 

K11      J4                1.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APÊNDICE D 

 

ALGORITMO DA PRIMIERA FASE 

|**********************************************************************
******** 
|*  
|* Gerador de Roteiros Viaveis e Custo Total por Tecnico 
|*  
|* Linguagem de Programação: C (com recursos do SQL) 
|* Editor de Texto: VI 
|* Banco de Dados: BISAM (desenvolvido para Unix) 
|* Sistema Operacional: HP-UX B.11.00 U 
|* Hardware: Hewlett Packard modelo 9000/800/L1000-36HP L1000 360 MHz  
|*  (2 processadores)  
|* Memória: 768 Mbytes (RAM) 
|* 
|* Velocidade Processamento: 
|* 14 atividades x 6 tecnicos : aproximadamente 4min30seg 
|* 11 atividades x 5 tecnicos : aproximadamente 10 seg 
|* 
|* Ultima revisao 27/5/08 
|* 
|* 
|**********************************************************************
******** 
                                                                                 
|****************************** declaration section 
*************************** 
 
declaration: 
 
 table ttctst937 |Consolidacao das Requisicoes 
 table ttctst938 |Origem A Custo Diario K 
 table ttctst939 |Custo Deslocamento 
 table ttctst940 |Custo Hospedagem 
 table ttctst941 |Origem x Atividade 
 
 
 long   nr.atividades 
 long   total.possibilidades 
 string    binario(25)  |limite 25 atividades 
 
 long   atividade 
 long   intervalo 
 domain tcstr.03 local.atividade 
 long   duracao 
 domain tcdate  data.inicio 



 domain tcdate  data.f.ant 
 domain tcdate  xdata 
 domain tcdate  ydata 
 domain tcdate  data.aux 
 domain tcdate  data.final 
extern long   contador 
 long   ponteiro.bin 
 long   primeira.vez 
 long   roteiro.viavel 
 
extern long   tecnico 
 long   cont.frm 
 domain tcstr.03 origem 
 domain tcstr.03 onde.estou 
 domain tcpric  custo.diario 
 
 domain tcpric  custo.deslocamento 
 domain tcpric  custo.hospedagem 
 domain tcpric  custo.roteiro 
 
 long   flag.zero 
 long   flag.941 
 
 long   fp 
 
 
|****************************** form section 
********************************** 
 
form.1: 
init.form: 
 get.screen.defaults() 
 
|****************************** choice section 
******************************** 
 
choice.cont.process: 
on.choice: 
 gerador.de.roteiros() 
 
 
|****************************** field section 
********************************* 
 
 
 
|****************************** function section 
****************************** 
 
functions: 



 
function gerador.de.roteiros() 
{ 
 
prepara.ambiente() 
 
 
fp = seq.open("SIMULADOR.TXT", "w") 
 
 
data.final    = 0 
nr.atividades = 0 
 
select tctst937.data, tctst937.dura |data inicial e duracao da atividade 
from tctst937 
selectdo 
 if (tctst937.data + tctst937.dura - 1) > data.final then 
  data.final = tctst937.data + tctst937.dura - 1 
 endif 
 
 nr.atividades = nr.atividades + 1 
endselect 
 
 
total.possibilidades = lpow(2,nr.atividades) 
 
 
 
 
select tctst938.tecn:tecnico, tctst938.orig:origem,  
 tctst938.cust:custo.diario 
from tctst938 
where tctst938._index1 inrange {1} and {20}  |limite 20 tecnicos 
selectdo 
 cont.frm = 0 
 
 select tctst941.* 
 from tctst941 
 where tctst941._index1 = {:tecnico} 
 selectdo 
  flag.941 = true 
 selectempty 
  flag.941 = false 
 endselect 
 
 criacao.roteiros.viaveis() 
selectempty 
 message("Tecnico nao cadastrado !!!") 
endselect 
 



 
 
seq.close(fp) 
 
 
message("Processamento concluido !!!") 
 
