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Resumo: O presente trabalho visa elucidar a problemática da validação e fidedignidade de 
modelos de dinâmica de sistemas, que podem auxiliar no processo de tomada de decisão nas 
organizações contemporâneas. Com a proposta de uma Hipótese Dinâmica (DH) em 
conjunto com o método estatístico de análise de Variância (ANOVA), demonstra-se uma 
possível solução de validação aos modelos dinâmicos em softwares de simulação. Uma séria 
de testes são abordados, de maneira que os riscos de incorreções de dados sejam reduzidos e 
que se obtenha desta maneira um modelo dinâmico inicialmente mais confiável no que tange 
a estrutura do mesmo. Espera-se deste modo, contribuir para a melhoria dos processos de 
planejamento e criação de modelos simuláveis em dinâmica de sistemas e assim ampliar sua 
utilização em processos administrativos. 

Palavras-chave: Dinâmica de sistemas; Validação; Confiança; Modelos de Simulação 
Dinâmica. 
 
 
1. Introdução 

Pode-se considerar o tempo como uma importante fonte de vantagem competitiva para 
as empresas em seus processos produtivos, na introdução e desenvolvimento de novos 
produtos e na distribuição e venda dos mesmos.  

As organizações empresariais, para serem competitivas, devem estar estruturadas para 
produzirem respostas rápidas, concentrando-se na eliminação de atrasos e conseguindo com 
isto atrair novos clientes. Aumentar a velocidade com que o fluxo de materiais e informações 
passa através de uma empresa, a torna mais enxuta e produtiva, além de aproximar as 
necessidades do cliente e a resposta da empresa dando maior satisfação ao consumidor e 
menor complexidade para a empresa. 

Neste cenário, a utilização de métodos empíricos, apoiados na prática e na experiência 
dos gestores têm apresentado resultados que merecem ser avaliados e aperfeiçoados, visando 
à melhoria contínua dos processos. 

Um dos métodos que tem apresentado respostas satisfatórias, e por isso tem merecido 
maiores atenções das equipes gestoras, é a simulação, e dentro das modalidades existentes, 
particularmente a simulação em Dinâmica de Sistemas (FORRESTER, 1972) tem sido cada 
vez mais utilizada para avaliação dos processos corporativos. 

A simulação dinâmica, permite a compreensão do sistema empresarial e seus 
comportamentos. O efeito das trocas de informações que causam alterações dos estados das 
variáveis, é o responsável pela produção do aprendizado corporativo, considerando que as 
ações que conduzem aos resultados são reveladas e podem ser compreendidas dentro de um 
quadro sistêmico. Todo esse contexto, por simulação, pode ser desenvolvido muito 
rapidamente, considerando os avanços da microinformática e a existência de inúmeros 
softwares aplicativos disponíveis para este fim. 

Dessa forma, é possível dotar o agente decisor de instrumentos que possibilitam 
demonstrar processos através de diagramas de influência, bem como a representação dos 
tempos de espera entre as atividades, responsáveis por inúmeras situações de descontrole dos 
sistemas corporativos (RICHARDSON, 1986) e das políticas públicas (SOTAQUIRÁ, 2003). 
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Entretanto, os resultados obtidos pela simulação, para serem fidedignos, devem ter 
neles depositada toda a confiança dos analistas. 

O risco de se utilizar um modelo desenvolvido empiricamente, sem os devidos 
cuidados de teste de fidedignidade, é muito alto e as equipes de desenvolvimento não devem 
ceder à sedução do aparente ganho de tempo obtido pelo emprego das “ facilidades”  das novas 
tecnologias, sob pena de verem seus esforços conduzirem a organização a situações não 
desejáveis (DESEL, 2000). 

Segundo SHRECKENGOST (1985, p.1), “ em termos práticos, estamos preocupados 
com utilidade, mais do que com a validade. (...) Pensamos nos modelos como válidos quando 
podem ser usados com confiança” .  
 

