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RESUMO 

 
Este artigo tem o objetivo de estudar diferentes métodos de alocação de custos em um 

compartilhamento de estoques de componentes entre operadores aeronáuticos. Três modelos de 
alocação de custos de estoques foram testados: (1) proporcional ao potencial de consumo, (2) 
proporcional à quantidade de aeronaves e (3) utilizando o valor de Shapley, derivado da teoria dos 
jogos cooperativos. Com o objetivo de mostrar os ganhos relativos ao compartilhamento de 
estoques, a situação sem compartilhamento, na qual cada operador dimensiona separadamente seu 
próprio estoque, também foi simulada. Os resultados apontam que a alocação dos custos do 
compartilhamento de peças pelo método de Shapley Value apresenta vantagens frente aos outros 
métodos, permitindo ganhos individuais proporcionais à contribuição de cada operador, o que 
aumenta a atratividade do compartilhamento para grandes operadores. 
 
PALAVRAS CHAVE: Controle de Estoque; Teoria dos Jogos Cooperativos; Alocação de 
Custos; 
 
Tópicos: IND, SE, OA 
 

ABSTRACT 
The goal of this work is to study cost allocating techniques in a pool of components 

shared among aircraft operators. Three models of pool cost-sharing were tested: (1) proportional 
to consumption, (2) proportional to aircraft fleet and (3) using Shapley Value, from the cooperative 
games theory. In order to show the advantages of the spare parts pool, the non-shared condition, 
in which each operator sizes their own inventory, was also included. The results show that the cost 
allocation in pool by the Shapley Value method has advantages over other methods, with individual 
gains proportional to the contribution of each operator, which increases the attractiveness of the 
parts sharing for operators with large fleets. 
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1. Introdução 
 

Atualmente, as empresas aéreas chegam a terceirizar até 65 % de todo o serviço referente 
à manutenção e reparo [Berger, 2014]. Este serviço tem um escopo de cobertura do avião cada vez 
mais completo, englobando desde itens de linha até itens estruturais. 

O dimensionamento dos estoques de peças reparáveis é um ponto que merece muita 
atenção de seus gestores, pois um estoque maior que o necessário para suportar a frota operacional 
pode representar um desperdício de recursos, enquanto um estoque sub-dimensionado pode 
provocar atrasos e paradas não programadas das aeronaves. Todos os custos envolvidos no 
processo são de interesse direto das companhias aéreas e fabricantes de aeronaves, e uma alocação 
adequada destes é ponto importante para a dinâmica do negócio. 

Uma alternativa econômica para gestão de estoque é o conceito de estoque pool de peças, 
ou seja, um conjunto de componentes que é compartilhado entre os operadores que operam 
aeronaves semelhantes, de modo a reduzir a quantidade de peças média para suportar cada aeronave 
[Karsten et al. 2010]. Dessa maneira, os operadores não precisam investir diretamente nessas peças 
e gastos diretos como armazenamento e seguro; e indiretos como depreciação e custo de 
oportunidade são, então, compartilhados entre os participantes deste pool de peças. 

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é discutir diferentes maneiras de compartilhar os 
custos envolvidos em estoques compartilhados entre operadores. Três modelos, além da situação 
sem compartilhamento, são testados: (1) proporcional ao potencial de consumo, (2) proporcional à 
quantidade de aeronaves e (3) utilizando o valor de Shapley, derivado da teoria dos jogos 
cooperativos [Shoham e Leyton-Brown, 2009]. 
 
2. Métodos 
 

Para testar os modelos de compartilhamento, foram simulados 4 operadores com diferentes 
quantidades de aeronaves e/ou número de horas voadas por ano (HV/Ano). Os estoques de um 
único componente foram considerados nas análises, conforme descrito nas sub seções a seguir. 

 
2.1 Simulação das Remoções 

 
Para estimativa do MTBUR, considera-se um componente hipotético com as seguintes 

características:  
 

 Quantidade de componentes por aeronave: 2; 
 Densidade de probabilidade de falha de acordo com distribuição Weibull, 

representativa de componentes reais.  
 