} 
 
 
|- Funcao "conv.dec.to.bin" converte decimal para base binaria e formata  
|- de acordo com o numero de bits desejado. 
 
function string conv.dec.to.bin(long base.decimal, long nr.bits) 
{ 
long i.l 
long parte.inteiro 
long resto.divisao 
string base.binaria(25) 
string aux.bin(25) 
 
 base.binaria = ""  
 aux.bin = ""  
 
 parte.inteiro = base.decimal  
 
 repeat 
  resto.divisao = parte.inteiro \ 2 
  parte.inteiro = parte.inteiro / 2 
 
  if resto.divisao then 
   base.binaria = base.binaria & "1" 
  else 
   base.binaria = base.binaria & "0" 
  endif 
 until(parte.inteiro = 0) 
 
 for i.l = len(base.binaria) to 1  step -1 
  aux.bin = aux.bin & base.binaria(i.l;1) 
 endfor 
 
 aux.bin = easy.number(nr.bits,aux.bin,0) 
 
return(aux.bin) 
} 
 
 
 
function string easy.number(long nr, string texto(100), long nr2) 
{ 



string local.number(100) 
long i.l 
long posicao.ponto 
long achei 
long flag.ponto 
 
 local.number = "" 
 
 if isspace(texto) then 
  for i.l = 1 to nr 
   local.number = local.number & "0" 
  endfor 
  return(local.number) 
 else 
  for i.l = 1 to len(texto) 
   if texto(i.l;1) = "0" or 
      texto(i.l;1) = "1" or 
      texto(i.l;1) = "2" or 
      texto(i.l;1) = "3" or 
      texto(i.l;1) = "4" or 
      texto(i.l;1) = "5" or 
      texto(i.l;1) = "6" or 
      texto(i.l;1) = "7" or 
      texto(i.l;1) = "8" or 
      texto(i.l;1) = "9" or 
      texto(i.l;1) = "." then 
    local.number = local.number & texto(i.l;1) 
   endif 
  endfor 
 
  posicao.ponto = len(str$(local.number)) 
 
  for i.l = 1 to nr2 
   local.number = local.number & "0" 
  endfor 
 
  texto = local.number 
 
    
  flag.ponto = false 
 
  for i.l = 1 to len(texto) 
   if texto(i.l;1) = "." then 
    posicao.ponto = i.l 
    flag.ponto = true 
   endif 
  endfor 
 
  if flag.ponto = false then 
   posicao.ponto = len(texto) 



  endif 
 
  local.number = "" 
 
  achei = false 
  for i.l = 1 to (posicao.ponto + nr2) 
   if texto(i.l;1) <> "." then 
    local.number = local.number & texto(i.l;1) 
    achei = true 
   endif 
  endfor 
 
  if achei then 
   texto = local.number   
  else 
   local.number = texto 
  endif 
 
  if (nr-len(texto)) > 0 then 
   for i.l = 1 to nr-len(texto) 
    local.number = "0" & local.number 
   endfor 
  else 
   local.number = local.number(1;nr) 
  endif 
 endif 
 
 return(local.number) 
} 
 
 
function busca.requisicao(long nr.requisicao) 
{ 
 select tctst937.ativ, tctst937.loca, tctst937.dura, tctst937.data 
 from tctst937 
 where tctst937._index1 = {:nr.requisicao} 
 selectdo 
  atividade    = tctst937.ativ 
  local.atividade = tctst937.loca 
  duracao      = tctst937.dura 
  data.inicio  = tctst937.data 
 selectempty 
  message("Atividade / Requisicao nao encontrada !") 
 endselect 
 
 if flag.941 then 
  if atividade = tctst941.ativ(1) or 
   atividade = tctst941.ativ(2) or 
   atividade = tctst941.ativ(3) or 
   atividade = tctst941.ativ(4) or 



   atividade = tctst941.ativ(5) or 
   atividade = tctst941.ativ(6) or 
   atividade = tctst941.ativ(7) or 
   atividade = tctst941.ativ(8) or 
   atividade = tctst941.ativ(9) or 
   atividade = tctst941.ativ(10) or 
   atividade = tctst941.ativ(11) or 
   atividade = tctst941.ativ(12) or 
   atividade = tctst941.ativ(13) or 
   atividade = tctst941.ativ(14) or 
   atividade = tctst941.ativ(15) or 
   atividade = tctst941.ativ(16) or 
   atividade = tctst941.ativ(17) or 
   atividade = tctst941.ativ(18) or 
   atividade = tctst941.ativ(19) or 
   atividade = tctst941.ativ(20) then 
   flag.zero = true |tecnico continua atividade ant. 
  endif 
 else 
  |-Todas possibilidades 
 endif 
 
