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Resumo

O objetivo deste trabalho é apresentar o modelo desenvolvido pela Celpe para otimização da logística das 
equipes do plantão emergencial bem como os resultados obtidos. A necessidade de encontrarmos o ponto de 
equilíbrio entre a demanda x capacidade de atendimento motivou o estudo da teoria das filas e o 
desenvolvimento de uma ferramenta para auxílio à tomada de decisão e obtenção do melhor gerenciamento 
da logística das equipes do plantão. Os resultados obtidos após a aplicação da ferramenta indicaram um 
aumento significativo da capacidade de atendimento sem acréscimo de novas equipes/custo no processo 
através da adequação das escalas de trabalho. Também possibilitou o redimensionamento das áreas 
geoelétricas de atendimento melhorando o tempo de deslocamento das equipes e tornando a distribuição das 
ocorrências mais equânimes. Por fim, a ferramenta foi utilizada para o planejamento estratégico de 
enfrentamento aos períodos de maior demanda sazonal indicando as regiões que precisam de reforço da 
estrutura e as regiões que podem ceder equipes para apoio aos atendimentos neste período.

1. Introdução

Um dos grandes desafios enfrentados pelas distribuidoras de energia elétrica reside na melhor utilização de 
sua logística para atendimento às solicitações dos seus clientes. 

Buscamos então propor neste trabalho um modelo de otimização da logística das equipes de atendimento por 
área geoelétrica, através da adequação das escalas de trabalhos das equipes distribuindo-as nos horários de 

1/9



maior demanda, consequentemente obtivemos uma diminuição da ociosidade média das equipes e o aumento 
da média de ocorrências atendidas por turno. 

Realizamos uma análise da demanda horária de cada área geoelétrica de atendimento e nos locais onde 
foram identificados desequilíbrios entre a demanda x capacidade, efetuamos deslocamentos de 
bairros/localidades/municípios para uma melhor distribuição das ocorrências. Ainda foram verificadas as 
áreas de grande densidade de ocorrências e a necessidade de criação de novas áreas geoelétricas, trazendo 
como principal benefício a melhoria da gestão dos atendimentos.

Como resultados indiretos obtivemos a diminuição do Tempo Médio de Atendimento Emergencial 
(TMAE), redução das horas extras e também a redução das ocorrências em espera que migravam entre 
turnos. 

Este trabalho têm oferecido subsídios à empresa na tomada de decisões, no que concerne a novos 
investimentos, custeio, reforço de bases e/ou realocação de recursos para apoio emergencial.

2. Desenvolvimento

Teoria das filas

A teoria das filas é um ramo da probabilidade que estuda a formação de filas, através de análises 
matemáticas precisas e propriedades mensuráveis de filas. Ela provê modelos para demonstrar previamente o 
comportamento de um sistema que ofereça serviços cuja demanda cresce aleatoriamente, tornando possível 
dimensioná-lo de forma a satisfazer os clientes e ser viável economicamente para o provedor do serviço, 
evitando desperdícios.

 

Por que as filas são estudadas?

Esperar em uma fila faz parte das nossas vidas, basta apenas observar ao nosso redor quando esperamos em 
semáforos, esperamos em supermercados, esperamos em uma linha telefônica ocupada, filas para 
pagamentos de contas, filas para refeições, filas de estacionamentos e etc. 

As filas são estudadas porque, embora nem sempre se perceba, existe um problema econômico com dois 
custos envolvidos: O Custo da Fila e o Custo do Serviço conforme pode ser observado na Figura 1.
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Figura 1– Custo do Serviço x Custo da Fila

O processo de formação de filas em sistemas de atendimento acontece de forma natural e deve ser 
monitorada no sentido de não deixar que o tamanho da fila ultrapasse os limites considerados aceitáveis. Na 
realidade das concessionárias de energia elétrica, grandes filas podem gerar o pagamento de multas por 
violação dos indicadores de continuidade além de trazer insatisfação aos clientes atendidos. Por outro lado a 
inexistência de filas pode gerar ociosidade das equipes e consequentemente elevação dos custos dos serviços 
o que não é desejável para a concessionária de energia. Portanto o objetivo em qualquer sistema de filas é 
achar o ponto ótimo que minimiza a função do custo total, ou seja, achar o nível de serviço que atenda as 
necessidades do cliente e da concessionária de energia com o menor custo e com o menor tempo possível.

Componentes básicos de um processo de filas

Estabelecendo a analogia do modelo genérico apresentado na figura 2 com o despacho de serviços de 
emergenciais no COI - Centro de Operação Integrada da Celpe, é possível visualizar todas as características 
do processo de formação de filas de espera, como descrito a seguir:

Figura 2 - Sistema de Fila de Espera.

 

Principais componentes de um processo de fila de espera:

Taxa de chegada (?)
Tempo de chegada (1/?) 
Ocorrências (C)
Taxa de atendimento (?)
Tempo de atendimento (1/?)
Servidor (S)
Fila de espera (Lq)
Tempo de espera na fila (Wq)
Tempo total no sistema(W)
Total de clientes no sistema (L)

Considerações na Utilização do Modelo

Na aplicação da Teoria das Filas no despacho de serviços emergenciais, foram realizadas algumas 
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considerações, a fim de possibilitar a modelagem do sistema.

