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José F. Oliveira
Universidade do Porto

Comissão Editorial
M. Teresa Almeida
J. Rodrigues Dias
Inst. Sup. Economia e Gestão Univ. de Évora
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Universidade Autónoma de Lisboa
melisacunha@ual.pt

Centro de Estudos de Gestão – DEG – Instituto Superior Técnico
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Abstract
Inventory management is an important area within the organizations since it determines
the operability of the organization system. When the material to be managed involves
repair, its control is complex and very important. This complexity is due to different
reasons like system structure, associated times and multi-indenture item structure.
In this paper, a real case study is analyzed which describe the stock management of
the CP 1900 Locomotive components.
The Locomotives may need repair due to components breakdowns or potential limit
reached. Depending on the failure, the locomotives can be repaired at different places that
define different echelons in a multi-echelon inventory model for repairable items. Repair
time depends on the components’ stock on the shelf or, if there are none, on the repair
time of the missing items.
In the 1900 Locomotives, four items are considered: the diesel engine, the turbo compressor, the traction engine and the system wheels. Locomotives’ maintenance can be
performed in two different locations depending on the components breakdown “Região de
Manutenção Centro or Sul” – RMC/RMS or “Grupo Oficinal do Barreiro” – GOB. For
diesel, traction engines and wheels breakdowns maintenance take place at GOB, second
echelon in the system. Locomotives’ failures due to turbo compressor malfunctioning occur
at RMC and RMS, third echelon. And finally, the components repairs happen at GOB or
at GOE, first echelon.
A simulation model is developed in this paper to establish the relationship between
the average number of operational locomotives and the stock of the four components. A
Binomial distribution is used to generate locomotives failures. A limited repair capacity
and empirical distributions are assumed for the items repair time.
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Resumo
A gestão de “stocks” é uma área fulcral para o bom desempenho das organizações;
dela depende frequentemente a operacionalidade do sistema em causa. Quando os bens
a gerir são reparáveis essa gestão, além de importante, torna-se mais complexa. Esta
complexidade é diversa e depende de vários factores como sejam a estrutura do sistema de
reparação, tempos associados e ainda a própria estrutura modular do artigo reparável.
Neste artigo estuda-se um caso real onde a gestão de “stocks”, de artigos constituintes
das Locomotivas da série 1900 dos Caminhos de Ferro Portugueses – CP, é analisada.
A exploração das Locomotivas faz com que estas possam avariar ou necessitar de manutenção preventiva. As avarias são provocadas pelo mau funcionamento de constituintes e,
dependendo do seu tipo, podem ser reparadas em locais distintos. Estes podem constituir
diferentes escalões num modelo de gestão de avarias. Por outro lado, o tempo de paragem
de cada locomotiva, por manutenção ou reparação, depende fundamentalmente do número
de peças em armazém ou, na sua inexistência, do tempo de reparação dos constituintes em
falta.
No caso em estudo, Locomotivas da série 1900, por questões relacionadas com a determinação da sua operacionalidade consideram-se, apenas, quatro constituintes fundamentais: Turbo Compressor, Motor Diesel, Motor de Tracção e Rodados. A reparação das
locomotivas, dependendo do conjunto de operações a realizar, pode ser executada em dois
locais diferentes: na Região de Manutenção (Centro e Sul), à qual está afecta a locomotiva (elemento do terceiro escalão), ou no Grupo Oficinal do Barreiro (segundo escalão).
As reparações dos constituintes, dependendo do tipo de avaria, são efectuadas no Grupo
Oficinal do Barreiro ou no Grupo Oficinal do Entroncamento (primeiro escalão).
Considerando distribuições Binomiais para gerar avarias nas locomotivas e distribuições
empı́ricas para gerar o tempo de reparação dos constituintes, desenvolveu-se um modelo
de simulação discreto para o sistema multi-escalão e multi-componente das Locomotivas.
Desta forma pretende-se estabelecer uma relação entre o número médio de Locomotivas
em condições de viajar e o “stock” fı́sico dos quatro constituintes referidos.

Keywords: Simulation, Stochastic Models, Decision Aid Systems
Title: Locomotives’ operability simulation model

1

Introdução

A gestão de “stocks” é uma área fulcral para o bom desempenho das organizações, pois dela
depende frequentemente a operacionalidade do sistema em causa. Quando os bens a gerir são
reparáveis essa gestão, além de importante, é mais complexa.
Um factor de complexidade relaciona-se com a estrutura do sistema onde o artigo reparável
se integra. É tı́pico que este tipo de produtos façam parte de estruturas multi-escalão, com
pelo menos dois nı́veis. No nı́vel mais baixo encontram-se as bases, no nı́vel mais elevado
situa-se, pelo menos, um depósito. Este deverá abastecer as bases. Decisões como “quando
encomendar” e “quanto encomendar” têm que ser definidas para todos os escalões. O nı́vel de
“stock” definido para as bases tem implicações directas sobre o tempo de reparação dos artigos
na base; o nı́vel de “stock” definido para o depósito afecta o tempo de aprovisionamento das
bases e o tempo de reparação dos artigos no depósito, Sherbrooke (1992).
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O desconhecimento do valor tomado pelos tempos, quer de reparação quer de abastecimento, constitui outro factor de complexidade. Pode ser definida uma distribuição de probabilidade para o tempo de reparação de cada artigo; a distribuição depende da complexidade
da avaria e da disponibilidade de recursos no centro de reparação. Uma segunda distribuição
de probabilidade pode ser fixada para quantificar o tempo de abastecimento, definido como
sendo o intervalo de tempo que decorre entre o instante em que é colocada a encomenda ao
depósito e aquele em que o artigo é recebido na base, se no depósito existirem unidades disponı́veis. Uma terceira distribuição de probabilidade pode ser admitida para o intervalo de
tempo que decorre até que exista um artigo no depósito em condições de ser enviado para a
base, Sherbrooke (1992).
A estrutura modular, em terminologia anglo-saxónica “multi-indenture”, do artigo reparável é um novo factor de complexidade. Esta situação surge porque é necessário fazer
uma optimização conjunta de todos os constituintes, independentemente do nı́vel hierárquico
em que se situam na árvore de decomposição do produto. É, pois, fundamental decidir sobre
“os itens que se devem armazenar: os de nı́vel superior e/ou os de nı́vel inferior”. Uma vez
que um item, de determinado nı́vel, é composto por outros itens de nı́vel menor, consequentemente de custo inferior e com maior probabilidade de serem utilizados por outros artigos
“pai”, parece ser preferı́vel armazenar os itens de nı́vel mais baixo. Contudo, esta decisão
acarreta algumas desvantagens, pois quando um componente avaria é necessário mais tempo
e um conhecimento mais especializado para diagnosticar a avaria e substituir os elementos de
menor nı́vel, causadores do mau funcionamento. Esta razão aponta para que sejam armazenados os artigos de nı́vel superior. Assim, para determinar os nı́veis de “stock”, é necessário
ponderar as duas situações referidas, Sherbrooke (1992).
Como é mencionado por Cunha et al (2001), têm sido desenvolvidos muitos modelos de
gestão de “stocks” para determinar o número de artigos a armazenar em cada um dos locais
da estrutura multi-escalão, de modo a satisfazer determinados nı́veis de serviço e/ou condicionantes de ordem económica, polı́tica ou estrutural da organização. Dos modelos estudados salientam-se aqueles apresentados nos trabalhos de Sherbrooke (1968), modelo METRIC,
Graves (1985) e Diáz e Fu (1997). Não obstante, alguns aspectos estão ainda por resolver e
a investigação, na área, continua com o objectivo de relaxar as restrições de aplicabilidade
existentes nos vários modelos propostos.
Foi com este objectivo que se desenvolveu o presente trabalho. Considerando o sistema
multi-escalão de reparação das Locomotivas da série 1900, desenvolveu-se um modelo de simulação no qual se estuda a sua exploração e manutenção, preventiva ou curativa, bem como
a reparação dos respectivos constituintes. Por razões operacionais, consideraram-se, apenas,
quatro constituintes identificados como fundamentais: Turbo Compressor, Motor Diesel, Motor de Tracção e Rodados.
A manutenção das locomotivas, dependendo do conjunto de operações a realizar, pode
ser executada em dois locais diferentes: na Região de Manutenção (Centro ou Sul) à qual
está afecta a locomotiva, considerada como um elemento do escalão mais baixo, ou no Grupo
Oficinal do Barreiro, pertencente a um escalão superior. Os constituintes da locomotiva são,
também, reparados em dois locais distintos: os Motores Diesel, os Turbo Compressores e os
Motores de Tracção, cujo induzido não necessita ser rebobinado, no Grupo Oficinal do Barreiro,
enquanto que os Motores de Tracção, que precisam do induzido rebobinado, e os Rodados no
Grupo Oficinal do Entroncamento.
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Neste estudo, considera-se que as trinta locomotivas em exploração avariam segundo uma
distribuição Binomial, de parâmetros estimados a partir da distribuição empı́rica do número
de avarias verificadas por trimestre. Todos os centros de reparação têm capacidade limitada e
as distribuições para os tempos de reparação são empı́ricas.
Através do modelo desenvolvido, pretende-se estabelecer uma relação entre o “stock”,
a definir para os quatro constituintes considerados, e o número médio de locomotivas em
condições de operar, isto é, que não necessitam de manutenção. Esta pode ser necessária quer
por avaria quer por se ter atingido o limite de potencial de um dos componentes em estudo
(Motor Diesel, Turbo Compressor, Motor de Tracção ou Rodado).
Este documento está organizado da forma seguinte. Na secção 2, é descrito o problema
multi-escalão e é feita uma breve apresentação dos modelos que se consideraram mais relevantes para o desenvolvimento do trabalho. Na secção 3, faz-se a identificação do sistema das
Locomotivas da série 1900, cujo comportamento se estrutura a partir do modelo de simulação
desenvolvido e caracterizado na secção 4. Na secção 5, procede-se à análise dos resultados
obtidos. Finalmente, na secção 6, apresentam-se as conclusões e indicam-se desenvolvimentos
futuros.

2

A gestão de reparáveis em estruturas multi-escalão

As estruturas multi-escalão, cuja operacionalidade é dominada pelos artigos reparáveis, são
constituı́das, na maioria dos casos práticos, por dois escalões. Este motivo originou a que os
modelos fossem desenvolvidos admitindo aquele número de nı́veis. O mais baixo, designado
por base, é composto por n elementos e o escalão de nı́vel mais alto, designado por depósito,
é composto por um só elemento. Atendendo à natureza dos artigos reparáveis (procura pouco
frequente, custo unitário elevado, tempo de abastecimento longo e ciclo de vida lato ao fim
do qual é mais rentável reparar o artigo do que substituı́-lo), a polı́tica de gestão admitida
pela maioria dos modelos, quer para o envio de artigos para reparação quer para a encomenda
de artigos a reutilizar, é do tipo (S − 1, S). Este conceito simplifica a análise do problema,
permitindo que o processo da procura seja idêntico nas bases e no depósito, Sherbrooke (1992).
Genericamente, e como se esquematiza na Figura 1, um sistema com dois escalões pode ser
descrito como se segue. Quando um artigo em utilização avaria, é levado para a base, à qual está
associado, e é solicitado ao armazém outro para o substituir. Se existirem, no armazém da base,
artigos prontos a reutilizar, procede-se à satisfação do pedido; caso contrário, o pedido fica a
aguardar até que, na base, existam artigos nessa condição – diz-se que o pedido é “backordered”.
A reparação dos artigos pode ser efectuada na base, com uma probabilidade r, ou no depósito,
com uma probabilidade (1 – r). Sempre que um artigo é enviado para o depósito, a base
encomenda-lhe um outro, idêntico, que possa ser imediatamente utilizado. Se o depósito
possuir em armazém artigos para satisfazer o pedido, procede de imediato ao seu envio; caso
contrário, o pedido fica a aguardar até que no depósito existam artigos reparados, situação
designada por “backordered”. Terminada a reparação, os artigos são colocados no armazém
do local onde foram reparados ou caso existam pedidos suspensos nesse local proceder-se-á à
sua satisfação. Como resultado final, pretende-se determinar o número de artigos a manter em
armazém, quer na base quer no depósito, de modo a atingir determinada medida de desempenho
do sistema, satisfazendo condicionantes de ordem económica, polı́tica ou estrutural.
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Figura 1: Estrutura de um sistema com dois escalões.
Dos diversos modelos de gestão desenvolvidos, podem salientar-se como mais importantes
os seguintes: o primeiro a satisfazer os dois requisitos anteriormente apontados foi designado
por METRIC (Multi-Echelon Technique for Recoverable Item Control, Sherbrooke (1968)).
Baseia-se nos seguintes pressupostos: a população de onde são geradas as avarias é tão grande
que pode ser considerada infinita e a capacidade do centro de reparação é ilimitada. Sob estas
condições, a quantidade procurada é idêntica ao nı́vel de ocupação duma fila de espera do
tipo M/G/∞. Deste modo, Sherbrooke determina o número de artigos a armazenar, quer
no depósito quer nas bases, ajustando uma distribuição de Poisson ao número de unidades
existentes no centro de reparação. A partir desta distribuição, define o número esperado de
artigos pedidos pela base ao depósito mas que, por falta de unidades disponı́veis, ainda não
foram por este entregues, ou seja, calcula o número de unidades “backordered” no depósito.
Esta distribuição permite caracterizar uma medida de operacionalidade do sistema, definida
como sendo a percentagem média de artigos que não estão à espera de constituintes para
serem reparados. Sherbrooke provou que ela é máxima quando o número de “backorders” for
mı́nimo.
Graves (1985) utiliza o mesmo ajustamento que Sherbrooke (1968) para calcular o número
de artigos a armazenar no depósito, mas, para a determinação do número de artigos a manter
nas bases, propõe o ajustamento através duma distribuição Binomial Negativa.
Mais tarde, Diáz e Fu (1997) utilizam o mesmo princı́pio que Graves (1985) para determinar
o número de artigos a armazenar nas bases, mas propõem que o cálculo dos artigos a armazenar
no depósito seja feito com base numa distribuição Binomial Negativa.
Nestes dois últimos trabalhos não se questiona a relação, provada pelo autor do primeiro
modelo, entre a operacionalidade do sistema e o número de “backorders”.
Apesar do trabalho desenvolvido, ainda hoje se procuram alternativas que melhor se adaptem aos sistemas reais. Esta pesquisa deve-se, sobretudo, a dois tipos de limitações nos modelos
existentes. A primeira, diz respeito às caracterı́sticas demasiado restritivas dos pressupostos,
que impedem que os sistemas reais sejam adequadamente sintetizados. A segunda, relaciona-se
com a natureza aplicacional do modelo pois, para que seja facilmente utilizável, é fundamental
que seja pouco complexo, quer em termos de compreensão quer em termos de aplicação. Não
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Figura 2: Estrutura de um sistema “Locomotivas Série 1900”.
nos podemos esquecer que, devido à dependência existente entre os elementos que constituem
a estrutura multi-escalão (por mais simples que seja), o modelo matemático associado tende
a ser complexo, pois tem de determinar, simultaneamente, todos os parâmetros de controlo.
O presente trabalho tem como objectivo principal superar algumas dessas limitações,
através do desenvolvimento de um modelo de simulação genérico.

3

Descrição do sistema “Locomotivas Série 1900”

O sistema “Locomotivas Série 1900” tem caracterı́sticas multi-escalão com a estrutura indicada
na Figura 2.
No nı́vel mais baixo situam-se as Regiões de Manutenção, Centro (RMC) e Sul (RMS),
às quais estão afectas as locomotivas em exploração. Existe um escalão intermédio, o Grupo
Oficinal do Barreiro (GOB), e um escalão superior, o Grupo Oficinal do Entroncamento (GOE).
A exploração das locomotivas origina o desgaste do material e, consequente, necessidade de
manutenção, quer por avaria quer por se ter atingido o limite de potencial dos constituintes.
Por cada 300.000 quilómetros percorridos ou 7.000 horas de trabalho, a locomotiva necessita
de manutenção do tipo V1, na qual substitui o Turbo Compressor, os três Motores de Tracção
e os seis Rodados. Por cada 600.000 quilómetros ou 14.000 horas, a locomotiva necessita
de manutenção do tipo R, na qual é necessário efectuar a substituição dos elementos atrás
referidos e do Motor Diesel.
Se a locomotiva não carece de manutenção, é mantida em operação; caso contrário, dependendo do tipo de operações a efectuar, será enviada para a Região de Manutenção, à qual
está afecta, ou para o Grupo Oficinal do Barreiro. As Regiões de Manutenção apenas têm
competência para substituir o Turbo Compressor. Caso tenha avariado o Motor Diesel, um
dos Motores de Tracção ou um dos Rodados ou, ainda, se a locomotiva necessita de fazer uma
reparação preventiva do tipo V1 ou R, terá de ser dirigida para o Grupo Oficinal do Barreiro.
Ao enviar a locomotiva para a Região de Manutenção, admite-se que a reparação necessita
de cerca de meio dia, desde que exista um Turbo Compressor disponı́vel para substituir o ava-
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riado; caso contrário, a locomotiva fica imobilizada, a aguardar reparação, até que exista um
Turbo Compressor. Por outro lado, uma reparação no Grupo Oficinal do Barreiro é frequentemente muito demorada porque, de maneira geral, não existem componentes disponı́veis. Na
maioria das vezes, é necessário retirar o componente da locomotiva, proceder à sua reparação
e tornar a colocá-lo. Quando todos os seus constituintes estiverem montados e os resultados
de diversos testes tiverem sido favoráveis, a locomotiva admite-se pronta, por conseguinte, em
condições de ser colocada em exploração.
Os constituintes são reparados em dois locais distintos, Grupo Oficinal do Barreiro ou
Grupo Oficinal do Entroncamento. No primeiro local, são concertados os Motores Diesel, os
Turbo Compressores e os Motores de Tracção, cujo induzido não necessita ser rebobinado. O
envio de cada um destes elementos para as respectivas secções de reparação é feito imediatamente após terem sido retirados da locomotiva. Terminada a operação, os elementos são
colocados no armazém ou na locomotiva, caso exista alguma que espere um dos constituintes.
No Grupo Oficinal do Entroncamento, são reparados os Motores de Tracção, cujo induzido
necessita de rebobinagem, e os Rodados. Neste caso, pode decorrer algum tempo entre o
instante em que foram retirados da locomotiva e o seu envio para o Entroncamento. Depois
de reparados os elementos, também, poderão esperar por transporte. Quando chegam ao
Grupo Oficinal do Barreiro, são colocados no armazém respectivo ou numa locomotiva, caso
alguma esteja à espera do elemento. Devido à especificidade do tipo de transporte exigido
pelos Rodados, estes são transportados em grupos de seis.

4

Descrição do modelo de simulação

De forma a ultrapassar algumas das desvantagens, ainda persistentes no tratamento do problema da gestão de reparáveis, e que se prendem com a aplicação dos modelos desenvolvidos
à resolução de casos reais, vamos, neste trabalho, desenvolver um modelo de simulação, de
natureza discreta, que se pode considerar um caso mais generalizado do modelo apresentado
em Cunha et al (2001). De uma forma sintética, pode-se dizer que são contemplados três escalões, dois deles com a possibilidade de reparação e de armazenagem e um, unicamente, com
a possibilidade de reparação; as polı́ticas de gestão utilizadas podem ser de duas naturezas
distintas, (S − 1, S) ou (S − n, s), dependendo do artigo em causa; são utilizadas distribuições
empı́ricas em vez de distribuições teóricas.
O novo modelo foi aplicado à gestão de material constituinte das locomotivas da série 1900
(ver secção 3), com o intuito de determinar o número médio de locomotivas operacionais.
Assim, consideraram-se as seguintes condições, definidas com base na descrição do sistema
real:
Sistema em geral:
• existem três escalões: no terceiro escalão, duas Regiões de Manutenção, Centro (RMC)
e Sul (RMS); no segundo escalão, o Grupo Oficinal do Barreiro (GOB); no primeiro
escalão, o Grupo Oficinal do Entroncamento (GOE);
• no terceiro escalão, admite-se armazenar Turbo Compressores (TC); no segundo escalão,
Turbo Compressores (TC), Motores Diesel (MD), Motores de Tracção (MT) e Rodados
(R); no primeiro escalão, não existe possibilidade de armazenar constituintes;
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• os pedidos de material reparado, aos armazéns, são satisfeitos segundo a ordem de entrada;
• as RMC e RMS apenas podem substituir Turbo Compressores, por avaria;
• no GOB pode ser efectuado qualquer tipo de reparação nas locomotivas, bem como, a
reparação de TCs, MDs e MTs, sem rebobinagem do induzido;
• no GOE são efectuadas as reparações dos MTs, com rebobinagem do induzido, e de Rs;
• o tempo de reparação das locomotivas depende da existência ou não de constituintes;
caso não existam é necessário esperar que cheguem da respectiva secção de reparação;
• o tempo de reparação dos constituintes das locomotivas é determinado utilizando distribuições empı́ricas, recolhidas nos diversos centros de reparação;
• os constituintes acabados de reparar são levados para o armazém respectivo, no GOB;
• a polı́tica de gestão utilizada, quer no envio de componentes avariados para as respectivas
secções de reparação quer na encomenda de artigos a colocar na locomotiva, é do tipo
(S − n, S), onde n representa o número artigos de cada tipo, retirados da locomotiva;
excepção feita aos Motores de Tracção enviados para reparação no GOE ou daqui para
o GOB, em que a polı́tica utilizada é do tipo (S − 1, S);
Locomotivas:
• cada locomotiva é constituı́da por quatro constituintes: um TC, um MD, três MTs e seis
Rs;
• se não existe avaria na locomotiva, é necessário determinar se precisa de manutenção preventiva do tipo V1 ou do tipo R; na primeira, são substituı́dos os seguintes constituintes:
TC, MTs e Rs, ao passo que na segunda, para além destes, é também substituı́do o MD
– o limite de potencial que determina a necessidade de manutenção é um dos parâmetros
do modelo;
• as avarias nas locomotivas, devidas ao mau funcionamento de um dos constituintes, são
geradas a partir duma distribuição Binomial;
• se a locomotiva avariou, é necessário identificar qual o constituinte que a originou (por
análise de distribuições empı́ricas) e qual o grau de intervenção na locomotiva (por análise
do potencial dos constituintes não avariados);
• as locomotivas que apresentem avaria no TC e cujo potencial dos constituintes não
avariados não tenha ultrapassado determinada percentagem, definida como parâmetro
do modelo, são reparadas na RM; caso contrário, são reparadas no GOB;
Regiões de Manutenção, RM:
• ao entrarem na RM, as locomotivas são colocadas numa fila de espera, de disciplina
FIFO, até que exista disponibilidade para serem reparadas;
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• admite-se a existência de uma linha de manutenção;
• quando uma locomotiva entra na linha de manutenção de uma das RM, são desencadeados três procedimentos:
– é pedido ao armazém local um TC para substituir o avariado retirado da locomotiva;
se no armazém não existirem artigos o pedido é definido como “backordered”;
– é pedido ao armazém do GOB um TC para reabastecer o armazém da RM; se no
armazém não existirem artigos, o pedido é definido como “backordered”;
– o TC avariado é enviado para o GOB, para aı́ ser reparado;
Grupo Oficinal do Barreiro, GOB:
• ao entrarem no GOB, as locomotivas são colocadas numa fila de espera, de disciplina
FIFO, até que exista disponibilidade para serem reparadas;
• admite-se a existência de duas linhas de manutenção;
• quando uma locomotiva entra numa das linhas de manutenção do GOB, por cada constituinte retirado da locomotiva, são desencadeados dois procedimentos:
– são pedidos, ao armazém local, artigos equivalentes aos retirados da locomotiva para
que se possa proceder à sua reparação; se não existirem, no armazém, o pedido é
definido como “backordered”;
– os artigos retirados são enviados para as secções respectivas, para aı́ serem reparados;
• o TC, o MD, os MTs e os Rs retirados da locomotiva são imediatamente enviados para
a respectiva secção de reparação no GOB, onde são colocados numa fila de espera, de
disciplina FIFO, ou ficam a aguardar transporte, se necessitam de reparação no GOE;
Grupo Oficinal do Entroncamento, GOE:
• ao entrarem no GOE, os MTs e os Rs são encaminhados para a secção de reparação
respectiva onde são colocados numa fila de espera, de disciplina FIFO.
Contrariamente aos modelos referidos na secção 2, neste trabalho calcula-se a operacionalidade do sistema de uma forma mais geral, não contabilizando apenas as locomotivas que estão
paradas por falta de constituintes, mas todas aquelas que estão paradas por não possuı́rem
condições de operar. Isto acontece em três situações: quando uma locomotiva necessita de
manutenção, curativa ou preventiva, ou quando a locomotiva sofre um acidente. Em qualquer destes casos, a unidade é retirada de exploração e enviada para o centro de manutenção
registando-se o instante de tempo em que isso aconteceu. Como consequência, aumenta-se
de uma unidade o número de locomotivas sem condições de operar e diminui-se uma unidade
ao número de locomotivas em operação. Quando uma locomotiva acaba de ser reparada, é
colocada em operação, aumentando-se de uma unidade o número de locomotivas em operação
e diminuindo-se, de uma unidade, o número de locomotivas paradas.
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O modelo de simulação que se desenvolveu, utilizando o “software” Extend T M (1998), é
um modelo discreto, no qual o tempo avança em função da ocorrência dos acontecimentos.
Estes, podem ser o final de um dia de exploração da locomotiva, no qual são incrementados os
quilómetros e as horas aos seus constituintes, a ocorrência de uma avaria numa locomotiva, o
inı́cio e o final da reparação da locomotiva ou de um dos seus quatro constituintes.
Nas Figuras 3 a 5 esquematiza-se o modelo desenvolvido. O movimento das locomotivas,
dos seus constituintes e dos valores necessários aos testes a efectuar é sugerido pelas linhas
orientadas. A cada bloco, identificado pelo seu nome (localizado na parte inferior do mesmo),
está associada uma tarefa. Nos parágrafos seguintes apresenta-se uma explicação genérica do
modelo.
Na Figura 3, representa-se a exploração das locomotivas. Inicialmente, faz-se a afectação
às locomotivas de atributos considerados relevantes, como, por exemplo, a Região de Manutenção à qual está assignada, bem como o número de quilómetros e de horas de cada um dos
constituintes. Depois desta atribuição, a locomotiva é enviada para exploração. Como consequência, alguns dos seus atributos são actualizados. Ao fim do dia testa-se se a locomotiva
avariou. Caso haja avaria, é necessário testar qual dos seus componentes avariou – o Turbo
Compressor, um dos Rodados, um dos Motores de Tracção ou o Motor Diesel. Se avariou
o Turbo Compressor é necessário verificar qual o local de reparação, Região de Manutenção
ou Grupo Oficinal do Barreiro, em função do potencial dos constituintes não avariados. Se
avariou um dos Rodados, um dos Motores de Tracção ou o Motor Diesel ou se necessita de
reparação preventiva a locomotiva é enviada para o Barreiro, mas as operações a efectuar
dependem do potencial dos constituintes não avariados. Caso não haja avaria, testa-se se a
locomotiva necessita de reparação preventiva do tipo V1 ou R.
Na Figura 4, esboça-se a reparação das locomotivas na Região de Manutenção. Quando
uma locomotiva é enviada para uma das Regiões de Manutenção, regista-se a data e a hora da
entrada, depois é colocada numa fila de espera até que exista um técnico disponı́vel. Quando
isso acontece, a locomotiva é encaminhada para a linha de manutenção e o Turbo Compressor avariado é retirado da locomotiva para, posteriormente, ser enviado para reparação no
Barreiro. Depois, solicita-se ao armazém local um Turbo Compressor reparado, para colocar
na locomotiva, e, simultaneamente, pede-se ao armazém do Barreiro um Turbo Compressor
para ser colocado no armazém da Região de Manutenção. Quando a reparação termina, a
locomotiva é enviada para exploração registando-se, previamente, a data e hora em que sai da
Região de Manutenção.
A Figura 5 esquematiza o Grupo Oficinal do Barreiro. Quando uma locomotiva é enviada
para o Barreiro, regista-se a data e a hora da entrada, depois é colocada numa fila de espera
até que uma das linhas de manutenção esteja disponı́vel. Nesta altura, a locomotiva é lavada
e testado o tipo de intervenção a realizar – manutenção do tipo V1, manutenção do tipo R ou
reparação por avaria. Cada constituinte retirado da locomotiva é enviado para a secção de
reparação respectiva ou colocado numa fila até que exista transporte, se necessitar de reparação
no Entroncamento. Simultaneamente, é pedido ao armazém local um elemento reparado para
colocar na locomotiva. Quando a reparação termina, a locomotiva é enviada para exploração,
registando-se, previamente, a data e hora de saı́da do Grupo Oficinal do Barreiro.
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Figura 3: Preparação das locomotivas e sua exploração.
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Figura 4: Reparação das locomotivas na Região de Manutenção.