Uma simulação baseada em eventos foi realizada utilizando o R, da qual as remoções foram 

geradas aleatoriamente. Ao final, o tempo médio entre remoções não programadas, mais conhecido 
como MTBUR (do inglês Mean Time Between Unschedule Removal) foi de 3652. Esse número, 
apesar de ser bem menor que a média dos componentes no mundo aeronáutico, foi utilizado pois 
resulta em um estoque relativamente grande de peças, o que permite exercitar a alocação de custos 
de uma maneira mais efetiva. 
 
2.2 Cálculo do Custo Total de Estoques  

 
Com as informações de MTBUR do componente e o consumo total de cada operador 

(representado, neste trabalho, pela letra grega λ), é possível iniciar as simulações de 
dimensionamento de estoque. 
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2.2.1 Distribuição de Poisson 
 

A distribuição de Poisson [Miguel 2005] é utilizada para calcular o número de peças 
necessárias para atingir o nível de pelo menos 95% de disponibilidade de estoque para cada 
coalizão possível entre os operadores. Como essa distribuição admite apenas valores discretos 
como entrada (devido ao termo fatorial no denominador), a disponibilidade exata de 95% seria algo 
fortuito. Na prática, os valores de disponibilidade são, no mínimo, 95%, mas podem atingir valores 
consideravelmente mais altos. Apesar de isso representar maior disponibilidade de peças para o 
operador, também implica em gastos indesejados bem mais altos. A Figura 1 ilustra a alteração do 
estoque médio por aeronave com o aumento de λ de uma coalizão hipotética: 

 
Figura 1: Estoque médio por aeronave utilizando a função de Poisson. 

  
Note que, em pontos específicos, tem-se um aumento do estoque médio por aeronave ao 

aumentar o consumo da mesma. Essa é uma característica gerada pela flutuação de disponibilidade 
que, por sua vez, é causada pela parte discreta da distribuição de Poisson. Esse tipo de jogo é 
chamado de não-convexo [Shoham e Leyton-Brown, 2009]: nestas situações, a formação de 
grandes coalizões são prejudicadas. Isso pode distorcer o resultado da alocação de recursos, 
anulando alguns efeitos benéficos do uso do valor de Shapley. 

  

2.2.2 Distribuição de Poisson Modificada 
 

Com a intenção de atingir o valor exato de 95% de confiabilidade e evitar os efeitos 
demonstrados na Figura 1, há a possibilidade de dimensionar o estoque necessário de cada coalizão 
modificando a restrição de número inteiro de peças. Isso não significa que, na prática, o estoque 
deveria ser composto de um número não inteiro de peças, mas apenas que, dado o estoque real, a 
alocação de custos será realizada considerando um número não inteiro de componentes. 

Isso pode ser feito substituindo a função fatorial na distribuição de Poisson pela função 
Gama1, pois ela representa uma extensão dessa função para o conjunto de números reais [Weisstein 
et al 2015]. A função Gama, representada por Γ, é definida como [Weisstein 2015]: 

 

Γ(𝑥) = ∫ 𝜔𝑥−1𝑒−𝜔𝑑𝜔
∞

0

 
(1) 

 
A relação com a função fatorial pode ser representada da seguinte maneira: 
 

𝛤(𝑥) = (𝑥 − 1)! (2) 

                                                           
1 Outra maneira de aproximar a distribuição de Poisson por uma função contínua é utilizar o 
distribuição normal com média e variância iguais a λ. 
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Em que: 
 x é um número real ou complexo 
 (x-1)! é a fatorial de  x-1 

 
 Essa função gera uma probabilidade contínua, permitindo ao estudo inferir um valor mais 

preciso do número de peças que atende a disponibilidade exata de 95%, como citado anteriormente. 
A Figura 2 demonstra o comportamento da função de Poisson com a modificação de Gama, onde 
é possível perceber a monotonicidade da função, conforme desejado. 
 

