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Abstract
In this paper a dynamic location problem is formulated that considers the possibility
of expanding or reducing the maximum available capacity at any given location during
the planning horizon. The expansion (or reduction) of available capacity at a given
location is achieved through the opening (or closure) of one or more facilities with
different discrete capacities. The mixed-integer linear model developed considers fixed
costs for opening the first facility at any location, plus additional fixed costs for every
open facility in a location with already existing facilities. It is possible to open, close and
reopen any facility at any location more than once during the planning horizon. It is also
possible to consider different assignment costs depending on the size of the facility that is
assigned to each client. This is important, because, in general, smaller facilities have
smaller fixed costs but greater unitary operating costs. A primal-dual heuristic is
developed that is able to find primal feasible solutions to the problem here described, and
computational results are presented.

Resumo

Neste artigo considera-se um problema de localização dinâmica, em que é possível
aumentar ou reduzir a capacidade máxima disponível numa dada localização, num
determinado período de tempo, através da abertura ou fecho de um ou mais
equipamentos, de iguais ou diferentes capacidades. O modelo de programação linear
inteira mista desenvolvido considera os custos fixos de abrir o primeiro equipamento
numa dada localização, e custos fixos associados à localização de outros equipamentos,
para além do primeiro. É possível abrir, fechar e reabrir qualquer equipamento em
qualquer localização, mais do que uma vez durante o horizonte temporal considerado. É
também possível considerar custos de afectação que podem variar consoante a dimensão
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do equipamento. Foi desenvolvida uma heurística primal-dual capaz de resolver este
problema, que aqui se descreve, e apresentam-se alguns resultados computacionais.

Keywords: dynamic location problems, primal-dual heuristics, capacity planning

1 Introduction
Capacitated location problems have been widely studied in the literature (see, for
instance, Guignard and Spielberg, 1979, Jacobsen, 1983; Christofides and Beasley, 1983;
Van Roy, 1986; Beasley, 1988; Cornuejols et al., 1991; Sridharan, 1995). Dynamic
location problems have also been studied (see, for instance, Van Roy and Erlenkotter,
1982; Saldanha da Gama and Captivo, 2002). It is interesting to note that a capacitated
dynamic location problem is, in essence, a capacity expansion problem: facilities are open
in different time periods, increasing the total available capacity, in order to serve a
(generally) increasing demand. In this paper, the authors study a problem where the
expansion of capacity is explicitly considered and is achieved not only through the
location of facilities at new sites but also through the location of facilities that will
increase the already existing capacity at a given site (as in Shulman, 1991). Each facility
capacity has to be chosen from a finite (small) set of feasible capacities, similar to what is
described in Lee (1991) and Mazzola and Neebe (1999). Lee extends the classical
capacitated location problem and considers a multiproduct capacitated facility location
problem in which each facility capacity has to be chosen from a given set of admissible
capacities. The author solves the problem using an algorithm based on a Benders’
decomposition. Sridharan (1991) studies the problem of locating and choosing the size of
the facility, by solving a capacitated location problem with side constraints (guaranteeing
that at most one facility is located at each site). The problem is solved using a lagrangean
heuristic. Mazzola and Neebe (1999) study a similar problem and develop a branch and
bound algorithm. Ghiani et al. (2002) study the problem of locating capacitated facilities,
allowing several identical facilities to be located at the same site. The problem was
motivated by a polling station location problem in an Italian Municipality. The authors
solve the problem using a Lagrangean Heuristic.
As far as we know, in most of the references dealing explicitly with capacity expansions,
they can be continuously incremented.
Hinomoto (1965) studies the problem of capacity expansion of a productive system,
assuming the capacity can be expanded by the addition of facilities in discrete steps, and
the size of a facility can be treated as a continuous factor. Erlenkotter (1975) develops two
approaches to deal with capacity planning for large multilocation systems: an
approximate approach based on an equivalent cost measure and an incomplete dynamic
programming approach to systematically improve the approximate solution. The author
describes an application to a real problem (India’s nitrogenous fertilizer industry). Fong
and Srinivasan (1981a) formulate the problem of continuous capacity expansion as a
dynamic discrete time location mixed integer programming problem. The authors develop
a heuristic to tackle the problem. In the sequel of this paper (Fong and Srinivasan,
1981b), the authors extend the problem considering a fixed cost if a capacity expansion
takes place at a given location plus a cost proportional to the size of the expansion.
Freindenfelds (1981a) considers the capacity expansion problem in which there are two
types of demand and two types of facilities. The author considers that the capacity can be
increased in a continuum of sizes, at a cost that does not depend either on time or on
previous expansion decisions. In his book (Freindenfelds, 1981b), the author introduces a
series of capacity expansion analytical models and applications, emphasizing the real
capital investment decisions involved in the establishment of new productive capacity.
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Smith (1981) generalizes the work of Manne 1, presenting an efficient algorithm that solves
the deterministic capacity problem considering a finite planning horizon 2.
In 1982, Luss publishes a survey of the existing literature on capacity expansion
problems. The author calls the readers attention to the lack of existing literature dealing
with dynamic capacity expansion problems. In this survey the author considers both
single and multi-facility location problems, with finite or infinite horizon time planning2.
Min (1988) studies the problem of dynamic expansion and relocation of capacitated public
facilities, considering multiple objectives. The author formulates the problem as a mixed
integer goal programming model in a fuzzy decision environment. The problem is
illustrated by considering the real case of expanding and relocating public libraries in the
Columbus metropolitan public library system.
Shulman (1991) formulates the problem of dynamically locating and expanding the
capacity of facilities. The author considers a small set of feasible expansion sizes (capacity
expansion is achieved by dynamically locating more than one facility at a given location),
and develops two algorithms: one deals with the more general problem that allows several
facilities of different capacities to be located at the same site; the other solves the special
case where it is only possible to locate facilities of the same size at each location.
The problem studied in this paper considers the situation where capacity expansion is
achieved by locating additional facilities and the reduction of capacity is achieved by
closing existing facilities. There is a finite (small) set of feasible capacities for the facilities
to be located. The major differences between the problem here presented and the
problems studied in the literature are the possibility of reducing the capacity at any time
period (most of the problems studied only consider the possibility of capacity increasing),
the possibility of locating several facilities of different sizes in the same location and also
the possibility of a facility being open, closed and reopen more than once during the
planning horizon. Canel et al. (2001) consider the possibility of a service being open,
closed and reopen more than once. Nevertheless, the authors do not differentiate between
open and reopen fixed costs (which, in most cases, are clearly different), and present a
non-linear objective function. In the model here presented it is also possible to
differentiate the operating costs of the different facilities.
According to Luss (1982) the major decisions in capacity expansion problems are:
expansion sizes, expansion times and expansion locations. In this problem, one can say
that the major decisions in capacity expansion and reduction are: expansion and
reduction sizes, times and locations.
In this paper, the problem is formulated as a mixed-integer linear problem, and a
primal-dual heuristic is described that can find primal feasible solutions. The behaviour
of the primal-dual heuristic is compared with the behaviour of a general solver (Cplex).
This work was motivated by the problem of locating transfer stations in a solid waste
treatment system (see, for instance, Wirasinghe and Waters, 1983). Most transfer stations
are composed by one or more equipments that can take one of a small set of different
sizes. Each equipment has fixed and operating costs that are, usually, directly and
inversely proportional (respectively) to its capacity.
In the next section the model developed is presented. In section 3, the dual problem of its
linear relaxation is formulated. In section 4 the primal-dual heuristic (based on the work
of Erlenkotter (1978) and Van Roy and Erlenkotter (1982)) is described. In section 5 some
computational results are shown and, in the last section, some conclusions and future
work directions are drawn.

2 The Proposed Mathematical Model
A. S. Manne (1961), Capacity Expansion and Probabilistic Growth, Econometrics, 29
In the paper’s context, planning horizon refers to the time period during which the additional capacity can be
used. It can be interpreted as the lifetime of a facility. In this research report, the planning horizon is interpreted
as the time interval, explicitly considered, in which it is possible to change the configuration of facility locations.

1
2
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Consider the following definitions:
J = {1,...,n} set of indices corresponding to the clients’ locations;
I = {1,...,m} set of indices corresponding to facilities’ possible locations;
S= {1,...,q} set of indices corresponding to facilities’ possible dimensions, ordered by
ascending order of the corresponding capacities;
T=
number of time periods considered in the planning horizon;
t
=
cost of fully assigning client j to a facility of dimension s located at i in period t;
c ijs
ξ
=
FAist

fixed cost of opening a facility of dimension s at i at the beginning of period t, and
closing the facility at the end of period ξ (the facility will be in operation from the
beginning of t to the end of ξ), knowing that this is the first facility located at i;
unitary fixed cost of locating a facility of dimension s at i at the beginning of
period t, and closing it at the end of period ξ (the facility will be in operation from
the beginning of t to the end of ξ), knowing that this facility is not the first to be
located at i. 3
demand of client j at period t;

ξ
=
FRist

d tj =

Qs =
maximum capacity of a facility of dimension s;
Nmax = maximum number of facilities that can be operational at one location at the same
time.
Let us define the variables:
1 if a facility of dimension s located at i is opened at the beginning of period t
 and stays open until the end of period ξ , knowing that this is the first

ξ
aist =  facility to be located at i
0 otherwise


number of facilities of dimension s located at i at the beginning of period t and
ristξ =
staying open until the end of period ξ, knowing that this is not the first facility to
be located at i.
t
fraction of customer j’s demand that is served by a facility of dimension s located
x ijs
=
at i during period t.
The first facility to be located at i will be called i-first facility. All the other facilities that
are located at i will be called i-follow facilities.
The dynamic location problem of expansion and reduction of available capacities,
considering that it is possible to reconfigure one location more than once during the
planning horizon can be formulated as:
DLPER

T

T

t
t
ξ
ξ
ξ ξ
Min ∑∑∑∑ c ijs
x ijs
aist
rist
+ ∑∑∑∑ FAist
+ ∑∑∑∑ FRist
t

i

j

subject to:
∑∑ xijst = 1 ,
i

s

t

T

(a ξ τ + r ξτ ) − x
∑∑
τ
ξ

= 1= t

is

is

t

(1)

s
t
i
s ξ t=
t
i
s ξ t
=

T

t
ijs

≥ 0,

Nmax ∑∑ ∑ aψis 'τ − ristξ ≥ 0 ,

∀ j,t

(2)

∀ i,j,s,t

(3)

∀ i,s,t,ξ ≥ t

(4)

s' =
τ 1=
ψ τ

3

The fixed cost FAistξ should be equal to FRistξ plus the additional cost of installing for the first time a facility at

location i. This additional cost may represent costs of land acquisition, development of infra-structures, etc. Let
us define this additional cost as f i t . Then FAistξ = FRistξ + f i t , ∀i, s, t , ξ ≥ t .
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aξ
∑∑∑
ξ
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≤ 1,

∀i

(5)

(a ξ τ + r ξτ ) ≤ Nmax ,
∑∑∑
τ
ξ

∀ i,t

(6)

t
Qs ∑∑ (aisξ τ + risξτ ) − ∑ d tj x ijs
≥0,

∀i,s,t

(7)

ξ
aist
∈ {0,1} ,
ξ
rist ≥ 0 and integer,
t
x ist
≥ 0,

∀i , s, t , ξ ≥ t
∀i , s, t , ξ ≥ t

(8)

ist

s =t 1= t
t

T

is

s = 1= t
t

is

T

τ 1=
ξ t
=

j

These constraints guarantee that:
(2): Each client’s demand will be fully satisfied in each time period;
(3): A client will be assigned to open facilities only;
(4): A facility of dimension s that is opened at i at the beginning of period t can be
considered as an i-follow facility only if there is an i-first facility that has been open at
the beginning of a time period t’≤ t (an i-follow facility and the i-first facility can be
located simultaneously);
(5): For each location i, there can be at most one i-first facility during the whole planning
horizon;
(6): There is an upper limit on the number of operating facilities at location i, in each time
period;
(7): The facilities’ maximum capacity will not be exceeded in any time period.
The proposed model allows that, in each time period and in each location, every mix of
facilities of different or equal dimensions is feasible, up to a maximum of Nmax number of
facilities in each location.