 
} 
 
function criacao.roteiros.viaveis() 
{ 
for contador = 1 to (total.possibilidades - 1) 
 
if cont.frm = 5000 then 
 display("contador") 
 display("tecnico") 
 refresh() 
 cont.frm = 0 
else 
 cont.frm = cont.frm + 1 
endif 
 
 binario = conv.dec.to.bin(contador,nr.atividades) 
 binario = binario 
 
 primeira.vez = true 
 roteiro.viavel = false 
 custo.roteiro = 0 
 flag.zero = false 
 for ponteiro.bin = 1 to len(binario) 
  if binario(ponteiro.bin;1) = "1" then 
   busca.requisicao(ponteiro.bin) 
   if primeira.vez then 
    data.f.ant = data.inicio + (duracao - 1) 



    xdata = data.inicio 
    ydata = data.f.ant 
    primeira.vez = false 
    roteiro.viavel = true 
     
    |937 Consolidacao Requisicao 
    local.atividade = local.atividade 
    duracao = duracao 
    data.inicio = data.inicio 
 
    |938 Origens e Custo Diario 
    tecnico = tecnico 
    origem = origem 
    custo.diario = custo.diario 
 
    |939 
    custo.deslocamento =  
     funcao.custo.deslocamento( 
       origem, 
       local.atividade 
       ) 
    |940 
    custo.hospedagem = 
      funcao.custo.hospedagem( 
        local.atividade 
        ) 
 
    onde.estou = origem 
 
    intervalo = 0 
 
    custo.roteiro = funcao.custo.roteiro( 
       onde.estou, 
       local.atividade, 
       custo.deslocamento, 
       custo.hospedagem, 
       duracao, 
       custo.diario, 
       intervalo 
       ) 
 
    onde.estou = local.atividade 
 
 
   else 
|    data.aux = data.inicio + (duracao - 1) 
| 
|    if not ((data.inicio >= xdata and  
|       data.inicio <= ydata) or 
|           (data.aux >= xdata and 



|       data.aux <= ydata)) then 
| 
| 
 
    if data.inicio > data.f.ant then 
 
 
     intervalo = abs( 
       data.f.ant -  
       data.inicio 
       ) - 1 
     data.f.ant = data.inicio + (duracao - 1) 
 
     custo.hospedagem = 
      funcao.custo.hospedagem( 
        local.atividade 
        ) 
     custo.deslocamento =  
      funcao.custo.deslocamento( 
       onde.estou, 
       local.atividade 
       ) 
 
     custo.roteiro = custo.roteiro +  
      funcao.custo.roteiro( 
       onde.estou, 
       local.atividade, 
       custo.deslocamento, 
       custo.hospedagem, 
       duracao, 
       custo.diario, 
       intervalo 
       ) 
     onde.estou = local.atividade 
      
     roteiro.viavel = true 
    else 
     roteiro.viavel = false 
     break 
 
    endif 
   endif 
    
  endif 
 endfor 
 
 |- Adiciona o custo de retorno para SP 
|- if not data.final = data.f.ant then 
  custo.roteiro = custo.roteiro + funcao.custo.deslocamento( 
        onde.estou, 



        "SP " 
        ) 
|- endif 
 
 
 if ((not flag.941) or (flag.941 and flag.zero)) then 
  roteiro.viavel = roteiro.viavel 
 else 
  roteiro.viavel = false 
 endif 
 
 
 
 roteiro.viavel = roteiro.viavel 
 binario = binario 
 custo.roteiro = custo.roteiro 
 
 
 if roteiro.viavel then 
  seq.puts(str$(tecnico) & "   " &  |- Grava roteiro viavel 
    binario & "   " &   |- e o respectivo custo 
|-    str$(roteiro.viavel) & " " & |- no arquivo 
    str$(custo.roteiro)  |- "SIMULADOR.TXT" 
     
    , fp) 
 endif 
 
endfor 
} 
 
 
 
function domain tcpric funcao.custo.deslocamento( 
     domain tcstr.03 f.origem, 
     domain tcstr.03 f.destino 
     ) 
{ 
domain tcpric aux.valor 
 
 
 select tctst939.orig, tctst939.dest, tctst939.valo 
 from tctst939 
 where tctst939._index1 = {:f.origem, :f.destino} 
 selectdo 
  aux.valor = tctst939.valo 
 selectempty 
  message("Custo Deslocamento de " & f.origem & " para " & f.destino & 
" nao foi encontrada !!!") 
 endselect 
 



 return(aux.valor) 
 