5

Apresentação e análise de resultados

Com base nas hipóteses definidas e utilizando o modelo desenvolvido, procedeu-se à simulação
do sistema de exploração e manutenção das Locomotivas 1900 da CP. A fim de estabelecer
uma relação entre o número médio de locomotivas operacionais e o “stock” fı́sico dos quatro
componentes em estudo, dois aspectos principais foram explorados:
• a definição do “stock” dos componentes;
• a relação “stock” / operacionalidade.

5.1

Determinação do “stock” dos componentes

O intervalo de simulação foi determinado sob o pressuposto da inexistência de “stock” para
qualquer dos quatro componentes, e admitindo que, por avaria de um componente, os restantes
são substituı́dos se o seu potencial ultrapassar 75% do valor admitido para máximo. Por
análise à estacionaridade da série das médias dos valores médios do número de locomotivas em
exploração e do número de locomotivas nos diferentes locais de manutenção, decidiu-se que a
duração da simulação seria de 100.000 horas.
Fixado o intervalo de simulação, iniciou-se a determinação da operacionalidade das locomotivas em função do “stock” existente, quer nas Regiões de Manutenção quer no Grupo Oficinal
do Barreiro. Fizeram-se simulações múltiplas, fixando a semente de geração dos números
aleatórios.
Inicialmente, fez-se variar o “stock” de cada componente de modo individual. Dado que
o Turbo Compressor (TC), os três Motores de Tracção (MT) e os seis Rodados (R) são substituı́dos todos os 300.000 quilómetros ou 7.000 horas e que o Motor Diesel (MD) só é substituı́do
todos os 600.000 quilómetros ou 14.000 horas, a primeira variação centrou-se nos três primeiros
componentes. Nestes, a ordem de incremento das unidades em “stock” foi determinada em
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Figura 5: Reparação das locomotivas no Grupo Oficinal do Barreiro.
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Figura 6: No médio de locomotivas operacionais vs. “stock” individual dos componentes.
função do número médio de dias de reparação. Atendendo a que, em cada manutenção do tipo
V1 ou R, se retiram da locomotiva três MTs, o número a armazenar considerou-se múltiplo
de três. Pela mesma razão, o valor considerado para os Rs foi múltiplo de seis. O TC pode
ser armazenado, quer no Grupo Oficinal do Barreiro (GOB) quer nas Regiões de Manutenção
(Centro, RMC, e Sul, RMS). Como apenas pode existir transferência de constituintes reparados entre o GOB e as RM, admitiu-se, primeiramente, que o TC seria armazenado no GOB;
considerando-se, depois, “stock” em cada uma das RM e, por fim, “stock” nos três locais.
Embora não fosse atribuı́do qualquer valor ao custo de imobilização, as unidades admitidas
em “stock” foram consideradas as razoáveis, quer pelo espaço de armazenagem disponı́vel quer
pelo custo previsto para o imobilizado.
Analisando o gráfico da Figura 6, verifica-se que o MT é o elemento que tem maior impacto sobre o número médio de locomotivas operacionais. No gráfico, não foram incluı́dos os
resultados que admitiam existência de TCs nas RM, pois, independentemente do número de
unidades em armazém, o número médio de locomotivas operacionais não era alterado, comparativamente à situação de inexistência de “stock”. Situação perfeitamente compreensı́vel,
uma vez que a percentagem de locomotivas que recorre à manutenção naqueles locais é muito
baixa.
Posteriormente, admitiu-se a existência de “stock” em armazém de dois componentes, MTs
e TCs, depois de três constituintes, MTs, TCs e Rs, e finalmente dos quatro componentes.
Nestas situações, apenas se admitiu a existência de “stock” de TCs no GOB. Independentemente do “stock” considerado de MTs e TCs, o número médio de locomotivas operacionais
não passava das 13, quatro primeiros pontos do gráfico da Figura 7. Ao variar o “stock” de
MTs, TCs e Rs o número médio de locomotivas operacionais oscilou entre 13 e 15, pontos
correspondentes às abcissas 5 a 13 do gráfico da Figura 7. Os sete últimos pontos do mesmo
gráfico correspondem à variação conjunta do “stock” de todos os constituintes considerados
sendo, neste caso, 13 ou 14 o número médio de locomotivas operacionais.
A maior operacionalidade conseguida, em média 15 locomotivas operacionais durante o
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Figura 7: No médio de locomotivas operacionais vs. Variação conjunta do “stock” dos componentes.
intervalo de simulação, obteve-se com a seguinte afectação de “stock”: seis TCs, dezoito MTs,
vinte e quatro Rs e nenhum MD.

5.2

Variação do “stock” correspondente à maior operacionalidade

Considerando o “stock” anteriormente referido (seis TCs, dezoito MTs, vinte e quatro Rs e
nenhum MD) colocaram-se algumas questões:
1a – Qual será o número médio de locomotivas operacionais quando, por avaria de um dos
componentes, se alterar a percentagem de potencial que obriga à substituição dos restantes?
2a – Qual será o número médio de locomotivas operacionais se o limite de potencial dos
componentes for aumentado em vinte por cento? A razão de ser desta questão relaciona-se
com o facto de várias vezes a manutenção preventiva das locomotivas ser adiada até que o TC,
os MTs e os Rs tenham cerca de 350.000 quilómetros ou 8.200 horas e o MD tenha cerca de
700.000 quilómetros ou 16.300 horas.
3a – Será que o número médio de locomotivas operacionais, em resposta às duas questões
anteriores, varia se for admitida uma semente aleatória para a geração dos números produzidos?
Por análise da Tabela 1, o número médio de locomotivas operacionais é maior quando as
revisões de manutenção são mais espaçadas. Possivelmente esta situação acontece porque,
atendendo à natureza do material utilizado e a questões de segurança associadas, não se espera que seja atingido o verdadeiro limite. É razoável que o número médio de locomotivas
operacionais decresça quando, por avaria de um dos constituintes, a percentagem que obriga
à substituição dos outros diminua, pois aumenta-se o número de vezes que os constituintes
necessitam de manutenção. Quanto à semente utilizada para a geração de números aleatórios,
é indiferente que seja considerada fixa ou aleatória, possivelmente devido à amplitude considerada para o intervalo de simulação.
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Tabela 1: No Médio de Loc. Operacionais em função do potencial e da percentagem que obriga à
substituição de componentes

Geração
aleatória
de números
Semente
fixa

Potencial
TC, MD,
MT e R
Aumentado

Igual

Semente
aleatória

Aumentado

Igual

% de potencial
que obriga à substituição
componentes não avariada
90%
75%
50%
25%
90%
75%
50%
25%
90%
75%
50%
25%
90%
75%
50%
25%

No médio
locomotivas
operacionais
16
16
15
14
14
14
13
12
15
16
15
13
14
14
13
12

Quando se fez variar individualmente o número de unidades armazenadas de cada um
dos componentes, verificou-se que eram os MTs que determinavam o número de locomotivas
operacionais. Deste modo, o “stock” que conduzia ao maior número médio de locomotivas operacionais foi alterado, considerando-se que apenas se armazenavam os dezoito MTs.
Procurou-se então resposta às questões anteriormente enunciadas. Os resultados da simulação
encontram-se no gráfico da Figura 8.
Ao ser analisada a figura, concluı́-se que o número médio de locomotivas operacionais
é idêntico nas duas hipóteses consideradas para “stock”. A primeira, mais dispendiosa por
armazenar mais componentes (seis Turbo Compressores, vinte e quatro Rodados e dezoito
Motores de Tracção), apenas supera a segunda (dezoito Motores de Tracção) em dois dos
dezasseis valores; a segunda é melhor do que a primeira numa das situações; para os restantes
valores, o número médio de locomotivas é igual. Assim, pode-se admitir que é preferı́vel
armazenar apenas Motores de Tracção.

6

Conclusões e pesquisa futura

Sherbrooke (1968) definiu operacionalidade dum sistema como sendo a percentagem média de
artigos que não estão à espera de constituintes para serem reparados e calculou-a com base no
número de unidades “backordered” no depósito. Graves (1985) e Diáz e Fu (1997) utilizaram
o mesmo conceito.
No presente trabalho, estudou-se o sistema de exploração e manutenção (preventiva e
curativa) das locomotivas da série 1900 através dum modelo de simulação discreto. Pretendia-
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Situações admitidas
TC = 6 R = 24 MT = 18

TC = 0 R = 0 MT = 18

Figura 8: Duas hipóteses alternativas de “stock”.

se determinar o número médio de locomotivas operacionais, considerando todas as locomotivas
que estão paradas por não possuı́rem condições de operar. Esta situação ocorre sempre que
uma locomotiva necessita de manutenção preventiva (quando algum dos constituintes atingiu
o limite de potencial) ou de manutenção curativa (quando um dos constituintes avariou) ou,
por último, quando sofre um acidente.
Concluiu-se que o número médio de locomotivas operacionais está relacionado, principalmente, com o número de Motores de Tracção em armazém e em condições de substituir o que
foi retirado da locomotiva. Mesmo considerando algumas unidades em “stock”, admite-se que
o número médio de locomotivas em condições de operar é muito baixo, cerca de 50%. Uma
razão possı́vel poderá ser a falta de capacidade das secções de reparação (dos Turbo Compressores, Motores de Tracção, Rodados e Motores Diesel) para dar resposta ao número de
avarias. Além disso, as distribuições empı́ricas para os tempos de reparação dos componentes,
recolhidas na secção de reparação respectiva, têm um ı́ndice de dispersão muito grande.
Em futuros desenvolvimentos, pretende-se analisar uma possı́vel restruturação do serviço,
de modo a diminuir o tempo de reparação dos componentes. Finalmente, pretende-se considerar que as avarias podem ser devidas a mais do que um constituinte avariado, bem como
admitir, ainda, a decomposição hierárquica, mais fina, dos componentes até agora considerados
neste trabalho.
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M.E. Cunha, J.A. Lopes, A.P. Póvoa / Investigação Operacional, 23 (2003) 113-130

Bibliografia
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Abstract
In this paper we introduce a production-scheduling problem found in a Portuguese
small medium enterprise (SME) that produces small plastic parts for the electric/electronic
industry. The parts are obtained by plastic injection onto a mould, in a shop composed
by 32 parallel machines. The characteristics of the production system are presented and a
two-step algorithm, choose to schedule all the jobs, is referred. This algorithm, based in two
known heuristics, has been incorporated in a decision support system (Microplano), which
also contains a database management module and a user interface module. Microplano
has been implemented in the factory and is being in use on a regular basis.

Resumo
Neste artigo apresenta-se um problema de planeamento da produção encontrado numa
PME portuguesa, que produz componentes de plástico essencialmente para a indústria
eléctrica e electrónica. Estes componentes são obtidos por injecção num “shop-floor” composto por 32 máquinas em paralelo.
O sistema produtivo desta PME é apresentado pormenorizadamente e descreve-se o
algoritmo escolhido para lotear e sequenciar as encomendas recebidas. Esse algoritmo,
baseado em duas heurı́sticas conhecidas, tem como objectivo planear a execução das encomendas, procurando minimizar o número de mudanças de ferramenta nas máquinas e
garantir que os prazos de entrega requeridos pelos clientes sejam cumpridos. Esse algoritmo foi incorporado num sistema de apoio à decisão, chamado Microplano, que também
se descreve neste artigo. O Microplano foi implementado na empresa e está a ser utilizado
regularmente para obter os planos de produção.
Keywords: Production planning, Lot-size scheduling, Decision support systems, Plastic injection
industry
Title: MICROPLANO – A decision support system for production planning in the plastic industry
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Introdução

Este caso de estudo foi conduzido numa PME portuguesa que produz componentes de plástico
por injecção, essencialmente para a indústria eléctrica/electrónica. Estes componentes são
obtidos num “shop-floor” composto por 32 máquinas de injecção em paralelo e não idênticas.
Alguns dos componentes fabricados necessitam de sofrer apenas a operação de injecção, enquanto outros têm de ser sujeitos a operações de acabamento ou de montagem realizadas
manualmente. Os planos de produção desta empresa costumavam ser obtidos manualmente,
mas devido ao seu rápido crescimento os responsáveis sentiram a necessidade de melhorar o
processo de planeamento da produção. Neste artigo apresenta-se um sistema de apoio à decisão desenvolvido para a empresa acima referida. Esse sistema foi desenvolvido para elaborar
os planos de produção para o departamento de injecção da empresa, para o qual se pretendiam
dois objectivos:
• Respeitar as datas de entrega, ou pelo menos, minimizar os atrasos verificados.
• Minimizar o número de mudanças de molde.
O sistema de apoio à decisão foi implementado na empresa, onde tem sido utilizado com
sucesso para a obtenção de planos de produção.

2

O caso de estudo

A empresa seleccionada para caso de estudo produz pequenos componentes de plástico para
a indústria eléctrica/electrónica, sendo a maioria destinados ao mercado externo. Os maiores
clientes desta empresa colocam, duas vezes por ano, um conjunto de reservas a seis meses, que
representam uma previsão das suas necessidades para o semestre. Essa informação é actualizada mensalmente com a procura provável para o próximo mês. Finalmente, quinzenalmente
os clientes colocam encomendas firmes, indicando a quantidade e a data de entrega requerida
para cada produto. A empresa fabrica uma grande gama de produtos injectados em mais de
600 moldes diferentes, que são propriedade dos clientes, mas são geridos pela empresa. Para
satisfazer a procura, a empresa tem de planear a produção de cerca de 300 encomendas por
semana.
Os componentes requeridos são fabricados por injecção de plástico num molde composto por
duas partes metálicas. Quando essas duas partes se encontram fechadas, formam uma cavidade
com a forma requerida para o produto. Em cada ciclo a máquina fecha o molde, injecta plástico
para a(s) sua(s) cavidade(s), abre o molde e ejecta os componentes. Após a operação de
injecção alguns produtos estão acabados ao passo que outros necessitam de algumas operações
de acabamento. Essas operações são conduzidas no departamento de montagem da empresa
e consistem essencialmente na montagem de dois ou mais componentes para obter o produto
acabado ou na adição de componentes metálicos (pinos e enrolamentos) aos itens obtidos por
injecção.
Um molde pode ter mais do que uma cavidade, e essas cavidades podem ter a mesma forma
ou formas diferentes. Assim, em cada ciclo uma máquina pode injectar um componente, vários
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componentes iguais ou vários componentes diferentes. Vários componentes, obtidos em moldes
diferentes, podem ser necessários para a obtenção de um produto acabado.
O sistema produtivo desta empresa é composto por 32 equipamentos em paralelo. As
máquinas não são todas idênticas e consequentemente cada molde só pode ser montado num
grupo restrito de equipamentos. As máquinas diferem na pressão que podem exercer e na
capacidade de introduzir automaticamente pequenos componentes metálicos nos produtos. O
problema de sequenciamento ocorre no departamento de injecção onde o planeador deve decidir
em que máquina montar cada molde necessário à satisfação das encomendas, e a sequência de
processamento de todas as ordens de produção afectas ao mesmo equipamento.
Antes da implementação do sistema de apoio à decisão, o planeador gerava os planos
manualmente. As sequências resultantes eram introduzidas no “Microsoft Project” para gerar
os diagramas de Gantt entregues aos operadores dos equipamentos.

3
3.1

Os algoritmos
Revisão bibliográfica

O problema descrito na secção anterior é geralmente designado por “lot size scheduling problem”, que passaremos a referir por problema de loteamento e sequenciamento. Neste tipo
de problema os produtos são fabricados por lotes aos quais se encontra associada uma data
de entrega. Quando se passa do fabrico de um lote de um tipo de produto para um lote de
um produto de tipo diferente é necessário modificar as configurações dos equipamentos. Como
essas mudanças acarretam custos e consomem tempo, o objectivo consiste em minimizar o
número de mudanças necessárias, sem prejuı́zo para o cumprimento das datas de entrega. Assim, neste tipo de problemas deve-se procurar sequenciar a produção de modo a que o fabrico
de lotes do mesmo tipo de produtos possa ser realizado sem paragens.
Para o caso em consideração neste artigo os lotes são do mesmo tipo quando correspondem
a produtos fabricados no mesmo molde. Sempre que se passa de um lote para um lote de tipo
diferente é necessário parar o equipamento para mudar de molde, operação essa que tem uma
duração de cerca de 2 horas.
Existem muitas variantes do problema de loteamento e sequenciamento. Encontram-se modelos para máquinas únicas ou múltiplas. Neste último caso existem modelos para máquinas
paralelas ou em sequência. Na formulação deste tipo de problema podem ainda considerar-se
custos de “setup”, que podem ser fixos, dependentes do produto ou dependentes da sequência.
Outra das caracterı́sticas que varia de modelo para modelo é o tratamento que é dado ao
horizonte de planeamento, que pode ser dividido ou não em micro perı́odos. Para uma descrição mais detalhada e uma classificação dos diferentes tipos de problemas de loteamento e
sequenciamento, remete-se o leitor para Drexl and Kimms (1997).
O problema acima referido tem sido estudado por vários autores para o caso em que o
horizonte de planeamento é dividido em micro perı́odos e a capacidade cumulativa até cada
perı́odo é igual ou superior a procura existente até esse perı́odo. Nessa situação, e para o caso
de uma máquina única, referem-se a tı́tulo de exemplo os trabalhos de Glassey (1968), Gascon
and Leachman (1988) ou Blocher and Chand (1996). Em Blazewicz et al (1996) apresenta-se
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um algoritmo polinomial para a obtenção da solução óptima para o caso de uma máquina
única. No mesmo livro os autores generalizam esse algoritmo para o caso de várias máquinas
idênticas em paralelo. Pattloch et al (2001) desenvolvem uma heurı́stica, baseada nos modelos
propostos em Blazewicz et al (1996), avaliando-a recorrendo a um caso industrial. Em todos
estes trabalhos os custos de posse e de produção são ignorados.
Meyer (2002) propõe um algoritmo para resolver um problema de loteamento e sequenciamento mais genérico que o referido no parágrafo anterior, continuando no entanto a considerar
que a capacidade disponı́vel até um dado instante é superior à procura cumulativa até esse
instante. Esse algoritmo resolve o problema combinando as meta heurı́sticas de pesquisa local
“treshold acceptance” e “simulated anealing”, com reoptimização dual. Em Santos-Meza et al
(2002) é apresentada um problema de loteamento e sequenciamento encontrado numa fundição,
cuja estrutura se aproxima bastante da verificada para o nosso caso de estudo. Os autores
desenvolvem um algoritmo, baseado na metodologia “branch and bound”, comparando-o com
uma heurı́stica mais simples direccionada para o problema em causa. Os autores concluem que
algoritmos genéricos, como o apresentado no artigo, são pouco melhores que procedimentos
heurı́sticos mais direccionados para o problema em causa para obter uma solução satisfatória
em tempo útil.
Para uma revisão das metodologias seguidas por diferentes autores para a resolução de
diferentes problemas de loteamento e sequenciamento propõe-se a leitura de Staggemeier and
Clark (2001).
Tendo em conta a especificidade do problema analisado neste artigo e os resultados apresentados em Santos-Meza et al (2002), optámos por desenvolver um procedimento heurı́stico
que permitisse obter uma solução aceitável em tempo útil. Esta opção deveu-se essencialmente ao facto de se pretender implementar a metodologia desenvolvida numa empresa, o que
implicava:
• procedimentos simples de entender para facilitar a aceitação, por parte dos utilizadores,
do sistema de apoio à decisão a desenvolver,
• necessidade de obter rapidamente uma solução satisfatória, que poderia ser posteriormente manipulada com a ajuda do sistema de apoio à decisão,
• dificuldade em quantificar alguns parâmetros do problema. Por exemplo, para algumas
encomendas pode ser aceitável atrasar a entrega por algum tempo se isso permitir poupar
uma paragem, não sendo no entanto aceitável para outras encomendas.
Assim, pareceu-nos que a abordagem mais correcta ao problema que nos era colocado consistia
em desenvolver uma metodologia simples, que permitisse obter uma solução satisfatória em
tempo útil. Pensamos que essa metodologia, devidamente suportada por um sistema de apoio
à decisão, poderia ajudar na resolução do problema de planeamento da produção colocado
pela empresa que nos serviu de caso de estudo.
A metodologia que implementamos assenta em duas heurı́sticas, apresentadas em Sule
(1997), e descritas nas secções 3.3 e 3.4. Essas heurı́sticas, não tendo sido desenvolvidas para o
problema de loteamento e sequenciamento em máquinas paralelas não idênticas, podem, como
se verá, conduzir a uma solução para o problema quando usadas sequencialmente.
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Nas três secções seguintes descrevemos os três passos que compõem a metodologia que
implementámos para o planeamento da produção tratado neste artigo.

3.2

Preparação do sequenciamento

As encomendas não são sequenciadas tal como são recebidas do cliente, é necessário proceder
a algumas operações preliminares para gerar as ordens de produção e as suas caracterı́sticas.
Essas operações devem-se ao facto de:
• existir stock de produtos intermédios e acabados,
• haver diferentes produtos injectados em simultâneo no mesmo molde,
• existirem produtos que são obtidos com componentes fabricados em moldes diferentes,
• haver diferentes encomendas para o mesmo produto e data de entrega.
Num primeiro passo as quantidades de material existente no stock de produtos acabados é
descontada às necessidades impostas pelas encomendas, gerando-se uma lista de todos os produtos acabados requeridos para satisfazer as encomendas. Essa lista é “explodida”, obtendo-se
uma segunda lista contendo as necessidades dos componentes. A essa segunda lista subtrai-se
as existências de componentes existentes em armazém, obtendo-se uma terceira lista contendo
todos os componentes que devem ser injectados para satisfazer as encomendas dos clientes.
No passo seguinte essa lista é analisada, de modo a encontrar ordens de produção que são
processadas em simultâneo no mesmo molde. A existência de ordens de produção desse tipo
pode implicar um reajuste das quantidades a fabricar. Suponha-se por exemplo duas ordens
de produção referentes a produtos fabricados no mesmo molde: uma ordem para 200 unidades
de X e outra de 50 unidades de Y. O molde onde X e Y são injectados possui duas cavidades
para X e uma cavidade para Y. Neste caso a segunda ordem de produção deve ser ajustada
para 100 unidades de Y, sendo 50 utilizadas para satisfazer as encomendas dos clientes e as
restantes para stock.
As ordens de produção referentes a produtos processados no mesmo molde para a mesma
data de entrega são agrupadas numa tarefa. Assim, uma tarefa pode satisfazer uma ou mais
ordens de produção.
O último passo consiste em determinar o tempo de processamento de cada tarefa, que é
função do tempo de ciclo do molde, quantidade requerida e número de cavidades.
Após estes passos as tarefas geradas têm de ser sequenciadas no departamento de injecção.
De modo a simplificar o problema decidiu-se originar as sequências de fabrico em dois passos.
• No primeiro passo os moldes são afectos aos equipamentos, procurando equilibrar a carga
de trabalho imposta às diferentes máquinas
• No segundo passo as tarefas impostas pelos moldes afectos a uma máquina são sequenciadas, procurando-se minimizar os atrasos e o número de paragens para mudança de
molde.
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Para realizar estes dois passos recorre-se a duas heurı́sticas referidas em Sule (1997) que se
descrevem nas secções seguintes.

