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Resumo:  Os conceitos da engenharia de produção permitiram mapear um processo de 
informática, semelhante a uma linha de produção.  A partir desse mapeamento foi possível 
localizar filas, gargalos e restrições que aumentavam o tempo de duração de um processo de 
compensação bancária.  Este artigo propõe uma metodologia para localizar e eliminar as 
filas em disco que os aplicativos de computadores de grande porte encontram durante seus 
processamentos.  Algumas das conseqüências dessas filas são a elasticidade do tempo de 
duração dos processos e o desperdício de recursos causado pelo desbalanceamento. A 
metodologia proposta é uma alternativa às formas tradicionais de melhoria do desempenho 
de sistemas por utilizar conceitos de teoria de filas e Teoria das Restrições para reduzir o 
tempo de processamento.  Neste trabalho, os aplicativos existentes foram mantidos sem 
nenhuma alteração, eliminando os riscos trazidos pela interferência em sistemas.  O 
resultado obtido foi a estabilização do tempo de processamento de um aplicativo em 2 horas, 
que antes chegava a durar até 20 horas.  Como conseqüência, a eliminação das filas em 
discos, além de reduzir o tempo de processamento reduziu o uso de processador.  
Palavras-chave: Filas; Restrições; Gargalos; Tempo de Resposta; Mainframes. 

1. Introdução 

1.1 Caracterização do ambiente 

Existem duas formas de melhorar o tempo de resposta de aplicativos.  A primeira 
recomenda que os aplicativos sejam revistos para encontrar algoritmos que agilizem o tempo 
de resposta.  Essa linha de pensamento teve origem no inicio da história dos computadores, 
quando os recursos eram raros e caros. Hopper tornou legendários suas analogias e exemplos.  
Costumava entrar em sala de aula com seu nanosegundo em volta do pescoço: um pedaço de 
fio com aproximadamente 30 cm.  Explicava que aquele era o espaço que um elétron corre em 
um milionésimo de segundo. Por vezes contrastava esse nanosegundo com o microsegundo, 
uma bobina de fio com mil pés de comprimento, que balançava e fazia ondas enquanto 
incentivava seus alunos a não desperdiçarem, em seus algoritmos, nem mesmo um 
milisegundo. [James, 2001] 

Deste então toda a comunidade científica nesta área dirigiu seus esforços no sentido de 
melhorar o desempenho pela melhoria dos processadores e desenvolvimento de algoritmos 
mais eficientes, chegando-se praticamente ao limite nesta área. A alternativa, proposta por 
este trabalho, para a melhoria do desempenho de aplicativos, recomenda que o ambiente 
operacional seja analisado principalmente com relação a soluções que otimizem as filas nos 
acessos aos discos.  Esta afirmação está amparada pela diferença na evolução do desempenho 
observada entre os processadores e discos nos últimos 20 anos [Patterson et al, 2002].  Por 
causa dessa diferença, pouca melhoria será obtida quando o foco estiver nas lógicas dos 
aplicativos.  A diferença de evolução do desempenho entre esses dois recursos, representada 
na Figura 1, aponta para a importância em concentrar-se atenção nos acessos ao disco. 
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Figura 1 – Desempenho de processadores e discos de 1984 a 2006 

 
A proposta deste trabalho está baseada na observação de que o processo de cópia do 

arquivo de entrada desse aplicativo era estável.  Sua duração era sempre próxima de um 
determinado valor, inclusive nos dias em que o aplicativo tinha tempo de execução mais alto.  
Os fatos acima levam à seguinte observação: “se um utilitário do ambiente operacional 
consegue copiar um arquivo num tempo constante, independente da carga de trabalho do 
equipamento, então existe uma forma para qualquer outro programa atingir essa meta, a 
menos que exista uma restrição”. 