3 The Dual Problem and Complementary Conditions
3.1 Formulation of the Dual Problem
Multiplying constraints (5) and (6) by -1 and associating dual variables v tj
t
ijs

constraints (2), dual variables w

ξ

with constraints (3), dual variables uist

constraints (4), dual variables ρi with constraints (5), dual variables π
(6), and dual variables λ
formulated as D-DLPER:

t
is

t
i

j

i

t

with constraints (7), the dual problem of DLPER can be

(9)

i

subject to:
t
t
,
v tj − wijs
− d tj λist ≤ c ijs
ξ

wτ
∑∑
τ
j = t

ijs

ξ

wτ
∑∑
τ

j
t
=

ijs

T

T

ξ

ξ

=
τ t

=
τ t

ξ
,
+ Nmax ∑∑ ∑ uψis′τ − ρi − ∑ π iτ + Qs ∑ λisτ ≤ FAist
s′ =
τ t=
ψ τ

ξ

ξ

ξ
ξ
,
− uist
− ∑ π iτ + Qs ∑ λisτ ≤ FRist

∀i , j , s, t

(10)

∀i , s, t , ξ =
t , ,T

(11)

∀i , s, t , ξ =
t , ,T

(12)

τ t=
τ t
=

t
ξ
wijs
, uist
, ρi , π it , λist ≥ 0 ,

with

with constraints

D-DLPER
Max ∑∑ v tj − ∑ ρi − Nmax ∑∑ π it
t

with

∀i , j , s, t , ξ =
t , ,T
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An

equivalent

{

t
ijs

t
j

condensed

=
w
max 0,v − c

t
ijs

−d λ
t
j

t
is

} , ∀i, j , s,t .

formulation

is

obtained

by

considering

CD-DLPER
Max ∑∑ v tj − ∑ ρi − N max ∑∑ π it
t

j

i

t

i

subject to:
ξ

max {0,v τ − c τ
∑∑
τ
j

j = t

}

ξ

j
t
=

ξ

ξ

ξ

=
τ t

=
τ t

T

s′ =
τ t=
ψ τ

ξ

max {0,v τ − c τ
∑∑
τ
j

T

ξ
− d τj λisτ ≤ FAist
− Nmax ∑∑ ∑ uψis′τ + ρi + ∑ π iτ − Qs ∑ λisτ ,

ijs

(13)

∀i , s, t , ξ =
t , ,T

(14)

ξ

ξ
ξ
− d τj λisτ } ≤ FRist
+ uist
+ ∑ π iτ − Qs ∑ λisτ ,

ijs

τ t=
τ t
=

uist , ρi , π , λ ≥ 0 ,
t
i

∀i , s, t , ξ =
t , ,T

∀i , j , s, t , ξ =
t , ,T

t
is

3.2 Complementary Conditions
Let us define:
T

ξ

T

ξ

{

}

ξ

ξ
ξ
τ
SAist
= FAist
− Nmax ∑∑ ∑ uisψ 'τ + ρi + ∑ π iτ − ∑∑ max 0,v τj − c ijs
− d τj λisτ − Qs ∑ λisτ ,
s' =
τ t=
ψ τ

ξ

τ t
=

ξ

j =
τ t

τ t
=

∀i , s, t , ξ =
t , ,T

(15)

∀i , s, t , ξ =
t , ,T

(16)

∀i , s, t , ξ =
t , ,T

(17)

ξ

ξ
ξ
ξ
τ
SRist
= FRist
+ uist
+ ∑ π iτ − ∑∑ max {0,v τj − c ijs
− d τj λisτ } − Qs ∑ λisτ ,
τ t=
j τ t
=

Sist = min {SAist ,SRist } ,
ξ

ξ

ξ

τ t
=

The following complementary conditions hold if in presence of optimal primal and dual
solutions to the respective problems (when there is no duality gap).
 t T
t 
t
ξ
ξ
(18)
0,
∀i , j , t
 ∑∑ (aisτ + risτ ) − x ijs  wijs =
=τ 1=ξ t

t
T

ψ
ξ  ξ
0,
 Nmax ∑∑ ∑ ais 'τ − rist  uist =
s' =
τ 1=
ψ τ



∀ i,s,t,ξ ≥ t

(19)

T
T


ξ
0,
 ∑∑∑ aist − 1 ρi =
 s =t 1=ξ t


∀i

(20)

∀i , t

(21)

∀i , s, t , ξ =
t , ,T

(22)

SRist ⋅ rist =
0,

∀i , s, t , ξ =
t , ,T

(23)

t
T

t t  t
ξ
ξ
0,
 Qs ∑∑ (aisτ + risτ ) − ∑ d j x ijs  λis =
j
 =τ 1=ξ t


∀i,s,t

(24)

t
T

 t
ξ
ξ
0,
 ∑∑∑ (aisτ + risτ ) − Nmax  π i =
 s =τ 1=ξ τ

ξ
ξ
SAist
⋅ aist
=
0,

ξ

ξ
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4 Primal-Dual Heuristic
The primal-dual heuristic here proposed follows the work of Erlenkotter (1978), Guignard
and Spielberg (1979) and Van Roy and Erlenkotter (1982).
The heuristic builds primal admissible solutions based on dual admissible solutions,
trying to force the satisfaction of the complementary conditions. If a pair of primal and
dual admissible solutions is found that satisfies conditions (18) – (24), then the optimal
solution has been calculated. When this is not achieved, the best dual solution gives a
valid lower bound for the optimal solution and may be used to assess the quality of the
best admissible primal solution found.
The heuristic operating scheme is the following:
1. Initialization of dual variables;
2. Dual Ascent Procedure for dual variables vtj ;

3. Primal Procedure;
4. Dual Adjustment Procedure for dual variables ρi . If the dual solution is changed
5.

go to 2;
Repeat the Primal-dual Adjustment Procedure for variables v tj until there is no
improvement in the dual objective function value;

6. Dual Adjustment Procedure for dual variables ρi . If the dual solution is changed
go to 2;
ξ
7. Dual Ascent Procedure for dual variables uist
. If the dual solution is changed go to
2;
ξ
8. Dual Descent Procedure for dual variables uist
. If the dual solution is changed go
to 2;
9. If Nmax =1, then execute the Dual Adjustment Procedure for variables π it . If the
dual solution is changed go to 2.
10. Dual Ascent Procedure for dual variables λist . If the dual solution is changed go to
2;
11. Dual Descent Procedure for dual variables λist . If the dual solution is changed go to
2;
The heuristic will stop when the optimal primal solution is found or when there are no
improvements in either the primal or the dual objective function values.
The Dual Ascent Procedure for dual variables v tj , the Primal-dual Adjustment Procedure
for variables v tj , the Dual Adjustment Procedures for variables π it and ρi are exactly the
same as those developed by the authors for the resolution of the Dynamic Location
Problem with Opening, Closure and Reopening of Facilities - DLPOCR (Dias et al., 2007a).
Instead of considering the set I of possible locations, it should be considered the set I×S.
In the Dual Ascent Procedure for dual variables v tj , and in the Primal-dual Adjustment
t
Procedure the assignment costs should be considered equal to c ijs
+ d tj λist . For this reason,

these procedures will not be described here. The Dual Adjustment Procedure for variables
π it is executed only when Nmax equals 1. The computational experiments put in evidence
that, in every other situation, the change of this dual variable does not increase the value
of the dual objective function due to the variable’s dual objective function coefficient
−Nmax.
The Dual Ascent and Descent Procedures for variables λist are also similar to the ones
already developed by the authors for the DLPOCR with maximum capacity restrictions
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(Dias et al., 2006). It is sufficient to consider facilities (i,s) with maximum capacities equal
to Qs, instead of facilities i with maximum capacities equal to Qi . The two procedures
referred will not be repeated here.

4.1 Initialization of dual variables
The dual variables are initialised as follows:

{ }

1.

t
v tj ← min c ijs
, ∀j , t ; π it ← 0,

∀i,t

2.

ξ
ξ
uist
← max {0, −FRist
},

∀i , s, t , ξ =
t , ,T

3.

ξ
ρi ← max 0, − min  FAist
− N max ∑∑ ∑ uisψτ   ,

i ,s






t ,s
ξ ≥t

T



T

s =
τ t=
ψ τ

 
 

∀i

4.2 Primal Procedure
Consider the following definitions:
I* = { ( i,s,τ,ξ ): Sisξ τ = 0},
It* = {(i,s) : ( i,s,τ,ξ ) ∈ I* and τ ≤ t ≤ ξ},
It+ = {(i,s) : at least one facility of dimension s is open at i during period t},
I+ = { (i,s,τ,ξ ) : aisξ τ = 1 or risξτ >0},
Fist = smallest cost incurred by opening a facility of dimension s at i during period t,
Num[i,s,t] = total number of open facilities at location i of dimension s during period t 4,
N[i,t] = total number of open facilities at location i during period t 5.
Primal Procedure
1. I+ ← ∅. It+ ← ∅,∀t. Build sets I* and It*. Num[i,s,t] ← 0, ∀i,s,t. Num[i,t] ← 0, ∀i,t.
2. For t=1 until T, include in set
It+ all pairs (i,s)∈It* such that
t
t
t
t
∃j : v j ≥ c ijs and v j < c i ' s ' j , ∀ (i ', s ') ≠ (i , s ) (essential facilities as in Van Roy and
Erlenkotter (1982) and Dias et al. (2007a)).
t
3. For each client j such that v tj < c ijs
, ∀ (i , s ) ∈ I t+ , include in set It+ the pair (i,s) such that
t
c ijs
= min
c it' js ' .
t
t
v j ≥c i ' js '

4. Build set I+. Update It+,∀t.
5. t ← 1;
6. N[i,t] ← ∑ Num [i , s, t ] ,∀i∈I.
s

7.

D ← ∑d ; C ←
j

t
j

∑ (Q

(i ,s )∈I t+

s

⋅ Num [i , s, t ]

) . If D ≤ C then go to 17.

8. Calculate Fist ,∀ i∈I, s∈S.
9. If Fist = +∞, ∀ i∈I, s∈S, then go to 13.
10. Calculate F 'tis =

Fist
Qs

 φs 
D − C , if C + Qs < D
.
  ,∀ i∈I, s∈S, where φs = Q , otherwise
 s
 Qs 

11. Consider the pair (i’,s’) such that F 'ti ' s ' = min {F 'tis } ;
i∈I ,s∈S

4
5

Represents the total number of elements (i,s,τ,ξ ) ∈ I+ such that τ ≤ t ≤ ξ.
Represents the total number of elements (i,s,τ,ξ ) ∈ I+ such that τ ≤ t ≤ ξ , ∀ s ∈ S.
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12. It+ ← It+ ∪{(i’,s’)}; Rebuild sets I+ and It+,∀t; C ← C + Qs; Num[i,s,t] ← Num[i,s,t]+1; N[i,t]
← N[i,t]+1. If D ≤ C then go to 17. Else go to 8.
13. If s = q for every (i,s,τ,ξ) ∈ I+ with τ≤t≤ξ, then Stop. The procedure cannot find a
feasible solution.
14. If
D>C
then,
for
every
(i,s,τ,ξ)∈I+
with
s<q
and
τ≤t≤ξ,
calculate


D −C
H isξ τ= FRiξ(s +1)τ − FRisξ τ ⋅ 
.
Q
 s +1 − Qs 

(

)

15. Choose (i,s,τ,ξ) ∈ I+ with s<q and τ ≤ t ≤ ξ that corresponds to the smallest

ξ
H is
τ.

