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INSCRIÇÕES ABERTAS: 

Dias e horários das aulas: 
Segunda à Quarta-feira das 19h às 23h

Carga horária: 12 Horas

*As informações podem sofrer alterações sem aviso prévio.

CURTA DURAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO DE DECISÕES 
EM NEGÓCIOS COM OTIMIZAÇÃO 
E SIMULAÇÃO DE CENÁRIOS



2

OBJETIVO

PERFIL DE ALUNO

O Curso tem o objetivo de apresentar a importância do emprego de ferramentas, 
como a simulação e otimização, para se conseguir sucesso nas decisões 
executivas alavancando, assim, a competitividade da empresa. A otimização e 
simulação possibilitam com que os executivos solucionem seus problemas ou 
decisões sempre otimizando os resultados, isto é, descobrindo sempre a melhor 
de todas as alternativas, que otimizará o processo de negócio em questão. 
Através de cases e aplicações, o Curso apresenta uma introdução às técnicas 
de otimização e simulação onde o participante desenvolverá habilidades de 
modelar e simular decisões executivas que buscam eficácia e eficiência nos mais 
variados processos de negócios, como logística & distribuição, estratégias na 
cadeia de suprimentos, gestão e atendimento em processos de serviços, gestão 
dos 4P de Marketing, localização de unidades produtivas, CDs e PDVs além de 
dimensionamento eficiente de recursos em processos com demanda incerta. As 
técnicas de otimização e simulação dão grande suporte para que os executivos 
tomem decisões melhores e mais compreensivas, com altos níveis de qualidade, 
melhorando sobremaneira a rentabilidade dos negócios, tornando os processos 
enxutos e eficientes, ao mesmo tempo, que possibilitam a gestão e mitigação dos 
riscos. 

O Curso é destinado a gestores, gerentes e executivos que tomam decisões 
importantes no cotidiano das empresas, nos vários processos de negócios como 
gestão de logística & distribuição, marketing, precificação e propaganda, alocação 
eficiente de equipes de atendimento em serviços (call-center, hospitais e varejo), 
análise de viabilidade tecnológica e econômica de negócios disruptivos, projetos 
seis sigma de qualidade, localização de unidades produtivas, CDs e PDVs, gestão 
de filas, dimensionamento de frota e roteirização na distribuição last mile.

METODOLOGIA

O Curso apresenta modernas técnicas de ensino-aprendizagem com estudo de 
cases e aplicações das ferramentas de simulação e otimização. O participante de-
senvolverá habilidades de modelar e simular decisões executivas que buscam efi-
cácia e eficiência nos mais variados processos de negócios empregando funções 
específicas pré-existentes de simulação e otimização nas planilhas Excel. O parti-
cipante desenvolverá habilidades de modelar a decisão, transportar a modelagem 
e obter a resolução no otimizador e simulador do MS-Excel, bem como analisar e 
interpretar os resultados providenciando análises de sensibilidade quando forem 
importantes e necessárias
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FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO

MATRIZ CURRICULAR

OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS
• Os Processos de Negócios e a Tomada de Decisões Executivas
• Otimização de Processo e a Competitividade dos Negócios
• Aplicação de Otimização em Processos de Logística & Distribuição
• Aplicação de Otimização em Processos de Produção e Serviços
• Aplicação de Otimização em Processos de Precificação de Prateleiras de 

Produtos
• Aplicação de Otimização em Processos de Localização de empresas, CDs e 

PDVs
• Aplicação de Otimização na Alocação de Pessoal de Atendimento em Serviços

ÁRVORES DE DECISÕES EXECUTIVAS SOB INCERTEZA
• Decisões Executivas Estruturadas e Não-Estruturadas
• Decisões Sequenciais sob Incerteza e Representação em Árvores de Decisão
• Aversão ao Risco, Teoria do Prospecto e Métodos de Resolução da Árvore
• Aplicações de Árvores em Decisões Executivas Estratégicas e Operacionais
• Gestão de Riscos, Geração de Alternativas e Opções Reais em Árvores

SIMULAÇÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS
• Evolução e Principais Aplicações da Simulação de Processos 
• Principais Aplicações de Simulação de Monte Carlo em Gestão de Negócios
• A Simulação na Gestão de Riscos em Planos de Negócios Disruptivos
• Análise e Interpretação dos Resultados da Simulação
• Aplicação da Simulação no Dimensionamento de Processos sob Demanda 

Incerta em Gestão de Serviços
• Aplicações de Simulação à Gestão de Processos de Atendimento em Serviços
• Aplicação da Simulação de Atendimento e Gestão de Filas em Serviços
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INFORMAÇÕES
Tel: (11) 3732-3535 | faleconosco@fia.com.br