Isso incentivou o desenvolvimento de uma metodologia para melhoria do desempenho 
de sistemas amparado pelo mapeamento dos recursos utilizados pelos aplicativos durante o 
período de execução, similar ao que ocorre em uma linha de produção.  Os principais 
parâmetros desse mapeamento são representados pela Figura 2. 
 

tempo de resposta de um processo informatizado 
            

tempo de rede externa tempo de processamento 
            
tempo de latência tempo de transmissão tempo de fila tempo de serviço 
            

      proces
sador canais discos proces

sador canais discos 

Figura 2 – Composição do tempo de resposta 
adaptada de [Menascé&Almeida-2002] 

 
A pesquisa da literatura sobre o tema de desempenho em computadores de grande porte 

permitiu observar que existe maior número de trabalhos voltados para a melhor utilização de 
processador que os voltados para o equilíbrio de uso dos recursos disponíveis.  A proposta 
deste artigo é a busca da melhoria de desempenho a partir da revisão da forma de acesso aos 
discos. 

O objeto de estudo foi uma organização bancária que tinha seus equipamentos 
trabalhando próximos a seus limites de saturação.  Como conseqüência, alguns aplicativos 
passaram a ter irregularidade em seus tempos de duração. 

1.2 Objetivo 

Apresentar uma metodologia para melhoria do tempo de resposta dos processos 
apoiados por computadores de grande porte por melhoria do tempo de acesso ao disco. 

1.3 Justificativa 

O desenvolvimento desse trabalho permitiu melhor utilização dos equipamentos, 
evitando novos investimentos e melhorando o nível de serviços do consumidor. Como 
exemplo, processos que tinham duração de 20 horas, foram reduzidos para 2 horas, sem que 
fosse necessária a aquisição de novos recursos. 
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2. Referencial Teórico 

2.1 Levantamento de conceitos, enfoques e métodos  

2.1.1 Filas no interior dos computadores  

Nem sempre as filas dentro de um computador foram consideradas como problema.  
Pelo contrário, elas foram muito bem exploradas para por em prática o conceito de sistemas 
operacionais multitarefa.  “A idéia nasceu no início dos anos 60, quando os pesquisadores do 
MIT observaram que as pessoas ficavam aguardando a liberação da máquina que atendia um 
único usuário por vez.  Enquanto isso, havia processador ocioso esperando o término de uma 
operação de leitura ou gravação.  Essa ociosidade poderia ser aproveitada para diminuir a fila 
de espera pelo equipamento.  Para colocar essa idéia na prática, o sistema operacional 
simulava múltiplas cópias de máquinas.  Cada cópia ou “máquina virtual” era controlada 
como se fosse uma máquina real com sistema operacional próprio” [Creasy, 1981]. 

As filas que funcionavam como indicadores de problema, passaram a ser importantes no 
conceito do novo sistema operacional, feito para evitar o desperdício de recursos.  “A 
capacidade do computador foi dividida em frações computacionais que eram atribuídas aos 
programas que estivessem na fila de espera de um determinado recurso.  Alguns estavam na 
fila de espera pelo processador, que depois de utilizá-lo, passavam para a fila do recurso 
seguinte.  O sistema era organizado com filas para cada recurso disponível: processador, 
memória, disco, fita magnética, impressão e o equipamento de tele-tipo onde era realizada a 
intervenção manual.  Cada programa passava por essas filas quantas vezes fossem necessárias 
até encerrar seu ciclo de processamento” [Corbató et al, 1962]. 

Os discos ficaram mais sofisticados e nos computadores de grande porte passaram a 
formar os sistemas de armazenamento de dados e as filas continuam sendo utilizadas para 
compor as soluções de acesso.  Nos modelos de discos mais antigos, as requisições eram 
organizadas por ordem de chegada e as operações físicas de leituras e gravações obedeciam 
essa ordem.  Com o aumento da densidade dos discos, os dados passaram a ficar mais 
próximos e o modelo de organização tradicional “trilhas-cilindros”, onde as trilhas ficavam 
uma abaixo da outra formando um cilindro, deixou de existir fisicamente.  A nova forma de 
organização do disco permitiu ganho de desempenho.  Para isso o modelo de fila teve que ser 
alterado para permitir melhor aproveitamento do recurso.  Atualmente, as solicitações são 
colocadas em uma fila e lá permanecem até que ocorra a operação física, nesse momento, a 
fila é colocada em ordem de endereço dos dados solicitados.  Esse procedimento deu um 
ganho logístico nas operações de leituras e gravações.   