 
Figura 2: Estoque médio por aeronave utilizando a função de Poisson modificada 

 
2.2.3 Recomendação de Peças 
 

O compartilhamento dos custos utilizadas no modelo do valor de Shapley será, portanto, 
uma modificação da equação de Poisson, na qual o termo fatorial é substituído pelo equivalente da 
função Gama:  

 

𝑓(𝑘; 𝜆) =
𝑒𝑥𝑝−𝜆𝜆𝑘

Γ(𝑘 + 1)
 

(3) 

  
Com essa adaptação alteramos algumas propriedades da função original: apesar da 

distribuição de probabilidade ser a mesma nos ‘k’s inteiros, a distribuição de probabilidade 
cumulativa, por exemplo, é levemente alterada quando comparada à distribuição de Poisson 
tradicional. Por esse motivo, essa distribuição será chamada de “Poisson modificada” ao longo do 
trabalho. 

 
2.2.4 Comentários Adicionais Sobre os Custos de Estoque 
 

O objetivo do trabalho é verificar qual a melhor maneira de compartilhar os custos do 
estoque: tanto a aquisição quanto a manutenção do mesmo. Tipicamente, a manutenção envolve 
seguro, depreciação/ obsolescência, aluguel de armazém, homem-hora, custo de oportunidade e 
outros. Esses custos geralmente são especificados como uma fração do custo da peça armazenada 
(por exemplo, 10% do valor da peça nova, por ano). 

Ao longo deste trabalho, a quantidade de peças será utilizada como uma maneira de 
representar a alocação de custos. Essa abordagem visa a facilitar as comparações e o entendimento 
das metodologias de alocação de custos. O estudo não tem como objetivo fazer o dimensionamento 
do estoque: para isso, existem metodologias consagradas (dentre as quais, a distribuição de Poisson 
é talvez uma das mais relevantes).  
 
 

1274



Anais do XLVIII SBPO
 Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional

Vitória, ES, 27 a 30 de setembro de 2016.

2.3 Métodos de Alocação de Custo 
 

Nas subseções a seguir, as diferentes técnicas de alocação de custos de estoques 
compartilhados são listadas. 

 
2.3.1 Cálculo do Valor de Shapley 

 
A alocação de custos utilizando o valor de Shapley procura atribuir, a cada participante, 

benefícios proporcionais à contribuição individual à coalizão total. Considerando N o número de 
jogadores e c(S), ∀ S ⊆ N cada combinação entre jogadores (Coalizão), o valor alocado para cada 
indivíduo xi,   i ∈ N  , é calculado como: 
 

𝒙𝒊 =
𝟏

𝑵!
∑ [𝒗(𝑷𝒊

𝑹 ∪ {𝒊}) − 𝒗(𝑷𝒊
𝑹)]𝐑      (4) 

 
Sendo que a soma inclui todos os termos de N! na ordem R e  Pi

R é o set de jogadores que 
precedem i em R. O número de termos da equação cresce exponencialmente com o número de 
jogadores [Moreira; Luna e Guedes 2002], podendo se tornar um cálculo extremamente caro, 
dependendo da quantidade de participantes (por ex., o número de termos deste cálculo para uma 
coalizão de 25 indivíduos é da ordem de 1E+25). 

O valor de Shapley é uma distribuição “justa” de payoffs entre os participantes da coalizão. 
De maneira geral, jogadores que contribuem mais para os ganhos da coalizão, recebem mais 
vantagens por isso. Nesse sentido, grandes operadores tendem a ser mais beneficiados pela adoção 
de uma alocação de custos dessa natureza. Considerando que 𝑣(𝐴) =  ∑ 𝑥𝑖𝑖=𝐴 , essa distribuição 
“justa” é garantida pelas seguintes propriedades [Shoham e Leyton-Brown, 2009]: 

 
 Simetria –Se dois jogadores i e j são equivalentes de tal modo que 𝑣(𝑆 ∪ {𝑖}) = 𝑣(𝑆 ∪ {𝑗}) 

para qualquer coalizão S que não envolva i ou j, o payoff recebido por i e j são iguais; 
 Jogador Dummy – um jogador é considerado dummy se o payoff que ele contribui na 