I+ ← I+ \ (i,s,τ,ξ); I+ ← I+ ∪ {(i,s +1,τ,ξ)}; Num[i,s,t] ← Num[i,s,t] − 1;
Num[i,s+1,t] ← Num[i,s+1,t] + 1; C ← C + Qs+1−Qs.
16. If D > go to 13.
17. t ← t + 1; If t ≤ T go to 6.
18. t ← 1;
19. Solve one transportation problem considering as sources the set J of clients (with
supplies djt), as destinations all pairs (i,s) ∈ It+ (with demands Qs⋅Num[i,s,t]), and
ct
transportation costs (per unit) given by ijst .
dj
20. t ← t + 1; If t ≤ T go to 19.
21. Calculate the values of primal variables aisξ τ and risξτ .
22. Execute a local exchange search procedure.
There are several steps in this primal procedure that deserve further explanations.
Step 4 of the primal procedure (building set I+) can be described as follows:
Step 4 of the Primal Procedure

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

i ←1.
s ←1.
If ∃ t: (i,s) ∈ It+, go to 4; else go to 9.
t1 ← min{τ : (i,s) ∈Iτ+ }; t2 ← max {τ : (i,s) ∈Iτ+ }.
Calculate Num[i,s,t] and N[i,t], ∀t. I1+← I+. Execute Procedure 1.
Calculate Num[i,s,t] and N[i,t], ∀t. I2+← I+. Execute Procedure 2.
sum1 ← ∑ FRisξ τ ; sum 2 ← ∑ FRisξ τ .
(i ,s ,τ ,ξ )∈I 1+

(i ,s ,τ ,ξ )∈I 2+

8. If (sum1< sum2) I+ ← I1+ ; else I+ ← I2+ . Calculate Num[i,s,t], ∀t.
9. s ← s + 1; If s ≤ q then go to 3.
10. i ← i +1; if i > m stop. Else go to 2.
After the execution of step 4, set I+ has as many (i,s,τ,ξ) elements as the number of
facilities of dimension s that are operating at i from the beginning of time period τ to the
end of time period ξ.
Procedures 1 and 2 are based on similar procedures described in Dias et al., 2007a. The
main differences are due to the fact that in DLPOCR an admissible solution has, at most,
one facility open in each location during each time period. In DLPER, it is admissible to
have more than one facility simultaneously open. As described in Dias et al., 2007a,
procedure 1 builds a solution from period t1 forward, while procedure 2 builds a solution
from period t2 backwards.
Step 7 of the primal procedure tests the admissibility of the primal solution constructed
in terms of total available capacity.
In step 8 of the primal procedure, the calculation of Fist accounts for all the hypotheses of
having a facility of dimension s open at i during time period t. There are two possibilities:
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a new facility is placed or the operating upper and/or lower time limits of an already
existing facility are changed. The calculation of Fist tries to find the best choice in terms of
fixed costs incurred.
Let us define:
FA ξ − FRisξ τ , ∀s, ξ ,
if ∃/ (i , s ′ ) ∈ I t+ : t < τ , ∀s ′ ∈ S
.
Fiτ =  isτ
otherwise
0,
This value represents the fixed cost incurred if the first equipment is placed at i at the
beginning of time period τ.
Consider that facility i is not open during period t but is open in time periods before and
after t, as depicted in figure 1.
1

a

b

Figure 1:

t

c

d

represents facility i operating time periods

{

}

Time periods a, b, c, d can be defined formally
as: b max 0,max {t ' : i ∈ I t+' } ;
=

{

}

t '<t

=
a t ' : (i , t ',b ) ∈ I A+ ∪ I R+ ; c =
min T + 1,min {t ' : i ∈ I t+'=
} ; d t ' : (i,c ,t ') ∈ I A+ ∪ I R+ . Time period b
t '>t

represents the time period before and nearest to t such that facility i is operating. Time
period c represents the time period after and nearest to t such that facility i is operating.
Let us also define Fi ' as the fixed cost of installing for the first time a facility at i,
if ∃ (i , s ′ ) ∈ I τ+ , s ' ∈ S ∧ ∃/ (i , s ′ ) ∈ I t+ : t < τ , ∀s ′ ∈ S
otherwise

F τ
considering the set I+: Fi ' =  i
0,
Calculation of Fist

1. Fist ← +∞ . If N[i,t] = Nmax then stop.
2.



min { FAisξ τ − Fi ' : τ ≤ t ≤ ξ and N [i ,k ] < Nmax, k ∈ [τ , ξ ] } ,






Fist ← min Fist , 
if ∃/ (i , s ' ) ∈ I t+' , t ' ≤ t , s ' ∈ S  6



ξ
otherwise 

min { FRisτ : τ ≤ t ≤ ξ and N [i ,k ] < Nmax, k ∈ [τ , ξ ] } ,


{

}

3. Calculate b max 0,max {t ' : (i , =
=
s ) ∈ I t+' } ; a

{

t '<t

}

c=
min T + 1,min {t ' : (i , s=
) ∈ I t+' } ; d
t '>t

{t ' : (i, s,t ',b ) ∈ I } ;
{t ' : (i, s,c ,t ') ∈ I } .
+

+

4. If b = 0 and c ≤ T then

{

}

d
Fist ← min Fist ,min {FRisdτ + Fiτ − FRisc
− Fi c : τ ≤ t , N [i ,k ] < Nmax, k ∈ [τ , c [}

τ

5. If c = T + 1 and b > 0 then

{

7,

stop.

}

ξ
b
Fist ← min Fist ,min {FRisa
− FRisa
: ξ ≥ t , N [i ,k ] < Nmax ,k ∈ ]b, ξ ]} , stop.
ξ

If there is any facility operating in i during a time period before t, then the procedure considers only reopening
fixed costs. Otherwise, it considers the cost of opening a facility for the first time, but discounts the fixed cost of
installing for the first time a facility at time period t’ > τ (if that is the case).
7 At this step the procedure tries to calculate the changes in fixed costs by merging two time intervals: (τ,ξ) and
6

(c,d). If period c corresponds to the period of the first installation of a facility in i then ∃
/ (i, s ') ∈ I + , t < τ , ∀s ' , so

t

Fiτ

corresponds to the fixed cost of installing the first facility in i. If the facility was open for the first time before

c then

Fi c = 0 . The same holds for Fiτ = 0 .
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d
b
d
6. If c ≤ T and b > 0 and N[i,k] < Nmax, k ∈]b,c[ then Fist ← min {Fist , FRisa
− FRisa
− FRisc
}.

Step 10 penalizes facilities with a dimension that is not sufficient to cover the difference
between the clients’ total demand and the total available capacity (in this case it would be
necessary to open more than one facility). The set I+ is updated, at step 12, considering
the upper and lower limits that correspond to the smallest Fis′t value. It is important to

note that, in set I+, it is possible to have several identical elements (i,s,τ,ξ). This
corresponds to the situation where several identical facilities are installed at the same
location and are open and closed in the same time periods.
If it is not possible to find a feasible solution by opening more facilities during period t,
steps (13)-(16) try to build a feasible solution by changing the dimension of the already
located facilities. If all the facilities installed are of dimension q, then the procedure will
not be able to build a feasible solution. Otherwise, for every (i,s,τ,ξ)∈I+ with s<q and τ≤t≤ξ,
the procedure calculates the cost of changing dimension s to s+1 (penalizing those
changes that are not sufficient to guarantee primal admissibility).
Procedure 1:
begin ← 1;time ← t1;
WHILE time ≤ t2
IF N[i,time]=Nmax THEN time ← time +1; CONTINUE; ENDIF
IF (i,s) ∈ I+time THEN
τ ← begin; ξ ← T; t ← time; stop ← false;
WHILE τ ≤ t and not stop
WHILE ξ ≥ t and not stop
IF ∃ (i, s,τ, ξ ) ∈ I* THEN
(i, s, τ, ξ )→ I1+
FOR k = τ TO k = ξ DO
Num[i,s,k] ← Num[i,s,k] + 1
N[i,k] ← N[i,k] + 1
IF N[i,k]=Nmax and begin ≤ k THEN
begin ← k +1
ENDIF
ENDFOR
time ← ξ +1
stop ← true
ENDIF
ELSE ξ ← ξ -1 ENDELSE
ENDWHILE
τ ← τ +1; ξ ← T
ENDWHILE
IF not stop THEN
ξ ← t2
FOR k = time TO k = t2 DO
IF N[i,k] = Nmax THEN
ξ ← k-1
BREAK
ENDIF
ENDFOR
IF (time ≤ ξ ) THEN
(i, s, time, ξ )→ I1+
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FOR k = time TO k = ξ DO
N[i,k] ← N[i,k]+1; Num[i,s,k] ← Num[i,s,k] +1
IF N[i,k]=Nmax and begin ≤ k THEN
begin ← k +1
ENDIF
ENDFOR
time ← ξ +1

ENDIF
ELSE time ← time +1; begin ← ξ +1; ENDELSE

ENDIF
ENDIF
ELSE time ← time +1 ENDELSE
ENDWHILE
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Procedure 2
end ← T; time ← t2 ;
WHILE time ≥ t1
IF N[i,time]=Nmax THEN time ← time − 1; CONTINUE; ENDIF
IF (i,s) ∈ I+time THEN
τ ← 1; ξ ← end; t ← time; stop ← false;
WHILE ξ ≥ t and not stop
WHILE τ ≤ t and not stop
IF ∃ (i, s, τ ,ξ ) ∈ I* THEN
(i, s, τ,ξ )→ I2+
FOR k = τ TO k = ξ DO
N[i,k] ← N[i,k]+1; Num[i,s,k] ← Num[i,s,k] +1
IF N[i,k]=Nmax and end ≥ k THEN
end ← k −1
ENDIF
ENDFOR
time ← τ -1
stop ← true
ENDIF
ELSE τ ← τ +1 ENDELSE
ENDWHILE
ξ ← ξ -1; τ ←1
ENDWHILE
IF not stop THEN
τ ← t1
FOR k = time DOWNTO k = τ DO
IF N[i,k] = Nmax THEN
τ ← k +1
BREAK
ENDIF
ENDFOR
IF (time ≥ τ ) THEN
(i, s, τ, time)→ I2+
FOR k = τ TO k = time DO
N[i,k] ← N[i,k]+1; Num[i,s,k] ← Num[i,s,k] +1
IF N[i,k]=Nmax and end ≥ k THEN
end ← k −1
ENDIF
ENDFOR
time ← τ −1
ENDIF
ELSE time ← time −1; end ← τ −1; ENDELSE
ENDIF
ENDIF
ELSE time ← time –1; ENDELSE
ENDWHILE
Steps (18)-(20) solve the allocation problem, through the resolution of T transportation
problems.
Step 21 calculates the values of the primal variables aisξ τ and risξτ . This is done in a
straightforward manner. As costs FAisξ τ are equal to FRisξ τ plus the additional cost of
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opening a facility in i for the first time (see footnote 1), the following procedure is used for
each location i:
1. If N[i,t] = 0, ∀t, then stop.
2. Choose arbitrarily one element (i,s,τ,ξ) ∈ I+, such that τ = min{t: ∃ (i,s) ∈ It+}.
3. Set aisξ τ = 1. Eliminate (i,s,τ,ξ) from set I+.
4. All variables risξτ are set to the number of elements (i,s,τ,ξ) ∈ I+.
In step 22, the procedure tries to improve the feasible primal solution found by executing
a very simple local exchange heuristic. The local exchange heuristic tries to change
variable aisξ τ (and risξτ ), to aisξ 'τ (and risξ 'τ ), ∀ s’≠s and s’∈S. It chooses the admissible change
that corresponds to the greatest improvement in the primal objective function. The
process is repeated until there are no improvements in the primal objective function
value.

ξ
ist

4.3 Dual Ascent Procedure for dual variables u

ξ
As can be seen by expressions (15) and (16), the increase in the dual variable uist
can
ξ
increase slacks SRist
, but decreases slacks SAisξ 'τ , τ ≤ t, ∀s’∈S. It is only worth trying to
ξ
ξ
ξ
ξ
increase slacks SRist
such that SRist
= 0 and SAist
> 0, otherwise the value Sist
would not

be changed and would not be possible to increase the value of dual variables v tj .
ξ
Dual Ascent Procedure for variables uist

1.
2.
3.
4.
5.

i ← 1.
s ← 1.
t ← 1.
ξ ← t.
ξ
← 0.
∆ uist

ξ
ξ
ξ
6. If SRist
= 0 and SAist
> 0, then ∆ uist
←

ξ
SAist
. Else go to 10.
2



ξ
∆uist
 ξ
ψ 
ξ
ξ
7. ∆uist ← min ∆uist ,min SAis 'τ  . ∆uist
. If ∆ uist
= 0 then go to 10.
←
s '∈S
Nmax


τ ≤t
ψ ≥τ


ξ
ξ
ξ
ξ
ξ
ξ
ξ
ξ
8. SRist ← SRist +∆ uist ; SAis 'τ ← SAisξ 'τ − ∆ uist
⋅Nmax , τ ≤ t, ∀s’∈S; uist
← uist
+ ∆ uist
.
ξ

9. Execute the Dual Ascent Procedure for Variables v tj .
10. ξ
11. If
12. If
13. If

← ξ + 1. If ξ > T then t ← t +1 and go to 11. Else go to 5.
t > T then s ← s +1 and go to 12. Else go to 4.
s > q then i ← i +1 and go to 13. Else go to 3.
i > m then stop. Else go to 2.
ξ
SAist
because if it would take the value
2
this slack could become equal to zero in step 8 of this procedure, decreasing the

ξ
In step 6 of this procedure, ∆ uist
takes the value
ξ
SAist

ξ
ξ
possibilities of improving the dual objective function value. If SAist
= min {SAisψ 'τ } , then SAist
s '∈S

τ ≤ ´t
ψ ≥τ
ξ
and SRist
will end up with the same value in step 8 of the procedure.

