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MODELAGEM DE PROBLEMAS DE REDE COMO SUPORTE PARA TOMADA DE 

DECISÃO – ESTUDO EM UMA EMPRESA NA CIDADE DE PARANAIBA – MS 

 

1. RESUMO 

O presente trabalho esta realizando uma pesquisa referente à modelagem de 

problemas de rede, e tem por objetivo principal descrever os modelos de rede 

utilizados pela empresa e analisar como ela auxilia para a solução de problemas e 

tomada de decisões. O estudo de caso foi realizado em uma empresa distribuidora 

de gás (Santa Clara), localizada no município de Paranaíba-MS. O método utilizado 

foi qualitativo, com pesquisas bibliográficas, pesquisa de campo e um estudo de 

caso, abordando temas como modelagem, problemas de redes e modelagem de 

problemas de rede. 

2. INTRODUÇÃO.  

Ao se administrar uma empresa o gestor se depara constantemente com 

contingências, problemas estes muitas vezes inesperados e em contextos 

diferentes. Para chegar à solução dos mesmos muitas das vezes os processos são 

lentos e também ter custos elevados. 

Por este motivo muitos estudiosos criam constantemente modelos matemáticos que 

auxiliam na solução de problemas encontrados na organização e dão suporte para 

tomada de decisão. 

Partindo deste pressuposto o presente trabalho tem como foco estudar um destes 

modelos, conhecido como modelagem de problemas de rede. Para isto o presente 

artigo propõe uma estrutura composta por, uma introdução sobre o conteúdo, em 

seguida a metodologia de pesquisa, referencial teórico que aborda conceitos sobre 

modelos, problemas de rede e modelagem de problemas de rede além da 

apresentação dos resultados obtidos na empresa de distribuição de gás Santa Clara 

localizada na cidade de Paranaíba-MS. 

3. OBJETIVOS 

Formular modelos de redes que melhor se enquadram com as necessidades da 

empresa tem dado muito suporte em sua gestão. Com este intuito foram projetados 

os seguintes objetivos específicos: a) construir um referencial teórico sobre modelos, 

problemas de rede e modelagem de problemas de rede; b) pesquisar junto à 

empresa como é feito a rede de relacionamento com os clientes e como é feito sua  
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modelagem de rede; c) entrevistar o gestor da empresa, responsáveis e funcionários 

que atuam setor, com a finalidade de identificar suas percepções em relação ao 

modelo utilizado; d) avaliar os dados coletados na pesquisa, a partir do referencial 

teórico construído. 

4. METODOLOGIA 

O trabalho utilizou uma pesquisa do tipo qualitativo de caráter descritivo, por 

pesquisar e descrever uma situação real. Também foi realizada uma pesquisa de 

campo que se constituiu no ambiente natural da empresa e um estudo de caso único 

em uma empresa de venda e distribuição de gás, localizada na cidade de 

Paranaíba- MS, e para dar suporte à pesquisa foram realizados estudos 

bibliográficos, com pesquisas em livros, artigos, periódicos e outros meios 

disponíveis (Rodrigues, 2007; Yin, 2001). 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1 Modelos 

Ao se pesquisar as definições de modelos pode-se dizer que, modelo é a criação de 

um cenário real, já existente ou de um cenário futuro, permitindo assim, que possam 

ser efetuadas diversas simulações. Dentro dessas simulações devem ser 

considerados as diversas especificidades do sistema e levar em consideração todas 

as informações relevantes ao caso estudado, para que se possa encontrar a melhor 

solução/ caminho para alcançar um objetivo (Hiller; Lieberman,2010; Lachtermacher, 

2009; Ragsdale, 2009). 

 

5.2 Problemas de rede 

Ao se estudar problemas de tomada de decisão pode-se observar que diversos 

destes problemas estão categorizados como problemas de rede, entre eles podem 

ser citados: transporte, escala de produção, rede de distribuição, menor caminho, 

fluxo máximo e caminho crítico. Com o intuito de dar suporte a estas tomadas de 

decisões modelos são criados, estes por sua vez tem como finalidade facilitar a 

compreensão e aplicação de medidas que solucionam tais problemas 

(Lachtermacher, 2009). 

 

5.3 Modelagem de problemas de rede 
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Um dos diversos modelos de suporte a gestão é a modelagem de problemas de 

rede, pelo qual diversos tipos de problemas reais podem ser modelados. A 

formulação de um modelo dá-se pela criação de conjuntos de pontos conhecido 

como nós e ligados por linhas ou setas direcionadas denominadas como arcos, 

estes são seguidos de tabelas e esquemas matemáticos para encontrar o melhor, 

menor e/ou caminho com menores custos de um nó a outro, estes nós podem 

representar pontos dos percursos, equipamentos, carteira de investimentos e as 

linhas podem representar distancia, tempo, custo, capacidade entre outras variáveis 

(Belfiore; Fávero, 2012; Lachtermacher, 2009). 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Em 1997 foi inaugurada a distribuidora de gás Santa Clara, no município de 

Paranaíba/MS, pelo empresário Flavio Silveira Cury. No início a empresa atendia os 

municípios na extenção de Três Lagoas até Costa Rica. Atualmente a distribuidora 

Santa Clara é representante da Supergasbrás e atende os municípios de Aparecida 

do Taboado, Cassilândia, Inocência, Paranaíba e Selvíria. 
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