Coalizão é exatamente igual ao payoff que ele conseguiria sozinho, ou seja, 𝑣(𝑆 ∪ {𝑖}) −
𝑣(𝑆) =  𝑣({𝑖}). Nesse caso, como o jogador não acrescenta para a coalizão, ele recebe 
exatamente o que receberia se estivesse sozinho; 

 Aditividade – considere dois jogos cooperativos com distribuição de payoffs diferentes v1 
e v2. A propriedade da aditividade diz que, se combinarmos esses dois jogos em um só, o 
payoff desse novo jogo deve ser igual à soma dos payoffs dos jogos separados 
𝜙𝑖(𝑣1 + 𝑣2) =  𝜙𝑖(𝑣1) + 𝜙𝑖(𝑣2). 

Uma propriedade adicional, garantida pelas três mencionadas acima, é a eficiência, ou seja, o 
custo total é dividido entre os participantes ∑ 𝜙𝑖(𝑣) = 𝑣(𝑁)𝑖∈𝑁  [Shoham e Leyton-Brown, 2009]. 
Essa propriedade é importante para o problema proposto, já que garante que os custos totais de 
estoque serão cobertos pelos operadores. 

 
2.3.2 Alocação de Custos Proporcional ao Potencial de Consumo 
 

Nesta técnica, o custo atribuído a cada operador é calculado como sendo diretamente 
proporcional ao próprio consumo na coalizão total. Isto está ilustrado na equação 5: 

 

𝑃𝐶𝑖 =
𝐺𝐶 ⋅  𝜆𝑖

∑ 𝜆𝑖𝑖   
        

(5) 

 
Onde: 

 PCi é o valor da recomendação Proporcional ao potencial de consumo; 
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 GC é a quantidade recomendada para a combinação de todos os operadores, 
(1+2+3+4, também chamada de grande coalizão); 

 𝜆𝑖 é o consumo das aeronaves do operador i, ou seja, 
𝑛𝑖comp⋅HV/ano

MTBUR
, em que 𝑛𝑖comp

 
é o número de componentes instalados na aeronave, HV/ano é o número de horas 
voadas em um ano. 

 
2.3.3  Proporcional ao Número de Aeronaves 

 
Ao calcular o custo relativo de cada operador pode-se assumir que todos os operadores que 

compartilham a coalizão tenham o mesmo número de horas voadas por ano. Dessa forma, a 
alocação de custo seria proporcional ao número de aeronaves de cada operador. Segue abaixo: 

 
𝑃𝐴𝐶𝑖 =

𝑛𝐴𝐶𝑖

∑ 𝑛𝐴𝐶𝑗𝑗=1
𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛(∑ 𝜆𝑖𝑗 ⋅ 𝑛𝐴𝐶𝑗)    (6) 

 
Em que : 

 𝑃𝐴𝐶𝑖 é o número de peças com as quais o operador i deve arcar; 
 𝑛𝐴𝐶𝑖 é o número de aeronaves do operador j.. 

Note que, nesse método, o operador i arca com um número de peças proporcional à sua 
frota, mas considerando que a demanda total pode ser calculada considerando seu próprio perfil 
operacional. Devido a essa simplificação, uma desvantagem desse método é que a soma dos custos 
de cada operador não necessariamente é igual aos custos real do estoque. A vantagem desse método 
é a facilidade de aplicá-lo em campo, já que, para calcular os custos do operador i, apenas o perfil 
de uso das aeronaves do operador i é necessário; 
 
2.4 Operadores Independentes 

 
A fim de permitir uma melhor comparação entre os diferentes modelos, será considerada 

também a situação sem compartilhamento de estoques, no qual cada operador é responsável pelos 
custos completos de seu próprio estoque. Com o objetivo de manter coerência com os outros 
métodos utilizados, o dimensionamento também utilizou a equação de Poisson modificada o que 
permite, portanto, uma quantidade não inteira de itens no estoque. Com isso, não é objetivo sugerir 
que seja possível tal dimensionamento de peças, ao contrário, esse valor será apenas uma referência 
útil para avaliarmos vantagens e desvantagens dos métodos de alocação de custos ora testados. 
  