 

2. Confiabilidade e fidedignidade dos modelos simulados 

Uma simulação é uma simplificação da realidade (ZAMBON, 2005), pois não possui 
todas as variáveis componentes da realidade. Dessa forma, não se espera que um modelo 
simulado desenvolva todas as características do sistema real, mas sim, reproduza as 
características fundamentais para apoio a uma decisão sobre determinado objeto. Assim, 
espera-se que sistemas simulados sejam capazes de reproduzir alguns padrões previamente 
selecionados por uma equipe decisora, para que com eles, essa equipe seja capaz de visualizar 
um cenário de forma a antecipar um fato real, tomando assim, uma decisão. Dessa forma, os 
padrões obtidos pelo modelo simulado, devem ser fidedignos. 

Por fidedignidade, entende-se a capacidade de um documento ou um evento, de 
sustentar os fatos que atesta. Para tanto, deve demonstrar a informação completa, ser 
oficializado pelo agente responsável e ter seus procedimentos de criação bem controlados 
(FERREIRA, 1988).  

Os procedimentos de avaliação de fidedignidade de um processo reproduzido em um 
modelo de simulação, portanto, devem gerar condições para que os agentes que utilizarem os 
padrões obtidos, confiem nos resultados e possam utilizá-los para o planejamento de ações 
futuras. Para a avaliação do seu grau de fidedignidade um modelo deve ser testado.  

Por teste, interpretamos a comparação de um modelo com a realidade empírica, 
visando confirmar ou refutar esse modelo. É importante salientar que a palavra "empiria" 
deriva de experiência existente ou experimento realizado. A realidade empírica contida nos 
modelos de dinâmica de sistemas, proveniente da experiência dos agentes especialistas, inclui 
informação, muitas vezes em formatos não estatísticos ou numéricos, mas sim, em formatos 
qualitativos (PEREIRA, 1999). Dessa forma modelos de dinâmica de sistemas, podem possuir 
estruturas que podem ser comparadas de forma descritiva com a estrutura do sistema real e o 
comportamento do modelo pode ser comparado ao comportamento do sistema real observado. 

Essa forma às vezes desestruturada de modelagem, pode gerar problemas em termos 
de confiabilidade do sistema, considerando a amplitude de sua utilização dentro da 
organização, e sua aceitação por parte de agentes que não participaram de sua composição, ou 
não validaram integralmente sua estrutura. 

Validar é o processo pelo qual se busca estabelecer confiança na performance e 
utilidade de um modelo (FILIPE, 2005). Usualmente, a validação começa na modelagem, pela 
pessoa do modelador que inspira confiança, ou pelo comportamento plausível do próprio 
modelo, que gera sintomas de problema ou performances de comportamento identificáveis e 
comparáveis com o sistema real. O processo de validação tradicional de sistemas simulados 
não recomenda incluir as pessoas diretamente envolvidas no sistema, para a construção do 
modelo (FILIPE, 2005). Assim, a validação inclui o processo de comunicação no qual o 
modelador (ou outra pessoa à qual se apresenta um modelo) tem que se comunicar 
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adequadamente com a base, de forma a inspirar confiança e passar confiabilidade do modelo 
para uma audiência designada. A menos que a confiança do modelador em um modelo possa 
ser transferida à base, o potencial de um modelo para aumentar o entendimento sobre o 
sistema real e auxiliar na condução de políticas mais efetivas não será realizado. 

Modelos para tomada de decisão no ambiente administrativo-contábil e econômico, 
são estruturados a partir de eventos passados, que representam séries de procedimentos 
realizados durante um determinado período de tempo, como por exemplo, variações nos 
níveis de faturamento,  variações de produtividade, etc. 

Nesses modelos que se utilizam de séries temporais, hipóteses também precisam ser 
validadas através de instrumentos estatísticos, de tal forma que os resultados obtidos possam 
ser tidos como fidedignos. 