3.3

Heurı́stica 1 – Afectação dos moldes aos equipamentos

Considera-se que quando se afecta um molde a um determinado equipamento todas as tarefas
correspondentes a produtos processados por esse molde são afectas a esse equipamento. Assim,
cada molde irá impor uma carga ao equipamento onde é afecto igual ao somatório dos tempos
de processamento de todas as tarefas que necessitam desse molde. A afectação dos moldes pelos
equipamentos é realizada recorrendo ao algoritmo abaixo apresentado, que procura equilibrar
a carga de trabalho, medida em horas, imposta aos diferentes equipamentos.
Passo 1: Calcular o ı́ndice de flexibilidade de cada molde (número de máquinas onde este
pode ser montado) e para cada máquina (número de moldes que podem ser montados nessa
máquina).
Passo 2: Seleccionar o molde (I) menos flexı́vel, em caso de empate escolher o molde
associado à máquina menos flexı́vel. Do conjunto de máquinas onde o molde I pode ser
montado, escolher a máquina (J) com menor carga e afectar-lhe o molde I.
Passo 3: Recalcular a carga do equipamento J, considerando a carga imposta pelo molde
I.
Passo 4: Recalcular os ı́ndices de flexibilidade para todas as máquinas onde esse molde
poderia ter sido montado. Repetir o passo 2, 3 e 4 até que todos os moldes tenham sido
afectados a algum equipamento.

3.4

Heurı́stica 2 – Sequenciamento das tarefas

Após a execução da heurı́stica 1 todas as tarefas encontram-se afectas a um determinado equipamento. Com a heurı́stica que se apresenta neste ponto pretende-se determinar a sequência
pela qual devem ser processadas as tarefas afectas ao mesmo equipamento, procurando minimizar o número de mudanças de molde e garantir o cumprimento das datas de entrega. Para
tal recorre-se a heurı́stica que se apresenta de seguida.
Passo 1: Agrupar as tarefas por tipo – tarefas referentes a produtos fabricados no mesmo
molde – e dentro de cada grupo ordená-las por ordem crescente das suas datas de entrega.
Passo 2: Calcular o instante de inı́cio mais próximo (IIP) de cada tarefa. O IIP de uma
tarefa é definido como sendo a data de entrega – (tempo de processamento + tempo de “setup”
+ tempo requerido por operações posteriores à injecção)
Passo 3: Começar a sequência com uma das tarefas com menor IIP e calcular a duração
da sequência.
Passo 4: Continuar a sequência afectando-lhe a tarefa seguinte do mesmo grupo até
que todas as tarefas do grupo tenham sido sequenciadas ou até que a duração da sequência
ultrapasse o IIP de alguma tarefa não sequenciada de outro grupo. Denote essa tarefa por k
e passe ao passo 5
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Passo 5: Se todas as tarefas foram afectadas pare. Se não, remova a tarefa que levou
a duração da sequência a exceder o IIP de k e afecte a tarefa k. Calcule o novo valor da
sequência e volte ao passo 4.
Verifica-se que esta heurı́stica procura minimizar o número de paragens para mudança de
moldes e não o tempo total dessas paragens. Esta opção é adequada para este problema, uma
vez que o tempo de montagem associado aos diferentes moldes nos diferentes equipamentos
não se encontra sujeito a grande variabilidade.
Os dois algoritmos acima descritos e as operações referidas para a preparação das ordens
de produção foram implementados num sistema de apoio à decisão que se descreve na secção
seguinte.

4

MICROPLANO: O sistema de apoio à decisão

Cada vez que o planeador pretende realizar um plano de produção, todas as encomendas
são descarregadas do sistema de informação da empresa. Esse ficheiro representa todas as
encomendas inseridas pelo departamento de vendas desde o último plano de produção. Essas
encomendas são adicionadas à base de dados do Microplano gerando um ficheiro com todas as
encomendas por satisfazer.

4.1

Preparação das ordens de fabrico

O primeiro passo realizado pelo Microplano consiste em analisar o ficheiro das encomendas,
gerando as ordens de produção e as suas caracterı́sticas de acordo com o que foi descrito em
§3.1. Nesta fase o Microplano apresenta num conjunto de ecrãs, a informação relevante para a
realização do plano de produção: disponibilidade dos moldes e das máquinas (algumas podem
estar inoperacionais por motivo de manutenção), a matriz molde/máquinas, e as ordens de
produção que devem ser sequenciadas. Após esta operação o utilizador pode aceder a dois
ecrãs que lhe permitem preparar o plano pretendido. No primeiro são apresentadas todas as
ordens de produção, dando-se ao utilizador a hipótese de apagar ou adicionar novas ordens de
produção (ver Figura 1). Esta capacidade tem sido utilizada para eliminar ordens de produção
correspondente a encomendas canceladas pelos clientes, ou para criar novas ordens quando a
carga imposta ao sistema é baixa e o utilizador decide aproveitar este facto para produzir
alguns itens para stock.
O utilizador pode ainda aceder à matriz molde/máquina, apresentada na figura 2, alterandoa. Neste ecrã o utilizador pode ainda definir os perı́odos de disponibilidade dos moldes e dos
equipamentos. Quando todas as ordens de produção foram geradas o Microplano passa ao
passo seguinte que consiste no carregamento dos equipamentos.

4.2

Carregamento dos equipamentos

Nesta fase o Microplano afecta cada molde a uma máquina, recorrendo à heurı́stica apresentada
na secção § 3.2. O resultado desta afectação é apresentado sob a forma de uma tabela onde se
apresenta a carga imposta a cada equipamento, bem como sob a forma de um gráfico de barras
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Figura 1: Ecrã dados, apresentando a lista de ordens de produção geradas pelo Microplano.

Figura 2: Pormenor da matriz molde/máquina com indicação dos equipamentos indisponı́veis (colunas
amarelas).
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Figura 3: Ecrã onde se apresenta o resultado da afectação dos moldes aos equipamentos.
que permite avaliar rapidamente possı́veis desequilı́brios entre a carga imposta às diferentes
máquinas (Figura 3).
Neste ecrã o utilizador pode ainda definir uma carga mı́nima para os equipamentos. Por
exemplo, pode não ser conveniente preparar um equipamento para que este esteja a produzir
durante um perı́odo muito curto. Geralmente, nesta empresa não há interesse em arrancar
com um equipamento se este não estiver a produzir pelo menos durante um turno completo.
Quando esta opção é seleccionada a carga dos equipamentos que não atinjam a carga
mı́nima pretendida é, se possı́vel, transferida para outros equipamentos, procurando-se sempre
garantir um equilı́brio da carga imposta às diferentes máquinas.

4.3

Sequenciamento das ordens de produção

Nesta fase o Microplano obtém a sequência de produção que deve ser seguida em cada equipamento, apresentando o resultado sob a forma de uma tabela. As tarefas que serão concluı́das
com atraso são apresentadas a vermelho. Quando a execução de uma tarefa implica a paragem
da máquina para se montar o molde requerido, o seu código é apresentado a bold.
O número total de ordens de produção concluı́das com atraso e o número de mudança de
moldes são apresentados em duas caixas de texto, para permitir um conhecimento rápido das
medidas de desempenho. O ecrã onde é apresentada a sequência obtida para um determinado
equipamento é apresentado na Figura 4.
O utilizador pode alterar a sequência proposta pelo Microplano, trocando a posição de uma
ou mais ordens de produção. O planeador tem recorrido a esta possibilidade para procurar
uma redução no número de mudanças de molde, movendo tarefas para posições adjacentes a
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Figura 4: Ecrã onde se apresenta o sequenciamento obtido para uma determinada máquina.
tarefas que requerem o mesmo molde.
Estas trocas conduzem, geralmente a sequências com menor número de mudanças de molde,
mas com um maior número de ordens de produção concluı́das com atraso. O utilizador pode
conhecer rapidamente o efeito que as trocas efectuadas têm sobre o plano obtido, podendo
decidir se pretende mantê-las ou não.

4.4

Relatórios

Quando o utilizador considera que obteve um plano de produção satisfatório, pode utilizar o
Microplano para gerar uma série de relatórios. O plano obtido é apresentado sob a forma de
uma tabela onde, para cada máquina se refere a lista das ordens de produção a processar. Para
cada uma dessas ordens é dada a data de inı́cio e fim de processamento e a data de entrega.
Essa informação pode ser automaticamente transferida para o MicrosoftProject que irá gerar
os diagramas de Gantt a fornecer aos operadores.
O Microplano também gera relatórios, contendo informação acerca das matérias-primas,
componentes e material de embalagem, necessários para satisfazer o plano obtido. Esta informação pode ser utilizada pelo departamento comercial para definir polı́ticas de aquisição
correctas.
Na figura 5 apresentam-se dois relatórios gerados pelo Microplano: o plano de produção
obtido e o consumo de matérias-primas necessárias à sua satisfação.
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Operação do Microplano

O Microplano pode ser utilizado de duas formas distintas:
• Considerar que não existem actualmente tarefas afectas às máquinas, i.e., ignorando o
plano de produção anterior.
• Considerando o plano de produção anterior, i.e., considerando as tarefas que se encontram
em processamento nos equipamentos.
A segunda maneira de utilizar o Microplano é a mais frequente e a mais adequada à geração
de planos semanais de produção. Neste caso o Microplano acede ao Microsoft Project, onde
o plano de produção anterior está a ser actualizado e analisa o estado actual das tarefas
sequenciadas na semana anterior. O Microplano analisa o plano anterior, fixando em cada
máquina a tarefa que se encontra em processamento e a que lhe sucede. As restantes tarefas
retornam para a base de dados do Microplano para serem sequenciadas com as tarefas que
entretanto resultaram das novas encomendas. O Microplano calcula o tempo necessário à
conclusão das ordens de produção fixadas obtendo assim o instante inicial da sequência para
cada máquina no novo plano.
Este procedimento tem duas implicações no procedimento seguido para obter os planos de
produção:
• Todos os moldes requeridos para processar as tarefas do plano anterior que foram fixadas,
são mantidos nas máquinas onde estavam afectos. Isso implica que todas as novas tarefas
que necessitam desse molde serão afectas a esses equipamentos.
• Quando a sequência de produção obtida é apresentada ao utilizador, o código do molde
actualmente em utilização no equipamento é apresentado numa caixa de texto. O utilizador, com essa informação, pode procurar alterações na sequência proposta pelo Microplano, que permitam passar do plano anterior para o plano actual sem necessitar de
parar o equipamento.
A outra forma de operar o Microplano ignora o que se está a passar nos equipamentos,
considerando que no inı́cio do planeamento todas as máquinas estão com carga nula. Este modo
é mais simples dando menos trabalho ao planeador, mas é inadequado ao estabelecimento
de planos de produção semanais. Este modo de operação está a ser utilizado para gerar
planos de médio prazo. Para tal o Microplano considera, não apenas as encomendas firmes,
mas todas as reservas colocadas pelos clientes, que poderão ou não vir a transformar-se em
encomendas firmes. Este procedimento permite ter uma previsão da carga que será imposta
aos equipamentos nos próximos meses permitindo a identificação de possı́veis problemas de
capacidade.

5

Avaliação do MICROPLANO

O Microplano encontra-se implementado na empresa referida neste artigo e está a ser utilizado
para planear a produção no departamento de injecção. A sua avaliação em termos quantitati-
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Figura 5: Alguns relatórios gerados pelo Microplano.
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vos, redução de tarefas concluı́das com atraso ou redução do número de mudanças de molde,
tem sido impossı́vel devido a vários factores:
• Não existem dados históricos relativos aos planos de produção. Com efeito, o que existe
são os diagramas de Gantt resultantes da actividade dos operadores, i.e., existe um
registo do trabalho efectuado que pode não corresponder ao que tinha sido planeado.
• Em muitas situações não é possı́vel estabelecer uma relação entre a produção de um
determinado perı́odo e as encomendas que geraram essa produção.
• Não é possı́vel reproduzir os passos realizados pelo planeador, uma vez que existem
decisões que obedecem a critérios subjectivos.
Apesar destas dificuldades a avaliação do Microplano é positiva. O Microplano está implementado na empresa e está a ser utilizado para elaborar os planos de produção. Isto indicia que
os planos obtidos com a sua utilização são, pelo menos, tão bons quanto os que eram obtidos
antes da sua implementação. A qualidade dos planos obtidos deve-se essencialmente à rapidez
com que é possı́vel obter planos, o que permite disponibilizar tempo para manipular os planos
gerados, testando várias alternativas e obtendo um “feedback” imediato acerca da influência
das alterações realizadas sobre as medidas de desempenho.
Além disso, como em qualquer implementação de sistemas de apoio à decisão, as melhorias para a empresa não se limitam às melhorias dos planos obtidos ou à redução do tempo
necessário à sua geração. No caso deste trabalho podem destacar-se as seguintes vantagens:
• Definição de regras de planeamento claras. A tı́tulo de exemplo, foi o desenvolvimento
e implementação do Microplano que obrigou os responsáveis a decidir como lidar com
as tarefas não concluı́das de planos anteriores quando se inicia a realização de um novo
plano.
• Possibilidade de realizar planos de mais longo prazo, considerando as reservas em vez das
encomendas firmes, que permitem uma antecipação na detecção de eventuais problemas e
permitem coordenar mais facilmente as tarefas de diferentes departamentos da empresa,
nomeadamente a coordenação produção/compras.
• A implementação do Microplano obrigou a uma revisão do sistema de informação da
empresa. Essa revisão consistiu numa actualização da informação e numa redefinição das
fichas dos produtos, onde foi adicionada informação relevante quer para os responsáveis
do departamento de produção quer para outros departamentos.
• Manutenção de um histórico de planos de produção e das encomendas que o geraram, o
que associado a um histórico da produção efectivamente realizada, facilita as tarefas de
controlo da produção.

6

Conclusões

Neste artigo apresenta-se um problema de planeamento da produção encontrado numa PME
portuguesa do ramo dos plásticos. Descrevem-se as heurı́sticas escolhidas para realizar o
planeamento e o sistema de apoio à decisão, o Microplano, desenvolvido para as suportar.
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O Microplano foi implementado na empresa descrita neste artigo e tem sido utilizado
regularmente para a obtenção dos planos de produção. O planeador tem seguido os planos
obtidos com o Microplano, que parecem ser melhores que os que eram obtidos manualmente.
Isto deve-se ao facto de o planeador perder menos tempo na geração dos planos, podendo
aproveitá-lo para manipular os planos obtidos tendo um “feedback” imediato sobre as medidas
de desempenho.
Pretende-se desenvolver o Microplano, procurando melhorar o seu desempenho. Os desenvolvimentos pretendidos prendem-se essencialmente com a introdução de novos algoritmos de
planeamento, procurando melhorar as soluções iniciais. Os novos algoritmos que pretendemos
implementar e testar são de três tipos:
• Algoritmos que permitam o carregamento e o sequenciamento dos equipamentos em
simultâneo e não em dois passos distintos como o que se verifica na versão actual.
• Pretende-se ainda permitir que ordens de produção fabricadas no mesmo molde possam
ser afectas a diferentes equipamentos.
• Meta heurı́sticas para procurar automaticamente trocas que possam melhorar os planos
obtidos.

7
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Abstract
The design of facility layouts involves a decision process which, in general, due to
its complexity, has to be decomposed into several sub-problems, namely: the selection
of the most adequate manufacturing processes, the planning of equipment and labour
requirements, the allocation of manufacturing operations to machines, the grouping of
machines into sections (cells or departments), the selection of handling equipment, the
specification of the work-in-process parking areas and the definition of the location of
machines and sections on the manufacturing plant.
In this paper, this overall decision process is analysed and the conceptual framework
of a system aimed at supporting some of the stages of such a process is described.
Keywords: Facilities layout design; Cellular Manufacturing Systems; Decision support systems

1

Introduction

The survival of industrial companies in a global and competitive market requires an increasingly efficient use of its resources, in particular those concerning the manufacturing process.
The efficient design of industrial plants has a definite impact on the reduction of production
costs. Estimates presented by Tompkins et al [9] point towards a 10 to 30% reduction in the
material handling costs, which account for about 15 to 70 % of the total operating costs of an
industrial plant.
According to Sule [8], an efficient layout may also contribute to the reduction in the production cycles, work-in-progress, idle times, number of bottlenecks or material handling times
and to the increase in the production output, with obvious implications on productivity.
c 2003 Associação Portuguesa de Investigação Operacional

146
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The importance of industrial plant design arises also from its structuring nature, which is
due to its long-term effects and to the difficulty in modifying it once it has been implemented.
Tompkins et al [9] consider that the industrial plant design process entails four design
components, concerning namely the building, the warehousing system, the handling system
and the facility layout.
Given the existing interaction among these components, it would be desirable to adopt
a systemic approach in order to solve simultaneously the whole process. The main reasons
demanding such an integrated approach are as follows:
• The feasible solutions for the facility layout problem are constrained by the geometry of
the building.
• The location of the manufacturing equipment, warehouses and parking areas for workin-process are major factors to be considered in the definition of the material handling
system.
• The design of the facility layout is bound to affect the efficiency of the manufacturing
system.
The envisaged integration in the approach to the different components of the industrial
plant design faces major difficulties for two types of reasons. Firstly, the architectural and
engineering problems and challenges are different in kind from the ones arising in the other
components of the overall process. Secondly, the combinatorial nature of the problems associated with the location of the equipment, the design of the warehousing and material handling
systems does not allow its joint solution in a satisfactory way. In fact, a systemic approach
in order to solve simultaneously the whole process, if attainable, could not take into account
many of the important details embedded in each of these problems.
Thus the approach to the different components of the overall process has to be separated,
frequently being attributed to different designers or different design teams. Under these circumstances, there is an obvious need for significant interaction among the parties involved and
for considerable flexibility of the systems adopted to support their decisions.
The decision support system (DSS) presented in this paper addresses only the facility
layout design. However, in order to allow for the interaction with the other components of the
overall process, this DSS was designed so as to take into account the following links:
• If the building geometry has been previously defined, the facility layout is specified taking
it into account. Otherwise, the layout is set having only as a precondition that a common
building can easily accommodate the overall shape.
• In the facility layout design, the types and characteristics of the material handling equipment are assumed to be given (taking into account the nature and quantity of each of
the materials to be manipulated). However such characteristics may be modified in the
course of the facility design.
• The shapes and sizes of the warehouses for the raw materials and finished products as
well as those of the parking areas for the work-in-process are assumed to be known at
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the outset. Again such characteristics can be modified at any stage of the facility design
process.
It should than be noted that the underlying philosophy in the development of this DSS was
to produce a tool to generate useful and realistic layout designs (even though relying on the
ability of the decision maker to adapt the most adequate material handling and warehousing
systems), rather than attempting an unrealistic systemic approach to the whole process, that
would certainly result in a system less prone to solve real-life problems.
This DSS was developed for different types of discrete production systems, namely process
based ones, group technology based ones and systems which are hybrid of these.
In the analysis of such systems, it is important to note at the outset their hierarchical
nature entailing four different levels: the overall plant, the sections, the workspaces and the
equipment.
In this context, the term section means either a department made up of similar types of
machines (if the manufacturing system is process based) or a cell integrating different types of
machines required to manufacture one or more types of parts (if the manufacturing system is
group technology based). The term workspace denotes the area assigned to one machine, its
supporting equipment and the parking area for the incoming and outgoing parts.

2

The Nature of the Facility Layout Design Process

The design of facility layouts involves a decision process, which, in general, due to its complexity, has again to be decomposed into several sub-problems. When specifying these subproblems, their boundaries must be defined so as to minimise the interactions among them.
Since such interactions cannot be eliminated, the different stages in which the overall process
is tackled do not follow a rigid sequence and often involve feedback loops.
In Figure 1 the different stages of the facility layout design process are shown and those
covered specifically by the DSS are depicted.
The facility layout design process derives from the need to create or modify industrial
plants, to meet new market demands. In most cases, such a process is triggered by the
detection of changes in the product demand mix (which may imply changes in the product
outputs, the introduction of new products or the modification of existing ones) or the need for
upgrading the current technological processes or for introducing new ones.
When (re)specifying a product, the designers define its physical and functional characteristics and set targets on costs, quality and operational performance.
Engineering design is developed together with process planning and it includes the synthesis, analysis and assessment of the product against specifications.
Process planning - which is the final stage prior to those dealt with by the DSS - covers,
for each part to be produced, the specification of all the manufacturing operations required
to obtain the characteristics defined by the engineering design, and, for different sets of parts,
the specification of the assembly operations required to obtain the final product.
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Figure 1: The structure of the facility layout design process.
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In many cases, a part can be produced according to alternative manufacturing processes
(i.e. according to different sequences of operations) and an operation can be performed in
different types of machines by different types of labour. For each part, the process and resource
selection involves the specification of a sequence of operations and consequently the definition
of the types of machines and labour required to carry out such operations.
Once the operations and the number of machines of each type required to meet the production needs over a planning horizon are set, all the operations involved need to be assigned
to the different machines.
The objective in machine grouping is to set up sections i.e. departments made up of similar
types of machines or cells integrating different types of machines required to manufacture one
or more types of parts.
Among the steps of the facility layout design process, the last ones - i.e. the section layout
and plant layout definitions - consist of locating the machines within each section and locating
the sections within the overall plant. It should be noted that in some cases, especially when the
total number of machines is small, the grouping phase can be skipped and hence the machines
are directly located in the overall plant.
It should be noted that the types and characteristics of the material handling equipment,
which are specified tentatively at the outset, may need to be revised, firstly after the intra
and inter-section flows become known and then after the section and plant layouts have been
specified.

3

Global Characteristics of the DSS

In order to insure the DSS relevance, friendliness and ease of expansion, this system was given
an overall conceptual structure and architecture whose characteristics will be briefly analysed
in this section.
The system comprises a set of 5 main modules which address the main decision areas of
the facility layout design process - process and resource selection, assignment of operations to
machines, machine grouping, section layout design and plant layout design - together with a
set of 2 modules dedicated to draft support functions. The main modules of the DSS make it
a quite complete systems on the important issues of the decision process in question whereas
the supporting modules contribute to its enhance the visual representation of the solutions.
This modular structure together with carefully designed interactions between the modules
contributes to the flexibility of the DSS, allowing the user to approach the whole decision
process in an integrated way or, alternatively, to address only parts of such a process. In
any of these cases, the DSS is user friendly due to the adopted interface, which simplifies the
user-machine communication process.
The system was developed on a UNIX based workstation with the software architecture
shown in Figure 2.
The OSF-Motif GUI (Graphical User Interface) was selected due to its similarity to the
current GUI standards on personal computers (MsWindows, Mac-OS), which avoids the need
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Figure 2: DSS software architecture.
for an extensive training of the common users.
The C language was adopted to insure the portability of the DSS over different operating
systems. Both CPlex (a linear and integer programming solver) and db-Vista (a data base
management system) are C based which made them easy to integrate in the overall system.
The need to continuously upgrading any DSS is, in general, of paramount importance. The
recognition of this fact in the development of the DSS described in this paper contributed to
shape some of its features, in particular,
• the adoption of a C based layered software environment (which is comparatively stable),
• the modularity of the system,
• the usage of the object oriented methodology in the design of the data base, and
• the adoption of structured programming practices in the development of application
programmes.