A análise do processo de chegada e atendimento de ocorrências foi realizada no período de Dezembro 
de 2005 a Dezembro de 2011;
O dimensionamento foi realizado considerando uma situação normal de operação;
Por questões de simplificação matemática, a disciplina que será considerada no estudo será do tipo 
FIFO (First In, First Out);
Será considerada neste estudo como tempo de atendimento a soma dos tempos de deslocamento mais 
execução;
Foi considerado que todos os servidores de uma mesma base de atendimento, area geoeletrica que 
abrange o atendimento de uma ou mais equipes,  possuem a mesma capacidade de atendimento.

Otimização da Logística

O modelo de otimização desenvolvido pela Celpe utilizou como referência todas as ocorrências 
emergenciais atendidas de 2005 a 2011 sendo os dados tratados através da utilização de uma aplicação 
própria, retirando do banco de dados utilizado na simulaçao, as ocorrências geradas em dia crítico para não 
contaminar os resultados.

Define-se como dia crítico de acordo com o Módulo 8 do Prodist: "Dia em que a quantidade de ocorrências 
emergenciais, em um determinado conjunto de unidades consumidoras, superar a média acrescida de três 
desvios padrões dos valores diários. A média e o desvio padrão a serem usados serão os relativos aos 24 
(vinte e quatro) meses anteriores ao ano em curso, incluindo os dias críticos já identificados."

O modelo da teoria das filas só é possível de ser aplicado a sistemas estáveis e com relação entre taxa de 
atendimento e taxa de chegada menores do que um, pois caso contrário a fila tende para um crescimento 
infinito e os resultados não convergem para um sistema real.

Para execução das simulações na ferramenta de otimização desenvolvida pela Celpe, são necessários como 
dados de entrada os valores do tempo de atendimento (deslocamento + execução), taxa de chegada por base 
de atendimento e quantidade de equipes de atendimento por base.

Foi estudada a sazonalidade no dimensionamento da logística onde, para cada mês do ano, obtivemos os 
valores das taxas de chegada e do tempo de atendimento, também foi feita uma análise dos atendimentos 
efetuados em dias úteis e finais de semana. 

Para o redimensionamento das regiões geoelétricas, levamos em consideração as distâncias envolvidas nos 
deslocamentos, a taxa de ociosidade das viaturas e o tempo de atendimento. Abaixo segue a figura 3 que 
mostra as regiões geoelétricas dos 8 regionais da Celpe. 
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Figura 3 - Regionais Celpe.

 

A tabela 1 abaixo mostra a distribuição das taxas de chegada das ocorrências por hora e para cada mês do 
ano, obtida após a simulação. As cores mais avermelhadas representam os horários de maior densidade de 
chegada de ocorrências.

Para que possamos ter um melhor aproveitamento das equipes de atendimento devemos tentar centralizar o 
máximo de equipes possíveis nos horários marcados em vermelho e o mínimo de equipes nos horários em 
amarelo, pois assim estaremos reduzindo a ociosidade média das equipes.

Como exemplo, em um dia útil na base Caxangá no mês de março para o periodo de 2005 a 2011, entre 08h 
e 09h da manhã a taxa de chegada é 2,2167 ocorrências. Às 08h00 através do estudo foi verificado pelas 
simulações que devemos ter pelo menos 2 equipes trabalhando neste horário, pois caso tenhamos apenas 1 
equipe, a fila tende a crescer e os tempos do sistema tendem a aumentar. Esta avaliação foi realizada para 
todas as bases de atendimento considerando dia útil e fim de semana.

 

Tabela 1 - Distribuição das ocorrências horo sazonais da base Caxangá Dia Útil.

 

Estendendo o princípio citado no exemplo acima a todas as bases de atendimentos, foram efetuados ajustes 
na disposição da logística de todos os regionais, obtendo assim os resultados da otimização das escalas 
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apresentados na tabela 2, que  mostra como estavam distribuídas as equipes antes e após as alteraões das 
escalas.

O estudo indica que o horário de maior concentração de ocorrências(80%) está compreendido entre as 08h00 
as 18h00. Observe que após o trabalho de otimização das escalas conseguimos aumentar o número de 
equipes trabalhando no período de 08h00 as 18h00 o que é muito positivo do ponto de vista do desempenho 
das equipes.O estudo também aponta que as equipes que trabalham durante a madrugada apresentam uma 
ociosidade média(40%) maior que as equipes que trabalham em horário comercial. Observe que após os 
ajustes da escala, conseguimos reduzir o número de equipes durante a madrugada, reduzindo assim a 
ociosidade média das equipes.

Destacamos que todo o processo de otimização e ajustes das escalas foi efetuado sem o acréscimo de novas 
equipes, ou seja conseguimos acrescentar cerca de 8 equipes no processo de atendimento sem alteração de 
custo. 

Tabela 2 - Sistema de Fila de Espera.