3. Resultados e Discussões 

 
A aplicação dos diferentes métodos de alocação de custos, bem como os comentários sobre 

vantagens e desvantagens de cada modelo, está descrita nas subseções a seguir. Para os testes, 
foram consideradas 4 situações: 

 
 A situação Base, em que todos os operadores possuem mesmo perfil de horas voadas; 
 A situação 2, com operadores com perfis de horas voadas diferentes; 
 A situação 3, com operadores com perfis radicalmente diferentes, situação na qual o uso 

do valor de Shapley mostra uma visível vantagem em relação aos outros métodos; 
 A situação 4, que apresenta apenas um operador com perfil operacional muito diferente do 

restante. 
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3.1 Comparação entre Modelos – Situação Base 
 
A situação base considera que todas as aeronaves têm a mesma quantidade de horas voadas por 

ano. A diferença está na quantidade de aeronaves, conforme descrito na Tabela 1: 
 

Tabela 1: Frota dos operadores 
Operador Aeronaves HV/Ano 

1 
2 
3 
4 

1 
5 

10 
30 

3000 
3000 
3000 
3000 

 
Todos os resultados obtidos das simulações iniciais com o método de “Shapley”, 

“Operadores independentes”, “Proporcional ao potencial de consumo” e “Proporcional ao número 
de aeronaves” são apresentados na Tabela 2. 

 
Tabela 2: Alocação de custos para Situação Base 

Operadores 1 2 3 4 Soma 
Sem compartilhamento 4 13 23 61 101 
Compartilhado (Shapley) 2,42 10,36 19,94 57,28 90 
Compartilhado (Proporcional ao consumo) 1,96 9,78 19,57 58,7 90 
Compartilhado (Número de aeronaves) 1,96 9,78 19,57 58,7 90 

 
O conceito de alocação de custos baseados em jogos cooperativos pode parecer abstrato 

até o ponto em que existem exemplos que direcionam o raciocínio para o principal objetivo da 
cooperação, ou seja, chegar aos valores que sejam satisfatórios a todos os participantes [Moreira et 
al 2002]. Note que o compartilhamento de estoques (linhas 2, 3 e 4 da Tabela 2) sempre reduz os 
custos individuais e totais, quando comparados à situação sem compartilhamento. Com o aumento 
do número de operadores e suas respectivas frotas, aumenta a possibilidade de mais peças 
circulando nesse estoque para o uso coletivo, incrementando a probabilidade de todas as aeronaves 
tenham a confiabilidade de 95 % de disponibilidade atendida. 

A diferença é que o uso do valor de Shapley fornece economias maiores ao quarto operador, 
o maior desta coalizão. Isso acontece porque este operador de fato contribui mais para os ganhos 
conjuntos da coalizão e, portanto, ele recebe mais benefícios que os modelos proporcionais. Tanto 
o método de compartilhamento intitulado como “Proporcional ao potencial de consumo” e 
“Proporcional ao número de aeronaves” apresentam nesse caso as mesmas recomendações, já que 
o número de horas voadas é o mesmo. 

 
3.2 Comparação entre Modelos – Situação 2 

 
Os perfis adotados para as simulações da situação 2 constam na Tabela 3:  

Tabela 3 : Simulação de perfis para a situação 2 
Operador Aeronaves HV/Ano 

1 
2 
3 
4 

3 
10 
20 
50 

300 
1000 
1500 
3000 

 
Nesse caso é possível observar que o operador 4 tem uma influência alta nos jogos 

cooperativos para alocação de custos, pois tanto as suas horas voadas como sua frota são maiores 
comparadas aos operadores 1, 2 e 3. A Tabela 4, com os valores dos custos alocados, mostra os 
resultados da situação 2: 
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Tabela 4: Alocação de custos para Situação 2 
Operadores 1 2 3 4 Soma 