Para [Prado-1999] o estudo das filas em computadores surgiu como uma área de muita 
importância nas últimas décadas.  Existem filas de programas esperando por espaço na 
memória ou para serem atendidos pelo processador, ou para buscar um registro de dados em 
um disco magnético ou para terem acesso a um servidor através da rede.   

2.1.2 Teoria de filas 

Em uma população surgem clientes que formam fila aguardando por um serviço, Figura 
3.  Quando a população é muito grande, as chegadas podem ser consideradas independentes.  
Nesses casos, o ritmo de chegada é uma importante variável aleatória, representada pela letra 
grega λ (lambda).  O processo de atendimento é descrito pela taxa de atendimento μ (mi).  A 
capacidade de atendimento é representada pela letra M, que quantifica o número de 
atendentes do sistema.  Quando M * μ > λ, o sistema apresenta um grau de ociosidade. 
Quando λ > μ, o sistema gera fila. Em casos onde isso ocorre, devem ser utilizados alguns 
artifícios para melhoria do nível de serviço.  É o exemplo da quantidade de atendentes numa 
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agência bancária, onde a solução, de utilizar quantidades variáveis de atendentes, aparece a 
partir da divisão do período global em períodos parciais, [Prado, 1999, pág. 23-33]. 

 

μ1  
população  ... μ2  

...
μn  

Figura 3 – Representação de um sistema fila em processamento de dados 
Fonte: [Prado, 1999] 

 

A taxa de utilização dos atendentes é dada pela expressão: 
λ1 – Quando há um único atendente: ρ = 
μ

 
λ 2 - Quando há mais de um atendente: ρ = M μ

 
A relação entre o número de clientes na fila e a taxa de utilização dos atendentes é dada 

pela fórmula: 
 

ρ2 Número de clientes na fila: NF = 
1 - ρ

 
O termo cliente é usado de uma maneira genérica e pode designar tanto uma pessoa, um 

navio, uma transação, um processo [Prado, 1999].  A Tabela 1 e a Figura 4 representam a 
relação entre a utilização de um recurso e o tamanho da fila de espera. 
 

Tabela 1 - Utilização X Fila 
Utilização 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
Processos 
em fila 0,01 0,05 0,13 0,27 0,50 0,90 1,63 3,20 8,10 infinitos 
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Figura 4 – Gráfico Fila X Utilização 
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2.1.3 Teoria das Restrições 

A Teoria das Restrições é um método científico idealizado pelo físico israelense Eliyahu 
M. Goldratt para solucionar alguns problemas organizacionais.  Considera que a capacidade 
máxima de produção de um sistema é definida pela capacidade de produção de uma “restrição 
gargalo”.  Ela deve ser localizada e eliminada para que a capacidade de produção do sistema 
melhore. 

Um sistema de restrições é formado por recursos que limitam sua capacidade de atingir 
o mais alto desempenho em relação ao seu objetivo.  Todo sistema tem poucas restrições e 
todo sistema possui ao menos uma restrição. [Nunes, 2004] 

O método de Goldratt [Goldratt&Cox, 2003], tem os seguintes princípios:  
• Um sistema funciona como uma corrente, o elo mais fraco determina a força global, 

por isso deve ser encontrado e reforçado. 
• O desempenho máximo do sistema total não é igual a soma do máximo de todos os 

elos. 
• Todo sistema funciona numa relação de causa e efeito.  Dentre os eventos 

indesejáveis observados, alguns são causadores e outros são efeitos. 
• Efeitos indesejáveis não são considerados problemas e sim indicadores.  Eles são 

resultados e causas escondidas que devem ser localizadas e tratadas. 
• Uma solução é perecível.  Ela se deteriora com o tempo. 
• A maioria das restrições origina-se de políticas e não de fatores físicos. As restrições 

de políticas são mais complexas de serem identificadas e tratadas. 
• Idéias não são soluções.  As melhores idéias não terão potencial até que sejam 

implantadas.  A maioria das idéias falha ainda no processo de implantação. 
 