J. Dias et al. / Investigação Operacional, 27 (2007) 107-130

121

ξ
ist

4.4 Dual Descent Procedure for dual variables u

ξ
ξ
Decreasing the value of the dual variable uist
will decrease the value of slack SRist
, but

will increase the value of all slacks SAisξ 'τ , τ ≤ t, ∀s’∈S. If the procedure increases the value
of a slack that was blocking dual variables v tj , it is possible to increase the dual objective
function value.
ξ
Dual Descent Procedure for variables uist

1.
2.
3.
4.

i ← 1.
s ← 1.
t ← 1.
ξ ← t.

ξ
SRist
ξ
}. If ∆ uist
= 0, go to 8.
2
ξ
ξ
ξ
ξ
ξ
ξ
ξ
6. SRist
← SRist
−∆ uist
; SAisψ 'τ ← SAisψ 'τ + ∆ uist
⋅Nmax, τ≤t and ψ≥τ, ∀s’∈S; uist
← uist
−∆ uist
.
ξ
ξ
5. ∆ uist
← min{ uist
,

7. Execute the Dual Ascent Procedure for Variables v tj .
8. ξ
9. If
10. If
11. If

← ξ + 1. If ξ > T then t ← t +1 and go to 11. Else go to 5.
t > T then s ← s +1 and go to 12. Else go to 4.
s > q then i ← i +1 and go to 13. Else go to 3.
i > m then stop. Else go to 2.

ξ
ξ
In step 5 of the procedure ∆ uist
takes the minimum value between uist
and

same reasons already pointed out for the dual ascent procedure.

ξ
SRist
for the
2

5 Computational Results
The primal-dual heuristic was tested with a set of randomly generated problems. Clients
and possible locations for facilities are randomly generated, as well as capacities and
demands. The data for the test problems were generated according to the following
procedure:
1. Random generation of (x,y) coordinates in the plane of the m+n nodes of the network
according to a uniform distribution and considering a 500×500 square.
2. Random creation of arcs between the network nodes, with a probability of 75%.
3. Creation of arcs (not created in step 2) between nodes such that the Euclidean
distance from one another is less than 50, with a probability of 80%.
4. For the first period, the arcs’ cost are randomly generated according to a uniform
distribution, in the interval [100,1100]. For t>1, the arc’s cost in period t is equal to its
value in period t–1 plus a changing factor randomly generated corresponding to a
variation between –10% and +10%.
5. For each time period, calculation of the shortest path between each client and each
facility, using the Floyd-Warshall algorithm.
6. For each facility location i and period t, consider tend=t,…,T. For tend=t, the fixed
costs for variables aitend
and ritend
are randomly generated according to a uniform
1t
1t
distribution in the interval [500,3500]. For dimensions s > 1 , the fixed costs are
randomly generated considering that they are between 20% and 80% greater than the
fixed costs associated with dimension s − 1 . For dimension s = 1 , the unitary operating
costs were randomly generated within the interval [1,11], using a uniform distribution.
The unitary operation cost for a facility of dimension s > 1 is 20% to 80% less than the
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unitary cost corresponding to dimension s − 1 . For tend>t, a factor between 0% and
10%, that represents an increase in the fixed cost for tend–1, is randomly generated.
7. The maximum capacities and the clients’ demands in each time period are randomly
generated, guaranteeing that the sum of the maximum capacities of all possible
facilities is greater than the total demand. From one time period to the next the clients’
demands can be changed by a percentage of ±10%.
All test problems, as well as the source code and executable file for the generation
algorithm are available, upon request, from the authors. All experiments were carried out
on a Pentium 4, 1.80 Ghz, running under Windows 2000 operating system, with a
maximum of 2000 MB of virtual memory and 260Mb of Ram. The heuristic was
programmed using the C-language and Microsoft Visual C++ compiler. The performance
of the algorithm was compared with the performance of CPLEX, version 9.0.
The test problems generated had the following dimensions: T =5 or 10; m = 10 or 20; n =
50 or 100; q = 2 or 3; Nmax = 1 or 2. For each set of parameters, five test problems were
generated, in a total of 160 problems.
In each of the tables presented, the best, average and worst columns show the best,
average and worst values obtained for each of the computational procedures tested. The
summary line shows the best of the best values, the average of all the average values, and
the worst of all the worst values.
Table 1 shows the quality of the primal solution found by the primal-dual heuristic, with
and without the execution of a local search procedure. This local search procedure visits
the neighbours of the current solution that are in its k-neighbourhood, where the
k-neighbourhood is defined as follows: a feasible solution FS’ is said to be in the
k-neighbourhood of the feasible solution FS if and only if FS’ differs from FS by the
insertion or removal of at most k continuous functioning time periods to a facility i. Notice
that this definition of neighbourhood does not consider as neighbours solutions that differ
only in the dimensions of the facilities located. The quality of a solution is calculated as
(Z–ZLB)/ZLB, where Z is the objective function value of the best primal solution found and
ZLB is the value of the best lower bound known. Table 1 also shows the results obtained
with the execution of a lagrangean heuristic. In this case, the capacity restrictions were
relaxed in a lagrangean way, and the problem was solved using a dual heuristic procedure
described in Dias et al., 2007a, for uncapacitated problems, embedded into a subgradient
iterative method.
Table 2 shows the quality of the dual solution obtained by the primal-dual heuristic and
by the lagrangean heuristic. These values are calculated as (Z*-ZLB)/Z*, where Z* represents
the best primal objective function value known. Table 3 shows the computational times
spent by all the procedures tested. Table 4 shows the results when Cplex is used, limiting
its execution time to at most 600 seconds (about three times greater than the greatest
computational time spent by the heuristic), and stopping the execution whenever Cplex
finds a solution with a deviation from the best lower bound known equal to the average
deviation obtained with the primal-dual heuristic, for that group of problems. In this table
there is a column that shows, for each combination of parameters, the number of test
problems for which Cplex was not able to find any primal solution within the time limit
imposed. The last column represents the relation between the average computational
times:
Cplex average computational time
Primal-dual heuristic + local search average computational time
From the computational results shown, we can conclude that the primal-dual heuristic is
capable of handling efficiently the tested problems. It is able to find good primal solutions,
with a better performance when compared to the lagrangean heuristic. The primal-dual
heuristic is much faster than the general solver, even when Cplex is stopped after finding
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a primal solution of identical quality when compared to the solution build by the
heuristic. The dual solutions are, in general, of bad quality.
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Table 1 – Quality of the primal solution (in percentage)
Primal-Dual
Heuristic

Primal-Dual
Heuristic + Local
search

Lagrangean
Heuristic

Lagrangean
Heuristic + Local
search

T

m

n

q

Nmax Best Average Worst Best Average Worst Best Average Worst Best Average Worst

5

10

50

2

1

0.00

1.29

4.25 0.00

1.29

4.25 0.00

2.10

5.24 0.00

1.09

5.24

5

10

50

2

2

0.31

3.83

8.17 0.31

2.67

4.94 0.31

1.83

4.51 0.31

1.83

4.51

5

10

50

3

1

2.33

3.14

3.68 0.00

2.57

3.68 0.00

3.00

5.92 0.00

2.28

3.91

5

10

50

3

2

2.02

3.62

7.06 1.84

3.55

7.06 0.46

3.79

7.69 0.46

3.79

7.69

5

10 100

2

1

0.00

3.03

7.72 0.00

0.93

2.02 0.00

4.08 10.27 0.00

1.89

5.03

5

10 100

2

2

0.75

2.58

4.20 0.71

2.57

4.20 0.40

3.02

5.15 0.40

3.02

5.15

5

10 100

3

1

0.00

5.85

9.72 0.00

3.93

7.11 0.04

5.85 12.79 0.04

3.78

6.76

5

10 100

3

2

0.68

2.89

5.57 0.48

2.76

5.23 0.96

3.58

5.58 0.96

3.58

5.58

5

20

50

2

1

0.89

2.59

6.15 0.89

2.59

6.15 0.02

2.50

9.08 0.02

2.50

9.08

5

20

50

2

2

0.55

2.85

5.21 0.55

2.61

4.01 2.14

3.96

5.59 2.14

3.96

5.59

5

20

50

3

1

2.43

5.02

7.61 2.07

4.12

5.98 0.44

3.95

8.98 0.44

3.00

4.42

5

20

50

3

2

1.71

3.65

5.84 1.71

3.55

5.84 4.19

6.22

9.36 4.19

6.22

9.36

5

20 100

2

1

2.27

4.23

6.33 0.35

2.79

6.33 3.58

4.47

6.64 1.75

3.17

4.46

5

20 100

2

2

0.66

1.92

2.72 0.66

1.78

2.72 1.76

2.20

3.01 1.76

2.20

3.01

5

20 100

3

1

1.31

4.27

7.89 0.00

3.49

5.60 1.03

3.76

9.56 0.00

2.55

4.83

5

20 100

3

2

2.40

4.59

6.73 1.41

4.24

6.73 3.32

5.85 10.10 3.32

5.85 10.10

10

10

50

2

1

0.01

2.35

4.34 0.01

2.34

4.34 0.01

1.84

3.59 0.01

1.83

3.59

10

10

50

2

2

0.49

1.90

3.70 0.49

1.41

3.42 0.70

4.36

9.20 0.70

4.36

9.20

10

10

50

3

1

2.01

4.37

5.69 1.03

2.10

3.27 0.57

2.84

5.26 0.57

1.91

2.63

10

10

50

3

2

1.15

3.13

5.72 0.99

2.71

4.64 1.79

3.27

7.12 1.79

3.13

6.44

10

10 100

2

1

0.01

1.57

2.69 0.01

1.00

2.20 1.45

2.32

2.76 0.44

1.39

2.76

10

10 100

2

2

0.81

2.09

2.72 0.81

1.79

2.59 2.45

3.87

7.67 2.03

3.66

7.67

10

10 100

3

1

2.69

4.07

5.91 0.49

1.79

3.60 1.74

4.09

5.91 0.49

1.85

2.91

10

10 100

3

2

0.95

3.91

6.97 0.95

3.24

6.97 1.32

6.10 12.75 1.32

6.10 12.75

10

20

50

2

1

1.45

2.60

3.27 0.60

2.19

3.27 1.45

3.35

2.70

10

20

50

2

2

1.42

5.42 15.91 0.53

5.10 15.91 1.14

6.33 18.69 1.14

6.33 18.69

10

20

50

3

1

0.76

4.12

7.57 0.18

3.35

7.21 0.76

5.45

5.22

10

20

50

3

2

0.86

4.37

7.48 0.71

3.39

7.48 1.37

5.39 12.82 1.37

4.76 12.82

10

20 100

2

1

3.04

4.14

5.15 2.11

3.03

4.64 2.75

3.99

3.13

10

20 100

2

2

1.73

3.70

5.48 1.40

2.98

5.48 2.97

5.27 11.11 2.97

5.27 11.11

10

20 100

3

1

2.22

4.84

6.68 0.06

1.54

2.70 1.96

6.87 11.44 0.47

2.89

10

20 100

3

2

2.18

4.68

7.00 1.04

3.75

7.00 3.57

6.63 12.19 1.14

6.15 12.19

2.72 15.91 0.00

4.13 18.69 0.00

3.48 18.69

Summary 0.00

3.52 15.91 0.00

5.30 0.60
8.36 0.76
6.41 1.25

5.30
8.36
6.41
5.30
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Table 2 – Quality of the dual solution (in percentage)

Primal-Dual
Heuristic
T m n q Nmax Best Average Worst
5 10 50 2
1
3.61 10.68 19.37
5 10 50 2
2
11.98 15.91 21.91
5 10 50 3
1
11.48 15.05 26.47
5 10 50 3
2
7.36 16.07 23.48
5 10 100 2
1
5.27 11.70 23.05
5 10 100 2
2
9.28 17.63 27.62
5 10 100 3
1
6.29 13.10 19.41
5 10 100 3
2
8.89 11.85 16.63
5 20 50 2
1
9.57 14.97 20.49
5 20 50 2
2
8.55 14.59 19.47
5 20 50 3
1
8.11 15.35 20.44
5 20 50 3
2
9.76 11.78 14.95
5 20 100 2
1
6.26 11.06 17.86
5 20 100 2
2
8.62 12.17 15.97
5 20 100 3
1
7.62 16.06 21.12
5 20 100 3
2
11.85 15.86 20.25
10 10 50 2
1
5.77 10.94 14.75
10 10 50 2
2
5.43
9.68 19.14
10 10 50 3
1
5.43
9.86 15.57
10 10 50 3
2
4.54
6.84 8.83
10 10 100 2
1
5.84
8.75 15.43
10 10 100 2
2
2.64 13.35 34.46
10 10 100 3
1
6.28
8.28 12.20
10 10 100 3
2
5.82 10.49 19.55
10 20 50 2
1
5.32 10.64 19.08
10 20 50 2
2
6.49 10.92 13.73
10 20 50 3
1
10.52 14.18 18.19
10 20 50 3
2
5.17
7.59 14.47
10 20 100 2
1
5.01
9.82 12.64
10 20 100 2
2
4.44 11.14 25.54
10 20 100 3
1
5.63
8.72 11.32
10 20 100 3
2
7.14 11.11 16.92
Summary 2.64 12.07 34.46