Sem compartilhamento 2 10 23 97 132 
Compartilhado (Shapley) 0,95 7,15 20,01 93,89 122 
Compartilhado (Proporcional ao consumo) 0,58 6,39 19,17 95,86 122 
Compartilhado (Número de aeronaves) 0,72 6,87 19,76 93,98 121,33 

 
Nenhum dos operadores nesse conjunto possui o mesmo número de horas voadas ou frota, 

o que permite perceber a diferença de resultados entre o compartilhamento proporcional ao 
consumo e o proporcional ao número de aeronaves. 

Neste exemplo, o operador 1 possui um impacto baixo na coalizão total e, por isso, também 
recebe benefícios bastante reduzidos utilizando o valor de Shapley, quando comparado aos outros 
modelos proporcionais de alocação de custo. O proporcional ao consumo é ainda mais baixo que o 
proporcional à quantidade de aeronave, pois as horas voadas por ano por esse operador são bem 
menores que as das outras aeronaves na coalizão. 

Novamente, o valor de Shapley reduz o valor apenas para o grande operador da coalizão, 
ao custo da elevação dos custos para todos os outros operadores. Outro fato interessante explicitado 
na Tabela 4 é a soma dos custos para o modelo proporcional ao número de aeronaves: o valor não 
soma 122, que é a quantidade total de peças no estoque compartilhado. Ao assumir que todas as 
aeronaves da coalizão têm o mesmo perfil operacional, é introduzido um erro que resulta em um 
valor total diferente do real. 

 
3.3 Comparação entre Modelos – Situação 3 

 
Os perfis adotados para essa simulação estão na Tabela 5: 

Tabela 5: Simulação de perfis para a Situação 3 
Operador Aeronaves HV/ Ano 

1 
2 
3 
4 

1 
1 
2 

50 

300 
300 
200 
3000 

 
Os operadores 1, 2 e 3 têm poucas diferenças na operação, assim como no λ resultante. 

Porém o operador 4 tem um aumento muito significativo dessa variável, já que possui a maior frota 
e maior número de horas voadas ao ano. O uso de perfis tão extremos, nos quais a diferença de 
horas voadas e frotas são tão grandes, é simplesmente para ilustrar um fenômeno que pode 
acontecer em configurações que envolvam grandes/ pequenos operadores em uma coalizão. Na 
Tabela 6 seguem o resultados da alocação de custos para a Situação 3. 

 
Tabela 6: Alocação de custos – Situação 3 

Operadores 1 2 3 4 Soma 
Sem compartilhamento 1 1 1 97 100 
Compartilhado (Shapley) 0,52 0,52 0,61 96,35 98 
Compartilhado (Proporcional ao consumo) 0,19 0,19 0,26 97,35 98 
Compartilhado (Número de aeronaves) 0,26 0,26 0,37 96,3 97,19 

 
Interessante notar que o modelo de compartilhamento proporcional ao consumo gerou um 

custo para o operador 4 ainda maior que o caso sem compartilhamento, o que eliminaria o incentivo 
de fazer parte desta coalizão. Isto acontece possivelmente por um efeito parecido ao demonstrado 
na Figura 1, pelo fato da técnica “proporcional ao consumo” utilizar o Poisson tradicional (não 
modificado) para cálculo dos estoques. Imagine a seguinte situação: uma coalizão A, formada por 
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2 aeronaves com mesmo perfil operacional, utiliza uma única peça para garantir 95,1% de 
disponibilidade da mesma. Nesta configuração, cada aeronave é responsável por 0,5 peça. Se a esta 
coalizão se juntar outra aeronave, pode haver a necessidade de comprar mais uma peça para garantir 
uma disponibilidade maior que 95%. Nesse caso, a nova coalizão, formada por 3 aeronaves, precisa 
de 2 peças (ou seja, cada aeronave paga, em média, 0,67 peça). Ou seja, a adição de aeronaves 
parece ter feito a coalizão menos atrativa, aumentando os custos para cada operador. 
 