4

Functional Structure of the DSS

The functional structure of the DSS is shown in Figure 3. The diagram presents
• the inputs and outputs of the overall system,
• the different modules included in the system (process and resource selection, assignment
of operations to machines, machine grouping, basic drafting, workspace drafting, section
layout design, facility layout design),
• the inputs and outputs of each module, and
• the interactions between different modules (full lines are used when the output of one
module is directly used as the input to another one and dashed lines represent useful
information available to the decision maker, so that he can either change the input
parameters or select an alternative solution in a previous module).
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The ability of the DSS to support the user in generating different scenarios for each of the
modules is of crucial importance due to the existing interactions between such modules. These
scenarios are generated by either of the following rationales:
i) The likelihood of having different solutions, for each different set of input data in each
module, within a range of costs acceptable to the user is high. As the system can store
in each module a set of solutions for each different set of input data (that are within a
user–defined range of the best one found), the user can choose which shall be used as
input to the next module. As these sets of data are inputted to downstream modules
different scenarios are generated.
ii) Some of the data introduced in each module is forecasted, particularly when of the planning of a new facility, and can vary within a certain range. The user can introduce
different sets of data to generate different scenarios or can use information from downstream modules to review values introduced in previous ones. For example, if a solution
to the assignment of operations to machines module shows that a machine of a certain
type has a low usage rate, the user can review the efficiency parameter for that machine
type introduced in the process and resource selection module, envisaging a reduction on
the number of machines of that type required
The model for the process and resource (equipment and labour) selection problem assumes
the availability of alternative process plans (routes) for each part and is based on data concerning the several operations included in each of these routes. For a given planning horizon,
the model solutions specify:
• the required number of machines of each type,
• the required number of workers in each of the several predefined labour classes,
• the route (or routes) for each part, and
• the type of machine in which each operation is performed and the usage rate of each
machine.
The joint definition of equipment and labour was considered in order to model situations
in which there is a need to take into account alternative production processes (more capital intensive or more labour intensive) and the possibility of some workers operating simultaneously
several machines. The model can also account for production shifts and overtime work.
The results derived from this model are used as inputs to the assignment of operations to
machines. The goal of the underlying problem is to define in detail the specific machine in
which each manufacturing operation will be carried out. Here, the manufacturing operations
are assigned to the machines under a twofold objective: (i) to minimise the number and the
types of operations performed in each machine and (ii) to insure that the operations taking
place in the same machine are preceded and are succeeded by similar operations i.e. operations
which take place in similar machines. In this way, the assignment of operations to machines is
done so that, for each machine, the incoming flow comes from the same machine or from a set
of nearly identical machines and the outgoing flow is directed also to the same machine or to
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a set of nearly identical machines. The objective of this procedure is to enable the generation,
at a later stage, of a favourable material flow pattern within the plant.
The usage rates of the machines, obtained as a result of this assignment, may suggest that
a better allocation of operations to machines can be achieved either by reviewing the input
parameters or by adopting alternative manufacturing processes for some of the parts. For
instance, if one operation that is carried out in several machines makes only a residual use of
one of them, this use could be eliminated by transferring the operation in question to one of
the machines with higher occupation rate. Such a transfer may require an increase in the limit
imposed on overtime for the relevant class of labour.
Once the flows of parts between pairs of machines become known, the user can then
introduce the relevant data concerning the material handling equipment (such data will include
unit operating costs, speed, load and unload time). However, this data may be reviewed at a
later stage, when the inter-section and intra-section flows are known or when the locations of
the machines and sections are established.
The machine grouping module deals with the allocation of machines to departments or
to cells. The DSS offers a set of heuristic procedures to assist the decision-maker in the cell
formation process, whilst the grouping of machines into departments is done manually. The
coexistence of cells and departments, to form a hybrid production system, is accounted for in
the DSS. A typical example of the use of this capability of the system is related to the use of
shared equipment in a group technology environment. As a result of its high cost and capacity,
it may be advantageous to place or to group it in a special department, originating a hybrid
configuration.
The paradigm of a cellular manufacturing system is to manufacture each part in only one
cell, so that flows between cells do not occur. In most cases such a goal is not attainable, but it
is possible to reduce the inter-cellular flow by reallocating the operations to the machines, by
duplicating some machines or by subcontracting some parts or operations. Hence, the solutions
for the cell formation problem given by the system’s heuristics may suggest the reviewing of
the parameters adopted in the previous modules.
Prior to the use of the layout modules, the user needs to introduce the graphical symbols
required to visualise the layouts. This is done on the drafting modules: the basic drafting
module and the workspace drafting module.
The basic drafting module, is a basic CAD package which allows the user to draw the
geometric objects to be included in both the workspace and the facility layout representation
(machines, warehouses, buildings, etc.).
The machines are not placed directly on the plant area, but instead they are included in
workspaces. Each workspace is drawn in the workspace drafting module and it involves the
specification of (i) the space required to place and to operate the corresponding machine, to
install materials and tools and to provide for parking areas, (ii) the location of the pickup
point and (iii) the location of the drop-off point.
Initially, the workspaces are drafted by type of machine, on the assumption that their
geometrical configuration is identical. When this is not the case, the workspace of each machine
may be modified individually.
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Once each manufacturing section is defined, the facility layout problem is solved and the
relative location of the machines in the manufacturing sections and of these in the overall
plant is obtained. The same heuristic procedure is used to support the definition of the layout
for each section and for the overall plant. This procedure attempts to minimise the overall
material handling cost, taking into account the intra-section and inter-section flows, the data
concerning the material handling equipment and the geometric configuration of workspaces and
warehouses and their relative location within the whole plant. It should be noted that, for both
layout modules, the user is allowed to adjust the solutions proposed by the heuristic procedure,
supporting him with appropriate information, which includes a visual representation of the
flows between workspaces and between sections.

5

Model Base

5.1

The Process and Resource Selection Problem

The mixed integer linear programme proposed for the process and resource selection problem
is a single planning period static model (see Refs. [10, 11] for a detailed explanation of this
model). In this model, the objective is to minimise the overall costs incurred in the planning
period and the following parameters are assumed to be given:
• the number of parts of each type to be manufactured during the planning horizon,
• the different conditions in which each class of labour can be used (number of existing
workers, availability of new workers, number and duration of shifts, overtime limits, unit
costs),
• the different types of machines involved in the manufacturing system and, for each of
them, its capacity and costs, the number of existing units as well as the investment
involved in the acquisition of each new unit, and,
• for each part, the alternative routes available, and, for each operation, the unit processing
time and cost.
The model is solved using the branch-and-bound algorithm of the CPlex package [3]. The
branching strategy selected uses a depth-first search procedure for selecting the next node
to process when backtracking, selects first the up branch at each node and assigns branching
priority to all integer variables representing machine types. This strategy led to results, which,
in the less favourable cases, were within 8% of the estimated lower bound for the objective
function. These results were obtained for a set of randomly generated test problems aimed at
representing a wide range of real world situations. For problems involving 3 production shifts
and overtime, 25 machine types, 15 labour classes, 50 parts, and, on average, 3 routes per part
and 10 operations per route, the computational effort involved in solving these problems never
exceeded 5 minutes of CPU time on a Data General Aviion workstation.

5.2

The Assignment of Operations to Machines

In the assignment of operations to machines, the following parameters are assumed to be given:
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• the number of parts of each type to be manufactured during the planning horizon,
• for each type of machine involved in the manufacturing system, the number of machines
available and their capacity,
• the route(s) used to manufacture each part,
• the processing time for each operation.
The following three steps are involved in the procedure proposed to solve this problem:
• Operations that can only be performed in a specific machine (because this is the only
one of its type) are assigned initially.
• Machines that are exclusively assigned to a single operation are then fully loaded. If,
after this step, for any type of machine, there is only one unit which remains to be
loaded, then all the unassigned operations (or fractions of the operations) that have to
be performed on that type of machine are assigned to that machine.
• The final step consists of assigning the remaining operations or fractions of operations
to machines which are still completely unloaded.
The first two steps can be solved in a trivial way. The problem arising in the third one was
modelled as a mixed integer linear programme (see Refs. [10,12] for a detailed explanation of
this model). This model is sequentially applied to the various machine types, previously sorted
by increasing slack capacity or, in the case of a tie, by increasing number of machines yet to
be loaded. For each machine type, the model seeks to distribute the unassigned operations
or fractions of operations to the available units so that, for each machine, the incoming flow
comes from the same machine or from a set of nearly identical machines and the outgoing flow
is directed also to the same machine or to a set of nearly identical machines. In other words,
the objective is to insure that, for each machine, both the sources for the incoming flows and
the sinks for the outgoing flows are as similar as possible.
In the objective function of the proposed mixed integer programme, this is achieved by
defining, for all possible pairs of operations, which can be performed on the same machine, a
penalty which is a function of the dissimilarity of the sets of machines in which the previous
and the following operations of the corresponding routes are performed.
For some machines, this objective function can lead to an excessive number of operations
(and set-ups). The recognition of this fact led to the inclusion of a correction parameter in
the objective function that allows the user to penalise to a smaller or a greater extent the
fragmentation of the usage of each machine and, in this way, to limit such a fragmentation.
Computational experiences using the Cplex package [3] showed that the proposed mixed
integer programming model could not be solved optimally, within an acceptable time limit,
for problems with more than three machines of the same type. So, an algorithm, based on the
simulated annealing procedure, was developed to solve this problem (see Refs. [10, 12] for a
detailed explanation of the procedure). This algorithm was tested with a vast set of generated
problems, aimed at representing a wide range of real world situations, and it was possible to
conclude that, even is less favourable conditions, its performance is acceptable. For instance,
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for a set of problems comprising 5 machines of the same type, the average CPU time on a
Data General Aviion workstation was 1360 seconds and the maximum difference between the
solution found and the lower bound for the objective function was 3%.

5.3

The Machine Grouping Problem

In process based manufacturing systems the machine grouping problem is trivial since it consists merely in grouping in each department machines of the same type (i.e. with near identical
functional capabilities).
In cellular (or group technology based) manufacturing systems the parts with similar processing requirements are classified into part families. The machines involved in the production
of each part family are grouped in manufacturing cells.
Two heuristic procedures were included in the DSS described in this paper to support the
machine grouping decisions concerning cellular manufacturing systems. The main difference
between them lies on the input data required: either the machine-part incidence matrix or the
flow matrix. These two heuristics were adopted bearing in mind the following advantages:
• they do not require the pre-definition of the number and the size of the cells,
• the final solution which they generate is complete i.e. it includes families of both machines
and parts (exempting the user of visually inspecting the BDM - Block Diagonal Matrix
– to form the families).
The heuristic which uses the machine-part incidence matrix is the one proposed by Ganesh
and Srinivasan [2], which solves the manufacturing cell formation problem so as to maximise
the grouping efficacy of the BDM. This heuristic uses a non–hierarchical clustering procedure,
in which the initial partitioning of the machines in cells derives from an approximate solution
to the pmedian problem.
Ganesh and Srinivasan [2] reported that, among the algorithms based upon the incidence
matrix (namely ZODIAC (Chandrasekharan and Rajagopalan [1]) and GRAFICS (Srinivasan
and Narendran [6]), their heuristic leads to solutions with the highest grouping efficacy. According to the authors’ experience with the DSS, even for large problems (e.g. involving 30
machines), the CPU time falls within acceptable limits (for the previous dimension, about 30
seconds).
The heuristic based on the flow matrix was that proposed by Okogbaa et al [6] which solves
the cell formation problem so as to minimise the inter-cellular flow.
The paper presented by Okogbaa et al [6] shows that their inter-cell flow reduction heuristic
leads to inter-cellular flows which are lower than those derived from the algorithms based on
the incidence matrix. According to authors’ experience with the DSS, the computational effort
required by this heuristic is about the same as that associated to the alternative procedure
based on the incidence matrix.
In the DSS under analysis, the user may group the machines manually, by using an interface
that, on request, provides updated information on the intra and inter-section flows. Such an
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Figure 4: Interface for the manual grouping of machines (the machines still unassigned to sections are
shown on the left list, the current section to be displayed on the right list is chosen with the pop-up
button, machines are introduced in or withdrawn from the current section with the arrow buttons and
the two other buttons are used to create or delete sections).

interface (see Figure 4) allows the user to modify the solutions generated by any of the heuristics
addressing the cell formation problem. This combined procedure may be of interest whenever
hybrid solutions are required.

5.4

The Facility Layout Problem

The most common approaches to the facility layout problem focus on developing a block layout,
which aims at combining optimally the shapes and the relative locations of the manufacturing
sections included in the facility. In most of these approaches the areas of the sections are fixed
while their shape is allowed to change freely or, at most, within certain limits. This is rather
unrealistic when developing a detailed layout of a facility since the shape of many sections (or
workspaces) should be regarded as fixed.
In the DSS presented in this paper the layout is designed in two stages. Firstly, the layouts
of the sections are established, setting the relative locations of the corresponding workspaces
without being able to modify their shapes. Thereafter the sections - with their configurations
defined in the previous stage remaining unchanged - are arranged in the overall plant.
An unconstrained non-linear optimisation model was included in the DSS to solve the
problem of arranging the workspaces in manufacturing sections and of these in the plant area
(see Refs. [10, 13] for a detailed explanation of the model and of the procedure used to solve
it). This model extends that proposed by Imam and Mir [4] and Mir and Imam [5] in two
areas:
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• Pickup and drop-off points were considered in each workspace or manufacturing section.
When costing the flow leaving one of these units and entering another one, the distance
is calculated between the drop-off point of the former and the pickup point of the latter.
• Each workspace or section can freely rotate around its geometric centre by 90 o , 180o or
270o relatively to its initial orientation.

Both these aspects were found to be crucial to model the plant layout and its corresponding
material handling costs with adequate realism.
The main characteristics of the facility layout model included in the DSS are as follows:
• Its objective is the minimisation of the overall material handling costs. In order to
avoid an inadequacy found in the procedures proposed by Iman and Mir [4] and Mir
and Imam [5], namely the generation of clusters of nearly independent manufacturing
units scattered over a wide overall layout area, the distances between such clusters were
penalised in the objective function.
• The distance between any two points - (xi , yi ) e (xj , yj ) - is given by the rectilinear
measure, dij = |xi xj | + |yi -yj |.
• The geometric representation of a workspace includes (i) the rectangular area bounding
the workspace, (ii) the geometric model of the corresponding machine and of other
relevant resources and (iii) the locations of the pickup point and of the drop-off one.
• A manufacturing section includes a set of workspaces and its whole geometric representation includes (i) the rectangular area bounding the section, (ii) the geometric models
of the corresponding workspaces and (iii) the locations of the pickup point and of the
drop-off one.
• For each unit included in the layout, the locations of the pickup point and of the drop-off
one are usually defined by the user at the outset. If this is not the case, the centre of the
rectangular area associated to the workspace or the section in question is used instead.
• The rectangular areas associated to the workspaces or sections are not allowed to overlap.
• The plant area is not limited.
The proposed heuristic uses the concepts of enveloping block and controlled convergence
(See Refs. [4, 5] for a detailed description of these concepts).
The small number of techniques for the layout of rectangular facilities with unequal areas
and fixed dimensions limits the comparison of the proposed heuristic with others. Nonetheless,
the heuristic was adjusted to the different underlying conditions of some of the best-known
techniques so that its efficiency could be compared. For example, Imam and Mir [4] solve the
layout problem for fixed dimension facilities in an unlimited plant area, but do not consider
pickup and drop-off points. Hence, in order to make the two techniques comparable, the pickup
and drop-off points were placed in the geometric centre of the resources and a problem with
20 machines, suggested by Imam and Mir [4], was solved.
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Figure 5: Main window of the facility layout module.
The tests that were carried out have shown that the proposed heuristic performed better
that the FLOAT procedure by Imam and Mir [4] and the HOT procedure by Mir and Imam
[5].
The solution found at the end of the proposed procedure in then shown graphically to the
user, as illustrated in Figure 5, which presents an example of the layout of several sections in
the plant.

6

Conclusions and future developments

The majority of the goals defined initially for the DSS presented in this paper were attained.
To start with, a system was developed which supports in a friendly and comprehensive way
the most important stages of the facility planning procedure. Secondly, the modularity of the
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system was assured, allowing the user to approach the whole decision process in an integrated
way or, alternatively, to address only parts of such a process. Thirdly, the choice of the
underlying software components selected to develop the DSS - made at the beginning of a
long development process - was found to be correct. Had this choice been inadequate and
it might have jeopardised the development of the overall DSS at later stages. Finally, the
expandability and portability of the system are thoroughly assured, thus guaranteeing the
possibility of further development of the DSS.
Inevitably, the proposed system did not attain all the idealised requirements for a Facility
Layout Design Support System. In what regards its limitations, there are two main issues
which are worth noting.
The first one concerns the design of the material handling system, which is not supported
by the current model basis of the DSS. The separate modelling of the material handling system
is quite feasible. However, given the interactions between that system and the facility layout, a
wholistic approach is clearly desirable. Though such an approach poses major difficulties unless
some gross oversimplifications are introduced in the modelling process. Whilst that approach
is found unfeasible, it is appropriate to keep the two subsystems separate but realistically
modelled, leaving to the DSS user the task of integrating the solutions to the corresponding
sub-problems.
The second issue is related, for each layout, to the evaluation of the dynamic behaviour of
the underlying manufacturing system. In particular, the assessment of the space required for
the work-in-process storage areas. The incorporation of techniques such as simulation or queue
networks may prove useful in this context for the types of manufacturing systems addressed
by the DSS.
Although the system as a whole as still to be tested in a real-life application, the facility
layout design module was already used with great success in redesigning the plant layout of a
cork factory.
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P.M. Vilarinho, R.C Guimarães / Investigação Operacional, 23 (2003) 145-161

161

[8] Sule, D.R., Manufacturing Facilities Location, Planning and Design, 2nd ed., PWS Publishing
Company, Boston, MA (1994).
[9] Tompkins, J. A., White, J. A., Bozer, Y. A., Frazelle, E. H., Tanchoco, J. M. A and Trevino, J.,
Facilities Planning, John Wiley, New York, NY, (1996).
[10] Vilarinho, P. M., Concepção e Desenvolvimento de uma Sistema de Apoio ao Projecto de Implantações Fabris, PhD Thesis (1997).
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Abstract
Classic DEA models does not assume any kind of production equilibrium for the whole
set of DMUs, i.e., the production of a given DMU does not affect the production of the
others. Nevertheless, in some cases, the equilibrium should be addressed. In this paper we
propose modifications in the classic DEA BCC model in order to consider that the sum
of outputs is constant. The idea behind this approach can be thought of as a zero sum
game, in which every player gains must be lost by one or more players. We present the
proposed model, its general formulation and the output proportional reduction strategy.
This is a non-linear model, which is solved through theorems that allows the immediate
computation of targets and efficiencies, knowing the classic DEA model solution. However,
some practical barriers can be found when trying to achieve the computed targets. We
also propose a step-by-step search for achievable intermediate targets, which are on the
iso-efficiency layers. This search can be done by a solely DMU or by co-operating DMUs.

Resumo
Uma suposição existente nos modelos DEA clássicos é a total liberdade de produção,
ou seja, a produção de uma DMU não interfere na produção das demais. Em alguns casos,
porém, esta liberdade não existe. É aqui proposta uma alteração no modelo DEA BCC
clássico que considera estas limitações. Neste modelo a soma dos outputs é constante.
Esta situação é semelhante à de um jogo com soma zero, no qual o que é ganho por um
jogador é perdido pelos demais. São apresentadas sua formulação geral e uma estratégia
de redução proporcional ao nı́vel de output. Como o modelo obtido recai em Programação
Não Linear, é demonstrado um teorema que permite sua solução imediata e o cálculo de
c 2003 Associação Portuguesa de Investigação Operacional
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alvos e de eficiências, conhecendo-se a solução do modelo DEA clássico. Entretanto, podem
ser encontradas barreiras práticas na realização em curto prazo dos alvos calculados. É,
assim, proposta uma busca de alvos por etapas, com alvos intermediários nas camadas de
iso-eficiência. A busca pode ser feita por uma única DMU ou por várias em regime de
cooperação.

Keywords: DEA, Efficiency layers, Invariant production level, Zero Sum Gains DEA
Title: Step by step search for achievable intermediate targets in zero sum gains DEA model

1

Introdução

O objectivo da abordagem por Análise de Envoltória de Dados (Data Envelopment Analysis –
DEA) é avaliar a eficiência de unidades produtivas, chamadas de unidades de tomada de decisão
(Decision Making Units – DMUs), ao comparar unidades que realizam tarefas similares e que
distinguem-se umas das outras pelas quantidades de recursos (inputs) que consomem e de bens
(outputs) que produzem (Cooper et al., 2000, Lins e Angulo-Meza, 2000). Além de identificar
as DMUs eficientes, os modelos DEA permitem medir e localizar a ineficiência, e estimar uma
função de produção linear por partes, que fornece o benchmark para as DMUs ineficientes. Esse
benchmark é determinado pela projecção das DMUs ineficientes na fronteira de eficiência. A
forma como é feita esta projecção determina a orientação do modelo. Orientação a inputs
(quando deseja-se minimizar os recursos, mantendo-se os valores dos resultados constantes) e
orientação a outputs (quando deseja-se maximizar os outputs sem diminuir os inputs) são as
principais.
Os modelos DEA clássicos, tanto o modelo CCR (Charnes et al., 1978) quanto o modelo
BCC (Banker et al., 1984), supõem total liberdade de produção, ou seja, a produção de uma
DMU não interfere na produção das demais. Entretanto, em alguns casos esta liberdade não
existe. No caso de competições, por exemplo, se for considerado como output um ı́ndice que
agrega seus resultados (Soares de Mello et al., 2001; Gomes et al., 2001) [17, 10], a melhora de
posição de qualquer competidor implica na perda de posição de um ou mais de seus adversários.
Exemplificando com o caso dos Jogos Olı́mpicos, um paı́s (DMU) que ganhasse medalhas extras
ou melhorasse o nı́vel das medalhas, automaticamente faria com que outros paı́ses deixassem
de ganhar estas medalhas, ou seja, perderiam unidades de output (Lins et al., 2001).
Um outro exemplo é o caso da avaliação de eficiência de unidades produtivas que produzem
um determinado produto cuja demanda é constante. Neste caso, uma certa DMU considerada
ineficiente deverá produzir mais unidades do produto para atingir a fronteira de eficiência, com
a consequente diminuição da produção das demais unidades.
É aqui proposta uma alteração no modelo DEA BCC clássico (Banker et al., 1984) que
considera estas limitações. Este novo modelo será chamado de Modelo DEA com Ganhos de
Soma Zero (DEA-GSZ), já que apresenta situação semelhante à de um jogo com soma zero
(Osborne e Rubinstein, 1999), no qual tudo o que é ganho por um jogador é perdido por algum
outro(s). Ou seja, a soma lı́quida dos ganhos deve ser zero.
Neste novo modelo, ao contrário do que acontece nos modelos tradicionais, o modo como
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uma DMU atinge seu alvo na fronteira, pode implicar na alteração da forma da fronteira
eficiente. A busca por eficiência pode ser feita por uma única DMU ou por várias em regime
de cooperação, o que conduz a um problema de Programação Não Linear Multiobjectivo.
Os gestores podem argumentar que é um salto extremamente grande tentar atingir a
eficiência de uma só vez, sendo mais factı́vel uma busca gradativa de alvos. Uma forma
de determinar estes alvos intermediários, apresentada neste artigo, é buscá-los nas camadas
de iso-eficiência, que representam diferentes nı́veis de utilização da tecnologia.

2

Formulação do modelo DEA com soma de outputs constante

A formulação clássica do modelo do envelope DEA BCC com orientação a outputs, usa para
cada DMU o Problema de Programação Linear (PPL) apresentado em (I). Neste PPL, para a
DMU o em análise, a eficiência é dada por 1/ho ; xj representam os inputs; yj são os outputs;
λj representam a contribuição da DMU j para a projecção da DMU o na fronteira. Esta
projecção na fronteira de eficiência é o alvo a determinar.
max ho
sa
P
λj x j ≤ x o
j

h o yo ≤
P
j

P
j

(I)

λ j yj

λj = 1

λj ≥ 0

A formulação geral do Modelo DEA com Ganhos de Soma Zero (DEA-GSZ) que, como
descrito na primeira secção, considera a soma dos outputs constante, é a apresentada em (II)
(Gomes et al., 2001) [9].
max hRo
sa
P
λj x j ≤ x o
j

hRo yo ≤

P
j

P
j

(II)

λ j yj 0

λj = 1

λj ≥ 0

Nesta formulação, a unidade em análise é igualmente a DMU o. h Ro é o inverso da eficiência
de DMU o no modelo DEA-GSZ; xj e yj são valores originais dos inputs e dos outputs, respectivamente; yj 0 são novos outputs das DMUs restantes, considerando-se a perda de outputs devido ao ganho pela DMU o;! λj são as contribuições das DMUs na projecção eficiente;
z

z = hRo yo − yo =

P

j6=o

yj − yj 0 é quanto a DMU o precisa ganhar para atingir a fronteira.

As variáveis de decisão são λj , hRo , yj 0 = fj (hRo ).
As soluções deste problema podem diferir dependendo da estratégia de redução de outputs
adoptada, ou seja, da forma como as funções yj 0 = fj (hRo ) forem definidas. Uma estratégia
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hRoyo
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I
Figura 1: Representação da estratégia de redução proporcional de output das DMUs j, j

6=

o.

em que a retirada da quantidade de outputs seja a mesma para todas as DMUs aparenta
ser uma escolha equitativa, sem nenhuma necessidade de formular hipóteses que indiquem
uma linha de acção mais especifica. No entanto, esta estratégia traz sérios problemas quando
existem DMUs com baixos valores para os outputs. Nestes casos, corre-se o risco de criar,
artificialmente, situações em que surgem outputs negativos. A estratégia de igual redução
z
≤ min(yj ).
(Gomes et al., 2001) [9] só pode ser usada sem problemas nos casos em que n−1
Para evitar estas situações será usada estratégia de redução proporcional ao nı́vel de output
de cada DMU. O uso desta estratégia é justificado porque, além de também evitar hipóteses
mais discricionárias, permite contornar a não linearidade do modelo DEA-GSZ, com a proposição e prova de dois teoremas, que permitem o uso de uma única equação para sua resolução.
Além disso, em situações semelhantes na Programação Linear Multiobjectivo (Korhonen e
Syrjänen, 2001), é defendida a preferência pela mudança proporcional. Evidentemente esta
estratégia também possui seus inconvenientes, como o de não respeitar situações de sólida
implantação de uma DMU em um determinado mercado. Ainda assim, para uma primeira
abordagem, esta é a estratégia mais conveniente.

2.1

Estratégia de redução proporcional ao nı́vel de output das DMUs j, j 6= o

Nesta estratégia a DMU o busca ganhar z unidades de output. A redução do nı́vel de output
das outras DMUs é proporcional, ou seja, aquelas com menor nı́vel de output perdem menos,
e as com maior nı́vel de output perdem mais, mantendo-se a condição de a soma das perdas
ser igual ao que será ganho pela DMU o.
A Figura 1 representa, para o caso bidimensional, a nova fronteira gerada a partir desta
estratégia. A fronteira superior representa a fronteira do modelo clássico; a inferior representa a nova fronteira considerando-se redução proporcional de outputs de todas as DMUs,
exceptuando-se a DMU o, que ganha a soma das perdas para tornar-se eficiente.
y z
A perda de output para uma DMU j, j 6= o, é representada por Pj y . Como z =
j

j6=o
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yo (hRo − 1), tem-se que a perda de output da DMU j é

yj yoP
(hRo −1)
.
yj
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Aplicando-se estes resul-

j6=o

tados ao modelo geral (II), obtém-se o modelo (III).
max hRo
sa
P
λj x j ≤ x o
j

hRo yo ≤
P
j

P
j

λj = 1





yo (h
PRo −1) 
yj

λ j yj  1 −

(III)

j6=o

λj ≥ 0

O termo 1 −

yo (h
PRo −1)
yj

será denominado “Coeficiente de Redução” (CR).

j6=o

Este é um problema
de Programação
Não Linear, devido à restrição



hRo yo ≤

P
j

λj yj 1 −

yo (h
PRo −1) .
yj

A não linearidade não é uma caracterı́stica grave, já que ao

j6=o

usar-se o facto de que a fronteira eficiente é composta pelas mesmas DMUs nos casos clássico e
de GSZ, sabe-se a priori que todas as DMUs que não pertençam ao conjunto de referência da
DMU o apresentarão λj = 0. Assim, o número de variáveis do problema fica consideravelmente
reduzido e, em certos casos, pode ser resolvido analiticamente com o emprego de técnicas de
Cálculo Diferencial. Em casos mais complexos, no entanto (por exemplo, DMU ineficiente
com número de DMUs de referência superior a dois), estas técnicas tornam-se extremamente
árduas. É então necessária outra técnica de resolução do modelo DEA-GSZ, que é obtida
através dos Teoremas demonstrados a seguir.