Assim, para que o modelo tenha a fidedignidade necessária, sua arquitetura, além de 
contar com séries históricas reais como input(entrada), devem ter as estruturas de causa-efeito 
exaustivamente testadas, para que as transferências de informação gerem  padrões dentro do 
nível requerido de semelhança com os reais.    

Para tanto, há a necessidade de se verificar a homogeneidade dimensional de todas as 
variáveis do modelo, de tal forma que não exista a possibilidade da ocorrência de uma 
situação que torne o sistema de equações lineares irresolúvel. Além disso, também é 
necessário verificar se o resultado obtido pela simulação não é composto de números distantes 
da realidade testada, como, por exemplo, curvas que se comportam estranhamente ou estoques 
que armazenam valores incorretos. Tais situações podem gerar resultados fortuitos ou 
dissociados da realidade. 

Assim, os primeiros experimentos devem focar a aferição da engenharia do modelo, da 
qualidade dos dados de input e as séries obtidas nos outputs (saídas). 

Não há um teste único que sirva para aferir todas essas qualidades de informações ao 
mesmo tempo em dinâmica de sistemas (FORRESTER & SENGE, 1980). O presente trabalho 
pretende estruturar um método de aferição integral dos modelos concebidos sob os conceitos 
de dinâmica de sistemas, que se utilizam de séries temporais. 
 

 

3. Testes de confiança ou fidedignidade de modelos de simulação dinâmica 

Para que possa ser validado, um modelo simulado em Dinâmica de Sistemas, precisa 
ter sua Hipótese Dinâmica (HD) aceita. 

RICHARDSON e PUGH (1981) definem o conceito de HD como “ Uma teoria que 
explicitamente articula como a estrutura e as políticas de decisão geram um determinado 
comportamento é chamada de dynamic hypothesis” .  

Verifica-se que essa teoria objetiva demonstrar o comportamento dos modelos 
simulados como sendo “ uma conseqüência exógena de uma estrutura de feedback”  
(STERMAN, 2000, p.86). 

De acordo com BUNGE (1967), uma hipótese bem formulada deve ser: 
i) logicamente confiável 
ii) baseada em conhecimento prévio  
iii) empiricamente testável 

 
A partir da elaboração de um modelo simulado, têm-se uma HD que formalmente 

demonstra as relações causais entre a estrutura do modelo e seu comportamento. 
Conclui-se, portanto, que a validação do modelo proposto, deve conter elementos 

avaliadores da HD. 
Vale ressaltar a diferença entre o termo Validação e Confiança, descritos por 
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FORRESTER e SENGE (1980, p.11): 
 
"The notion of validity as equivalent to confidence conflicts with the 

view many seen to hold which equates validity with absolute truth. We believe 
confidence is the proper criterion because there can be no proof of the 
absolute correctness with a model represents reality. There is no method for 
proving a model to be correct." 

 
Dessa forma, não se pode afirmar que modelos desenvolvidos em Dinâmica de 

Sistemas sejam “válidos” , ou que estejam absolutamente corretos. Entretanto, é possível 
afirmar que tais modelos podem tornar-se cada vez mais “confiáveis” , à medida que inúmeros 
testes, com o objetivo de avaliação de confiabilidade nos sistemas de trocas e introdução de 
dados reais vão sendo realizados gradativamente, gerando os padrões esperados. 
Considerando essas características, e com o objetivo de buscar uma designação que mais se 
aproximasse do real objetivo dos procedimentos propostos neste trabalho, determinou-se a 
expressão “ fidedignidade” como a mais adequada para nomear a ordem de procedimentos 
aqui demonstrada. 

Existem incontáveis trabalhos esparsos que abordam a questão de validação e testes de 
confiabilidade em modelos de Dinâmica de Sistemas, sem no entanto, existir um 
procedimento padrão, universalmente aceito. 

Considerando essa dificuldade, foi desenvolvida uma extensa revisão de inúmeros 
autores, de reconhecida relevância, que culminou na extração de uma coleção dos 
procedimentos mais consistentes, sob os aspectos estatístico e lógico, que ao mesmo tempo 
atendessem as recomendações da metodologia de dinâmica de sistemas, e as características 
dos softwares aplicativos de simulação dinâmica. 