Goldratt (2003) compara uma linha de produção a uma caminhada de um grupo de 
escoteiros em fila indiana.  Cada um tem seu ritmo de caminhada, assim como os processos 
de produção tem sua capacidade.  Caso o escoteiro mais rápido seja colocado na frente, o 
grupo tende a se dispersar.  Uma das soluções é agrupar os escoteiros de forma que o mais 
lento coordene a caminhada.  Outra solução seria amarrar os escoteiros com uma corda para 
fazê-los andar na mesma cadência, no ritmo do mais lento, ou seja, no ritmo da restrição.  O 
desafio é reduzir a dispersão das atividades sem aumentar o tempo total para completar o 
ciclo.  

2.1.4 Gargalos 

A Teoria das Restrições considera que a máxima produção de um sistema é definida 
pela capacidade de seu gargalo, por esse motivo deve-se buscar sua eliminação para agilizar o 
sistema. 

Os gargalos de uma linha de produção são identificados visualmente pelo material semi-
acabado acumulado ao seu redor.  A eficiência, paralisação e uso desse recurso são 
frequentemente monitorados para evitar perdas no restante no processo de produção. 
[Goldratt&Cox, 2003] 

Num processo industrial, os estudos para eliminação de gargalos são acompanhados de 
análises financeiras. A existência de gargalo implica em custos causados pela espera ou pelo 
estoque intermediários para evitar a espera.  Entretanto, existe o risco de substituir os custos 
causados pelos gargalos por alguma outra forma de custo, não observada enquanto os 
gargalos eram o centro das atenções.  A decisão de eliminá-los está intimamente ligada ao 
custo do processo.  Sendo assim, é preciso definir o custo do recurso gargalo dentro da 
atividade para escolher a melhor forma de tratamento. 
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2.1.5 Aplicações da Teoria das Restrições 

Para Michalsky [apud Nunes, 2004], a Teoria das Restrições tem grande oportunidade 
de aplicação tanto em produção como em serviços e novos projetos, visto que todos os casos 
possuem algum tipo de gargalo e a metodologia aplica-se perfeitamente nesses cenários, 
sejam as restrições de ordem pessoal ou material.  Um computador de grande porte é um 
sistema de produção onde a execução das tarefas ocorre pelo processamento de aplicativos, 
portanto, a teoria das restrições é aplicável a este ambiente. Neste artigo será aplicada ao 
estudo  das filas em processos de atendimento apoiado por computadores de grande porte. 

3. Proposta de metodologia para reduzir tempo de resposta 

A metodologia proposta para melhoria de desempenho em computadores de grande 
porte consta dos seguintes passos: 

3.1 Levantamento de dados 

Através de coleta de dados nos setores de clientes, help-desk, suporte e produção ou 
outros locais onde são registrados os tempos de transações, serão identificados: 
• os volumes de transações processadas pelo sistema, 
• tempos de transações registrados nos setores pesquisados, 
• comportamento do processador, memória e discos do equipamento, 
• informações técnicas do mainframe dada por seu fabricante. 

3.2 Registro das informações coletadas 

Os dados obtidos durante a coleta serão transformados em relatórios e gráficos que 
permitam ter interpretação clara da situação.  Esses gráficos também servirão para 
avaliação do progresso dos resultados alcançados durante a realização do projeto.  

3.3 Conceituação dos fatos observados 

Os gráficos e relatórios construídos serão interpretados através dos conceitos de filas, 
gargalos e capacidade de utilização estimada pelos fabricantes dos equipamentos de 
hardware envolvidos no processamento.  

3.4 Sugestões para o melhor aproveitamento dos recursos instalados 

Apresentação das ações que modificarão o ambiente de hardware para melhor 
aproveitamento dos recursos.  É esperado que neste ponto exista a necessidade de 
equilibrar o ideal e o atingível. Os dois itens que seguem servem para buscar esse 
equilíbrio. Neles existe a chance de mostrar como chegar a otimização máxima 
permitida com os recursos de hardware disponíveis e onde chegar com as 
disponibilidades de recursos humanos, prazos e riscos. 