2.2

Teorema da igualdade das contribuições das DMUs de referência

No modelo DEA-GSZ em que seja adoptada uma estratégia que não altere a composição da
fronteira eficiente (excepto pela DMU que busca o alvo), o valor da contribuição das DMUs j
( λj ), j 6= o, é igual ao seu valor no modelo DEA clássico.
Prova:
A Figura 2 mostra um trecho da fronteira para o caso bidimensional. A demonstração é
análoga para casos multidimensionais, substituindo-se rectas por planos ou hiperplanos e suas
respectivas equações.
A DMU o tem como referências as DMUs A e B no modelo DEA clássico, com alvo igual
ao nı́vel de output da DMU virtual C. No modelo DEA-GSZ, a DMU o terá alvo igual ao nı́vel
de output da DMU virtual C 0 . As equações das rectas suporte destes trechos das fronteiras
original e deslocada são apresentadas em (IV) e em (V), respectivamente.
yC =

yB −yA
xB −xA

yC0 =

yB0 −yA0
xB0 −xA0

(xC − xA ) + yA
(xC0 − xA0 ) + yA0

(IV)
(V)
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O
B

yB
C

yC
yB’

B’

yC’
yA

A

C’

yA’
A’
yo

o
xA = xA’

xo = xC = xC’

xB = xB’

I

Figura 2: Manutenção das contribuições.
Da definição de contribuição das DMUs de referência na formação do alvo da DMU em
análise, têm-se as equações (VI) e (VII).
yC = y B λ B + y A λ A
yC0 = yB0 λB0 + yA0 λA0

(VI)
(VII)

C −xA
Ao compararem-se (IV) e (V) com (VI) e (VII), tem-se que λB = xxB
−xA (λA = 1 − λB )
xC0 −xA0
e λ0B = xB0 −xA0 (λA0 = 1 − λB0 ). Como xA = xA0 , xB = xB0 e xC = xC0 , então λB = λB0 e
λA = λA0 , q.e.d..

Este teorema aplica-se em particular ao caso de uma estratégia de redução proporcional,
já que não são retiradas DMUs da fronteira eficiente.

2.3

Teorema da determinação do alvo

O alvo da DMU em análise no modelo DEA-GSZ de estratégia proporcional é igual ao alvo no
caso clássico multiplicado pelo coeficiente de redução.
Prova:
O alvo da DMU o no modelo DEA-GSZ é representado pela equação (VII) que, pelo
teorema da igualdade das contribuições, pode ser rescrita como a equação (VIII).
yC0 = yB0 λB + yA0 λA

(VIII)
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Com estratégia proporcional, yA0 = yA CR e yB0 = yB CR, e ao considerar-se o valor de CR,
tem-se a equação (IX), na qual j ∗ é conjunto referência da DMU o, λ∗j e h∗o são soluções óptimas
do modelo DEA BCC clássico orientado a outputs, que mostra que o alvo no modelo DEA-GSZ
o
proporcional (expresso pelo 1 termo da equação) é igual ao alvo clássico multiplicado pelo
CR, q.e.d..
hRo yo =

P
j∗



λ∗j yj 1 −



yo (h
PRo −1) 
yj
j6=o



= h∗o yo 1 −



yo (h
PRo −1) 
yj

(IX)

j6=o

Este teorema permite calcular a eficiência e os alvos das DMUs sob o modelo DEA-GSZ
proporcional em duas etapas:
1. Correr o modelo DEA BCC clássico, orientado a outputs. Obter os valores dos outputs
das DMUs de referência e os valores das contribuições ou da eficiência.
2. Com os valores anteriores, resolver a equação (IX).

3

Cooperação entre DMUs

Nas secções anteriores foi modelada a situação em que uma única DMU busca a fronteira eficiente. Entretanto, em casos reais há a possibilidade de mais de uma DMU procurar maximizar
a eficiência, o que pode ser feito em competição ou cooperação. Este artigo trata apenas do
caso de um número de DMUs que formam um grupo de cooperação.
No paradigma do DEA-GSZ, a busca em cooperação significa que as DMUs deste grupo
tentam retirar determinada quantidade de output apenas das DMUs não pertencentes ao grupo.
A Figura 3 ilustra as ideias expostas, com as DMUs A e B em cooperação.
Para este caso, o modelo DEA-GSZ é expresso pelo Problema Bi-objectivo Não Linear
apresentado em (X), no qual j ∗ é o conjunto de referência da DMU A; j ∗∗ é o conjunto de
referência da DMU B; yj 0 são os novos valores de output.
max hRA
max hRB
sa
P
λj x j ≤ x A
j∗
P

j∗∗

λj x j ≤ x B

hRA yA ≤
hRB yB ≤
P

j∗
P

j∗∗

λj = 1

P
j∗

P

λj y0j

j∗∗

(X)

λj y0j

λj = 1

λj ≥ 0
Para o caso de uma estratégia qualquer de redução, o modelo (X) deve ser resolvido com o
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I
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Figura 3: Busca de eficiência em cooperação.
uso de técnicas de Programação Não Linear Multiobjectivo. Problemas deste tipo conduzem
frequentemente ao uso de metaheurı́sticas, como em Gomes et al. (2002) e Pires et al. (2002).
No entanto, para a estratégia de redução proporcional, prova-se que o modelo é reduzido a
um modelo de Programação Não Linear Mono-objectivo. Para tal, é necessário o seguinte
teorema.

3.1

Teorema da proporcionalidade das eficiências em estratégia proporcional

Considere-se o problema de várias DMUs em cooperação na busca de alvos com estratégia
proporcional. As eficiências das DMUs no modelo DEA-GSZ são directamente proporcionais
às suas eficiências no modelo DEA clássico.
Prova:
Não há perda de generalidade em considerar-se apenas duas DMUs em cooperação, como
as DMUs A e B da Figura 3. Para a estratégia proporcional, cada DMU j, j 6= A, B, perde
yj z
P
quantidade de output
, proporcional ao valor de seu output. A perda de output de
y
j

j6=A,j6=B

todas as DMUs fora do grupo de cooperação é igual a

P

j6=A,j6=B

soma dos ganhos. Se

P

j6=A,j6=B

yj z
P

yj

yj z
P

yj

, onde z corresponde à

j6=A,j6=B

= S, as parcelas ganhas por A e por B correspondem,

j6=A,j6=B

respectivamente, aos valores qS e (1 − q) S. Pelo Teorema da Determinação do Alvo, tem-se
para a DMU A, hRA yA = CR (hA yA ) e para a DMU B, hRB yB = CR (hB yB ). Fazendo-se o
RA
quociente entre estes termos, hhRB
= hhBA = q, q.e.d..
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O número não negativo q pode ser definido como a proporção de aumento de output entre
as DMUs A e B.
Corolário
Considere-se o problema de várias DMUs em cooperação na busca de alvos com estratégia
proporcional. O Problema de Programação Não Linear Multiobjectivo é reduzido a um Problema de Programação Não Linear Mono-objectivo.
Como hRB = qhRA , o modelo (X) é convertido no modelo (XI) que possui uma única
função objectivo.
max hRA
sa
P
λj x j ≤ x A
j∗
P

j∗∗

λj x j ≤ x B

hRA yA ≤

P
j∗

qhRA yB ≤
P

j∗
P

j∗∗

λj = 1

λj y0j

P

j∗∗

(XI)

λj y0j

λj = 1

λj ≥ 0
Sendo zA o acréscimo de output da DMU A e zB o da DMU B, z é igual à soma dos ganhos,
ou seja, z = zA + zB . Como zA = yA (hRA − 1), zB = yB (hRB − 1) e hRB = qhRA , z tem o
valor de z = hRA (yA + qyB ) − (yA + yB ). A perda de output de cada DMU j, j 6= A, B, é,
assim representada pela expressão (XII).
yj [hRA (yA +qy
P B )−(yA +yB )] , ∀j
yj

6= A, B,

∀j 6= A, B

(XII)

j6=A,j6=B

Ao substituir-se (XII) em (XI), resulta (XIII), onde as variáveis de decisão são h RA e λj .
max hRA
sa
P
λj x j ≤ x A
j∗
P

j∗∗

λj x j ≤ x B

hRA yA ≤

P
j∗

qhRA yB ≤
P

j∗
P

j∗∗

λj = 1
λj = 1

λj ≥ 0



λ j yj  1 −

P

j∗∗





[hRA (yA +qy
PB )−(yA +yB )] 
yj

λ j yj  1 −

j6=A,j6=B



[hRA (yA +qy
PB )−(yA +yB )] 
yj
j6=A,j6=B

(XIII)
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Este modelo pode ser facilmente generalizado para o caso de o conjunto de DMUs em
cooperação ter cardinalidade superior a 2.
Para o caso geral, a equação que representa o Teorema da Determinação do Alvo é apresentada em (XIV), na qual W é conjunto das DMUs em cooperação e q ij = hi/hj .


hRi = hi 1 −

4
4.1

P

[yj (qij hRi −1)]

j∈W

P

j ∈W
/

yj




(XIV)

Busca sequencial de alvos intermediários
Alvos intermediários em modelos DEA clássicos

Atingir os alvos determinados pelos modelos DEA é uma tarefa que pode encontrar barreiras
práticas. Uma determinada DMU que busca eficiência pode não ser capaz de alcançar aquele
alvo que lhe é atribuı́do. Na literatura existem algumas propostas para solucionar esta dificuldade, ao auxiliar na busca por alvos alternativos situados na fronteira eficiente, com o uso de
Programação por Metas (Athanassopoulos, 1995, Athanassopoulos et al., 1999), Programação
Linear Multiobjectivo (Angulo-Meza, 2001, Tavares, 1998, Joro, 1998) e outras abordagens
(Thanassoulis e Dyson, 1992). Todas estas proposições tomam como base os modelos DEA
clássicos e buscam os alvos na fronteira eficiente.
Uma nova abordagem para a busca de alvos é descrita neste artigo: a busca de forma
sequencial, nas camadas de iso-eficiência. Considera-se que uma DMU é capaz de promover
mudanças em suas práticas de gestão de forma gradual. As vantagens desta abordagem residem
em possibilitar à unidade aprender com o processo e incorporar as mudanças nas práticas de
gestão para melhoria do nı́vel de utilização da tecnologia disponı́vel. Ou seja, a unidade pode
obter metas em curto prazo mais realistas. Os alvos intermediários, atingidos em sequência,
estão localizados nas camadas de iso-eficiência, portanto, abaixo da fronteira eficiente.
As camadas de iso-eficiência são obtidas da seguinte forma: as DMUs com 100% de
eficiência formam a camada 1. Essas DMUs são, então, retiradas do conjunto de análise e
corre-se novamente o modelo DEA. As DMUs eficientes neste subconjunto formam a camada
2. O processo repete-se até que todas as DMUs tenham sido retiradas do conjunto inicial.
Na literatura, as camadas de iso-eficiência são utilizadas para obter uma forma alternativa de
ordenação e divisão em classes em DEA (Barr et al., 2000, Tavares, 1998).

4.2

Busca sequencial de alvos intermediários em modelos DEA-GSZ

A aplicação de busca sequencial descrita, quando aplicada aos modelos com soma de outputs
constante, gera propriedades matemáticas adicionais a seguir detalhadas.
Durante a busca sequencial todas as camadas de iso-eficiência apresentam deslocamentos
com redução do nı́vel de output, sempre que uma ou mais DMUs busquem um alvo na camada
seguinte. Este processo pode ser levado ao ponto em que todas as DMUs pertençam a uma
única camada, promovendo, assim, a uniformização da fronteira. A fronteira uniformizada
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Figura 4: DMU A ao buscar o alvo na camada seguinte no modelo DEA-GSZ.

estará localizada em nı́veis inferiores aos da fronteira DEA do modelo clássico. Esta situação
pode ser vista como “ideal” por órgão reguladores, que desejem cooperação entre suas unidades.
A Figura 4 representa a busca sequencial de alvos intermediários para uma única DMU,
no caso bidimensional com o paradigma DEA-GSZ. A0 e A00 são, respectivamente, o alvo da
DMU A no modelo clássico e no modelo DEA-GSZ na camada L-1.
Os modelos DEA-GSZ, de busca de alvos na fronteira eficiente, continuam válidos para
busca de alvos nas camadas de iso-eficiência. Exceptua-se o valor das eficiências que, neste
caso, são calculadas em relação à camada alvo. Os teoremas demonstrados anteriormente
permanecem válidos e, assim, a equação de determinação dos alvos para uma única DMU
deslocando-se da camada Lpara a camada L-1 é apresentada em (XV).


L−1 
hL−1
1−
Ri = hi



yi (hL−1
Ri −1) 
P
yj

(XV)

j ∈i
/

Como anteriormente colocado, pode ocorrer de duas ou mais DMUs associarem-se em
cooperação para a busca de eficiência no DEA-GSZ sequencial. Os alvos estarão localizados
nas camadas de iso-eficiência. A Figura 5 mostra as DMUs A e B, localizadas na camada
L, actuando em cooperação, ao buscar alvos na camada L-1. Neste caso as DMUs A e B
pertencem à mesma camada de iso-eficiência, podendo também ocorrer a associação de DMUs
localizadas em diferentes camadas.
De forma análoga à busca de alvos na fronteira eficiente com soma de outputs constante,
tem-se um modelo multiobjectivo, que pode ser resolvido pela equação (XVI), desde que seja
adoptada estratégia proporcional. A adopção desta estratégia garante a validade dos teoremas
anteriores. Em (XVI), W é conjunto das DMUs em cooperação e q ij =

hi
hj

L−1

.
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Figura 5: DMUs A e B buscando eficiência em cooperação no modelo DEA-GSZ, com alvos na camada
seguinte.


L−1 
1−
hL−1
Ri = hi

P

[yj (qij hL−1
Ri −1)]

j∈W

P

yj

j ∈W
/




(XVI)

Apesar de a equação (XVI) não impor restrição quanto às camadas de localização das
DMUs do conjunto W (conjunto de DMUs em cooperação), podem ocorrer problemas se uma
DMU for referência de outra na camada alvo.

4.3

Exemplo numérico

Para ilustrar os conceitos aqui desenvolvidos apresenta-se um exemplo hipotético para um
conjunto de 9 DMUs, com dois inputs e um output, que deve ter soma constante (21,5). A
Tabela 1 mostra os dados utilizados neste exemplo.
As DMUs do exemplo dividem-se em três camadas de iso-eficiência:
• Camada 1 (fronteira eficiente): DMUs A, B e C;
• Camada 2: DMUs D, E e F ;
• Camada 3: DMUs G, H e I.
Em uma primeira etapa, as DMUs G, H e I formam um conjunto de cooperação em busca de
alvos na Camada 2, com eficiência 66,7%, 80,0% e 84,7% em relação a esta camada. Se não
fosse considerada a restrição de a soma dos outputs ser constante, os alvos de G, H e I seriam,
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Tabela 1: Dados para o exemplo numérico.
DMU
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Input 1
1,0
2,0
3,0
1,0
2,0
3,0
1,0
2,0
3,0

Input 2
1,0
3,0
3,0
1,0
2,0
3,1
1,1
3,0
3,0

Output
2,0
3,0
4,0
1,5
2,5
3,0
1,0
2,0
2,5

Tabela 2: Resultados da 1a etapa de busca sequencial de alvos.

Camada 1

Camada 2

DMU
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Output
1,9
2,8
3,7
1,4
2,3
2,8
1,4
2,3
2,8

respectivamente, 1,50, 2,50 e 2,95. Aplicando-se a equação (XV) são obtidos os resultados
apresentados na Tabela 2.
Procedendo-se a uma nova iteração, com o conjunto W constituı́do pelas DMUs D, E, F ,
G, H e I, obtêm-se os resultados mostrados na Tabela 3, com todas as DMUs eficientes. Esta
é a situação de fronteira uniformizada, que pode ser usada para emitir directrizes de polı́ticas
públicas, nos casos em que várias unidades atendam a uma demanda constante.
Ressalta-se que nas Tabelas 2 e 3 a restrição de a soma dos outputs ser constante é satisfeita
(soma igual a 21,5).

5

Conclusões

A constatação de que os modelos clássicos não consideram a existência de um número limitado
de unidades de output, tornou necessário o desenvolvimento de um modelo DEA no qual a
soma dos outputs seja constante, ou seja, a soma lı́quida dos ganhos deve ser zero. Este
modelo, denominado Modelo DEA com Ganhos de Soma Zero (DEA-GSZ ), foi desenvolvido
neste artigo para a estratégia de redução proporcional, no qual os valores das eficiências são
sempre maiores e os dos alvos menores daqueles encontrados no modelo DEA BCC clássico. A
estratégia proporcional, embora tenha limitações, é uma primeira abordagem para o modelo
DEA-GSZ e possibilita a obtenção de resultados matemáticos que poderão ser usados em
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Tabela 3: Resultados da 2a etapa de busca sequencial de alvos.

Camada 1 ou
Fronteira Uniformizada

DMU
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Output
1,6
2,4
3,2
1,6
2,4
3,2
1,6
2,4
3,2

outras abordagens.
O caso geral de várias DMUs a buscar eficiência em cooperação conduz a um modelo
de optimização multiobjectivo não linear. Os teoremas demonstrados neste artigo permitem
uma grande simplificação deste modelo, que reduz-se à resolução de uma, ou mais, equações
algébricas lineares. Deve-se enfatizar que o uso do factor de proporcionalidade q não é uma
opção dos autores. É uma decorrência da adopção da estratégia de redução proporcional. A
exploração directa do modelo multiobjectivo não linear poderá conduzir a resultados interessantes, mas só pode ser efectuada com a adopção de outras estratégias de redução do nı́vel de
output.
O estabelecimento de uma busca sequencial por alvos apresenta a vantagem gerencial de
permitir que as unidades possam obter metas em curto prazo mais realistas. Do ponto de vista
matemático, a busca sequencial fornece os meios para, no modelo DEA-GSZ, determinar uma
situação ideal de fronteira uniformizada.
Um resultado importante é o facto de os dois problemas tradicionais em DEA (determinação
da fronteira e busca de alvos) ficarem estreitamente acoplados no modelo DEA-GSZ, ou seja,
a simples busca por eficiência altera a forma da fronteira.
Este novo modelo proposto apresenta um amplo potencial de aplicações práticas e novos
desenvolvimentos teóricos, como:
• Análise simultânea de mais de um output, com e sem restrições aos pesos;
• DMUs que buscam a fronteira em competição;
• Considerar a possibilidade de redução de inputs para as DMUs que tiveram redução no
nı́vel de output, o que provocaria o deslocamento destas DMUs ao longo das camadas de
iso-eficiência.
Entre as aplicações, além da já citada avaliação de eficiência em eventos desportivos com
premiação total constante, exemplificada pelas olimpı́adas, podem-se citar:
• Avaliação de eficiência em eleições, considerando-se o número constante de eleitores;
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• Estudo de desempenho de companhias aéreas em mercado altamente competitivo para
uma rota de demanda considerada constante (por exemplo, ponte aérea Rio-São Paulo);
• Avaliar polı́ticas públicas municipais, que visem promover o acesso dos cidadãos ao ensino
superior, cujo total de vagas oferecidas é constante. Este estudo seria um refinamento
do modelo apresentado em Soares de Mello et al. (2001) [18].
Finalmente, os resultados obtidos podem ser facilmente estendidos para modelos com soma de
inputs constante, geometricamente equivalente a uma rotação de eixos, e pode ser aplicado à
redistribuição de recursos, como é o caso de funcionários estáveis em empresas públicas.

6
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Abstract
This paper presents a genetic algorithm for the Resource Constrained Project Scheduling Problem (RCPSP). The chromosome representation of the problem is based on random keys. The schedule is constructed using a heuristic priority rule in which the priorities
activities are defined by the genetic algorithm. The heuristic generates parameterized active schedules. The approach is tested on a set of standard problems taken from the
literature and compared with other approaches. The computation results validate the
effectiveness of the proposed algorithm.

Resumo
Neste artigo apresenta-se um algoritmo genético para o Problema do Sequenciamento
de Projectos com Recursos Limitados (RCPSP). A representação cromossómica utilizada
baseia-se em chaves aleatórias. O sequenciamento das actividades é feito com recurso a
uma heurı́stica baseada em prioridades definidas pelo algoritmo genético. A heurı́stica
gera sequenciamentos activos parametrizados. O algoritmo é testado num conjunto de
problemas padrão retirados da literatura da especialidade e é comparado com outras abordagens. Os resultados computacionais validam o bom desempenho do algoritmo em termos
de qualidade da solução.
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Figura 1: Exemplo de rede de projecto.

1

Introdução

O problema do sequenciamento de projectos com recursos limitados RCPSP pode ser descrito
da seguinte forma: um projecto consiste num conjunto de actividades J = {0, 1, 2, ..., n, n+1}
a sequenciar. As actividades 0 e n + 1 são fictı́cias, têm duração nula e correspondem ao inı́cio
e fim do projecto. As actividades estão interrelacionadas por dois tipos de restrições:
• Restrições de precedência que implicam que cada actividade j só pode ser sequenciada
após todas as suas actividades precedentes, Pj , terem sido concluı́das.
• Restrições de capacidade que implicam que uma actividade só pode ser sequenciada se
houverem recursos disponı́veis.
No problema RCPSP existem K tipos de recursos, representados pelo conjunto K ={1,...,k}.
Cada actividade tem uma duração definida por p j . Entre os instantes de inı́cio e de fim, cada
actividade j necessita de r j,k de cada recurso k e não pode ser interrompida. Cada tipo
de recurso dispõe de uma capacidade limitada R k em qualquer instante. Os parâmetros p j ,
r j,k e Rk são determinı́sticos; para as actividades de inı́cio e fim do projecto p 0 = p n+1 =0 e
r 0,k = r n+1,k =0 para qualquer recurso k . A resolução do problema do RCPSP consiste em
determinar os tempos de conclusão de cada actividade respeitando as relações de precedência e
capacidade disponı́vel de cada recurso, por forma a que a duração total do projecto makespan
seja minimizada.
Para ilustrar o problema RCPSP, descreve-se na Figura 1, um exemplo com K =2 recursos
e n=6 actividades. Os limites de capacidade dos recursos 1 e 2 são respectivamente 4 e 2.
Para este problema foi obtida uma duração total de 15 unidades de tempo. A Figura 2 ilustra
a utilização dos dois recursos para o plano final obtido.
Considere-se que F j representa o tempo de fim da actividade j . Um plano pode ser
representado por um vector de tempos de fim das actividades (F1 , F2 , ... , Fn ). O conjunto
de actividades que estão em processamento no instante t designam-se por actividades activas
em t , A(t).
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Figura 2: Exemplo de utilização dos recursos.
O modelo conceptual do problema RCPSP foi descrito por Christofides et al. (1987):

Min

(1)

Fn+1

Sujeito a:
Fl ≤ F j − p j
X

rj,k ≤ Rk

j = 1, ..., n + 1; l ∈ Pj
k ∈ K ; t≥0

(2)
(3)

j ∈ A(t)

Fj ≥ 0

j = 1, ... , n + 1

(4)

A função objectivo (1) minimiza o tempo de fim da última actividade, designada pela actividade n + 1, do projecto, minimizando a duração total do projecto. As restrições (2) impõem
as relações de precedência entre actividades e as restrições (3) limitam para cada recurso k
que as actividades em processamento não excedem a capacidade disponı́vel. Finalmente (4)
define as variáveis de decisão.

2

Revisão da Literatura

Na área dos algoritmos óptimos tem sido proposto por vários autores um vasto conjunto de
abordagens utilizando a técnica do “Branch and Bound”, salientam-se as contribuições de
Demeulemeester e Herroelen (1997), Sprecher (1997), Brucker et al. (1998), Klein e Scholl
(1998 a,b), e Mingozzi et al. (1998).
Blazewicz et al. (1983) demonstram que o problema RCPSP, é uma generalização do
problema clássico do jobshop o qual pertence à classe de problemas tipo NP-hard, justificando
assim o indispensável recurso a procedimentos baseados em heurı́sticas para a resolução de
problemas reais em tempo útil.
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As heurı́sticas que têm vindo a ser utilizadas para a resolução do problema do RCPSP
pertencem a uma das duas classes: a classe dos métodos baseados em regras de prioridade ou
a classe das abordagens baseadas em meta heurı́sticas, Kolisch e Hartmann (1999).
Os métodos baseados em regras de prioridade vão construindo um plano seleccionando
sucessivamente actividades de um conjunto de actividades disponı́veis até que todas as actividades estejam sequenciadas. Estes métodos são controlados tanto pelos esquemas de sequenciamento como pelas regras de prioridade. As regras de prioridade são utilizadas para
estabelecerem a ordem pela qual as actividades são seleccionadas e sequenciadas. Nesta classe
salientam-se as contribuições de Alvarez-Valdes e Tamarit (1989), Boctor (1990), Cooper (1976,
1977), Davis e Patterson (1975), Lawrence (1985), Kolisch (1996) e Kolisch e Hartmann (1999).
Os métodos baseados em meta-heurı́sticas começam com uma solução inicial e tentam
melhorá-la. A melhoria de uma solução é obtida transformando uma ou várias soluções noutras.
Os métodos que têm vindo a ser utilizados são os algoritmos genéticos, “simulated annealing”
e o pesquisa tabu. Nesta classe salientam-se as contribuições de Baar et al. (1998), Bouleimen
e Lecocq (1998, 2002), Hartmann (1998), Kolisch e Hartmann (1999). De referir ainda as
revisões de literatura nos trabalhos de Herroelen et al. (1998), Brucker et al. (1999), Klein
(1999) e Kolisch e Padman (2001).