Lagrangean
Heuristic
Best Average Worst
4.03
9.87 20.88
2.44 14.29 31.30
10.10 13.81 16.10
1.94 14.28 24.24
7.09 15.46 30.29
11.24 24.44 38.13
8.57 14.05 23.29
7.63 13.48 19.63
1.48 13.13 26.60
1.54 18.11 30.05
11.06 16.80 26.21
12.50 16.06 23.22
4.88 10.66 15.84
11.12 15.80 20.50
11.53 16.19 24.43
14.19 21.83 31.02
6.15
8.17 11.51
1.95 10.77 24.18
7.74 10.31 14.38
1.30
4.77 8.00
6.63 10.92 18.11
0.07
6.77 12.54
7.61
9.53 10.72
0.60
5.21 7.69
1.03
7.09 9.76
3.72 10.13 17.66
0.28
7.17 10.74
0.10
7.06 17.64
7.39 10.40 12.85
0.12
9.31 31.54
7.45 10.64 13.81
4.65 12.22 21.10
0.07 12.15 38.13
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Table 3 – Computational times (in seconds)

Primal-Dual
Heuristic
T
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
10
10
10
10
10
10
10
10
10

m
10
10
10
10
10
10
10
10
20
20
20
20
20
20
20
20
10
10
10
10
10
10
10
10
20

n
50
50
50
50
100
100
100
100
50
50
50
50
100
100
100
100
50
50
50
50
100
100
100
100
50

q Nmax Best Average Worst
2
1
0.13
0.36 0.84
2
2
0.36
0.67 1.19
3
1
0.22
0.49 1.05
3
2
0.16
1.17 2.70
2
1
0.50
0.68 0.99
2
2
1.42
2.65 4.34
3
1
0.55
1.23 3.55
3
2
0.30
1.60 4.81
2
1
0.28
1.20 2.19
2
2
0.53
1.93 4.61
3
1
0.81
2.08 3.89
3
2
1.27
2.86 4.78
2
1
1.02
1.73 2.36
2
2
1.44
4.21 8.19
3
1
2.50
6.15 10.81
3
2
4.78 16.17 38.41
2
1
0.24
1.19 4.34
2
2
0.16
1.02 2.42
3
1
0.97
1.68 3.02
3
2
0.23
2.21 5.75
2
1
0.58
1.82 3.05
2
2
0.47
3.80 9.42
3
1
2.42
5.25 9.38
3
2
3.03
8.19 13.31
2
1
0.97
3.04 6.22

Primal-Dual
Lagrangean Heuristic
Heuristic + Local Lagrangean Heuristic
+ Local search
search
Best Average Worst Best Average Worst Best Average Worst
0.41
0.57 0.97 0.44
1.09 1.73 0.88
1.73 2.25
0.70
1.05 1.30 0.95
2.62 3.47 1.91
3.47 4.39
0.59
0.87 1.28 2.38
5.25 11.02 3.73
6.51 12.48
1.00
1.82 3.11 3.31
8.85 24.80 5.56 10.81 26.48
1.17
1.49 1.91 2.08
3.82 6.30 4.17
5.63 7.14
2.39
3.26 4.44 3.28
7.17 10.44 6.08
8.83 10.77
1.45
2.97 4.16 6.06
7.85 11.08 8.77 12.75 17.25
1.83
4.13 6.42 8.50 14.83 22.19 15.31 21.00 27.27
0.98
1.89 2.83 3.41
9.92 25.80 6.30 12.50 28.17
1.53
4.38 10.95 5.67 13.08 34.30 9.89 17.24 39.36
3.39
5.37 9.48 4.06 12.25 19.06 12.11 20.34 26.73
3.78
5.72 7.08 8.00 12.90 18.61 17.41 22.06 29.06
2.36
5.33 9.41 5.84 13.70 17.77 11.97 22.17 29.06
4.42
7.89 12.97 12.83 17.64 22.88 23.92 28.28 31.92
9.13 11.51 13.75 3.97 30.95 65.36 22.61 50.13 76.23
10.69 22.12 41.91 25.53 43.03 69.56 45.00 64.46 84.14
0.75
1.97 4.61 1.81
9.88 18.55 7.13 13.72 20.17
1.44
3.10 6.38 3.34
8.79 13.17 11.92 15.59 19.53
4.09
7.08 10.97 7.58 17.13 31.53 25.00 30.50 42.14
2.53
6.56 12.99 5.66 25.47 51.92 18.81 45.88 68.67
1.95
6.87 9.94 7.00
8.80 12.17 19.50 23.65 27.44
4.53
9.03 18.84 14.99 24.93 43.89 30.64 45.75 63.55
10.69 16.83 27.58 20.16 34.74 59.44 53.45 71.04 90.50
7.84 24.36 57.11 37.81 73.96 122.17 80.74 115.02 158.83
7.36 11.80 20.81 10.52 31.05 91.94 28.59 56.49 116.31

Cplex
Best
Average
Worst
0.44
46.22
191.45
21.48 2260.93 10983.00
9.91
56.02
135.92
113.06
267.60
693.34
24.98
60.58
105.72
30.73
726.09 2767.20
30.67
554.94
866.27
2259.44 6472.31 12276.30
41.25
587.75 2714.19
204.48 3782.21 10249.77
58.09
428.30
792.27
4633.76 15678.92 28898.99
85.83
104.20
159.76
2593.66 37562.57 137829.75
97.13
501.49 1943.77
2544.06 30310.08 69891.59
7.67
191.02 1330.44
124.61 7810.15 18430.33
62.70
693.62 2195.17
1563.01 32558.67 98431.45
214.78
374.89
796.45
29.14 30588.27 132207.80
204.14
837.88 3237.26
3455.34 125059.55 224544.61
131.97
974.98 2910.52
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Table 3 – Computational times (in seconds) (cont.)

Primal-Dual
Heuristic
T
10
10
10
10
10
10
10

m
20
20
20
20
20
20
20

n q Nmax Best Average Worst
50 2
2
0.22
3.92 7.09
50 3
1
2.42
9.91 21.92
50 3
2
1.39
6.32 12.42
100 2
1
2.17
7.34 12.66
100 2
2
2.56 12.26 24.94
100 3
1
7.66 27.85 69.72
100 3
2
6.11 33.07 84.38
Summary 0.13
5.44 84.38

Primal-Dual
Lagrangean Heuristic
Heuristic + Local Lagrangean Heuristic
+ Local search
search
Best Average Worst Best Average Worst Best Average Worst
Best
7.14 10.96 14.55 12.56 36.69 92.50 39.72 64.49 121.05
0.00
8.31 26.66 60.92 35.38 126.08 315.61 74.63 169.03 357.94 319.56
17.63 32.17 65.58 33.69 53.67 78.74 106.81 147.20 257.77 43718.31
22.45 39.63 58.19 14.98 43.13 72.67 90.56 126.27 193.39 240.38
36.14 63.64 121.58 37.03 92.88 135.97 125.77 173.30 224.84 904.22
49.09 131.36 192.66 43.33 82.96 163.58 212.74 310.83 503.59 1343.20
62.22 132.34 203.91 104.20 124.02 155.75 262.97 321.72 453.52 15039.22
0.41 18.90 203.91 0.44 31.22 315.61 0.88 63.70 503.59
0.00

Cplex
Average
Worst
3445.21 6486.00
1284.30 7694.13
87540.41 175002.00
53154.97 103354.49
43921.56 175005.77
11208.79 39835.94
80031.52 175004.94
18096.13 224544.61
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Table 4 – Computational times when Cplex is used considering as termination criteria a maximum time
of 600 seconds or finding a primal solution of quality equal to the average deviation obtained by the
primal-dual heuristic

Average Computational
Times
40.50
5 10 50 2
1
118.87
5 10 50 2
2
34.08
5 10 50 3
1
83.92
5 10 50 3
2
36.44
5 10 100 2
1
31.76
5 10 100 2
2
149.49
5 10 100 3
1
--5 10 100 3
2
12.89
5 20 50 2
1
127.76
5 20 50 2
2
70.94
5 20 50 3
1
--5 20 50 3
2
38.37
5 20 100 2
1
121.12
5 20 100 2
2
124.14
5 20 100 3
1
318.12
5 20 100 3
2
56.13
10 10 50 2
1
126.73
10 10 50 2
2
34.61
10 10 50 3
1
367.44
10 10 50 3
2
234.29
10 10 100 2
1
112.66
10 10 100 2
2
172.40
10 10 100 3
1
378.72
10 10 100 3
2
47.33
10 20 50 2
1
54.56
10 20 50 2
2
200.13
10 20 50 3
1
273.56
10 20 50 3
2
113.11
10 20 100 2
1
284.71
10 20 100 2
2
249.03
10 20 100 3
1
--10 20 100 3
2
Global Average Values
138.41
T

m

n

q Nmax

Number of Unsolved
Problems
0
0
0
0
0
1
1
5
0
0
0
5
0
3
0
2
0
0
0
4
0
2
0
4
0
0
1
3
0
1
4
5
1.28

Relation
71.57
113.17
39.23
46.22
24.45
9.74
50.25
--6.81
29.18
13.21
--7.21
15.34
10.79
14.38
28.56
40.92
4.89
56.02
34.09
12.47
10.24
15.55
4.01
4.98
7.51
8.50
2.85
4.47
1.90
--23.74
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We have also tested the use of memetic algorithms to this problem, namely by directly
adapting the algorithm developed in Dias et al., 2007b, by creating dummy facilities. This
approach showed to be unfit, because the memetic algorithm is capable of finding solutions
that are, on average, 6% far from the optimal, but needs huge computational times (most of
the times greater than Cplex computational times).

6 Conclusions
The mathematical model presented in this paper describes a dynamic location problem
where the total available capacity can increase or decrease from one time period to the next,
by opening or closing facilities of equal or different dimensions.
The computational tests performed showed that the primal-dual heuristic developed is
capable of solving efficiently the problem formulated.
It would be interesting to apply other optimization techniques, namely metaheuristics, to
the problem formulated, because it is unlikely that the primal-dual heuristic developed is
capable of handling problems where the number of possible dimensions for facilities’
capacities is big. As the algorithm developed in Dias et al., 2007b, successfully used in
solving other dynamic location problems, produced unsatisfactory results, a different
approach is being thought, being the configuration of the chromosomes composition the
biggest challenge.
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Abstract
This paper uses a control-theoretic approach, the so-called predictive control, for the
optimal design of a single-server, finite capacity, bulk-service queueing system. The
problem is presented as an optimal control problem with one state vector variable and
one control variable. The optimal service rate is obtained explicitly under a general
quadratic cost function. Illustrative numerical examples are presented and the effect of
the initial state distribution on the shape of the optimal solution is demonstrated.