} 
 
function domain tcpric funcao.custo.hospedagem(domain tcstr.03 f.local) 
{ 
domain tcpric aux.valor 
 
 
 select tctst940.loca, tctst940.valo 
 from tctst940 
 where tctst940._index1 = {:f.local} 
 selectdo 
  aux.valor = tctst940.valo 
 selectempty 
  message("Custo hospedagem " & f.local & " nao encontrado !!!") 
 endselect 
 
 return(aux.valor) 
 
} 
 
function domain tcpric funcao.custo.roteiro( 
       domain tcstr.030  f.onde.estou, 
       domain tcstr.030  f.local.atividade, 
       domain tcpric  f.custo.deslocamento, 
       domain tcpric  f.custo.hospedagem, 
       long   f.duracao, 
       domain tcpric  f.custo.diario, 
       long   f.intervalo 
       ) 
{ 
domain tcpric  aux.custo.roteiro 
domain tcpric  aux.custo.deslocamento 
domain tcpric  aux.custo.extra.deslocamento 
domain tcpric  aux.custo.hospedagem 
domain tcpric  aux.custo.do.tecnico 
 
|CR = CD + CH x (L-1) + CN x L 
 
 
 
aux.custo.roteiro  = 0 
aux.custo.deslocamento  = 0 
aux.custo.extra.deslocamento = 0 
aux.custo.hospedagem  = 0 
aux.custo.do.tecnico  = 0 
 
 
|Custo de Deslocamento 



if not intervalo then 
 if f.onde.estou <> f.local.atividade then 
  aux.custo.deslocamento = f.custo.deslocamento 
 else 
  aux.custo.deslocamento = 0 
 endif 
else 
 aux.custo.extra.deslocamento =  
   funcao.custo.deslocamento(f.onde.estou, "SP ") 
 
 aux.custo.extra.deslocamento = aux.custo.extra.deslocamento +  
   funcao.custo.deslocamento( 
      "SP ",  
      f.local.atividade 
      ) 
endif 
 
|Custo de Hospedagem 
 
 aux.custo.hospedagem = f.custo.hospedagem * (f.duracao - 1) 
 
|Custo do Tecnico 
 
 aux.custo.do.tecnico = f.custo.diario * f.duracao 
  
 
 
 aux.custo.roteiro = aux.custo.deslocamento + 
       aux.custo.extra.deslocamento + 
       aux.custo.hospedagem + 
       aux.custo.do.tecnico 
 
return(aux.custo.roteiro) 
} 
 
function prepara.ambiente() 
{ 
domain tcdate  data.zero 
domain tcstr.03 local.zero 
 long  atividade.zero 
 long  tecnico.zero 
 
 
db.clear.table(ttctst941) 
commit.transaction() 
 
select tctst937.data 
from tctst937 
order by tctst937.data 
as set with 1 rows 



selectdo 
 data.zero = tctst937.data 
selectempty 
 message("Problema com data zero !!!") 
endselect 
 
 
long i.l 
 
select tctst938.tecn:tecnico.zero, tctst938.orig:local.zero 
from tctst938 
selectdo 
 for i.l = 1 to 20 
  tctst941.ativ(i.l) = 0 
 endfor 
 
 i.l = 1 
 
 select tctst937.loca, tctst937.ativ:atividade.zero 
 from tctst937 
 where tctst937.data = :data.zero and 
 tctst937.loca = :local.zero 
 selectdo 
  select tctst941.* 
  from tctst941 
  where tctst941._index1 = {:tecnico.zero} 
  selectdo 
   tctst941.tecn = tecnico.zero 
   tctst941.ativ(i.l) = atividade.zero 
   db.update(ttctst941,db.retry) 
  selectempty 
   tctst941.tecn = tecnico.zero 
   tctst941.ativ(i.l) = atividade.zero 
   db.insert(ttctst941) 
  endselect 
 
  i.l = i.l + 1 
 
  commit.transaction() 
 endselect 
 
 
selectempty 
 message("Problema com data zero !!!") 
endselect 
 
} 