3

Tipos de Sequenciamento

Existem os seguintes tipos de sequenciamentos:

• Sequenciamento Semi-activo: é um sequenciamento admissı́vel que assegura que cada
actividade é iniciada o mais cedo possı́vel (isto é, não existem tempos de inactividade
desnecessários).
• Sequenciamento Activo: é um sequenciamento admissı́vel que assegura que nenhuma
actividade pode ser iniciada mais cedo sem provocar um atraso noutras actividades ou
violar as restrições tecnológicas ou de recursos. Os sequenciamentos activos formam
um subconjunto dos semi-activos, isto é, um sequenciamento activo é necessariamente
semi-activo. De notar que a solução óptima pertence ao subconjunto dos activos.
• Sequenciamento Não-Atrasado: é um sequenciamento admissı́vel que assegura que
nenhum recurso fica inactivo quando pode iniciar o processamento de alguma actividade.
Estes sequenciamentos fazem parte do conjunto dos activos, logo, também são semiactivos.

Neste artigo utilizam-se sequenciamentos activos parametrizados de acordo com Gonçalves
e Beirão (1999). Este tipo de sequenciamentos permite apenas considerar sequenciamentos na
qual as actividades são atrasadas no máximo até um valor prédefinido.
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Esquemas de Geração de Planos

Os esquemas de geração de planos (Schedule Generation Schemes, SGS) são a parte nuclear das
heurı́sticas para a geração de soluções do problema do RCPSP. O SGS constrói um plano baseado numa estratégia de programação para a frente (forward planning), isto é, cada actividade
só é sequenciada após todas as suas predecessoras estarem concluı́das.
Existem dois tipos de SGS:
• SGS Série - baseado no incremento do número de actividades programadas.
• SGS Paralelo - baseado no incremento do tempo;
Seguidamente descrevem-se estes dois tipos de sistemas de geração de planos.

4.1

SGS Série

O SGS Série consiste em 1 ,...,n estágios, em cada um dos quais é sequenciada uma actividade
tendo em conta as relações de precedência das actividades e a capacidade dos recursos.
Cada estágio tem associado dois conjuntos. O conjunto das actividades sequenciadas S g ,
e o conjunto das actividades disponı́veis para sequenciamento
Dg = {j ∈ J \ Sg | Pj ⊆ Sg } .
Note-se que a reunião dos conjuntos Sg e Dg não representa todas as actividades J do problema
dado que existem actividades que ainda não estão disponı́veis, designadas por actividades nãodisponı́veis, que não podem ser sequenciadas no estágio g porque nem todas as suas actividades
predecessoras foram sequenciadas. Seja
RDk (t) = Rk (t) −

X

rj,k

j ∈ A((t))

a capacidade disponı́vel do recurso k no instante t e seja
CFg = {Fj | j ∈ Sg }
o conjunto de todos os tempos de fim das actividades já sequenciadas.
O pseudo-código do procedimento SGS Série pode ser descrito da seguinte forma:
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Inicialização : F0 = 0, S0 ={0},
Para g=1 até n Repetir
{
Calcular Dg , Fg , RD k (t) (para todos os recursos k e todos os tempos de fim em CF g )
Seleccionar uma actividade j ∈ Dg
Determinar o tempo de fim mais cedo da actividade j ignorando a
disponibilidade de recursos
F M Cj = M axl ∈ Pj {Fl } + pl
Determinar o tempo de fim da actividade j considerando a disponibilidade de recursos
Fj = M in { t ∈ [F M Cj − pj , ∞] ∩ CFg | rj,k ≤ RDk (τ ) ,
k ∈ K,
τ ∈ [t , t + pj [ ∩ CFg }
+ pj
Actualizar o conjunto das actividades já sequenciadas
Sg = Sg−1 ∪ { j}
}

O makespan do projecto será dado pelo maior dos tempos de fim das actividades predecessoras da actividade n + 1 , isto é, Fn+1 = M axl ∈ Pn+1 {Fl } .
A inicialização do algoritmo começa por atribuir à actividade j=0 um tempo de conclusão
igual a zero. No inı́cio de cada estágio, o conjunto das actividades disponı́veis D g , o conjunto
dos tempos de fim Fg , e as capacidades disponı́veis RD k (t), para cada tempo de fim t são
calculados. De seguida é seleccionada uma actividade j do conjunto das actividades disponı́veis
Dg .
O tempo de fim de cada actividade j é calculado considerando o tempo de fim mais cedo
- FMC j -, das suas actividades predecessoras e a disponibilidade de recursos.
Com vista a ilustrar a aplicação do SGS Série apresenta-se na tabela 1 o plano obtido pelos
sucessivos estágios.

4.2

SGS Paralelo

O esquema de geração de planos baseado no SGS paralelo, que apenas constrói sequenciamentos nãoatrasados (Kolisch (1996)), utiliza o incremento de tempo. Para cada estágio g, existe
um tempo de sequenciamento tg . As actividades que já foram sequenciadas até ao estágio g,
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Tabela 1: Exemplo de aplicação do SGS Série à rede de projecto da Figura 1.
g
Dg
j

1
{1,2}
1

2
{2}
2

3
{3,4}
4

4
{3,6}
6

5
{3}
3

6
{5}
5

pertencem ao conjunto Cg ou ao conjunto Ag . O conjunto Cg representa todas as actividades que foram concluı́das até tg Cg = {j ∈ J|Fj ≤ tg }. O conjunto das actividades activas
(actividades em curso) é representado por Ag .
As actividades que estão disponı́veis para serem seleccionadas e sequenciadas estão representadas no conjunto de actividades Dg . A capacidade disponı́vel de cada recurso k no instante
tg é dada por RD k (tg ).
O pseudo-código do procedimento SGS Paralelo pode ser descrito da seguinte forma:

Inicialização: g=0, tg =0, A0 ={0}, C0 ={0}, RD k (0)= Rk
Enquanto |Ag U Cg

|

<= n Repetir

{
Passo 1:
g := g + 1
tg = M inj ∈ Ag {Fj }
Calcular Cg , Ag , RD k (tg ), Dg
Passo 2:
Enquanto Dg

6= {} Repetir

{
Seleccionar j

∈

Dg

Fj = t g + p j
Calcular Ag , RD k (tg ), Dg
}
}

O makespan do projecto será dado pelo maior dos tempos de fim das actividades predecessoras da actividade n + 1, isto é, Fn+1 = M axl ∈ Pn+1 {Fl } .
Na inicialização do SGS Paralelo o tempo de sequenciamento tg é 0, atribui-se a actividade
de inı́cio aos conjuntos C0 e A0 e calcula-se a capacidade disponı́vel para cada recurso k. Cada
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Tabela 2: Exemplo de aplicação do SGS paralelo ao exemplo da Figura 1.
g
tg
Dg
j

1
0
{1,2}
1

1
0
{2}
2

2
3
{}

3
4
{3,4}
4

3
4
{3}
3

4
6
{6}

5
10
{5, 6}
5

6
11
{6}
6

estágio, consiste em dois passos:
1. Determinação do próximo tempo de sequenciamento tg e dos conjuntos associados Cg ,
Ag , Dg e RD k (tg ).
2. Sequenciamento das actividades disponı́veis para as quais existem recursos k necessários.
De observar que este esquema de geração de planos pode ter menos de n estágios, mas
tem exactamente n actividades a seleccionar e sequenciar.
A tabela 2 ilustra a aplicação do SGS paralelo ao exemplo da Figura 1. A Figura 2 representa
a respectiva utilização de recursos.

5

Nova Abordagem

A nova abordagem apresentada neste artigo combina um algoritmo genético com um procedimento que gera sequenciamentos activos parametrizados. Em termos gerais a abordagem
consiste nas seguintes duas fases:
• A atribuição de prioridades e tempos de espera às actividades. Esta fase é realizada
com recurso ao algoritmo genético que define e faz evoluir (melhorar) as respectivas
prioridades e tempos de espera;
• A construção do plano. Esta fase faz uso das prioridades e tempos de espera definidas na
primeira fase e recorrem a um esquema de geração de planos do tipo paralelo modificado
para construir planos activos parametrizados.
Nas secções seguintes serão apresentados detalhes da abordagem.

5.1

Sequenciamentos Activos Parametrizados

Dado que o conjunto dos planos activos é extremamente elevado e que inclui um elevado número
de soluções de má qualidade (devido aos grandes tempos de espera permitidos), optou-se por
reduzir o número de planos activos considerados na pesquisa, limitando apenas àqueles que não
excedem determinado valor do tempo de espera, designados planos activos parametrizados.
Embora a utilização de planos activos parametrizados seja vantajosa na eliminação de
soluções de má qualidade poderá eventualmente excluir o espaço que contém a solução óptima.
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Activos Parametrizados
Semi-Activos
Activos
NãoAtrasados

1 × Factor de Espera

Semi-Activos
Activos
NãoAtrasados

2 × Factor de Espera

Figura 3: Espaço de soluções do algoritmo de geração de sequenciamentos.
Com vista a reduzir a possibilidade de exclusão da solução óptima do espaço de soluções, optouse por escolher tempos de espera máximos relativamente elevados, isto é, 1.5 × duração da
actividade mais longa (ver §5.2.1) .
A Figura 3 mostra onde se situa, relativamente às classes de sequenciamentos Semi-Activos,
Activos e Não-Atrasados, o espaço de soluções que o algoritmo desenvolvido permite gerar.
O espaço de soluções que o algoritmo permite gerar, pode ser mais ou menos abrangente,
dependendo de um factor (tempo) de espera.
Na geração de sequenciamentos não-atrasados são consideradas disponı́veis para sequenciamento no instante t todas as actividades que possam ser iniciadas nesse instante. No
sequenciamento activo parametrizado foi incorporado um factor de espera que permite considerar como disponı́veis para sequenciamento no instante t, todas as operações que possam ser
iniciadas até t + factor espera.
À variação do factor de espera corresponde uma diminuição ou aumento do espaço de
soluções (ver Figura 3). Um valor nulo para o factor de espera significa que o espaço de
soluções está restrito aos sequenciamentos não-atrasados.

5.2

Algoritmo Genético

Os algoritmos genéticos são baseados nos mecanismos de selecção natural e da genética e
foram introduzidos por Holland (1975). Os algoritmos genéticos são normalmente usados para
resolver problemas de pesquisa e optimização.
Na teoria da evolução natural sobrevivem os indivı́duos mais aptos. A cada indivı́duo
(cromossoma) de uma população está associado um conjunto de genes, que representa o seu
valor ou mérito. Quanto mais apto estiver um indivı́duo para a sobrevivência maior será o seu
mérito.

188
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Os mecanismos naturais de preservação e evolução de uma população são a sua reprodução
e mutação. A reprodução tem por base o cruzamento (“crossover”) genético. Através de
mutação dos indivı́duos é possı́vel incluir diversidade numa espécie.
Os algoritmos genéticos utilizam os seguintes mecanismos:
• Selecção: consiste em seleccionar alguns dos melhores cromossomas para a população
seguinte;
• Cruzamento: consiste no cruzamento de cromossomas preferencialmente de elevado
mérito;
• Mutação: consiste em incluir diversidade numa população através da alteração dos
genes de alguns cromossomas.
Seguidamente apresenta-se o pseudo-código utilizado no algoritmo genético:

Algoritmo Genético
{
Gerar população inicial S t
Avaliar população S t
Enquanto critério de paragem não satisfeito Repetir
{
Seleccionar elementos de S t a colocar em S t+l
Cruzar elementos de S t e colocar em S t+l
Mutação de novos elementos e colocar em S t+l
Avaliar nova população S t+l
St = S t+l
}
}

5.2.1

Representação Cromossómica e Descodificação

O algoritmo genético utilizado usa chaves aleatórias (”random keys”) como método de representação (codificação) de soluções em vez da codificação binária tradicional. Esta metodologia
foi proposta por Bean (1994) e consiste na atribuição de números aleatórios, compreendidos
entre 0 e 1, aos genes que constituem os cromossomas.
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Na abordagem apresentada neste artigo cada cromossoma (solução) é composto por 2n
genes onde n representa o número de actividades.
Cromossoma = ( gene1, ... , genen , genen+1, ... , gene2n )

Prioridades

Tempos de Espera

Os primeiros n genes são usados para obter as prioridades de cada actividade de acordo a
seguinte expressão:
Prioridade j = Gene j .
Os genes de n+1 até 2n são usados para determinar os factores de espera de cada actividade
jsegundo a seguinte expressão:
fEspera j =Gene n+j × 1.5 × MaxTempoProc
na qual MaxTempoProc é o maior tempo de processamento das actividades.

5.3

Estratégia Evolutiva

Inicialmente é gerada aleatoriamente uma população de cromossomas. Esta população será
posteriormente transformada através da aplicação dos operadores genéticos. A reprodução é
conseguida usando uma estratégia elitista, Goldberg (1989) na qual os melhores indivı́duos de
uma população são copiados para a geração seguinte. A vantagem desta estratégia é garantir
que a melhor solução vá melhorando monotonicamente de geração para geração.
O operador de cruzamento adoptado é do tipo uniforme parametrizado, Spears e DeJong
(1991), em vez dos tradicionais cruzamentos simples, duplo ou multi-ponto. Neste tipo de
cruzamento são escolhidos aleatoriamente dois cromossomas da população (incluindo os cromossomas que foram seleccionados para pertencerem à geração seguinte) para darem origem a
um cromossoma filho, e para cada gene é determinado qual o progenitor que contribuirá com
o seu valor para o gene do filho. É definida uma probabilidade de escolha, e para cada gene é
gerado um número aleatório entre 0 e 1. Se o número gerado for inferior ou igual à probabilidade de escolha, é escolhido o gene do primeiro progenitor, caso contrário será escolhido o do
segundo progenitor. Suponhamos que a probabilidade de escolha é 0.8, a Figura 4 exemplifica
o processo de cruzamento de dois cromossomas:
O operador de mutação, em vez da mutação gene a gene com baixa probabilidade, emprega
o conceito de imigração. Em cada geração são gerados novos membros a partir da mesma
distribuição utilizada para a geração da população inicial. Este processo evita a convergência
prematura de uma população.
A Figura 5 exemplifica o processo de transição de uma geração para a seguinte.
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Cromossoma Progenitor 1
Cromossoma Progenitor 2
Valores gerados

0,32 0,77 0,53 0,85
0,26 0,15 0,91 0,44
0,58 0,89 0,72 0,25
< 0.8 > 0.8 < 0.8 < 0.8
0,32 0,15 0,53 0,85

Cromossoma Filho

Figura 4: Exemplo de um cruzamento.

Geração Actual

Geração Seguinte
Copia Melhores

Cruzamento

Gerados Aleatóriamente

Figura 5: Transição de geração.
Slide - 12
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Testes de Desempenho

Este capı́tulo apresenta os resultados obtidos pelo algoritmo GAPS (Genetic Algorithm for
Project S cheduling). Na tabela 3 apresentam-se os resultados comparativos com as heurı́sticas
apresentadas em Hartmann e Kolisch (2000).
No estudo comparativo são utilizados os conjuntos de problemas J30, J60 e J120 de Kolisch
et al. (1998). Os conjuntos J30 e J60 consistem cada em 480 problemas e o conjunto J120
consiste em 600 problemas. Cada problema é constituı́do por um projecto que tem 30, 60 e
120 actividades respectivamente para os conjuntos de problemas J30, J60 e J120.
Na resolução destes problemas o algoritmo genético usou a seguinte configuração:
• População = 2 x número de actividades do problema
• 10% de selecção elitista
• 20% de mutação
• 0.7 para a probabilidade de cruzamento
• 10 sementes
• Critério de minimização: makespan
• Critério de paragem: 1000 gerações
A tabela 3 apresenta os resultados experimentais obtidos para os problemas dos conjuntos
J30, J60 J120. Nos problemas do conjunto J30 a medida utilizada foi o desvio médio percentual
do makespan em relação ao valor óptimo (DOP T ). Nos problemas dos conjuntos J60 e J120
foram utilizados o desvio médio percentual em relação à melhor solução obtida pelas outras
heurı́sticas (DM S ) e o desvio médio percentual em relação a um limite inferior calculado por
Hartmann e Kolisch (2000) (DLI ).
Para os problemas do conjunto J30 o algoritmo GAPS obteve DOP T = 0.10. Este valor é
inferior em cerca de 57% relativamente ao valor DOP T = 0.23 obtido pelo algoritmo que mais
se aproxima (SA-activity list).
Para os problemas do conjunto J60, o algoritmo GAPS obteve DM S = 0.26 e DLI =
11.62. De notar que estes valores são inferiores em 21% e em 2% respectivamente em relação
aos valores DM S = 0.33 e DLI = 11.89, obtidos pelo algoritmo que mais se aproxima (GAactivity list).
Para os problemas do conjunto J120, o algoritmo GAPS obteve DM S = 0.58 e DLI =
36.10. De notar que estes valores são inferiores em 13% e em 2% respectivamente em relação
aos valores DM S = 0.67 e DLI = 36.74, obtidos pelo algoritmo que mais se aproxima (GAactivity list).
O algoritmo foi implementado em Visual Basic 6.0 e os testes computacionais foram realizados num computador com sistema operativo Windows Me e um processador AMD a 1.33
GHz. Os tempos médios para 1000 gerações por tipo de problema foram:
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Goncalves, Mendes
Hartmann (1998)
Bouleimen, Lecocq (1998)
Schirmer (1998)
Baar (1998)
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Kolisch (1996)
Hartmann (1998)
Kolisch (1995)
Hartmann (1998)
Kolisch (1996)
Kolisch (1996)
Kolisch (1995)
Leon, Ramamoorthy (1995)

J30
D OP T
0.10
0.25
0.23
0.44
0.44
0.52
0.53
0.56
1.00
1.12
1.28
1.29
1.48
1.59

J60
D LI
DMS
11.62 0.26
11.89 0.33
11.90
0.37
12.59
0.82
13.48
1.42
13.06
1.14
13.53
1.43
13.32
1.34
15.17
2.73
12.74
0.94
13.21
1.44
13.23
1.45
14.30
2.28
13.49
1.71

J120
D LI
DMS
36.10 0.58
36.74 0.67
37.68
1.64
38.70
2.04
40.45
3.10
38.75
3.87
42.25
4.31
47.61
8.19
38.49
1.66
38.77
2.11
41.84
2.10
43.05
5.22
40.69
3.53
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SGS
Paralelo Mod.
Série
Série
Série/Paralelo
Heuristica Especial
Série/Paralelo
Série
Série
Série
Série
Paralelo
Paralelo
Paralelo
Paralelo

Tabela 3: Resultados experimentais dos desvios médios percentuais.

Algoritmo
GAPS
GA - activity list
SA-activity list
Sampling - adaptative
TS - schedule scheme
Sampling – adaptative
Single pass/sampling - LFT
GA – random key
Sampling - random
GA – priority rule
Single pass/sampling – WCS
Single pass/ sampling – LFT
Sampling - random
GA – problem space
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Tabela 4: Tempo Médio de CPU para 1000 Gerações.
Tipo de Problema
Tempo Médio para 1000 Gerações

7

J30
8.78 s

J60
34.78 s

J120
164.35 s

Conclusões

Neste artigo apresenta-se um algoritmo genético para o Problema do Sequenciamento de Projectos com Recursos Limitados RCPSP. A representação cromossómica utilizada baseia-se em
chaves aleatórias. O sequenciamento das actividades é feito com recurso a uma heurı́stica
baseada em prioridades definidas pelo algoritmo genético. A heurı́stica gera sequenciamentos
activos parametrizados.
Os testes de desempenho do algoritmo, realizados com base no conjunto de problemas J30,
J60 e J120 apresentados em Kolisch et al. (1998), demostram que o algoritmo GAPS obtém
um desempenho significativamente superior quando comparado com as heurı́sticas apresentadas em Hartmann e Kolisch (2000).
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Abstract
In its basic form the vehicle routing problem (VRP) consists of serving a set of clients
with known locations and demands by a fixed fleet of vehicles of limited capacity, minimizing the total route length. All vehicles are located at a common depot with known
location.
This is a NP-hard problem. The few methods developed to solve the problem exactly
are very time consuming and they are only feasible for small dimension problems. So, the
most efficient approaches are based on heuristic algorithms. More recently some metaheuristics, mainly based on Tabu search, have been developed to the VRP.
In this work we present a Genetic algorithm to the basic version of the VRP. We
describe the way we have adjusted the genetic operators to the problem. We report and
analyse the results of a computational study with a set of known test problems.

Resumo
A versão básica do Problema da Optimização de Rotas de Veı́culos consiste em determinar um conjunto de rotas a efectuar por uma frota de veı́culos, estacionada num depósito
central, para servir um conjunto fixo de clientes, minimizando a distância total percorrida.
O número de veı́culos e respectivas capacidades, as localizações e procuras dos clientes,
bem como a localização do depósito são conhecidas.
Este problema pertence à classe dos problemas NP -difı́ceis. Os poucos métodos exactos que foram desenvolvidos para o resolver são demasiado demorados e apenas exequı́veis
para a generalidade dos problemas de pequena dimensão (até cerca de 50 clientes). Assim,
as abordagens mais comuns e eficientes baseiam-se em métodos heurı́sticos. Mais recentemente várias meta-heurı́sticas, principalmente baseadas em Pesquisa Tabu, têm sido
desenvolvidas para o Problema da Optimização de Rotas de Veı́culos.
Neste trabalho expõe-se um Algoritmo Genético para a versão básica do Problema de
Optimização de Rotas de Veı́culos. Apresenta-se a forma como se adaptaram os operadores
genéticos a este problema. Descreve-se o estudo computacional realizado, com um conjunto
de problemas-teste conhecidos da literatura, e analisam-se os resultados obtidos.
c 2003 Associação Portuguesa de Investigação Operacional
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1

Introdução

A versão básica do Problema de Optimização de Rotas de Veı́culos (PORV), genericamente conhecido na literatura de lı́ngua inglesa por “Vehicle Routing Problem”, consiste em determinar
um conjunto de rotas a efectuar por uma frota de veı́culos, a partir de um depósito central, para
servir um conjunto de clientes. O número de veı́culos e as suas capacidades, as localizações e
procuras dos clientes, bem como a localização do depósito são conhecidas. Pretende-se, então,
determinar quais os clientes que serão servidos por cada veı́culo e qual a configuração das rotas
a efectuar pelos veı́culos de forma a minimizar a distância total percorrida.
O PORV é um Problema de Optimização Combinatória pertencente à classe dos problemas
NP –difı́ceis [12]. Os algoritmos exactos raramente podem ser usados para resolver, em tempo
útil, instâncias com mais de 50 clientes, mesmo para instâncias menores (com menos de 50
clientes) estes métodos são lentos [4], [9]. Nos poucos casos em que instâncias com 100 clientes
foram resolvidas exactamente, é referido que ou não foi necessário recorrer à Pesquisa em
Árvore, ou o número de vértices da árvore que foi necessário pesquisar era muito pequeno [4].
Assim, a maior parte da investigação sobre o PORV tem-se dirigido a métodos heurı́sticos.
Mais recentemente, várias meta-heurı́sticas e algoritmos hı́bridos têm sido desenvolvidos para
o PORV. Podem-se citar, entre outros, o algoritmo hı́brido [13] que combina Arrefecimento
Simulado e Pesquisa Tabu, o algoritmo baseado num Sistema de Colónia de Formigas [1] e os
trabalhos baseados em algoritmos de Pesquisa Tabu [6], [11], [15] e [18].
Neste trabalho, descreve-se uma heurı́stica baseada em operadores genéticos e os resultados
computacionais obtidos num conjunto de problemas-teste conhecidos da literatura. Apresentase, na secção 2, uma formalização matemática para o PORV. Na secção 3, descreve-se o Algoritmo Genético desenvolvido e implementado. Apresenta-se, na secção 4, o estudo computacional realizado, os resultados obtidos e respectiva análise. Finaliza-se com algumas conclusões
e comentários, na secção 5.

2

Formalização

Apresenta-se uma formalização do PORV como um problema de Programação Não Linear com
variáveis binárias [5], por ser a que está subjacente ao algoritmo desenvolvido neste trabalho.
Considerem-se as constantes:
n – o número de clientes
(o depósito corresponde ao ı́ndice 0)
m – o número de veı́culos
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− a distância entre i e j , i , j = 0, ..., n

cij
qi
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− a procura do cliente i , i = 1, ..., n

Q – a capacidade de cada veı́culo
e as variáveis:
(

xijk =
yik =

(

1 , se o veı́culo k vai de i para j directamente
0, caso contrário
1, se o cliente i é servido pelo veı́culo k
0, caso contrário

Seja yk = (y0k , y1k , ... , ynk )
então tem-se:
min

X

f (yk )

(1)

k

s.a
X

(

yik

=

X

qi yik ≤

k

1
m

, i = 1, ..., n
, i = 0

(2)

, k = 1, ..., m

(3)

, i = 0, ..., n ; k = 1, ..., m

(4)

Q

i

yik ∈ {0, 1}
em que para cada k , k = 1, ..., m

f (yk ) = min

X

ci j x i j k

(5)

i,j

s.a
X

xijk

= yik

, i = 0, ..., n

(6)

X

xijk

= yjk

, j = 0, ..., n

(7)

j

i

X

i,j∈S xS

xijk

≤ |S| − 1 , para todo o S ⊆ {1, ..., n} tal que 2 ≤ |S| ≤ n − 1
xijk ∈ {0, 1}

, i, j = 0, ..., n

(8)
(9)

O objectivo (1) é minimizar uma soma de funções não lineares, f (yk ). O valor de f (yk ),
para cada k, k = 1, ..., m, é obtido resolvendo um subproblema cuja função objectivo (5)
minimiza a distância percorrida por cada veı́culo, para servir um determinado subconjunto de
clientes. As restrições (2) garantem que os clientes estão afectos a um veı́culo e que o depósito
é servido por todos os veı́culos. As condições (3) não permitem que as capacidades dos veı́culos
sejam excedidas. As restrições (4) definem as variáveis como binárias. Além disso, em cada
subproblema as restrições (6) e (7) obrigam a que um veı́culo que chega a um cliente também
parta desse cliente e a que cada cliente seja visitado por exactamente um veı́culo. As restrições
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(8) garantem que não existem subcircuitos que não contenham o depósito. As condições (9)
definem as variáveis do subproblema como binárias.
Esta formalização engloba dois Problemas de Optimização Combinatória. Por um lado, as
restrições (2), (3) e (4) têm a estrutura de um Problema de Afectação Generalizada, onde é
determinada a afectação dos clientes aos veı́culos. Por outro lado, para as variáveis y ik fixas
satisfazendo (2), (3) e (4) e para cada veı́culo k, cada parcelaf (y k ) da função objectivo (1),
dada por (5) a (9), define um Problema do Caixeiro Viajante (PCV), onde é estabelecida a
configuração de cada rota. Assim, nesta formalização o PORV é definido como um Problema
de Afectação Generalizada Não Linear.