O procedimento proposto, se distribui em duas etapas, que consistem, inicialmente na 
revisão da arquitetura do modelo (testes de lógica interna do modelo), buscando incorreções 
da estrutura ou dos inputs, que poderiam gerar situações adversas, e revisão da hipótese 
dinâmica (HD). 
 

 

3.1 Testes da lógica interna do modelo 

Os testes de validação da lógica interna são divididos em dois segmentos: o teste de 
erro mecânico e o teste de robustez. Ambos têm o objetivo de avaliar o modelo em relação à 
sua arquitetura. 

Para a execução do teste de erro mecânico, parte-se da observação das variáveis do 
tipo estoque, também chamadas níveis. Em um modelo de simulação dinâmica, um estoque 
consiste de uma quantidade que muda dinamicamente, em razão das integrações ocorridas 
durante o processo de simulação. A maioria dos modelos desenvolvidos para simulação de 
problemas corporativos, buscam a reprodução da dinâmica de vendas, produção, estocagem, 
entregas, etc., que referem-se a séries temporais. Séries temporais são seqüências cronológicas 
de observações de uma variável particular (MORRETIN & TOLOI, 1987), compostas por 
quatro elementos:  

i. Tendência: determina o sentido de deslocamento da série ao longo dos períodos 
medidos (ano, semestre, mês, etc.).  

ii. Ciclo: movimento ondulatório que se repete ao longo de períodos iguais;  
iii. Sazonalidade: movimento ondulatório de curta duração, em geral, inferior a um 

período padrão (mês, semestre, ano, etc.), associada, na maioria dos casos, a um 
evento esporádico;  
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iv. Ruído aleatório ou erro: compreende a variabilidade intrínseca aos dados e não pode 
ser modelado.  

  
As variáveis tipo estoque, são as únicas a armazenam valores, o que as tornam fonte 

de pesquisa sobre tendências, ciclos, sazonalidades ou ruídos ocorrentes durante as 
integrações.  

O teste de erro mecânico consiste, portanto, em observar e corrigir erros primários, tais 
como tendências, ciclos ou sazonalidades divergentes das reais. Por exemplo, testes de erro 
mecânico devem evidenciar valores negativos em estoques que deveriam apresentar valores 
positivos, ou outros resultados absurdos, como crescimento sem limites. 

Para conseguir encontrar estas falhas mecânicas estruturais, divide-se o modelo em 
fragmentos, que devem conter pelo menos um estoque e as variáveis tipo fluxo ou auxiliar 
que o alimentam ou que são imediatamente alimentadas por ele. Cada fragmento será 
chamado de setor, sendo que cada setor do modelo, será testado individualmente, testando-se 
em seguida, as inter-relações desses setores. 

Introduzem-se, então, gráficos e tabelas com o fim específico de pesquisa de erros 
mecânicos, que são verificados visualmente através de comparação de resultados das 
variáveis estoques, componentes de um setor. Os aplicativos de simulação dinâmica 
normalmente disponibilizam estatísticas sobre a dinâmica dos valores dessas variáveis, 
apontando mínimos e máximos obtidos, que podem ser comparados a fim de se identificar 
possíveis anomalias. 

Tomando-se como exemplo um modelo que demonstra a dinâmica das transações 
mercantis, sob os aspectos de vendas e expectativa de recebimento, o comportamento da 
demanda define as vendas, considerando elementos típicos, como preço e necessidade do 
produto. 