3.5 Sugestão de plano de ação 

Apresentação do Plano de Ação necessário para implantar as sugestões de melhor 
aproveitamento apresentadas no item anterior.  Para que esse plano não seja imposto 
de modo inflexível, haverá um passo posterior para adaptar as tarefas necessárias à 
realidade de trabalho da equipe, envolvendo agenda, disponibilidade de pessoas, 



XIII SIMPEP – Bauru, SP, Brasil, 06 a 08 de novembro de 2006 

7 

equipamento, prazos, riscos e outros trabalhos técnicos que envolvam parada de 
máquina. 

3.6 Adequação de plano de ação e cronograma 

Ambas as partes farão as ponderações entre as tarefas necessárias e as tarefas possíveis 
de serem realizadas no momento de sua implantação.  Esse item é incluído na proposta 
de trabalho para que condições de última hora ou situações vistas como 
intransponíveis impeçam a conclusão do projeto. 

3.7 Implantação do projeto 

As modificações necessárias para se obter a melhoria de desempenho no sistema 
devem ser implantadas seguindo as datas e horas definidas no cronograma. 

3.8 Registro e análise dos resultados obtidos 

Ao final do projeto deve haver a coleta de dados para registrar os resultados obtidos.  
Os dados foram analisados e utilizados na elaboração deste relatório. 

4. Aplicação 

4.1 Objeto de estudo 

O objeto de estudo é um organização do setor bancário formada por 256 agências.  Para 
apoiar o processo de compensação bancária é utilizado um mainframe NX-5820 da Unisys, 
com capacidade de processamento de 780 MIPS (milhões de instruções por segundo) 
distribuído em 8 processadores.  Os dados armazenados totalizam 1 Terabyte e tem acesso 
realizado através de 2 processadores de I/O (input e output ou leituras e gravações).  O 
inventário de aplicativos está próximo de 15 mil programas escritos em sua maioria na 
linguagem Cobol. 

Dentro do ciclo de compensação bancária existe um período conhecido pelo jargão de 
“janela noturna” onde esse trabalho está focado.  Ele tem início entre 20h e 22h, dependendo 
da organização bancária, terminando por volta das 6 h da manhã seguinte.  Nesse prazo todas 
as movimentações bancárias realizadas durante o dia devem ser consolidadas, quer tenham 
sido elas originadas nas agências, nos caixas automáticos ou via internet.  A Figura 5 
representa o ciclo da compensação bancária. 
 

                                          
expediente bancário fechamento contábil t1  t2 expediente bancário 

                                 
                     janela noturna            
                                 

transações bancárias via internet t1           t2           
                     transações bancárias via internet do dia seguinte 
                                          

Figura 5 – Ciclo da compensação bancária 
 

 
tarefas da janela noturna: 
1. recebimento dos arquivos com o movimento das agências (t1); 
2. recebimento dos arquivos com o movimento da internet (t1);   
3. consolidação do movimento das agências; 
4. consolidação do movimento das transações dos caixas automáticos; 
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5. consolidação do movimento das transações via internet; 
6. atualizações dos bancos de dados dos produtos bancários; 
7. fechamento contábil das consolidações e atualizações; 
8. aprovação dos arquivos atualizados; 
9. liberação dos dados atualizados para a internet (t2); 
10. liberação dos dados atualizados para as agências (t2).  
 
Estas tarefas devem ser realizadas com o objetivo de melhoria do nível de atendimento ao 
cliente e algumas características identificadas neste processo são:  
1 - quanto menor o intervalo entre t1 e t2 maior o nível de serviço prestado e menor o custo 
operacional representado pelo tempo de processamento; 
2 - quanto mais tarde for o instante t1 maior o limite para pagamentos via internet; 
3 - quanto mais cedo o instante t2 maior o limite de segurança para reprocessamentos. 