Keywords: Queue, optimal control, predictive control, optimal design

1 Introduction
Operations Research models are usually classified as being either descriptive or
prescriptive models. Descriptive models are models which describe some current realworld situations, while prescriptive models are models which prescribe what the realworld situation should be, that is, the "optimal" situation at which to aim, Gross and
Harris (1998).
The development of queueing theory is primarily dominated by descriptive models.
Some attention has been given nonetheless to optimization. It is customary to refer to
prescriptive queueing models under the title optimal design and control of queues.
Optimal design models are also called economic (cost or profit) models or static models,
while optimal control models are also called rate-control models or dynamic models, see
Gross and Harris (1998). Optimal design models are generally standard queues with a
superimposed cost or profit function to be optimized with respect to parameters such as
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the arrival rate λ , the service rate µ , or the number of available channels c . Optimal
control models try to find the optimal operating policy, that is, rules for turning the server
on and off that result in the lowest long-run cost, see Cooper (1990). Most research on
the optimal control of queueing models focuses on three different threshold policies that
were introduced in the literature: the N-policy, introduced by Yadin and Naor (1963), the
D-policy introduced by Balachandran (1973), and the T-policy introduced by Heyman
(1977).
Since the main reason why one adopts a control policy for a queueing system is to
control the system 'economically', optimization of costs is necessary. A cost function is
designed specifically and optimal thresholds that yield minimum cost are sought. Most
cost functions are built according to the following considerations
• Activating and deactivating the server result in fixed start-up and shut-down
costs, respectively.
• When the server is turned off, an idle cost for power, heat, maintenance, etc. is
charged, and when the server is turned on, attendant, fuel, or other costs may be
added to the dormant cost to form the running cost.
• The holding cost is a penalty for delaying a customer in the system.
We want to note here that the denomination "optimal control" is somewhat misleading.
The survey of Tadj and Choudhury (2005) shows that even though the appellation
"optimal control" is used, it is optimization techniques rather than optimal control
techniques that are used to deal with such queueing systems. Indeed, the solution of the
optimization considered is a single point or set of points instead of being a whole function
of time.
Optimal control theory has proven to be very efficient in obtaining optimal solutions
for dynamical systems. Sethi and Thompson (2000) report applications of optimal control
theory in various areas of Management Science and Operations Research such as finance
(Davis and Elzinga (1972), Elton and Gruber (1975), Sethi (1978)), economics (Arrow and
Kurz (1970), Feichtinger (1988), Kamien and Schwartz (1998)), marketing (Feichtinger et
al. (1994), Sethi (1977)), maintenance (Pierskalla and Voelker (1976), Rapp (1974)),
environment and transportation (Bounkhel and Tadj (2006), Khemlnitsky and Gerchak
(2002)), and the consumption of natural resources (Amit (1986), Derzko and Sethi (1981)).
Interestingly enough, to the best of our knowledge, the literature on the application of
optimal control theory in the theory of queues seems to be non-existent.
The goal of this paper is to use the optimal control theory to determine the optimal
solution in an optimal design problem. Our starting point is the paper of Selim (1997).
He considers the queueing system M/MN/1/ N where customers are served in batches of
maximum size N . He obtains the time-dependent probability distribution for the number
of customers in the system.
To predict the optimal service rate, he proposes a
minimization problem during a finite time horizon. Then, by taking the case of a linear
objective function and by assuming piecewise constant service rate µ , he reformulates
that problem into a standard multi-variable optimization problem. To solve the same
problem, we consider a different and more general model, in the sense that there is no
restriction on the service rate µ . Our approach is to propose a quadratic objective
function and then to use some techniques from optimal control theory, the so-called
predictive control, to obtain the optimal service rate µ not necessarily a piecewise
constant function.
The rest of the paper is organized as follows: In Section 2, we recall from Selim (1997)
the dynamics of the process and the time-dependent probability distribution for the
number of customers in the system which will be used in the next sections to predict the
optimal service rate. Section 3 is devoted to state our model and to solve it using the
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predictive control method. Illustrative examples are given in Section 4 where the effect of
the initial state distribution on the optimal service rate, is investigated.

2 Preliminaries
Consider the M/ MN /1/ N queueing system and let λ and µ denote the arrival rate and
a group service rate, respectively. Also, for n = 0,, N , denote by pn (t ) the transient state
probability that there are n customers in the system at time t and let
P(t ) = ( p0 (t ), p1 (t ),  , p N (t )) .
The queueing process is Markovian and the Kolmogorov system of differencedifferential equations is given by
(2.1)
P (t ) = P(t )( µF + λG ) ,
where the infinitesimal operator µF + λG is such that the ( N + 1) × ( N + 1) matrices F and
G are given by
0
− 1 1


1 − 1



−
1
1






1

−1 1
−1
F=

 and F = 
  





1

− 1 1
−1




0
− 1

1
Selim (1997) has shown that the time-dependent solution of the bulk service system is
given by
P(t ) = P(0) M (t ) ,
where M (t ) is the transition matrix whose elements mij (t ) are given by
j
 j 

j −i
i +1
j +1

λ µ 1 − k =0 g (k ) + σ ij λ (λ + µ ) g ( j − i ) /(λ + µ ) , 0 ≤ i ≤ N , 0 ≤ j < N ,



N −1

(λ /(λ + µ ) )N 1 − k =0 g (k ),
mij (t ) = 
i = 0, j = N ,



N −1
i
 (λ /(λ + µ ) )N 1 −
[(λ + µ ) / λ ]r g ( N − r ), 1 ≤ i ≤ N , j = N ,
g (k ) +

k =0
r =1



∑

∑

∑

∑

where
i ≤ j,
1,
0, otherwise,

σ ij = 
and

g ( k ) = e −( λ + µ ) t

[(λ + µ )t ]k
k!

.

3 Optimal Design of the Bulk Service Queue
In this section we introduce the objective function J to minimize with respect to the
service rate µ . Given a planning horizon of length H , given T > 0 with T << H , and an
instant of time t in the finite horizon [0, H ] , we propose the following general form of J :
t +T

J ( P, µ ) =

∫
t

C1 ( s, p N ( s ))ds +

t +T

∫
t

C2 ( s, P ( s ))ds +

t +T

∫ C (s, µ (s))ds ,
3

t

(3.1)
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where C1 : [t , t + T ] × [0,1] → [0, ∞) , C2 : [t , t + T ] × [0,1] N +1 → [0, ∞) , and C3 : [t , t + T ] × [0, ∞] → [0, ∞)
are differentiable functions. The first integral penalizes the system each time its full
capacity is reached. The second integral penalizes each state of the system, since it
contains the probabilities of all possible states from being idle to being full. The last
integral can be interpreted as the cost of the provided service. Selim (1997) considers the
case when all the functions Ci , (i = 1,2,3) are linear with respect to the second variable. In
the present paper, we assume that all those functions are quadratic with respect to the
second variable so that
1 2
C1 (t , p N (t )) =
αp N (t ),
2
N
1
C2 (t , P(t )) =
kβ k pk2 (t ),
2 k =0
1 2
C3 (t , µ (t )) =
γµ (t ),
2
where α , γ , β k (k = 0,, N ) are nonnegative constants. The quadratic form of the objective
function is the most used form in optimal control theory (see for example Sethi and
Thompson (2000) and the references therein). Inserting the above forms of Ci , (i = 1,2,3) in
(3.1), the objective function can be rewritten as follows:

∑

J ( P, µ ) =
where

is the
Q
qk = kβ k , k = 0, N − 1 .

diagonal

1
2

t +T

∫ [|| P(s) ||

2
Q

]

+γµ 2 ( s ) ds ,

(3.2)

t

matrix

Q = diag{q0 , q N }

with

q N = α + Nβ N

and

The optimal control problem we are considering is the following:
min J ( P, µ )
µ ≥0
(P)
subject to P (t ) = P(t )( μ(t ) F + λG )
The model is represented as an optimal control problem with one state variable P(t ) and
one control variable µ (t ) .
Let f (t ) =|| P (t ) ||Q2 +γµ 2 (t ) .

The interval [t , t + T ] is divided into 2m subintervals of equal

T
. Using the composite Simpson's rule for 2m intervals, the objective function
2m
can be approximated as
m −1
m

h
(3.3)
J ≈  f (t ) + 2
f (t + 2ih) + 4
f (t + (2i − 1)h) + f (t + 2mh) .
3 
i =1
i =1


width h =

∑

∑

By the first-order Taylor approximation, we have for k = 1,,2m
P ( s + kh) ≈ P ( s ) + khP ( s ) ,
which ensures by using the state equation (2.1)
P ( s + kh) ≈ P ( s ){Id + kh[ µ ( s ) F + λG ]} ,
where Id stands for the ( N + 1) × ( N + 1) identity matrix. Inserting this approximation of P
in the definition of f we get
f (t + 2kh) =|| P (t ) ||Q2 +4k 2 h 2 || A(t ) P(t ) ||Q2 +4khP(t ) T QA(t ) P (t ) + γµ 2 (t + 2kh) ,
and
f (t + (2k − 1)h) =|| P (t ) ||Q2 + (2k − 1) 2 h 2 || A(t ) P (t ) ||Q2 +2(2k − 1)hP (t ) T QA(t ) P (t ) + γµ 2 (t + (2k − 1)h) ,
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where A(t ) = µ (t ) F + λG . Summing these equations from k = 1 to m − 1 and from k = 1 to
m , respectively, yields
m−1

∑ F (t + 2kh) =
k =1

2
(m − 1) || P (t ) ||Q2 + h 2 m(m − 1)(2m − 1) || A(t ) P(t ) ||Q2
3
+ 2hm(m − 1) P(t ) T QA(t ) P (t ) + γ

m−1

∑µ

2

(t + 2kh)

k =1

and
m

∑

m

F (t + (2k − 1)h) =

m || P (t ) ||Q2 +

k =1

∑ (2k − 1)

2

h 2 || A(t ) P (t ) ||Q2

k =1

m

+2

∑ (2k − 1)hP(t )

T

QA(t ) P (t ) + γ

k =1

m

∑µ

2

(t + (2k − 1)h)

k =1

Some computations give
|| A(t ) P (t ) ||Q2 = M 1 (t ) µ 2 (t ) + M 2 (t ) µ (t ) + M 3 (t ) ,
and
P(t ) T QA(t ) P(t ) = M 4 (t ) µ (t ) + M 5 (t ) ,
where
M 1 (t ) =|| FP(t ) ||Q2 , M 2 (t ) = 2λP(t ) T F T QGP(t ), M 3 (t ) = λ || GP(t ) ||Q2 ,
M 4 (t ) = P(t ) T QFP(t ), and M 5 (t ) = λP(t ) T QGP(t ) .

Hence, the objective function can be further approximated as
J≈

m


 m−1 2
h  ~ 2
2
2
γ µ (t ) + 2γ  µ (t + 2kh) + 2 µ (t + (2k − 1)h) + γµ (t + 2mh) + γˆµ (t ) + L( P(t ), t )
3
 k =1


k =1


∑

∑

where

γ~ (t ) = γ + 4h 2 m 2 (2m − 1) M 1 (t ) ,
γˆ (t ) = 4hm[hm(2m − 1) M 2 (t ) + (3m − 1) M 4 (t )] ,

and then

h

L( P (t ), t ) = 2m || P (t ) ||Q2 + || P (t + 2mh) ||Q2 + hm(2m − 1)  (4m − 1) M 3 (t ) + 2 M 5 (t ) ,
3

J≈

where

[

]

h
U (t ) T R (t )U (t ) + H (t ) T U (t ) + L( P(t ), t ) .
3

(3.4)

U (t ) = [µ (t ), µ (t + h), µ (t + 2mh)]T ,

R (t ) = diag{γ~ (t ), 4γ , 2γ ,, 2γ , 4γ , γ } and H (t ) = (γˆ (t ), 0, 0,, 0) .
Note that the expression L( P(t ), t ) is independent of U (t ) . Hence, it is easy to see that the
minimum of J is reached at U (t ) satisfying
1
RU (t ) = − H (t ) ,
2
which gives
γˆ (t )
µ (t ) = − ~ ,
(3.5)
2γ (t )
since γ~ (t ) > 0 .
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4 Numerical Illustrations
We show in this section some of the service rate patterns that can be obtained by the
proposed procedure. We consider a system with the following arrival and service rates:
λ = 5 and µ = 2 . We take for unit penalties α = 5, β = 5, γ = 5 , and also assume that
T = 40, m = 50 , and N = 11 . All these parameters may affect the shape of the solution.
Another choice that also affects the solution is the initial state distribution P (0) . To show
this effect we chose to consider the following different initial distributions:

pi (0)
(i = 0,  , N )

uniform
1
N +1

arithmetic
2i
N ( N + 1)

truncated
geometric

binomial

(1 − r )r
1− rN
(0 < r < 1)

N i
 r (1 − r ) N −i
i
(0 < r < 1)

i

deterministic
1, if i = j ,

0, if i ≠ j.
( j = 0,, N )

Figure 1 shows the optimal service rate for the different choices of the initial distribution.
We note three patterns for the optimal service rate: (i) it increases and then converges to a
fixed value, µ * = 2.038 in this case (first column); (ii) it increases above that fixed service
rate and then decreases to tend to µ * (second column); (iii) it decreases to tend to µ *
(third column). Comparing these patterns with the initial distribution used, we noted that
the first pattern happens when the mass of P(0) = ( pi (0); i = 0,  , N ) is concentrated at the
lower values of i , the second pattern happens when the mass of P (0) is concentrated at
the middle values of i , and the third pattern happens when the mass of P (0) is
concentrated at the higher values of i . In other words, the three patterns are due to the
skewness of P(0) : the first pattern (first column) when P(0) is skewed to the right, the
second pattern (second column) when it is not skewed, and the third pattern (third
column) when it is skewed to the left.
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Abstract
Several economics sectors are exposed to fraud made by their own customers. At the
Electrician Distribution segment is not different. Several techniques in statistical fields
were developed to detect illegal activities, relied in observation classification. The empiric
events modeling always become a challenge to get solution in engineering projects. The
solution is achieved using a induction process to built a system able to bring up the
answer of a previously observed event. The Linear Discriminate Analysis is the
quantitative method most used. Recently, an alternative approach arises: The Support
Vector Machine (SVM). This paper objectives is train and test a model built using SVM to
point out the customers that are performing frauds given the customers company (an
Electrician Distribution) data base, doing a efficiency and quality confrontation vis-à-vis
the Linear Discriminate Analysis.