3

Uma Implementação de um Algoritmo Genético

Os Algoritmos Genéticos (AGs) foram inicialmente desenvolvidos para resolver problemas
da área de Inteligência Artificial [10]. Baseiam-se fortemente em processos aleatórios e em
probabilidades. Como é do conhecimento geral, este método utiliza um conjunto de soluções
(população) que, em cada iteração (geração), são combinadas (reprodução) originando uma
nova população. Assim, algumas cópias dos indı́viduos da população actual são escolhidas
(selecção) para, por aplicação de operadores genéticos (cruzamento e mutação), produzirem
outros indivı́duos que vão fazer parte, alguns ou todos, de uma nova população. Estes aspectos
envolvidos nos AGs são descritos detalhadamente em [7].

Codificação dos Indivı́duos
Apesar de os AGs terem surgido baseados numa codificação binária dos indivı́duos [7], [10],
tem-se mostrado necessária a utilização de outro tipo de codificação, nomeadamente em alguns
Problemas de Optimização Combinatória [14].
Para o PORV a codificação binária não parece adequada. Uma alternativa natural seria
usar abordagens análogas às que têm sido utilizadas para o PCV [14]. No entanto, no PCV
tem-se apenas uma rota e no PORV tratam-se mrotas, com número de clientes por rota e
subconjunto de clientes em cada rota diferentes de uma solução para outra. Assim, considerouse que as representações já utilizadas para o PCV, também não seriam muito adequadas para
o PORV.
Então, optou-se por codificar cada indivı́duo xi , i = 1,...,Pop, por um vector com n
variáveis,xij , j = 1,...,n, onde n é o número de clientes do problema, podendo cada variávelx ij
tomar um valor de 1 a m, onde m é o número de veı́culos, previamente definido.
Neste caso, em vez de um indivı́duo representar a configuração das rotas, representa as
afectações dos clientes aos veı́culos. De acordo com a formalização dada anteriormente tem-se:
y0k = 1 e yjk =

(

1 se xij = k
0 caso contrário

Por exemplo, o indivı́duo [1 1 3 2 2 2 2 3 1 2]
indica que:

, j = 1, ..., n; k = 1, ..., m

(10)
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os clientes 1, 2, 9 são servidos pelo veı́culo 1,
os clientes 4, 5, 6, 7, 10 são servidos pelo veı́culo 2,
os clientes 3, 8 são servidos pelo veı́culo 3.
e, de acordo com (10), tem-se:
y11 = 1 , y21 = 1 , y91 = 1 ,
y42 = 1 , y52 = 1 , y62 = 1 , y72 = 1 , y10 2 = 1 ,
y33 = 1 , y83 = 1 ,
sendo as restantes variáveis yij iguais a zero. Esta afectação dos clientes aos veı́culos é uma
solução admissı́vel do Problema de Afectação Generalizada se verificar as restrições (2), (3) e
(4).
Represente-se por f xi o valor da função objectivo (1), para cada indivı́duo xi . Este
valor é igual à distância total percorrida pelos m veı́culos para servirem os clientes de acordo
com a afectação definida por esse indivı́duo e verificando as restrições (6) a (9). Para cada
veı́culo k, k = 1, ..., m, e respectiva afectação yk = (y0k , ..., ynk ) obtida segundo (10), a rota
a efectuar (valores de xijk ) e a distância a percorrer (valor de f (yk )) são determinadas através
da resolução de um PCV. Assim vem:


 

f xi

=

m
X

f (yk ) , i = 1, ..., P op

(11)

k=1

Nesta implementação, os PCV foram resolvidos heuristicamente, devido ao facto do PCV ser
também um problema pertencente à classe dos problemas NP –difı́ceis. Utilizou-se o Método
da Inserção Mais Afastada, por ser computacionalmente muito rápido e se encontrarem bons
resultados referidos na literatura [8], [17].

População Inicial
Em geral, nos AGs a população inicial é gerada aleatoriamente, o que, neste caso, produziria soluções não admissı́veis. Assim, optou-se por gerar a população inicial heuristicamente,
através de um algoritmo do tipo construtivo de rota descrito em [16]. As m rotas são formadas
paralelamente e os clientes são inseridos nas rotas segundo uma abordagem ávida. O algoritmo
é inicializado escolhendo m clientes e formando m rotas do tipo depósito–cliente–depósito. Seguidamente, em cada iteração, insere-se em cada rota o cliente que não viola as restrições e
minimiza o aumento da distância percorrida pelo veı́culo para o inserir entre os clientes que
já estão nessa rota.
Depois executam-se, para cada indivı́duo, procedimentos melhorativos, descritos em [16],
que consistem na mudança de clientes de veı́culos com a sua capacidade quase ou completamente preenchida (mais de 95%) para outros com mais capacidade livre (menos de 90%), e na
troca de 1 ou 2 clientes entre rotas, desde que a distância total percorrida seja menor.
Em geral, ao mudar os clientes iniciais de cada rota, as afectações subsequentes são diferentes levando a outra solução. Desta forma, variando a escolha dos m primeiros clientes a
serem inseridos, pode-se gerar os Pop indivı́duos para formar a população inicial. Para 3 dos
indivı́duos escolheram-se os clientes iniciais com base na localização e/ou procura dos clientes.
Para os restantes Pop - 3 indivı́duos, geraram-se aleatoriamente os clientes iniciais.
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Tabela 1: Aptidão, roleta, ponteiro e indivı́duos seleccionados para uma população de 10 indivı́duos
(selecção SUS)

Indiv.
f
Apt
roleta

1
6
0,89
0,89

2
4
1,78
2,67

3
2
2,00
4,67

4
5
1,33
6,00

5
4
1,56
7,56

6
5
1,11
8,67

7
8
0,44
9,11

8
12
0,00
9,11

9
7
0,67
9,78

10
10
0,22
10,00

pont.

0,7

1,7

2,7

3,7

4,7

5,7

6,7

7,7

8,7

9,7

selec.

1

2

3

3

4

4

5

6

7

9

Função de Aptidão e Selecção
As formas de seleccionar a população baseiam-se na aptidão dos indivı́duos (valor da função
objectivo, classificação dos indivı́duos, etc.). Utilizou-se a selecção SUS (“Stochastic Universal
Sampling”), da seguinte forma:
Ordenaram-se os indivı́duos pelo valor da função objectivo (dada em (11)). Atribuiu-se
uma aptidão 0 ao pior indivı́duo e uma aptidão 2 ao melhor. Aos outros indivı́duos foram
atribuı́das aptidões entre 0 e 2 de acordo com a sua classificação e igualmente espaçadas.
Assim, sendo
perm (i) o vector que indica a classificação (de 0 a Pop-1) do indivı́duo i na população;
e const = 2 /P op − 1 .
a função de aptidão é dada por:
 

Apt xi

= 2 − perm (i) × const, i = 1, ..., P op

(12)

A partir dos valores da aptidão construiu-se uma roleta como se exemplifica na tabela
1. Seguidamente, gerou-se um número aleatório uniformemente distribuı́do no intervalo [0, 1]
e, adicionando sucessivamente uma unidade a esse número, formou-se um ponteiro múltiplo
igualmente espaçado que permite identificar os indivı́duos a seleccionar, como exemplificado
na tabela 1.

Cruzamento
Agruparam-se, aleatoriamente, os indivı́duos seleccionados em pares (pais), de modo que não
haja pares com elementos iguais (se, em algum caso, a população convergir e deixarem de
existir indivı́duos diferentes o algoritmo termina). Obtiveram-se dois novos indivı́duos (filhos)
trocando, no máximo, uma certa percentagem dos valores das variáveis que ocupam as mesmas
posições nos vectores pais, correspondentes aos números aleatórios gerados uniformemente no
intervalo [1, n]. Esta troca só se efectuou quando a solução se mantinha admissı́vel. Por
exemplo, sejam:
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Pai 1
Pai 2

[
[

1
2

3
2

1
3

4
3

3
2

1
3

2
3

4
4

4
4

2
1

203
4
4

2
1

]
]

e o número máximo de variáveis a trocar igual a 4. Então, geram-se 4 números aleatórios
diferentes no intervalo [1, 12], (por exemplo 5, 7, 1, 8). Se a capacidade dos veı́culos permitir
as duas primeiras trocas e não permitir a terceira, obtêm-se:
Filho 1
Filho 2

[
[

1
2

3
2

1
3

4
3

2
3

1
3

3
2

4
4

4
4

2
1

4
4

2
1

]
]

Com este tipo de actuação do operador cruzamento obtêm-se afectações, em geral, com
agrupamentos de clientes pouco diferentes dos existentes nas afectações que lhes deram origem. No entanto, esta troca aleatória de clientes entre agrupamentos possibilita uma pesquisa
diversificada pelo espaço das afectações admissı́veis. Como, durante o algoritmo, em cada
iteração são executados vários cruzamentos entre afectações distintas é esperado que alguns
deles possam conduzir às melhores afectações dos clientes aos veı́culos.
Após esta operação, dos quatro indivı́duos envolvidos (pais e filhos) em cada cruzamento,
passam a fazer parte da nova população os dois mais aptos.

Mutação
De acordo com a forma como se definiu o operador cruzamento é esperado que a sua actuação produza uma pesquisa diversificada no espaço das afectações admissı́veis dos clientes
aos veı́culos e que a intensifique em torno das melhores afectações. Mas, se por um lado a aleatoriedade da pesquisa deverá, em termos probabilı́sticos, encontrar boas afectações, por outro
lado o facto de não ter em conta a configuração das rotas, pode trazer algumas desvantagens.
Assim, substituiu-se o operador mutação usual por outro, que tem em conta a configuração
das rotas e a distância nelas percorrida, baseado em procedimentos de k-trocas de clientes
entre rotas. Utilizaram-se, para isso, os procedimentos melhorativos, referidos anteriormente,
incluı́dos na heurı́stica construtiva de rota utilizada para gerar a população inicial. Aplicaramse, uma vez em cada geração, estes procedimentos aos indivı́duos resultantes de cruzamentos
admissı́veis e também, no final, à melhor solução obtida durante as várias gerações. Quando a
aplicação do operador mutação, assim definido, tornava o indivı́duo mais apto, este substituı́a
o que lhe deu origem.
O operador cruzamento, neste AG, actua especialmente a nı́vel das afectações de clientes
aos veı́culos, provocando, em cada iteração, pequenas alterações nas soluções. O operador
mutação (procedimentos melhorativos) também provoca algumas alterações nas afectações
mas actua, principalmente, a nı́vel das configurações das rotas a partir das trocas de clientes
efectuadas entre as rotas correspondentes às afectações de cada indivı́duo.

4

Experiência Computacional

Testou-se o AG descrito num conjunto de problemas-teste conhecidos da literatura (tabela 2),
e disponı́veis na Internet, no endereço http://branchandcut.org/VRP/data.
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Tabela 2: Problemas-teste da literatura obtidos na Internet.

No dos problemas
1 a 5, 8, 11
6, 7, 9

Fonte dos problemas
[3]
(Eilon et al (1971))

10,12
13 a 15

[4]
(Fisher (1994))

16 e 17
18
19

[2]
(Christofides et al
(1979))

Tipo dos dados
Gerados uniformemente.
Iguais ao 8, com outro número e capacidade
dos veı́culos.
Iguais ao 11, com outro número e capacidade dos veı́culos.
Obtidos a partir de aplicações a casos reais.
Estruturados - os clientes formam grupos
(clusters).
Junção dos clientes dos problemas 5 e 11.
Junção dos clientes do problema 18 com os
primeiros 49 clientes do problema 8.

As suas caracterı́sticas estão resumidas na tabela 3. Nesta tabela os valores do número de
veı́culos e da melhor solução (ou da solução óptima) são os que constavam dos ficheiros com
os dados obtidos da Internet. Os valores sublinhados correspondem à solução óptima.
Todos estes ficheiros de dados contêm as coordenadas cartesianas do depósito e dos clientes. Calcularam-se as distâncias utilizando reais e arredondaram-se os resultados à unidade,
trabalhando com uma matriz de distâncias inteiras.
O algoritmo foi implementado em Turbo C e executado num PC com um processador
Pentium MMX 200 MHz e com 16 MB de RAM.
Após algumas experiências, com diferentes valores para os parâmetros utilizados, optou-se
por fixá-los como está indicado na tabela 4.
Além de se terem comparado as soluções obtidas através do AG, com as melhores conhecidas, utilizaram-se também, para comparar principalmente os tempos de execução computacional, outros dois algoritmos. Escolheram-se: uma heurı́stica de duas fases [16], computacionalmente muito rápida e a heurı́stica construtiva de rota, que serviu para gerar a população
inicial, mas recorrendo só aos três critérios de escolha do cliente inicial já mencionados. Na
primeira fase da heurı́stica de duas fases, os clientes são afectos aos veı́culos de uma forma
semelhante à do algoritmo descrito em [2], e na segunda fase utiliza-se o Método da Inserção
Mais Afastada para resolver heuristicamente os PCV envolvidos. No fim, à solução obtida são
aplicados os procedimentos melhorativos utilizados no AG. Com esta implementação obtêm-se
duas soluções. Numa os clientes são afectos aos veı́culos sequencialmente e na outra paralelamente. Com a heurı́stica construtiva de rota obtêm-se três soluções, pois, como já se referiu,
utilizaram-se três critérios diferentes para a escolha dos clientes iniciais. Comparou-se a melhor das soluções obtidas com cada um destes métodos com a obtida pelo AG. Repare-se que,
qualquer um destes métodos pode, devido ao número de veı́culos estar previamente definido,
não obter solução admissı́vel se ficarem clientes por servir.
Estas duas heurı́sticas também foram implementadas em Turbo C e executadas no mesmo
PC.
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Tabela 3: Caracterı́sticas dos problemas-teste
No do problema No de Clientes No de Veı́culos
1
21
4
2
22
3
3
29
3
4
32
4
5
50
5
6
75
7
7
75
8
8
75
10
9
75
14
10
100
4
11
100
8
12
100
14
13
44
4
14
71
4
15
134
7
16
100
10
17
120
7
18
150
12
19
199
17
Total
da
procura
dos
clientes
(1) = Capacidade total dos veı́culos

(1)
0.938
0.755
0.944
0.918
0.971
0.886
0.947
0.974
0.974
0.911
0.911
0.930
0.898
0.957
0.945
0.905
0.982
0.931
0.937

Melhor solução
375
569
534
835
521
683
735
832
1032
681
817
1077
724
237
1162
820
1065
1053
1351

Tabela 4: Valores dos parâmetros utilizados nos testes computacionais.
No clientes ≤ 50
Percentagem
máxima de
variáveis a trocar
em cada
cruzamento
90

No clientes > 50

Dimensão da
População

No máximo de
gerações

Dimensão da
População

No máximo de
gerações

50

35

80

60
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Tabela 5: Comparação entre a melhor solução conhecida, e as soluções obtidas com o algoritmo de
duas fases, o algoritmo construtivo de rota e o AG.
Probl. No

sol*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Média
13
14
15
Média
16
17
18
19
Média

375
569
534
835
521
683
735
832
1032
681
817
1077
724
237
1162
820
1065
1053
1351

Heurı́stica de 2 fases
sol
dp
tempo
390
4,00
0,000
669
17,57
0,000
(a)
0,000
921
10,30
0,055
601
15,36
0,055
752
10,10
0,165
820
11,56
0,110
987
18,63
0,110
1282
24,22
0,055
777
14,10
0,440
984
20,44
0,275
1261
17,08
0,165
14,85
0,119
879
21,41
0,055
260
9,70
0,110
1483
27,62
0,495
19,58
0,220
1037
26,46
0,220
1334
25,26
0,330
1278
21,37
0,714
1645
21,76
1,923
23,71
0,797

Média

17,61

0,28

Heurı́stica Construtiva
sol
dp
tempo
381
1,60
0,000
570
0,18
0,000
559
4,68
0,055
882
5,63
0,055
569
9,21
0,110
754
10,40
0,440
840
14,29
0,440
1009
21,27
0,220
(a)
0,164
717
5,29
2,033
902
10,40
1,209
1232
14,39
0,769
8,85
0,458
778
7,46
0,110
260
9,70
0,495
1385
19,19
3,626
12,12
1,410
1028
25,37
0,769
1325
24,41
1,813
1174
11,49
4,066
1538
13,84
4,835
18,78
2,871
11,60

1,12

Algoritmo Genético
sol
dp
tempo
375
0,00
2,088
569
0,00
3,956
534
0,00
5,385
837
0,24
5,989
537
3,07
7,857
725
6,15
213,571
784
6,67
149,341
878
5,53
44,396
1077
4,36
86,813
705
3,52
177,418
878
7,47
473,462
1153
7,06
440,550
3,67
134,236
727
0,41
19,725
242
2,11
225,385
1175
1,12
1477,967
1,21
574,359
831
1,34
390,550
1049
-1,50
300,165
1135
7,79
455,824
1434
6,14
1502,582
3,44
662,28
3,24

314,90

(a) - Não obteve solução admissı́vel
tempo - tempo de execução em segundos

Apresenta-se um quadro comparativo (tabela 5) entre o AG, estas duas heurı́sticas e a
melhor solução inteira conhecida. Nas tabelas desta secção tem-se:
sol - solução obtida
sol* - melhor solução conhecida, (que é a óptima se o valor estiver sublinhado)
dp - diferença percentual, sendo
dp =

sol − sol∗
x 100
sol∗

Verifica-se que a solução obtida com o AG atinge em 3 instâncias o óptimo, em 1 (problema
17) obtém um valor melhor do que a melhor solução inteira conhecida, em 4 está a menos de
2% da melhor solução conhecida. No total, em 12 dos 19 problemas a solução obtida com o
AG está a menos de 5% da melhor solução conhecida, o que já não ocorre com as outras duas
heurı́sticas. Enquanto as outras duas heurı́sticas obtêm as melhores soluções para os dados de
[3], o AG obtém, também, muito boas soluções para os problemas de menor dimensão deste
conjunto, mas já não obtém bons resultados para os de dimensão 75 e 100.
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Nas instâncias para as quais este algoritmo obteve as melhores soluções, a procura é, em
geral, inferior a 95% da capacidade total dos veı́culos. No entanto, este facto não explica o bom
comportamento do algoritmo, visto noutras instâncias, em que a procura total dos clientes é
igual ou menor que 95% da capacidade total dos veı́culos, não se obterem bons resultados,
enquanto que numa instância em que a procura total é cerca de 98% da capacidade total
(problema 17) obtém-se uma solução muito boa. Parece, pois, não ser muito significativa a
relação entre o comportamento do algoritmo e a percentagem de ocupação dos veı́culos. Mas,
nas instâncias em que a procura total dos clientes esteja muito próxima da capacidade total
dos veı́culos, este AG não deve ser muito eficiente, visto ser mais provável que a maioria das
trocas de valores entre os indivı́duos pais conduzam a soluções não admissı́veis Assim, o AG
pode terminar sem que tenha causado grandes alterações à população inicial. Isto ocorreu nos
problemas 8 e 9.
É de salientar que os melhores resultados obtidos com o AG correspondem aos problemas
de [4], extraı́dos de aplicações reais e aos problemas 16 e 17, que são os únicos que têm os
clientes em grupos [2]. Como, normalmente nas aplicações reais os clientes estão agrupados é
de esperar que o algoritmo tenha um bom funcionamento na resolução de problemas reais.
Em relação aos tempos de execução computacional nota-se que os correspondentes ao AG
são bastante superiores aos dos outros dois algoritmos (ambos muito rápidos, principalmente
o de duas fases). No entanto, o tempo de execução do AG foi em geral inferior a 5 minutos,
mesmo trabalhando com uma população de 80 indivı́duos, o que é ainda razoável. Em contrapartida os resultados obtidos com o AG foram sempre melhores (na média a dp foi de 3%
contra 12% e 18% dos outros algoritmos), o que justifica o acréscimo de tempo computacional.
Constata-se, assim, que este AG é mais eficiente do que algumas heurı́sticas (construtiva e
de duas fases). Em relação às melhores soluções conhecidas obtidas com métodos muito mais
elaborados, já não é tão eficiente.

5

Conclusões e Trabalhos Futuros

Adaptar um Algoritmo Genético ao PORV não foi tarefa fácil. As maiores deficiências da
abordagem realizada devem-se a:
(i) Não se ter permitido que na geração da população inicial fossem produzidos indivı́duos
(soluções) que violassem as restrições, o que obrigou a utilizar uma heurı́stica para gerar
a população inicial;
(ii) Na aplicação dos operadores genéticos também não foram permitidas violações das restrições;
(iii) Cada indivı́duo representar uma afectação dos clientes aos veı́culos e não uma solução
(as rotas) do PORV.
Em relação aos aspectos (i) e (ii) também se fizeram experiências gerando aleatoriamente
a população inicial e permitindo violações das restrições, mas obtiveram-se fracos resultados.
Nestas experiências penalizaram-se os indivı́duos não admissı́veis atribuindo-lhes uma aptidão
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menor. Assim, não eram escolhidos para se reproduzirem tantas vezes como os indivı́duos admissı́veis, o que pode ter contribuı́do para os fracos resultados desta abordagem. A utilização
de indivı́duos não admissı́veis de uma outra forma que lhes permita serem seleccionados mais
vezes para reprodução, combinando-os com indivı́duos admissı́veis poderá diversificar a pesquisa.
O aspecto (iii) pode levar a que, eventualmente, se encontre a melhor afectação possı́vel dos
clientes aos veı́culos, e nesse sentido o Algoritmo Genético seja muito eficiente, mas as rotas dos
veı́culos, para servirem os clientes que lhes estão afectos, obtidas através da resolução heurı́stica
dos PCV não sejam as melhores. Assim, a solução do PORV pode não ser a óptima mesmo
tendo sido obtida a afectação óptima dos clientes aos veı́culos. A determinação das rotas
óptimas, para uma afectação obtida pelo Algoritmo Genético, envolvia a resolução exacta de
um PCV para cada veı́culo, o que é proibitivo em termos de tempo de execução computacional.
Este algoritmo poderá eventualmente ficar mais eficiente mediante algumas alterações que
tenham em conta os aspectos (i), (ii) e (iii) focados atrás. As alterações, que podem ser
testadas, separadamente ou em conjunto em trabalhos futuros, são:
• Utilizar heurı́sticas mais eficientes para a resolução dos PCV envolvidos;
• Permitir afectações não admissı́veis, testando outros métodos de as penalizar, por exemplo, recorrendo a parâmetros penalizadores incluı́dos no cálculo da função objectivo;
• Alterar a actuação dos operadores genéticos tendo em conta que as soluções podem ser
avaliadas segundo dois critérios. Um relativo à violação das restrições de capacidade e o
outro às distâncias percorridas;
• Gerar a maior parte da população inicial aleatoriamente e somente alguns (poucos)
indivı́duos heurı́sticamente.

6
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Abstract
In this paper Konno portfolio selection model is presented and compared with Markowitz
classical model. The computational effort for finding an optimal portfolio by both models
is investigated and the quality of the corresponding portfolios is analyzed. The use of these
two models in real-life capital markets is finally discussed.

