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Este trabalho tem como objetivo principal o desenvolvimento de uma
metodologia  de  priorização  de  portfólio  de  projetos.  A  metodologia
proposta  visa  capturar  características  peculiares  dos  projetos  de
investimento corrente, tais como interdependência e múltiplos objetivos,
que atualmente são ignoradas pelos métodos comumente aplicados, como,
por exemplo,  métodos financeiros e de escore,  assim como reduzir  o
esforço despedido para cálculo dos ganhos esperados de cada um dos
projetos propostos. O trabalho foi desenvolvido através da aplicação de
técnicas de otimização não exata e simulação computacional estocástica
por  eventos  discretos.  Logo,  sua  implantação  exige  conhecimento
especifico destas técnicas de pesquisa operacional aplicadas à indústria
de interesse. Para validação do trabalho esta metodologia foi testada em
um cenário hipotético nos processos de carregamento e transporte em
mineração  a  céu  aberto,  criado  a  partir  de  dados  coletados  em uma
empresa com forte atuação no mercado de minério de ferro. O modelo
desenvolvido  se  mostrou  aplicável  à  indústria  de  mineração  e  com
possibil idade  de  replicação  para  outros  ramos  da  indústria,
principalmente em cadeias de manufatura, onde a aplicação de métodos
algébricos é pouco viável e a melhor forma de representar os processos
da  empresa  é  a  simulação  computacional.  Durante  a  elaboração  do
trabalho foi identificado ainda que o desenvolvimento de outra heurística
para o mesmo modelo de simulação pode ajudar a identificar gargalos no
processo produtivo e os pontos para os quais seria mais interessante o
desenvolvimento de novos projetos.
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