Resumo
Os mais variados setores da economia estão sujeitos às fraudes cometidas pelos
seus próprios clientes. No setor de distribuição de energia elétrica não é diferente. Muitas
técnicas no campo estatístico foram desenvolvidas para detectar atividades fraudulentas,
baseando-se em classificações das observações. A solução é obtida utilizando um
processo de indução para se construir um sistema capaz de deduzir respostas de
fenômenos que já tenham sido observados anteriormente. O método quantitativo mais
empregado na classificação de observações é a Análise Discriminante Linear.
Recentemente, como alternativa a essa técnica, surgiu o Support Vector Machine (SVM).
O objetivo do presente trabalho foi treinar e testar um modelo utilizando o SVM para a
classificação de clientes de uma distribuidora de energia elétrica, fazendo uma
comparação de eficiência e qualidade vis-à-vis a Análise Discriminante Linear.
Keywords: fraud detection, support vector machine, classification models
Title: Fraud detection in energy distribution using support vector machine
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1 Introdução
Fraudes cometidas por consumidores tornaram-se tema extremamente comum no
cenário atual. Muitos setores da economia são afetados por atividades ilícitas. Exemplos
claros acontecem em empresas de telecomunicações – operadoras de celular (aparelhos
clonados) e provedores de internet (ligações não autorizadas), empresas de seguros e
planos de saúde (falsificação de óbitos e de receitas de medicamentos).
As fraudes representam perdas significativas de receita para as empresas. As perdas são
representadas pelo consumo “gratuito” dos produtos e/ou serviços oferecidos, pelos danos
causados nos ativos das empresas e, também, por gastos associados a processos judiciais
em que os clientes fraudadores devem ser submetidos, onde nem sempre a parte vitoriosa
é a empresa lesada.
No setor de distribuição de energia elétrica não é diferente. As ligações clandestinas
acontecem por todas as partes e causam perdas relevantes para as companhias
distribuidoras. Além das perdas devido ao consumo ilegal, freqüentemente, ocorrem
perdas por danificação de ativos (sobrecarga do sistema, queda de tensão e aumento de
taxa de manutenção), por realização de inspeções e por acidentes envolvendo o fraudador
e o sistema elétrico, que danificam as instalações e, que também, podem provocar a morte
de pessoas.
No Brasil, a ocorrência das ligações clandestinas é um fenômeno de intensa “penetração”.
Segundo a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, em amostra com
as 18 principais companhias de distribuição de energia do país, detentoras de cerca de
81% da energia elétrica distribuída nacionalmente, o índice nacional de perda comercial
(energia requerida / energia consumida), através de ligações ilegais e fraudes, esteve em
5,0%, em 2004, nível ainda considerado alto, já que o padrão mundial é de 1%.
Esses números representam perdas significativas de receita. Em um levantamento
realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, com 26 distribuidoras de energia, as
perdas comerciais representavam 4,19% do total de energia produzido em MWh pelas
companhias (montante equivalente a R$ 848.965.111,00) e, em algumas empresas, a
participação das perdas comerciais atingiram mais de 15% (Figura 1).
Cientes destes números, o problema tornou-se preocupante para as distribuidoras.
Assim, programas de detecção e combate a fraudes foram criados e são tidos como
prioridade para as empresas de distribuição de energia elétrica.
De acordo com Boccuzzi (2005), são diversas as soluções propostas para reduzir a
incidência de fraudes como o desenvolvimento de mecanismos que propiciem
aumento/eficiência das inspeções contra fraudes; a conscientização da população e
criação de linhas diretas para denúncia; a criação de parcerias entre órgãos, permitindo o
cruzamento das bases de dados de departamentos de impostos, polícia, defesa do
consumidor, dentre outros, aumentando o rigor dos processos judiciais contra
fraudadores, por exemplo, reclamando por compensações financeiras e reduzir a
flexibilidade dos acordos judiciais. Ainda segundo o autor a AES Eletropaulo planeja, para
2005, gastos de cerca de R$ 43,5 milhões em ações de combate ao furto e fraude de
energia elétrica.
No que diz respeito ao desenvolvimento de mecanismos que propiciem aumento /
eficiência das inspeções contra fraudes é muito comum o desenvolvimento de modelos de
classificação que auxiliem na busca por prováveis fraudadores. A Figura 2 ilustra o
funcionamento do mecanismo de detecção de fraudes, em que um modelo aponta, dentre
os clientes de uma empresa, os prováveis fraudadores.
No passado, os modelos de classificação mais utilizados eram os baseados em regras e
apresentavam, dessa forma, uma grande limitação, já que as regras utilizadas nem
sempre eram geradas, empiricamente, a partir de bases de dados existentes, mas sim, por
meio de regras julgamentais, diminuindo a confiabilidade desses mecanismos.
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Segundo Scarpel (2005), recentemente, novos mecanismos foram desenvolvidos como as
técnicas de mineração de dados, de reconhecimento de padrões, estatísticas e de
inteligência artificial e, estão sendo utilizadas de forma crescente na formação de modelos
de detecção de fraudes, onde as regras são geradas a partir dos dados históricos de casos
comprovados de fraudes.

Figura 1: Distribuidoras de energia elétrica com maiores perdas comerciais e técnicas, em MWH e
R$, entre janeiro/2003 e abril/2005

Figura 2: Esquema ilustrativo do mecanismo de detecção de fraudes
O objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de um modelo para detecção de fraudes em
sistemas de distribuição de energia elétrica utilizando support vector machine (SVM),
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para indicar, dentre a lista de clientes, os mais prováveis de estarem cometendo fraude e,
conseqüentemente, quais devem ser inspecionados.
O desempenho do modelo desenvolvido será comparado ao desempenho da técnica
análise discriminante linear que, historicamente, é o método quantitativo mais utilizado
na criação de modelos de classificação.

2 O Método Empregado
A modelagem de fenômenos empíricos sempre representou desafios para soluções de
problemas em engenharia. Nesse tipo de modelagem, um processo de indução é utilizado
para se construir um sistema capaz de deduzir respostas de fenômenos que já tenham
sido observados anteriormente. A análise discriminante é o método quantitativo muito
empregado para este propósito, por ser um método de fácil implementação e que
apresenta uma performance aceitável.
Uma alternativa a este método é o uso do support vector machine (SVM). O SVM é uma
técnica de programação matemática desenvolvida por Vladimir Vapnik [Vapnik, 1998] e
que vem sendo utilizada de forma crescente, devido aos muitos recursos atrativos e
promissora performance empírica. Sua formulação incorpora o princípio da Minimização
de Risco Estrutural (SRM), diferentemente, de técnicas mais tradicionais que utilizam o
principio da Minimização de Risco Empírico (ERM), o que promove ao SVM maior
generalização [Gunn, 1998].
A utilização de SVM é crescente, principalmente, na área de reconhecimento de padrões.
Alguns trabalhos desenvolvidos neste área são os de Guyon et al. (2002), Bin et al. (2000),
Bradley e Mangasarian (2000) e Byvatov e Schneider (2003).
Segundo Vapnik (1999), o SVM é um procedimento construtivo universal de
aprendizagem baseado em “statistical learning theory”. O termo universal significa que o
SVM pode ser utilizado para o aprendizado de várias representações como as funções de
base radial, “splines” e funções polinomiais.
O problema de classificação pode ser apresentado considerando um problema de
classificação binária (duas classes apenas) sem perda de generalidade. Assim, o objetivo é
separar as observações em dois grupos, utilizando uma função que tenha sido deduzida
de exemplos disponíveis e que seja capaz de separar futuras observações com uma certa
precisão. Exemplificando, para uma amostra de dados (Figura 3) que possa ser separada
por hiperplanos lineares, existem inúmeras possibilidades de resposta, mas apenas uma
que maximiza a margem (maximiza a distância entre o hiperplano e o ponto mais próximo
de cada classe). É importante observar que podemos utilizar hiperplanos não lineares
também para fazer a separação da amostra.

Figura 3: Possíveis hiperplanos de separação para uma amostra de dados
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2.1 Caso 1: Separação Linear
Tratando-se de classificação binária, o problema é achar uma função paramétrica, linear
ou não, para um hiperplano de separação dos pontos em dois conjuntos no Rm, em que m
é o número de dimensões existentes. No caso onde o problema seja separável por um
hiperplano linear com um conjunto de N observações xi = (xi1,..., xiN) e respostas binárias
yi ∈ -1,1 têm-se três hiperplanos:
1. Hiperplano de Separação: H0: y = wtx + b = 0 que separa as observações.
2. Hiperplano Superior: H1: y = wtx + b = +1 que é definido por pelo menos 1 ponto
pertencente ao grupo com y = +1.
3. Hiperplano Inferior: H2: y = wtx + b = -1 que é definido por pelo menos 1 ponto
pertencente ao grupo com y = -1.
A Figura 4 ilustra os hiperplanos de separação, superior e inferior no espaço m=2.
Os pontos que definem os hiperplanos H1 e H2 são chamados de “support vectors” e a
orientação do plano de separação (H0) é feita de forma que a distância entre H1 e H2 seja
máxima.

x2

y = wtx + b = +1
t

y= wx+ b=0
t

y = w x + b = -1

1
w

x1
Figura 4: Hiperplanos de separação para o caso m=2
2

2

Uma vez que a distância entre os hiperplanos H1 e H2 é calculada por D( H1, H 2 ) = || w || = t
w w
e o objetivo é encontrar os parâmetros w que maximizem essa distância. Desta forma,
define-se a função objetivo do problema como
1
(1)
Minimizar Z = wt w
2
Como restrições, ao problema separável por um hiperplano linear, para que não hajam
pontos entre H1 e H2, têm-se wtx - b ≥ +1 para y = +1 e w tx - b ≤ -1 para y = -1. Essas
duas restrições podem ser combinadas fazendo-se com que a formulação matemática
desse problema tenha como restrição
(2)
y w t x − b ≥ +1
Assim, o problema de separação tem m+1 incógnitas (w1,…,wM,b). A estimativa dos
parâmetros é definida pelos pontos sobre H1 e H2, chamados de “support vectors”, de
forma que os outros pontos podem ser movidos livremente sem alterar o resultado da
otimização.

(

)
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2.2 Caso 2: Não Linearmente Separáveis
Na maioria das situações, a base de dados não pode ser linearmente separada (Figura 5).
Existem duas maneiras de abordar o novo problema, que dependem do conhecimento
anterior e da estimativa de ruído da base de dados.
Se for esperado (ou previamente conhecido) que um hiperplano pode separar as classes
corretamente, introduz-se um custo adicional na função objetivo para penalizar os erros
de classificação existentes. Outra alternativa é utilizar uma função mais complexa para
descrever os limites do modelo.

Figura 5: Situação não separável por hiperplano linear
Nesse caso, introduz-se N variáveis de folgaξ ( i ≥ 0, i=1,…,N), de forma a criar uma
penalidade na função objetivo e uma folga nas restrições. Portanto, a formulação do
problema de separação no caso inseparável por um hiperplano linear é

Minimizar Z =

(

1 t
N 
w w + C ∑ξi 
2
 i =1 

)

Sujeito a yi wt xi − b ≥ +1 − ξi

(3)

, i = 1,..., N

ξ i ≥ 0 , i = 1,..., N

(4)
(5)

em que C é uma constante de penalização (C > 0). Esse problema tem N+m+1 incógnitas
(ξ1,…,ξN,w1,…,wM,b). É possível sofisticar o modelo utilizando outros hiperplanos de
separação como funções polinomiais, splines ou funções de base radial, por exemplo.