4.2 Análise da problemática 

No ambiente operacional analisado existiam aplicativos que apresentavam tempos de 
duração muito diferentes para volumes de dados similares.  Eram baixos num dia e muito alto 
em outro.  Para explicar o que ocorria, foi escolhido um fato entre os observados num mesmo 
período.  

Durante o fechamento mensal do sistema Fundos de Investimentos, um dos aplicativos 
teve sua execução completada em 20 horas, enquanto em outra época do mês esta duração era 
de 2 horas.  Com essa diferença nos tempos de execução, as equipes de desenvolvimento, 
suporte e produção buscavam uma explicação. 

Os métodos tradicionais de análise de desempenho não foram suficientes para explicar e 
solucionar o problema.  Esses métodos analisam os recursos de processador, memória e discos 
com base na capacidade de utilização e se estiverem dentro dos limites dados pelos 
fabricantes, não há providência a ser tomada. 

Esse aplicativo faz o cálculo de rentabilidade do Fundo Diário de Aplicações e tem a 
quantidade de registros processados similar ao longo do mês.  Portanto, não apresenta razão 
aparente de uma maior quantidade de processamento como acontece nos fechamentos mensais 
dos sistemas de contas correntes ou poupança, por exemplo. 

As necessidades do aplicativo para processador, memória e discos mantinha-se a mesma 
em todos os dias do mês.  Entretanto, a demanda de recursos computacionais necessários para 
os fechamentos mensais dos demais sistemas da instalação afetava o seu desempenho.  O 
consumo de recursos computacionais do aplicativo foi acompanhado durante o mês através do 
“log” de execução do programa e suas médias estão registrados na Tabela 1: 
 

Tabela 2  – Tempos medidos durante a execução do aplicativo 
Tempo de processador 90 minutos 
Tempo de leituras e gravações  30 minutos 

Tempo de duração  Mínimo = 2 horas 
Máximo = 20 horas 

 
A análise do consumo dos recursos computacionais de processador, memória e discos 

permitiu observar que durante os fechamentos mensais dos demais sistemas ocorria aumento 
da quantidade de acessos a dois discos comuns a vários sistemas.  A partir desta constatação 
foi possível buscar a solução baseada na redução de gargalo e redistribuição da carga de 
trabalho.  A figura 4.3 representa o tamanho das filas em disco que o aplicativo enfrentava 
durante seu processamento. 
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As filas nos discos utilizadas pelo programa estavam com os seguintes valores médios: 
 

Nomes dos 
discos  DB8 EMP DB12 

Filas em dias 
normais 0 0 0 

Filas nos fech. 
mensais 34 6 2 
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Figura 6 - Filas em discos em dias normais e fechamentos mensais 

 
Com os valores observados nas filas foi possível justificar o tempo de duração do 

programa utilizando o seguinte raciocínio: 
 

 Dias normais Fechamentos mensais 
Tempo de processador 1,5 h 1,5 h 
Tempo de acesso a discos 0,5 h 0,5 h 

Tempo de filas em discos 0 0,5 * (34+6+2 ) = 
21,0 h 

Total 2,0 h 23,0 h 

 
Embora houvesse uma imprecisão entre os números apurados no equipamento e os 

apurados em reuniões de trabalho a ordem de grandeza das informações se manteve, o que 
motivou a busca de uma solução.  

4.2.1 Busca de solução pelo método tradicional 

O método tradicional de melhora de desempenho de aplicativos consiste em analisar a 
lógica do programa e localizar sentenças que possam ser substituídas por outra de melhor 
desempenho.  É verdade que existem comandos de programação que são mais velozes que 
outros e por isso, é possível localizar alguns deles que possam ser substituídos por outros mais 
rápidos.  Entretanto esse método exige grande quantidade de horas de analistas e 
programadores para obter melhorias na razão de milisegundos, que é a velocidade dos 
processadores.   

O consumo de processador para efetuar os testes necessários e os procedimentos de 
homologação de cada programa modificado, pode ser superior ao que será economizado e os 
riscos introduzidos pelas modificações de lógicas também precisam ser ponderados. 