Os recebimentos são alimentados pelo fluxo de vendas, considerando ainda um 
restritor ou redutor desse fluxo, que é uma expectativa de não liquidação de exigíveis, risco 
contido em toda transação mercantil (FIGURA 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assim, tem-se que o estoque “Recebimentos” , embora seja alimentado pelo estoque 
“Vendas” , jamais terá a mesma quantidade, a não ser que a adimplência seja de 100%. Esse é 
o padrão esperado de comportamento dessas variáveis, assim, para o desenvolvimento dos 

FIGURA 1: Modelo de transação mercantil 
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testes de erro mecânico, os padrões esperados devem ser conhecidos e verificados.  
A FIGURA 2 mostra as expectativas os valores mínimos e máximos das variáveis que 

constituem o modelo após as integrações. Através dessas comparações, é possível identificar 
valores estranhos em relação ao esperado. Como é possível verificar, o valor dos 
recebimentos é menor do que o de vendas, considerando que a adimplência é de apenas 
28,34%, o que demonstra um padrão esperado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Teste de Robustez consiste em testar o comportamento do modelo, considerando 
que o mesmo deve ser “robusto” , ou seja, não deve demonstrar comportamento fora do padrão 
requerido ao sistema quando submetido a condições de stress de suas variáveis. 

Uma boa forma de estressar um modelo é sujeitá-lo a choques de valor significativos 
(OLIVA, 2003). 

Os testes de robustez devem ser aplicados em todas as variáveis do tipo estoque. 
Primeiramente isolando cada setor e coletando os resultados dessas variáveis, comparando-os 
com os resultados requeridos, a partir de tabelas e gráficos. Depois, de forma integrada, com 
todos os setores presentes. 

Para ilustração do teste de robustez da variável estoque “Recebimentos” , por exemplo, 
parte-se da curva de acumulação de recebimentos, e inclui-se uma variável tipo fluxo de saída 
no estoque “Recebimentos” . Procura-se com essa variável, reduzir drástica e bruscamente a 
quantidade acumulada nessa variável no terceiro mês dos doze meses simulados, em 85% de 
seu volume acumulado. Como a tendência de Recebimentos é sempre crescer, busca-se 
verificar se com a redução brusca do volume de estoque acumulado, a curva apresentará 
tendências de baixa, o que denunciaria problemas de robustez do modelo. A variável 
introduzida para o teste de robustez possui uma função PULSE, que reduzirá o valor do 
estoque em 85% no mês 3: 

 
PULSE(VENDAS*0.85,3,100) 

 
Assim, obtém-se o gráfico contido na FIGURA 3, que, nas duas séries de dados 

evidencia o mesmo padrão de crescimento anterior, confirmando a robustez do modelo. A 
série 1 evidencia a curva anterior à função PULSE, a curva 2, é a performance após a função 
PULSE. 

 

FIGURA 2: Comparação de valores gerados pela simulação 
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Verifica-se a performance do sistema após a introdução do teste, demonstrando a 
tendência de curva gráfica esperada do sistema, apesar da interferência brusca de valor. 
 

 

3.2 Teste da Hipótese Dinâmica 

A validação da Hipótese ou DH tem como objetivo atribuir consistência ao modelo, 
testando os resultados obtidos pela aplicação do modelo em comparação a resultados reais, 
extraídos do sistema real (RICHARDSON, 1981). No teste de hipóteses, utilizam-se duas 
hipóteses: a hipótese nula e a hipótese alternativa. A hipótese nula (H0) é a hipótese sobre a 
qual se deve obter evidências para rejeição. A hipótese alternativa (H1) é a hipótese sobre a 
qual se deve obter evidências para aceitação. A hipótese H1 será aceita somente se existirem 
fortes evidências de que o valor da hipótese nula não é mais correto. Aceitar a hipótese 
alternativa representa uma posição mais forte que aceitar a hipótese nula, pois são necessárias 
evidências (LAPPONI, 1997). 

O método de Análise de Variância ANOVA (ANalysis Of Variance), consiste de um 
procedimento estatístico de teste de hipóteses para comparação das médias de duas ou mais 
populações. 