Resumo
Neste artigo é discutido um modelo desenvolvido por Konno para a selecção de carteiras
de activos financeiros e o seu desempenho é comparado com o do modelo clássico de
Markowitz. Para além de analisar a velocidade de obtenção de respostas, procura-se avaliar
qualitativamente as soluções obtidas e discute-se a efectiva aplicação dos modelos dentro
das práticas comuns ao mercado de capitais.
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Introdução

O mercado financeiro nacional e internacional passou, nas últimas décadas, a utilizar técnicas
relativamente sofisticadas como ferramenta de apoio à tomada de decisão. Não se trata apenas
de utilizar novas técnicas para adquirir diferencial competitivo mas sim de assegurar a própria
sobrevivência num cenário globalizado. A disseminação do uso de modelos matemáticos em
mercados financeiros, nomeadamente de estatı́stica e investigação operacional, deve-se essencialmente a dois factores. O primeiro foi a inovação e o amadurecimento destes mercados,
que se deu através do desenvolvimento e uso de novos produtos financeiros, dando origem a
uma maior necessidade de protecção contra riscos de diferentes naturezas. O outro factor foi a
redução dos custos de recursos computacionais que permite obter respostas rápidas e eficazes a
perguntas importantes como qual o grau de exposição ao risco de uma determinada instituição
financeira ou qual a melhor composição da carteira de investimentos.
O trabalho de Henry Markowitz [10] sobre a relação entre risco e retorno foi, sem dúvida,
um marco na história das finanças moderna. O seu contributo fundamental foi a distinção
entre a variabilidade do retorno de um activo financeiro e o seu impacto no risco de uma
carteira de investimentos. Segundo Dimson e Mussavian [2], o trabalho de Markowitz possibilita que, desde que se disponha de um conjunto de dados e de capacidade computacional,
se encontrem carteiras que forneçam o menor nı́vel de risco para um pré-especificado nı́vel de
retorno do investimento. Analisado sob o ponto de vista de modelação matemática, o trabalho de Markowitz consiste num problema de investigação operacional, mais precisamente
um problema de optimização quadrática [14], para o qual existe hoje software disponı́vel no
mercado. Dentro desta óptica uma questão importante está relacionada com a velocidade
de obtenção de respostas. Embora o modelo de composição de carteiras de Markowitz seja
potencialmente rápido, será possı́vel encontrar variantes deste modelo que forneçam soluções
igualmente robustas num tempo computacionalmente inferior? Uma resposta afirmativa a esta
questão é importante e complexa quer no ponto de vista do investigador quer do investidor.
Rapidez pode ser sinónimo de ganho, porém, o custo a ser pago pelo acréscimo de velocidade
não poderá ser negligenciado, seja este custo financeiro ou uma simplificação do modelo que
eventualmente reduza sua aplicação a problemas práticos.
Neste contexto pretende-se, com este trabalho, apresentar o modelo para selecção de carteiras de activos financeiros desenvolvido por Konno [7], e compará-lo com o modelo de Markowitz. O modelo de Konno é apontado na literatura de finanças como um importante contributo para a resolução de problemas de gestão de carteiras por introduzir uma medida de risco
mais simples do que a utilizada por Markowitz. Através de uma análise de acções do mercado
português e europeu, pretende-se investigar a efectiva possibilidade de emprego dos modelos
a problemas reais e avaliar o seu desempenho computacional para compor carteiras de acções.
Neste trabalho considerar-se-á apenas carteiras constituı́das de acções, por simplicidade de
apresentação, ainda que os modelos sejam aplicáveis a situações de maior abrangência que
incluem activos de outra natureza como, por exemplo, obrigações e derivados [8].

2

A formalização dos modelos: algumas considerações técnicas

Um investidor que esteja a compor uma carteira de acções deve ter em mente as várias dimensões do risco, principalmente o risco de mercado, ou seja, o risco de ocorrer uma variação

J.J. Júdice, C.O. Ribeiro, J.P. Santos / Investigação Operacional, 23 (2003) 211-224

213

adversa dos preços dos activos em carteira, que conduza a uma redução do retorno do investimento. Um investidor racional pretende manter uma carteira com retorno tão grande
quanto possı́vel ao mesmo tempo que pretende tornar o risco tão pequeno quanto possı́vel.
Assim, para um fixado nı́vel de retorno que considere aceitável, o investidor deve encontrar
uma carteira que minimize o risco.
Matematicamente o risco de mercado pode ser tratado como uma variável aleatória, sendo
os momentos da sua distribuição de probabilidade indicativos do maior ou menor risco a que
o activo está exposto. É relativamente simples estudar o risco de mercado de um activo sob
esta óptica. No entanto para uma carteira com vários activos, a complexidade do problema de
medir risco é grande devido ao facto da distribuição de probabilidade do retorno da carteira
poder diferir significativamente da distribuição de probabilidade dos activos individuais [16].
Considere-se um universo de n acções. Seja Rj o retorno da acção j(variável aleatória) e
xj a quantidade, em dinheiro, a investir na acção j. O retorno esperado desta carteira é dado
por


r (x1 , ..., xn ) = E 

n
X

j=1

Rj xj  =

n
X

E [Rj ] xj

j=1

onde E[.] representa o valor esperado da variável aleatória. Por outro lado o desvio padrão do
retorno é
v
u 
 2 

u
n
n

X
u  X

Rj xj  
Rj xj − E 
σ (x1 , ..., xn ) = u
t E 

j=1

j=1

Markowitz utiliza o segundo momento da distribuição, a variância do retorno, como medida
de risco. Do ponto de vista do modelo matemático, quando se quer encontrar uma carteira
de risco mı́nimo, analisar a variância ou a sua raiz quadrada, o desvio padrão (denominado
volatilidade), levará ao mesmo portfolio. Deseja-se obter uma carteira de risco mı́nimo, ou seja,
de variância mı́nima sujeito a restrições de uso do capital e de limite mı́nimo de retorno na
carteira. Assim o modelo pode ser escrito como o seguinte problema quadrático paramétrico:

minimize
sujeito a

n
n X
X

σij xi xj

i=1 j=1
n
X

rj xj ≥ ρM0

j=1
n
X

xj = M 0

j=1

0 ≤ x j ≤ uj ,

j = 1, . . . , n

onde M0 é o capital disponı́vel inicialmente, rj = E[Rj ], σ ij = E[(Ri - ri )(Rj - rj )] é a
covariância entre os activos i e j, ρ é um parâmetro que representa a taxa de retorno mı́nima
requerida por um investidor e uj é a quantidade máxima de dinheiro que pode ser investido
em j.
O modelo desenvolvido por Konno [7] introduziu como medida de risco o desvio absoluto
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médio



w (x) = E 

n
X

j=1



Rj xj − E 

n
X

j=1



Rj xj  

Se os retornos seguirem uma distribuição multivariada normal, pode-se verificar que o desvio
padrão é um múltiplo do desvio absoluto médio [7] e neste caso a minimização de w(x) é
equivalente à minimização de σ(x). Deste modo pode-se considerar um outro problema de
minimização de risco:

minimize
sujeito a



w (x) = E 
n
X

j=1
n
X

n
X

j=1



Rj xj − E 

n
X

j=1



Rj xj  

E [Rj ] xj ≥ ρM0

(1)

xj = M 0

j=1

0 ≤ x j ≤ uj ,

j = 1, . . . , n

É evidente que em problemas reais, com destaque para mercados ilı́quidos como o mercado
português, a hipótese de normalidade raramente se verifica e os dois problemas podem levar a
composições de carteira distintas. Assim, para além de considerações sobre aspectos computacionais é importante averiguar se algum destes modelos fornece soluções mais adequadas a
problemas reais.
O modelo de Markowitz possui como maior desvantagem o facto de recair num problema
de optimização quadrática. Por sua vez o modelo de Konno minimiza o valor absoluto o que,
devido à estrutura do problema, pode ser transformado num problema de programação linear
como a seguir se mostra.
Seja rjt a realização da variável aleatória Rj durante o perı́odo t (t=1,...,T ) e suponhamos
que o valor esperado da variável aleatória pode ser aproximado pela média aritmética desses
valores. Então
rj = E [Rj ] =

1
T

t=1

Deste modo w(x) pode ser aproximado por


Seja ainda
ajt = rjt − r̄j ,

E

n
X

j=1



Rj xj − E 

n
X

j=1



T
P

Rj xj   =

1
T

(2)

rjt .

T
n
P
P

t=1 j=1

(rjt − rj ) xj .

j = 1,...,n; t = 1,...,T .

Então podemos escrever (1) como o seguinte problema de minimização:

minimize

1
T

T
n
P
P

t=1 j=1

ajt xj
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n
X

sujeito a

j=1
n
X

rj xj ≥ ρM0
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(3)

xj = M 0

j=1

0 ≤ x j ≤ uj ,

j = 1, . . . , n

Introduzindo agora as variáveis yt a partir de
yt =

n
X

ajt xj

j=1

e se K é o conjunto definido pelas restrições de (3), então este último problema pode ser escrito
na forma

minimize

1
T

T
n
P
P

t=1 j=1

n
X

sujeito a

j=1

ajt xj

ajt xj − yt = 0,

t = 1, . . . , T

x∈K
Como yt é uma variável sem restrição de sinal, tem-se
yt = v t – w t
vt ≥ 0, wt ≥ 0, t = 1,...,T
vt · wt = 0
e
|yt | = vt + wt
O programa reduz-se então

minimize
sujeito a

1
T

T
P

t=1

n
X

j=1

(vt + wt )

ajt xj − vt + wt = 0,

x∈K

vt ≥ 0,

wt ≥ 0,

vt · wt = 0,

t = 1, ..., T

t = 1, ..., T

t = 1, ..., T
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Para resolver este problema complementar começa-se por resolver o programa linear relaxado que se obtém do anterior suprimindo as condições vt · wt = 0, t = 1,...,T . Se (x̄, v̄, w̄) é
solução óptima desse programa, então há dois casos:
(i) Se w̄t · v̄t = 0 para todo t = 1,2,...,T , então (x̄, v̄, w̄) é solução óptima do problema dado.
(ii ) Se w̄t · v̄t > 0 para certo t = 1,2,...,T , então seja
α = min {w̄t , v̄t : w̄t · v̄t > 0}
Como w̄t ≥ α e v̄t ≥ α
w̄t − v̄t = (w̄t − α) − (v̄t − α)
e
(w̄t − α) + (v̄t − α) = w̄t + v̄t − 2α < w̄t + v̄t
então (x̄, v̄, w̄) não pode ser solução óptima do programa linear.
Portanto toda a solução do programa linear relaxado é solução óptima do problema dado, o
que significa que podemos suprimir a restrição de complementaridade e obter assim o seguinte
programa linear:

minimize

T
X

(vt + wt )

t=1

sujeito a

v t − wt −

n
X

ajt xj = 0,

t = 1, ..., T

j=1
n
X

j=1
n
X

rj xj ≥ ρM0
xj = M 0

j=1

0 ≤ x j ≤ uj ,

vt , wt ≥ 0,

j = 1, ..., n
t = 1, ..., T

Note-se que para que recaı́sse num problema linear, foi preciso incluir T restrições no modelo. No entanto, este número adicional de restrições não depende do número n de acções
que podem fazer parte da carteira. Como a complexidade da resolução de problemas de programação linear depende basicamente do número de restrições, podemos resolver um problema
com um número elevado de acções em tempo real. Por outro lado o número coeficientes não
nulos nas restrições do modelo de Konno é igual a 2T + 2n + n × T , e portanto para números
bastante elevados de T obtemos um modelo linear com muitas restrições densas, e poderá
acarretar algumas dificuldades na obtenção de solução em tempo real.
Estes são os dois modelos matemáticos que analisaremos neste trabalho. Nos testes efectuados o modelo linear de Konno foi resolvido pelo método de simplex, enquanto que o modelo
quadrático de Markowitz foi processado por um método de pontos interiores, ambos incorporados no código comercial CPLEX versão 4.0.9 [18]. Como iremos verificar, de acordo com o
modelo utilizado, as carteiras podem ter desempenhos e comportamentos distintos ao longo
do tempo.
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Análises de desempenho dos modelos

A avaliação de modelos para gestão de carteiras de investimento que será realizada contempla
questões de diferentes naturezas. Procurar-se-á avaliar a qualidade das carteiras construı́das
pelos dois modelos à luz de três dimensões: velocidade na obtenção de respostas, estabilidade
das soluções e retorno obtido com o uso do modelo.
Em primeiro lugar é necessário analisar o desempenho computacional dos dois modelos com
o objectivo de determinar qual o melhor em termos de tempo de CPU necessário para resolver
problemas de iguais caracterı́sticas. Para tanto será avaliado o tempo gasto para determinar
a carteira óptima em cada modelo.
Outro aspecto importante diz respeito à estabilidade e composição da carteira. Uma carteira de risco mı́nimo de mercado que não seja lı́quida, isto é, constituı́da por activos pouco
negociados no mercado, pode ser inadequada para o investidor no momento em que este deseja
rebalanceá-la. Outra situação indesejável ocorre, por exemplo, no caso em que a carteira é
muito pulverizada, isto é, constituı́da por um número elevado de acções diferentes. Por outro
lado uma estratégia bem sucedida de investimento deverá ser possivelmente aquela que mantiver uma carteira relativamente estável, ou seja, cuja composição assegure um retorno mı́nimo
com baixo nı́vel de risco e não precise de ser alterada com muita frequência. Estas duas
questões, liquidez e estabilidade, são relevantes quando se considera os custos operacionais e
custos de transação que ocorrem na prática da gestão de carteiras.
Uma terceira questão importante refere-se ao retorno da carteira ao longo do tempo. É
razoável supor que uma carteira não deva necessitar de contı́nuas alterações na sua composição face aos custos de rebalanceamento. Porém a gestão de investimentos é dinâmica
e consequentemente exige uma avaliação permanente do desempenho da carteira. Portanto,
pode-se considerar que o melhor modelo será aquele que, numa óptica de gestão dinâmica,
fornece melhor retorno no final de um horizonte de tempo relativamente longo.
O universo de activos analisado consiste em 92 acções europeias, das quais 27 são portuguesas e 65 internacionais, e os dados utilizados foram recolhidos do dia 2 de Fevereiro de
1998 ao dia 23 de Fevereiro de 2000. Para efeito dos cálculos das estimativas das médias e
covariâncias que constituem os parâmetros dos modelos utilizou-se o retorno logarı́tmico que
é calculado a partir do preço de fecho dos activos em questão. Assim

rjt





Pjt 
= ln 
Pj (t−1)

(4)

com Pjt o preço de fecho da acção j na data t. Para o modelo de Markowitz utilizou-se, para
além do estimador de média (2), o estimador de covariância:
σ̂ij = Ê [(Ri − ri )(Rj − rj )] =

T
1 X
(rit − r̄i )(rjt − r̄j )
T − 1 t=1

(5)

onde, como anteriormente, os valores observados dos retornos r jt são dados por (4).
Um outro parâmetro fundamental nos dois modelos é o horizonte de tempo representado
pela constante T . Para analisar o resultado dos modelos variou-se o número de observações
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entre 25 e 300 dias. No caso do modelo de Markowitz esta constante determinou o número de
observações empregue para calcular as estimativas de média e covariância (2) e (5), enquanto
que para o modelo de Konno esta constante determinou o número de restrições do modelo.
Admitiu-se que o valor da carteira deveria ser de 1.000.000 Euros (ou seja M 0 = 1.000.000),
não havendo qualquer restrição no montante a investir em cada acção. Quanto ao retorno
mı́nimo exigido, assumiu-se que era necessário garantir que este estivesse acima de um valor
ρ0 . Esta constante foi escolhida como sendo a média do retorno das várias acções consideradas.
Também foram realizadas experiências para modelos em que se exigia um retorno mı́nimo
acima de (ρ0 + 0,001) e (ρ0 + 0,002).

3.1

O tempo computacional

Para avaliar o desempenho dos modelos em tempo real é necessário investigar qual deles é
mais rápido em termos de tempo de CPU gasto para resolução de problemas similares. Para
cada valor de T considerado, ou seja, para horizontes de 25, 50, 100, 200 e 300 dias, os dois
modelos foram executados diversas vezes e os resultados são apresentados na tabela 1.
Na primeira coluna dessa tabela apresenta-se o número de acções disponı́veis para a composição da carteira. A quarta coluna inclui o número de janelas de tempo que foram testadas,
associadas a horizontes de tempo de tamanho fixo T . A quinta e sexta colunas apresentam os
tempos médios, em segundos de CPU, para o número de testes indicado na quarta coluna da
tabela.
É de notar que o tempo gasto no modelo de Konno depende fortemente do número de
observações consideradas mas não sofre alterações significativas em função do número de acções
que podem vir a constituir a carteira. Por sua vez o desempenho do modelo de Markowitz
depende do número de acções que irão compor a carteira. Esta relação pode ser explorada
de acordo com o perfil do investidor. Assim se se pretende analisar um universo de acções
limitado deve-se possivelmente optar pelo modelo de Markowitz. Por outro lado, o emprego
destes modelos para problemas com muitos activos (o que é importante do ponto de vista
de aplicações reais nas quais se incluem diferentes activos) fica comprometido no caso de
Markowitz, sendo mais apropriado o uso do modelo de Konno.

3.2

Estabilidade da solução

A questão da estabilidade e estrutura das carteiras construı́das pelos modelos foi tratada
qualitativamente. Os gráficos apresentados na figura 1 indicam a composição das carteiras ao
longo do tempo. O eixo horizontal corresponde às datas em que foram construı́das as carteiras
e o vertical às participações dos activos na carteira. Estes gráficos dão uma boa indicação da
composição das carteiras ao longo do perı́odo de tempo considerado, permitindo assim aferir
das suas estabilidades.
Analisaram-se as 27 acções do mercado português e considerou-se (ρ 0 + 0,000) como limite
mı́nimo do retorno a média do retorno dos activos que podem fazer parte da carteira. Pode-se
observar que quanto maior for o valor de T mais estável será a carteira, o que é razoável por
em horizontes mais longos os efeitos das variações de curto prazo causarem menor impacto na
carteira. É de notar que os modelos foram testados todos os dias e que os estimadores usados
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Tabela 1: Resultados computacionais.
No

de acções
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92

Horizonte T
25
50
100
200
300
25
50
100
200
300
25
50
100
200
300
25
50
100
200
300
25
50
100
200
300
25
50
100
200
300

Rendimento
mı́nimo
ρ0 + 0,000
ρ0 + 0,000
ρ0 + 0,000
ρ0 + 0,000
ρ0 + 0,000
ρ0 + 0,001
ρ0 + 0,001
ρ0 + 0,001
ρ0 + 0,001
ρ0 + 0,001
ρ0 + 0,002
ρ0 + 0,002
ρ0 + 0,002
ρ0 + 0,002
ρ0 + 0,002
ρ0 + 0,000
ρ0 + 0,000
ρ0 + 0,000
ρ0 + 0,000
ρ0 + 0,000
ρ0 + 0,001
ρ0 + 0,001
ρ0 + 0,001
ρ0 + 0,001
ρ0 + 0,001
ρ0 + 0,002
ρ0 + 0,002
ρ0 + 0,002
ρ0 + 0,002
ρ0 + 0,002

No

de testes
489
464
414
314
214
489
464
414
314
214
489
464
392
235
110
476
451
401
301
201
476
451
401
301
201
476
451
401
301
201

Tempo Médio (em segundos)
Modelo de
Modelo de
Markowitz
Konno
0.03
0.02
0.03
0.02
0.03
0.06
0.03
0.16
0.03
0.30
0.03
0.02
0.03
0.02
0.03
0.05
0.03
0.13
0.03
0.24
0.03
0.02
0.03
0.02
0.03
0.05
0.03
0.10
0.03
0.18
0.12
0.03
0.23
0.07
0.33
0.20
0.33
0.56
0.33
1.21
0.12
0.03
0.23
0.07
0.35
0.18
0.35
0.43
0.36
0.82
0.12
0.03
0.24
0.06
0.37
0.14
0.38
0.28
0.39
0.48
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T = 50:
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T = 300:

100%

unicer
tranquilidade
telecel
soporcel
sonaesgps
sonaeind
sonaeimobiliaria
somague
semapa
pt
aportucelind
mundialconfianca
modelo
jeronimomartins
inapa
imperio
engil
edp
cortamorim
cimpor
brisa
bpsm
bpin
bpa
bmel
bes
bcp

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
02-12-1999

17-12-1999

01-01-2000

16-01-2000

31-01-2000

15-02-2000

Modelo de Konno

100%

unicer
tranquilidade
telecel
soporcel
sonaesgps
sonaeind
sonaeimobiliaria
somague
semapa
pt
aportucelind
mundialconfianca
modelo
jeronimomartins
inapa
imperio
engil
edp
cortamorim
cimpor
brisa
bpsm
bpin
bpa
bmel
bes
bcp

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
02-12-1999

17-12-1999

01-01-2000

16-01-2000

31-01-2000

15-02-2000

Modelo de Markowitz

Figura 1: Composição das carteiras.
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no cálculo dos seus parâmetros dependem dos rendimentos diários das acções consideradas nos
últimos T dias. Deste modo, quando passamos do teste de um dos modelos num determinado
dia para o dia seguinte, existe uma deslocação da janela temporal T de um dia e os estimadores
usados dependem de apenas um dia diferente. Por isso, quanto maior for o valor de T , menor
será o peso desse dia no cálculo dos estimadores e maior será a tendência para que a carteira
tenha uma composição semelhante ao dia anterior.
Uma pergunta natural é a de saber qual o impacto causado pelo aumento do retorno
mı́nimo adoptado pelo investidor. Esperava-se que ao exigir um maior retorno houvesse uma
redução da estabilidade da composição das carteiras. No entanto esse facto não ficou evidente
nos testes realizados, conforme ilustram as figuras 2 e 3.

3.3

Os modelos ao longo do tempo

As decisões no mercado de capitais não são estáticas e por isto é importante estudar o que
ocorre quando se emprega um modelo para tomar decisões no decorrer do tempo. É uma
prática usual nas instituições financeiras analisar as carteiras diariamente e apenas alterar a
sua composição se houver uma excessiva exposição ao risco. É um padrão adoptar-se para tal
o Valor em Risco da carteira (V@R), definido como a maior perda que pode incorrer a um
nı́vel de confiança pré-definido. A composição da carteira é modificada caso possua um V@R
muito elevado. Nesse ponto de vista pode-se considerar o melhor modelo como aquele que, ao
ser utilizado regularmente para rebalancear a carteira, fornece o maior retorno no final de um
perı́odo de tempo relativamente longo.
Uma discussão mais aprofundada sobre a metodologia para o cálculo do V@R está fora do
âmbito deste trabalho e há uma extensa literatura a este respeito [6,9,16,19]. Será adoptada
a metodologia baseada em dados históricos. Calcula-se diariamente a estimativa de variância
da carteira através de
n
n X
X

σij xi xj

i=1 j=1

onde a matriz de covariâncias é estimada por (5). Para além disso é preciso escolher um nı́vel
de confiança e neste estudo será utilizado α = 95 %. Como se está a trabalhar com acções, o
cálculo do valor em risco é feito através de
V@R =

√
∇T Σ∇

onde Σ é a matriz de correlação cujos elementos ρij são estimados a partir de
ρij = √
e

σij
√
σii σjj




∇ = 1.65 



σ11
σ22
..
.
σnn








222
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Modelo de Markowitz com T = 200:
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Figura 2: Influência do retorno mı́nimo no modelo de Markowitz.
Modelo de Konno com T = 200:
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Figura 3: Influência do retorno mı́nimo no modelo de Konno.
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A metodologia empregue para comparar os dois modelos consistiu em calcular diariamente o
V@R da carteira que se tinha em mãos. Se o V@R excedia um limite pré-fixado de 15.300
Euros, empregava-se o modelo (Markowitz ou Konno) para efectuar o rebalanceamento da
carteira. Este procedimento repetiu-se por um perı́odo de 214 dias, de 24 de Maio de 1999 até
23 de Fevereiro de 2000. Nesta metodologia partimos de uma carteira com o valor de 1.000.000
Euros e nos dias seguintes este valor foi actualizado em função das cotações dos activos e do
rebalanceamento do portfolio. O horizonte adoptado para realizar os cálculos foi T = 300.
Os resultados obtidos são apresentados na tabela 2 e indicam que o modelo de Markowitz
conduziu à constituição de uma carteira com um valor monetário mais elevado. Por outro
lado, o número de rebalanceamentos que ocorreram com este modelo foi maior, sendo por isso
superiores os custos de transacção associados.
Tabela 2: Resultados globais num horizonte temporal.
Valor da carteira em 23 de Fevereiro de 2000
Markowitz
Konno
1.127.596,80 Euros
1.071.014,72 Euros

4

No de rebalanceamentos
Markowitz
Konno
165 dias
139 dias

Conclusões

O problema de gestão de carteiras de investimentos tem atraı́do o interesse tanto de profissionais ligados à investigação quanto de profissionais que actuam no dia a dia das instituições
financeiras. A disponibilidade de recursos computacionais, que facilitou o uso de modelos para
composição de carteiras, estabeleceu novos paradigmas no que diz respeito às metodologias
de apoio à tomada de decisão. É necessário identificar, dentro da vasta quantidade de modelos disponı́veis na literatura, qual o mais adequado a um cenário económico particular ou a
um perfil especı́fico de investidor. Neste contexto este trabalho procurou investigar quais as
vantagens e desvantagens dos modelos de Markowitz e Konno para selecção de carteiras de
acções.
Como já se poderia prever, não há um modelo cujo desempenho seja superior ao outro em
todas as dimensões consideradas. O modelo de Markowitz apresentou, para o conjunto de dados
analisado, um retorno superior ao modelo de Konno. Porém para tanto foi necessário realizar
uma maior quantidade de alterações no portfolio o que directa ou indirectamente incorre em
custos de operação não considerados explicitamente neste artigo. Assim, o preço a ser pago
pelo retorno adicional obtido no modelo de Markowitz é o maior número de rebalanceamentos
no portfolio. Os dois modelos exibiram um comportamento similar em termos da estrutura
das carteiras. Tanto o modelo de Konno quanto o de Markowitz constroem carteiras que
não sofrem alterações significativas quando o horizonte temporal de análise é longo, ou seja,
se a série empregue possui muitos dados. Um horizonte temporal reduzido conduz a uma
carteira mais susceptı́vel a impactos de curto prazo do mercado e, sob este aspecto, nenhum
dos dois modelos pode ser considerado superior ao outro. Quanto ao tempo computacional, o
desempenho do modelo de Markowitz depende do número de acções analisadas enquanto que
o modelo de Konno tem sua eficiência dependente da maior quantidade de dados considerados.
Este trabalho constitui um primeiro estudo de dois importantes modelos de portfolio. Den-
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tro dos diversos estudos complementares que podem ser realizados destaca-se um aumento do
horizonte temporal que possibilite incluir situações adversas no mercado, tais como os eventos
de 11 de Setembro de 2001. Outros activos poderiam ser incluı́dos na carteira e seria razoável
analisar o comportamento dos dois modelos para diferentes mercados. Além disso há inúmeras
variantes destes modelos que incluem a presença de custos de transacção, considerações a respeito de cenários económicos e análises multiperı́odo. Estes serão possivelmente objecto de
estudos posteriores.
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