Para que houvesse imparcialidade no processo de melhoria, parte dos profissionais 
concentraram-se no método tradicional.  Quando deram por encerradas suas atividades, o 
método alternativo foi colocado em prática. 
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4.2.2 A solução aplicada 

Com o tamanho das filas observado nos discos ao longo do mês, foi possível identificar 
que o problema tinha sua raiz fora dos aplicativos.  Portanto, a solução não viria dos métodos 
tradicionais de revisão de lógica e sim do entendimento do comportamento das filas.   

O sistema de armazenamento de dados estava com sua capacidade de atendimento 
inferior às necessidades dos aplicativos, ou seja, λ > μ.  Foi preciso transformar a situação 
para λ < Mμ, representada pela adição de mais discos para dividir a carga de trabalho 
daqueles em uso.  De acordo com a Teoria das Filas, quando a capacidade de atendimento é 
dobrada, o nível de utilização é reduzida para a metade do valor anterior. 

Um sistema onde as filas são imensas, pode ser transformado em outro praticamente 
sem fila pela duplicação da capacidade de atendimento.  Esta duplicação tanto pode ser 
realizada dobrando o número de atendentes como dobrando a capacidade de atendimento de 
cada atendente.  Em um sistema onde o tempo de resposta é importante, a fila deve ser 
sempre pequena e o nível de utilização (ρ) deve ficar abaixo de 0,76. [Prado, 1999, pág. 79] 

Para solucionar o problema do tempo de resposta alto, foi aumentada a capacidade de 
atendimento dos discos.  A implementação dessa solução foi através da aplicação do conceito 
de discos de continuação do sistema operacional MCP.  Com ela foi possível fazer com que 
um disco lógico fosse formado por mais de um disco físico.  Na prática o disco lógico DB8 
passou a ser composto por 3 discos físicos: DB8 #1, DB8 #2 e DB8 #3.  O conteúdo foi 
igualmente distribuído para garantir níveis de serviços semelhantes entre os três “atendentes”. 

A decisão foi tomada a partir dos seguintes dados: o disco DB8 realizava 170 IO/s,  
apresentava fila média de 34 solicitações.  Com o aumento do número de discos físicos, essa 
fila ficou próximo de 1.  O mesmo conceito foi aplicado aos outros discos envolvidos no 
processo.  O resultado da redução de filas nos discos está representado nas Figuras 7a e 7b. 
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Figura 7a - Filas em discos - Antes e Depois  Figura 7b - Uso de processador - Antes e Depois 
 

5. Conclusões, Propostas e Sugestões 

Os conceitos da engenharia de produção permitiram criar o mapeamento de um 
processo de informática, semelhante a uma linha de produção.  A partir dele foi possível 
localizar filas, gargalos e restrições que impediam a estabilidade do tempo de duração do 
processo objeto de estudo.  A metodologia proposta permitiu que um programa que tinha seu 
tempo de execução variando entre 2h e 20h fosse estabilizado em seu tempo menor de 2 h.  O 
processo de implantação desse resultado aconteceu em tempo inferior ao necessário pelo 
método tradicional de revisão de aplicativos e sem inserir riscos gerados pela alteração de 
lógicas  Outros aplicativos receberam o mesmo tipo de melhoria quando o sistema de 
armazenamento de dados foi re-planejado.  Houve economia de uso de processador em 20% 
iniciais.  O projeto trouxe uma economia de US$ 2 milhões por evitar aquisições de 
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processadores maiores.  Houve também a economia de US$ 93 mil mensais em manutenção, 
assistência técnica e licenças de software relativas a um processador de maior capacidade.   

A economia de uso de processadores foi um ganho secundário em relação aos objetivos 
iniciais do projeto que eram reduzir e estabilizar o tempo de processo de compensação 
bancária.  Por isso, existem duas sugestões para aprofundar as pesquisas em trabalhos futuros: 
(1) estabelecer, com maior precisão, a relação existente entre os níveis de redução de filas em 
discos com os níveis de economia de processador, (2) estabelecer, através de simulação, o 
tempo de um processo e o uso de processador necessário para um processo quando as filas em 
discos são eliminadas.  
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