3.4 Comparação entre Modelos – Situação 4 
 

No caso ilustrado na Tabela 7, existe um operador que possui a maior frota do conjunto, 
porém possui um perfil de horas voadas bem inferior. 

 
Tabela 7:  Simulação de perfis para a Situação 4 

Operador Aeronaves HV/ Ano 
1 
2 
3 
4 

1 
2 
2 

50 

3000 
3000 
2000 
450 

 

Mesmo que o operador 4 seja responsável pela maior parte dos custos, é possível perceber 
uma maior participação de todos os outros operadores comparando com a Situação 3, como será 
visto na Tabela 8: 
 

Tabela 8: Alocação de custos para Situação 4 
Operadores 1 2 3 4 Soma 

Sem compartilhamento 4 7 7 18 36 
Compartilhado (Shapley) 2,54 4,7 4,7 16,06 28 
Compartilhado (Proporcional ao consumo) 2,24 4,48 4,48 16,8 28 
Compartilhado (Número de aeronaves) 1,93 3,85 3,85 18,18 27,82 

 
Note que, nesta situação, o modelo proporcional ao número de aeronaves resultou em um 

custo maior que a situação sem compartilhamento para o operador 4 (similar ao que aconteceu para 
o modelo proporcional ao consumo na situação 3). Esse fenômeno aconteceu pelos mesmos 
motivos descritos na seção anteriormente: a restrição de números inteiros da equação de Poisson, 
ilustrado na Figura 1.   

De maneira geral, é interessante notar os ganhos marginais de operadores maiores em 
coalizões de compartilhamento de estoques, principalmente ao se utilizar os modelos proporcionais 
(ao consumo e ao número de aeronaves). 

 
3.5 Comentários Gerais 

 
Todos os cálculos e simulações realizadas assumem a distribuição direta dos custos do 

estoque entre os operadores, sem nenhuma margem aplicada sobre os valores. Nessas condições, 
pôde-se propor a distribuição de custos de modo a garantir o interesse em todos os jogadores na 
grande coalizão. 

No caso do compartilhamento ser oferecido por um agente externo no formato de um 
serviço, as margens de lucro aplicadas podem alterar os incentivos dos operadores em participar 
da grande coalizão: casos como o da simulação 3 possivelmente mostrariam que o operador com a 
maior quantidade de aeronaves não teria incentivo em participar da mesma. Note que, na simulação 
apresentada, o incentivo de participação já é marginal. Se fossem adicionadas taxas e/ou margens 
de lucro, possivelmente o operador não teria mais incentivos em participar da grande coalizão. 
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Ainda sim, o uso do valor de Shapley para alocação de custos tende a aumentar o interesse 
dos grandes operadores nesse tipo de serviço, quando comparado às outras formas descritas neste 
trabalho. Para ilustrar os incentivos que cada operador possui para entrar na coalizão, diversas 
simulações foram realizadas, variando o perfil operacional do operador 4 da seguinte forma: 
partindo de perfis operacionais iguais (1 aeronave, voando 1000 horas por ano), cada simulação 
acrescentou uma aeronave a mais para o operador 4, de modo que este passe a ter maior 
porcentagem do consumo total de peças da coalizão. Com isso, o objetivo é avaliar os ganhos de 
operadores pequenos e grandes ao entrar na coalizão. A Figura 3 a seguir mostra como o ganho do 
operador 4 ao se juntar à coalizão evolui, à medida em que se aumenta sua frota de aeronaves (os 
pontos “Modelos Proporcionais” representam os modelos "Proporcional ao potencial de consumo" 
e "Proporcional à Quantidade de Aeronaves", já que as horas voadas por ano são iguais para todos 
os operadores). 

 

 
Figura 3: Ganho do operador 4 com o aumento da porcentagem de consumo da coalizão. 