O objetivo da análise de variância é decidir se as amostras foram retiradas de 
populações que têm a mesma média. Se as médias amostrais são diferentes entre si, existem 
duas possibilidades: em uma distribuição (F), uma possível fonte de variabilidade é 
consequência das populações serem realmente diferentes (Sb), a outra, reside no fato de 
existirem diferenças dentro de cada amostra (Sw). Nesse segundo caso, a dificuldade de 
conclusão sobre as diferenças é maior. 

Considerando que pelas hipóteses da análise, as variâncias das populações são iguais, 

FIGURA 3: Performance da variável RECEBIMENTOS com o teste de robustez 
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a hipótese nula afirma que as populações são idênticas, e a hipótese alternativa afirma que 
existe alguma diferença entre as médias, independente do número de populações que diferem. 
A distribuição F auxilia na decisão de aceitar ou rejeitar a hipótese nula. O objetivo é obter o 
valor F observado, dado pela relação: 

 
Sb F = 
Sw 

 
Para o cálculo do método ANOVA, agrupam-se todos os resultados das amostras F na 

TABELA 1: 
 

TABELA 1 – Tabela ANOVA 
 Amostra Amostra 2 ... Amostra k 

 X1,1 X1,2 ... X1,k 
 X2,1 X2,2 ... X2,k 
 ... ... ... ... 
 Xn1,1 Xn1,2 ... Xnk,k 
Média 1X  2X  ... kX  
Desvio Padrão S1 S2 ... Sk 
Tamanho N1 N2 ... nk 

 
A variância Sw é a soma de todos os quadrados dos desvios das observações com 

relação às suas próprias médias: 
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Onde: 

− Xi,1 é a observação i da amostra 1, Xi,2 é a observação i da amostra 2 e 
assim sucessivamente até a amostra k; 

− n1 + n2 + ...+ nk é a soma das observações de todas as amostras; 
− n1 + n2 + ...+ nk – k é número de graus de liberdade do denominador. 

 
O numerador da expressão acima é a soma dos quadrados dos desvios de cada amostra 

com relação às suas próprias médias – SSE. O resultado de dividir SSE por n1 + n2 + ...+ nk – 
k é denominado MSE. 
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S

T
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Denominando de grande média X  à média geral de todas as observações, tem-se: 

k
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O valor do numerador da expressão F observado será: 

 

1
)(...)( 22

11

−
−++−=

k

XXnXXn
S

kk
b  

 
Na expressão anterior, o numerador é a soma dos quadrados das observações com 

relação à grande média, denominado SST, o que equivale a: 
 

1−
=

k

SST
Sb  

 
O resultado é designado como MST. Na continuação, a expressão demonstra a soma 

dos quadrados dos desvios (SSE) adicionada à soma dos quadrados das observações (SST): 
 

∑
++

=

+=−=
knn

i
i SSTSSEXXSS

...

1

2
1

)(
 

 
Pode-se também determinar que SST = SS – SSE, sendo que Sb pode ser assim 

representada: 
 

1−
−=

k

SSESS
Sb  

 
Essa propriedade mostra que a soma dos quadrados de todos os desvios com relação à 

grande média SS pode ser particionada em duas somas de quadrados de desvios SSE, igual à 
soma dos quadrados dos desvios das observações de cada amostra com relação às suas 
próprias médias, e SST igual à soma dos quadrados dos desvios da média de cada amostra 
com relação à grande média: 

MSE

MST

kn

SSE
k

SST

F

t

=
−

−= 1
 

 
... onde uma distribuição F com v1 = k-1 graus de liberdade do numerador e v2=nT – k 

= n1 +...+ nk – k graus de liberdade (gl) do denominador. 
 
Tais definições resultam no TABELA 2, de representação de ANOVA. 

 
TABELA 2 – Representação de ANOVA 
Fonte gl SS MS F 
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Sb k – 1 SST MST=SST / (k – 1) F = MST / MSE 
Sw n – k SSE MSE=SSE / (n – k)  
Total n – 1 SS   
Fonte: LAPPONI, 1997, p.339 

 
O objetivo para o teste de validação de hipótese seria obter outputs do sistema 

simulado, com padrões de comportamento estatisticamente iguais pela aplicação de ANOVA, 
para as séries observadas no sistema real, considerando F observado <  F crítico. 