 

Podemos destacar também os resultados apresentados na figura 4, que mostram os regionais com 
similaridade do comportamente da taxa de chegada das ocorrências e após aplicação da ferramenta de 
simulação podemos observar que em alguns períodos do ano podemos trabalhar com uma logistica 
diferenciada possibilitando assim a utilizaçâo de menos equipes em alguns períodos. Desta forma podemos 
deslocar  equipes entre regionais que apresentam sazonalidade complementares para reforço da estrutura nos 
períodos de maior demanda possibilitando um maior planejamento estratégico para o enfrentamento das 
crises, sem aumento do custo de serviço, reduzindo assim a ociosidade das equipes nos periodos de menor 
demanda de atendimento.
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Figura 4 - Resultados da Simulação - Ocorrências Atendidas X Viaturas Necessárias

Os resultados da simulaçao apresentados na figura 5 mostram que existe uma demanda maior de ocorências 
nos dias úteis, desta forma a Celpe escolheu utilizar a ociosidade natural das equipes executando ações e 
serviços de caráter preventivo nos fins de semana, melhorando assim a performance do sistema e a 
produtividade das equipes.

Figura 5 - Resultados da Simulação - Viaturas Necessárias Comparação Dias Úteis x Final de Semana

Pontuamos outros resultados da simulaçao que auxiliou o processo de tomada de decisão para um melhor 
ajuste das escalas das equipes a logistica proposta foi:
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 Agrupamento do atendimento ótimo entre bases de atendimento geograficamente adjacentes

O modelo de atendimento da CELPE otimiza o desempenho das equipes deslocando-as entre bases de 
atendimento mais ociosas para bases em que haja uma necessidade maior de atendimentos de acordo com a 
necessidade diaria. O estudo definiu a partir das taxas de chegada agrupadas por essas bases adjacentes os 
intercâmbios ótimos de equipes entre bases diminuindo o tempo médio de atendimento e a ociosidade média 
dessas equipes.

Foi verificado após analises históricas que algumas bases de atendimento tinham um peso, 
contribuição, muito grande no TMAE global da CELPE, o que nos indicava um desequilíbrio na demanda 
daquela base comparada com outras. Isso ocorre pois a quantidade de ocorrências desa base, na média 
mensal, é superior que outras bases, dificultando a correta priorização pelo centro de operação de qual 
equipe pode ser deslocada para determinado atendimento.

Ou ainda, devido ao fato do TMAE dessa base ser elevado devido a grandes deslocamentos, pois essa base 
atende areas geograficas muito extensas, isso ocorre quando a densidade de clientes daquela base é muito 
baixa, regiões predominantemente rurais.

Buscando um maior equilíbrio entre essas contribuições e uma melhor performance relacionada as equipes 
dessas bases, foram realizadas as simulações com as taxas de chegada e os tempos médios de 
atendimento estratificadas por bairros/localidades/municipios. Os resultados foram traduzidos no itens 
abaixo:

Alteração de bairros/localidades/municipios entre bases de atendimento geograficamente adjacentes

Houve um deslocamento em bairros, localidades ou em municipios entre bases após criteriosa análise 
e inumeras simulações, sendo verificada a viabilidade desse deslocamento sobre a ótica de diminuição dos 
tempos de deslocamentos e consequente aumento da produtividade dessas equipes.

Criação de novas bases de atendimento sem acrescimo de equipes

Houve a criação de bases de atendimento separando as existentes em duas ou três novas bases. Com a 
analise das taxas de atendimento agrupadas por essas novas sub regiões, com os tempos médios de 
atendimento e a estrutura disponível, foram realizadas novas simulações que determinaram a divisão dessas 
bases em outras com a respectiva divisão dos recursos de atendimento, proporcionalmente.

De forma simples, o atendimento é otimizado pois concentrando em o atendimento em regiões menores, 
onde os deslocamentos são facilitados e, principalmente, onde a demanda daquela nova base não supere a 
capacidade de atendimento da logistica proposta para a base.

Todos os resultados dessas simulações foram avaliadas por colaboradores da CELPE que trabalhavam nessas 
bases de atendimento, validando a simulação sob a ótica do conhecimento tácito como um grande 
conhecedor daquela região, estradas, deslocamento possíveis, áreas rurais, etc.

 

3. Conclusões
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Este trabalho possibilita indicar uma forma para gerenciamento da logística de atendimento das equipes 
emergenciais com foco na otimização da estrutura existente. O emprego da quantidade ideal de equipes 
emergênciais para cada base de atendimento após todas as simulações efetuadas visam a redução do TMAE 
e diminuição da ociosidade das equipes, tendo como consequência uma maior satisfação dos clientes. 

Com os investimentos nos sistema elétricos, que diminuem a taxa de chegada das ocorrências, a futura 
integração dos processos comerciais e emergencias, que disponibilizarão uma maior estrutura para 
atendimento, e o crescimento da economia, que aumentara a quantidade de clientes conectados ao sistema 
eletrico, sugerimos que para corrigir possíveis desvios, sejam realizadas novas simulações a cada ciclo de 
dois anos.
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