 
No gráfico, o eixo y é a redução de custos que o operador 4 percebe, em relação à situação 

sem compartilhamento. O eixo x representa qual porcentagem do consumo total da coalizão é 
requerido pelo operador 4. 

Com o aumento do número de aeronaves do operador 4, o mesmo se torna cada vez mais 
responsável pela maior parte dos custos envolvidos. No limite, se o consumo de um único operador 
fosse aumentado até que o consumo de todos os outros possa ser considerado desprezível, esse 
operador atua como se estivesse sozinho. Por isso, à medida que se aumenta a quantidade de 
aeronaves, os ganhos de se participar da coalizão diminuem. Note que o uso do valor de Shapley 
para o compartilhamento dos custos faz com que o operador maior tenha uma redução menor de 
ganhos (ou seja, maior incentivo de participação na coalizão) à medida que a porcentagem de 
consumo total da coalizão aumenta. 

O gráfico análogo para o operador 2 da simulação, que mantém o tamanho da frota 
constante enquanto o operador 4 aumenta o número de aeronaves, pode ser visualizado na Figura 
4: 
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Figura 4: Ganho do operador 2 com o aumento da porcentagem de consumo da coalizão. 

 
Na Figura 4, o eixo x também representa a porcentagem de consumo da coalizão que o 

operador 4 representa. Note que, no caso do operador 2, representando um operador pequeno em 
uma grande coalizão, o ganho sempre aumenta com o aumento do consumo de outros operadores. 
Nos modelos proporcionais, esse aumento é muito maior que no modelo com o valor de Shapley, 
uma vez que todo benefício de redução de estoques por aeronaves com o aumento do consumo da 
coalizão (ilustrado na Figura 4) é repassado para todos os operadores, independentemente de quem 
contribuiu mais para esses ganhos globais. Ainda sim, utilizando o valor de Shapley, os pequenos 
operadores têm grande benefício ao se juntarem à coalizão (por volta de 40%). 

Pode-se concluir que pequenos operadores sempre terão grandes incentivos para participar 
de compartilhamentos de peças, enquanto grandes operadores tendem ter cada vez menos 
incentivo, à medida que se aumenta a participação do mesmo na coalizão. Uma vantagem do uso 
do valor de Shapley é distribuir os custos de forma a garantir que os grandes operadores mantenham 
um maior interesse no compartilhamento de estoques, através da redução das suas taxas pagas no 
pool.  Ainda sim, o incentivo de participação desses pequenos operadores é bem maior que o dos 
grandes operadores, o que possivelmente indica que o uso de Shapley ao invés de métodos de 
compartilhamento de custos proporcionais não tiraria o interesse destes operadores de participar 
do pool de peças. 

 
4. Conclusões 

 
Diferentes técnicas de alocação de custos para compartilhamento de estoques foram 

testadas, com foco especial ao método de Shapley, baseado na teoria dos jogos cooperativos. Esta 
metodologia se mostrou importante para atrair grandes operadores aos programas de 
compartilhamento de estoques, uma vez que a alocação de custos é realizada de uma maneira mais 
justa e proporcional à contribuição de cada operador à coalizão. Os custos dos operadores menores 
aumentam um pouco em relação aos modelos proporcionais, mas ainda sim o incentivo destes em 
participarem de tais coalizões é muito grande (com redução de custos da ordem de 40%). De fato, 
a prática mostra que grandes operadores têm muito menos incentivos a participarem de programas 
de compartilhamentos de estoque. O uso de teoria de jogos cooperativos permite harmonizar os 
incentivos a essa participação. 
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O trabalho focou em mostrar uma maneira justa de compartilhar os estoques, dada a 
coalizão. Como trabalhos futuros, sugere-se estudar sob quais condições a grande coalizão (ou seja, 
com todos os operadores) é formada, o que acontece quando a alocação de custos está no core do 
jogo cooperativo [Karsten 2010]. Para aplicações práticas do estudo ora desenvolvido, faz-se 
necessário também verificar a influência da adição de custos adicionais e margens de lucro, o que 
aumentaria o custo total da coalizão. 
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