Para o exemplo do modelo de transação mercantil, considerou-se duas amostras, 
demonstradas na TABELA 3. 

 
TABELA 3 – Performance de vendas mensais no período de um ano 

Performance de 
vendas 

Mês Simulação Real 
1 2 2 

2 4 2 

3 5 2 

4 3 4 

5 16 13 

6 23 31 

7 32 39 

8 41 49 

9 72 70 
10 95 84 
11 121 112 
12 141 130 

 
Para os dados acima, aplicando-se o procedimento ANOVA, obtém-se a TABELA 4. 

 
TABELA 4 – Resultado da aplicação de ANOVA-Fator único para duas séries temporais 

Fonte da variação SQ gl MQ F valor -P F crítico 
Entre grupos 11,55094 1 11,55094 0,005205 0,943136 4,300944 
Dentro dos grupos 48819,98 22 2219,09    
       
Total 48831,53 23     

 
Verifica-se que o valor do F-crítico (4,300944) é significativamente maior que F-

observado (0,005205), concluindo-se que a hipótese é aceita. 
As características importantes do comportamento do sistema devem estar presentes na 

estrutura de testes desenvolvida. Assim, por exemplo, se o comprimento de onda das 
oscilações de uma grandeza é reconhecido como parâmetro fundamental do problema, o valor 
demonstrado pela variável do modelo deve ser semelhante ao observado na realidade, o que 
pode demandar o ajuste das variáveis. Em outros casos, pode-se concluir que certas variáveis 
foram ignoradas, que existem relações diferentes das consideradas ou que é a própria fronteira 
do modelo que está mal definida. 
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Quando existem séries temporais de dados de uma variável tida como importante para 
análise, deve-se sempre verificar a capacidade de o modelo as reproduzir, analisando-se as 
causas dos eventuais desvios. 

A prova final de fidedignidade do modelo ocorre durante o processo de comunicação 
da equipe de modelagem com o resto da organização, quando se descreve o modelo e se 
transmitem as bases da confiança que nele se tem. Se quem não participou da construção e 
dos testes heurísticos do modelo o aceita, em boa consciência e após crítica séria e completa, 
é muito provável que ele seja fiável, e útil. 
 

 

4. Conclusão 

Adquirida a confiança no modelo, que paira sobre o grau de domínio sobre os seus 
comportamentos, que por sua vez é obtido através das pistas que a experimentação forneceu, 
o mesmo está-se em condições de ser empregado na necessidade que justificou todos os 
esforços prévios: conseguir determinar como modos de atuação sobre o sistema que permitam 
a redução ou eliminação de efeitos indesejáveis, ou mesmo, como transformar o sistema real 
com segurança para que, face a alterações previsíveis através da simulação, seja possível 
garantir um desempenho predefinido, que atenda as necessidades de gestão. 

Um modelo fidedigno de simulação apresenta-se como um instrumento poderoso na 
gestão corporativa da informação estratégica e no apoio à decisão.  

Entretanto, cabe aos gestores cercarem-se de cuidados para que dados simulados 
empregados no apoio à decisão estratégica sejam os melhores possíveis, o que significa 
estarem em concordância com critérios previamente determinados pela equipe e estruturados 
a partir de uma arquitetura de transferência de informações adequada. 

O presente artigo apresentou procedimentos de testes que se propõe estruturar uma 
forma de reduzir riscos de incorreções de dados em modelos simulados de dinâmica de 
sistemas que reproduzem séries temporais. Tais procedimentos se ocupam em tornar 
confiável, inicialmente, a estrutura do modelo de simulação, para depois também tornar 
confiáveis as seqüências de dados obtidas pela simulação. 

Espera-se, dessa forma, contribuir para a melhoria dos modelos simulados em 
dinâmica de sistemas e para a ampliação de sua utilização em processos administrativos. 
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