3 Análises e Resultados
Os dados utilizados foram fornecidos por uma distribuidora de energia elétrica que será
chamada de EMPRESA. Serão consideradas informações relacionadas a questões
geográficas, perfil do cliente (tipo de residência e forma de pagamento) e dos padrões de
consumo (valor da conta, consumo médio e variação da conta no último período).
A base de dados fornecida pela EMPRESA possui informações de 596 clientes de um
determinado período, sendo que 298 deles representam clientes fraudulentos (realizaram
ligações clandestinas) e 298 representando clientes honestos.
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As informações disponíveis para cada cliente e que servirão como parâmetros de avaliação
são:
• Código do Cliente: cada cliente possui um registro único para evitar dados
duplicados.
• Tempo de residência: representa o número de anos que o cliente reside no local.
Toda a vez que é solicitada mudança de endereço e/ou mudança de nome do
titular, inicia-se a contagem.
• Valor da última conta: representa, em R$, o valor da última conta do cliente em
questão.
• Valor da conta média: representa, em R$, o valor médio da conta do cliente dos
últimos 6 meses. Esse foi o período de tempo estipulado como ótimo e viável para
a implementação deste modelo. Períodos menores poderiam estar sujeitos a ruídos
de sazonalidade e períodos maiores demandariam um banco de dados com
capacidades de armazenamento inviáveis.
• Região: representa a região de habitação do cliente, podendo ser Leste, Oeste,
Norte e Sul.
• Forma de pagamento: representa se o cliente opta por pagamento da conta em
débito automático (Sim/Não).
• Variação de valor da última conta: representa qual foi a variação em relação ao
valor da última conta  valor da conta no mês atual  .
 valor da conta no mês anterior 



•

Fraude: representa a informação de que o respectivo cliente é honesto ou se
comete fraude (Sim/Não).
A base de dados foi dividida em duas partes (uma utilizada para treinar o modelo e a
outra utilizada para testar a performance do modelo). Essa divisão foi feita de forma
aleatória.
Na atividade de formulação do problema e implementação, utilizou-se a relação de
variáveis, conforme a Tabela 1.
Tabela 1: Relação de variáveis utilizadas
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
Y

Região Leste (binária)
Região Oeste (binária)
Região Norte (binária)
Região Sul (binária)
Forma de Pagamento: Débito automático (binária)
Tempo de Residência
Valor da última conta
Valor de conta média
Variação do valor da última conta
Classificação do cliente (Fraude/Honesto)

A validação dos modelos foi feita utilizando as matrizes de confusão geradas a partir dos
conjuntos de treino e de validação. Essa análise permitiu uma comparação clara e
objetiva de performance e eficiência dos métodos.
Na comparação de eficiência e performance do SVM, utilizou-se duas funções: Linear e
Polinomial de grau 2. Em ambas as análises utilizou-se o custo adicional C (constante de
penalização), para que o modelo fosse mais suscetível a possíveis ruídos na base de dados
e, também, para que se pudesse controlar o grau de tolerância em relação a erros.
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3.1 Modelo 1: Função Linear
A função objetiva (minimizar) utilizando função linear pode ser representada por
Z=

1
N 
2
2
2
2
2
2
2
2
2
( w1 + w2 + w3 + w4 + w5 + w6 + w7 + w8 + w9 ) + C  ∑ ξ i 
2
 i =1 

(6)

Para os testes, fez-se uso de dois valores para a constante de penalização: C1=0,01 e
C2=10. Assumindo valor 0,01 para a constante de penalização C1 o valor da função
objetivo foi igual a 2 e para C2 =10 a função objetivo apresentou valor igual a 1750.
Nas Tabelas 2 e 4 são apresentados os parâmetros estimados pelos modelos usando
C1=0,01 e C2=10, para cada variável estudada e as matrizes de confusão para C1=0,01 e
C2=10 são mostradas nas Tabelas 3 e 5, respectivamente.
Tabela 2: Coeficientes obtidos para C=0,01, SVM Linear
w1
-0,0273

w2
0,0005

w3
0,1768

w4
-0,15

w5
-0,0159

w6
-0,0426

w7
0,0037

w8
-0,013

w9
0,0345

b
2,4488

Tabela 3: Matrizes de confusão obtidas para C=0,01, SVM Linear
Treino
Fraude
Honesto

DE

PARA
Fraude Honesto
79,90% 38,30%
20,10% 61,70%

Validação
DE

Fraude
Honesto

PARA
Fraude Honesto
78,50% 38,90%
21,50% 61,10%

Tabela 4: Coeficientes obtidos para C=10, SVM Linear
w1
1,1068

w2
0,7865

w3
1,1256

w4
-3,019

w5
-0,0938

w6
-0,0875

w7
-0,0092

w8
-0,001

w9
0,5261

b
2,5926

Tabela 5: Matrizes de confusão obtidas para C=10, SVM Linear
Treino
DE

Fraude
Honesto

PARA
Fraude Honesto
74,50% 26,20%
25,50% 73,80%

Validação
DE

Fraude
Honesto

PARA
Fraude Honesto
68,50% 24,20%
31,50% 75,80%

Observa-se na Tabela 3, para os dados de treinamento, que dos classificados como
fraudadores 79,9% eram, realmente, fraudadores e dos classificados como honestos
61,7% eram honestos, obtendo-se, portanto, uma eficiência total de 70,8%. Já para os
dados de validação 78,5% eram fraudadores e 61,1% eram honestos, com eficiência total
de 69,8%.
É possível verificar na Tabela 5, para os dados de treinamento, que 74,5% foram
classificados como fraudadores e 73,8% como honestos, obtendo-se, uma eficiência total
de 74,2%. Para os dados de validação 68,5% foram considerados fraudadores e 75,8%
foram considerados honestos, com eficiência total de 72,1%.
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3.2 Modelo 2: Polinômio de 2º grau
A função objetivo (minimizar), utilizando função polinomial de 2º grau, foi definida por
1
( w12 + w2 2 + w32 + w4 2 + w5 2 + w6 2 + w7 2 + w8 2 + w9 2
2

 N
ξi 
+ w10 2 + w112 + w12 2 + w132 ) + C 


 i =1 
Z =

(7)

∑

Em relação aos parâmetros w10, w11, w12 e w13, eles são aplicados às variáveis: x10 = x62,
x11 = x72, x12 = x82 e x13 = x92. Para os testes, utilizou-se uso, também dois valores para a
constante de penalização: C1=0,01 e C2=10. Assumindo valor 0,01 para a constante de
penalização C1 o valor da função objetivo foi igual a 2 e para C2 =10 a função objetivo
apresentou valor igual a 1613.
Nas Tabelas 6 e 8 são apresentados os parâmetros estimados pelos modelos usando
C1=0,01 e C2=10, para cada variável estudada e as matrizes de confusão para C1=0,01 e
C2=10 são mostradas nas Tabelas 7 e 9, respectivamente.
Tabela 6: Coeficientes obtidos para C=0,01, SVM Polinomial
w1

w2

0,044

-0,02

w3
0,134

w4

w5

w6

w7

w8

w9

w10

w11

w12

w13

b

-0,07

-0,015

0,056

0,012

-0,056

-0,004

-0,001

-0,001

0,002

0,041

1,807

Tabela 7: Matrizes de confusão obtidas para C=0,01, SVM Polinomial
Treino
Fraude
Honesto

DE

PARA
Fraude Honesto
74,50% 33,60%
25,50% 66,40%

Validação
DE

Fraude
Honesto

PARA
Fraude Honesto
67,10% 33,60%
32,90% 66,40%

Tabela 8: Coeficientes obtidos para C=10, SVM Polinomial
w1

w2

1,695

1,471

w3
1,73

w4

w5

w6

w7

w8

w9

w10

w11

w12

w13

b

-4,896

-0,031

-0,255

0,053

-0,027

-1,507

0,002

-0,001

0

0,515

6,035

Tabela 9: Matrizes de confusão obtidas para C=10, SVM Polinomial
Treino
DE

Fraude
Honesto

PARA
Fraude Honesto
73,20% 22,10%
26,80% 77,90%

Validação
DE

Fraude
Honesto

PARA
Fraude Honesto
66,40% 24,20%
33,60% 75,80%

Verifica-se na Tabela 7, para os dados de treinamento, que dos classificados como
fraudadores 74,5% eram, realmente, fraudadores e dos classificados como honestos
66,4% eram honestos, obtendo-se, portanto, uma eficiência total de 70,5%. Para os dados
de validação, observa-se que 67,1% eram fraudadores e 66,4% eram honestos, com
eficiência total de 66,8%.
Na Tabela 9, para os dados de treinamento, observa-se que 73,2% foram classificados
como fraudadores e 77,9% como honestos, obtendo-se, uma eficiência total de 75,5%.
Para os dados de validação 66,4% foram considerados fraudadores e 75,8% foram
considerados honestos, com eficiência total de 71,1%.
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3.3 Modelo 3: Análise Discriminante
Para a avaliação do desempenho do SVM fez-se sua comparação com o desempenho da
análise discriminante linear. Por essa técnica, cria-se um hiperplano de separação linear,
sendo seus parâmetros estimados pelo método dos mínimos quadrados ordinários. Assim,
tem-se
~
(8)
Y = a1 X 1 + a2 X 2 + a3 X 3 + a4 X 4 + a5 X 5 + a6 X 6 + a7 X 7 + a8 X 8 + a9 X 9 + β
sendo a função objetivo (minimizar) obtida por:
N

(

Minimizar Z = ∑ Yi − Yˆi
i =1

)

2

(9)

em que, Yi = 1 se a observação é um caso de fraude e Yi = 0 caso contrário. Em relação ao
ponto de corte, estabeleceu-se um valor de Ỹi=0,5, assim se o valor de Ỹi for maior que
0,5 a observação será classificada como fraudulenta.
A Tabela 10 mostra os parâmetros estimados pelo modelo, usando análise discriminante
linear, para cada variável estudada e na Tabela 11 é apresentada a matriz de confusão
usando-se análise discriminante linear. Verifica-se, para os dados de treinamento, que
73,2% foram classificados como fraudadores e 73,2 como honestos 66,4%, apresentando
eficiência total de 73,2%. Para os dados de validação, observa-se que 67,8% eram
fraudadores e 72,5%, com eficiência total de 70,1%.
Tabela 10: Coeficientes obtidos para a Análise Discriminante Linear
a1
0,9247

a2
0,8932

a3
1,0349

a4
0,3905

a5
-0,0147

a6
-0,0124

a7
-0,0037

a8
0,0006

a9
0,2548

b
0

Tabela 11: Matrizes de confusão obtidas utilizando Análise Discriminante Linear
Treino
DE

Fraude
Honesto

PARA
Fraude Honesto
73,20% 26,80%
26,80% 73,20%

Validação
DE

Fraude
Honesto

PARA
Fraude Honesto
67,80% 27,50%
32,20% 72,50%

3.4 Comparação entre as técnicas
A partir dos resultados obtidos fez-se a comparação entre a performance das técnicas
analisando-se, conjuntamente, as matrizes de confusão obtidas.
Percebe-se que ao utilizar uma constante de penalização de baixo valor, os modelos
estudados, utilizando-se o SVM, mostraram uma maior eficiência para classificação de
clientes fraudulentos do que àquela apresentada na classificação de clientes honestos,
tanto no conjunto de treino como no conjunto de validação (por exemplo, 79,9% vs 61,7%;
74,5% vs 66,4%). Já o modelo utilizando a técnica de Discriminante Linear mostrou uma
mesma eficiência na classificação do conjunto de testes, sendo mais eficiente na
classificação de clientes honestos (72,5% vs 67,8%) no conjunto de validação.
Com relação à eficiência total, tanto no conjunto de treino, como no conjunto de
validação, o modelo utilizando a Análise Discriminante mostrou-se mais eficaz. Entre os
modelos utilizando a técnica do SVM, em ambos os conjuntos, o modelo Linear
apresentou maior eficiência global.
Apesar dos modelos utilizando o SVM apresentarem menores eficiências globais,
mostraram-se mais adequados ao presente estudo, pois o principal objetivo de uma
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distribuidora de energia elétrica é identificar, dentro de seu banco de clientes, quais são
os clientes que comentem fraudes e, uma vez identificado o fraudador, a empresa
apresenta gastos com fiscalização e processos de acusação. Assim, os melhores modelos
são aqueles que apresentam uma alta taxa de acertos ao identificar clientes fraudadores.
Em relação à constante de penalização, aumentando o seu valor os resultados tornaramse piores, diminuindo-se a eficiência na identificação dos clientes fraudulentos. Em
contrapartida, melhorou-se a performance na identificação de clientes honestos, dentro
da base de dados. Assim, os resultados sugerem o grande poder de generalização dessa
técnica.
A Figura 6 mostra, para todos os modelos estudados, a comparação de eficiência global
para a identificação de fraudes. Verifica-se que o modelo utilizando o SVM, com função
linear e constante de penalização C=0,01, provavelmente, apresenta-se como o mais
indicado para a classificação de clientes de uma distribuidora de energia elétrica e a
Figura 7 mostra, a classificação dos modelos estudados, considerando-se apenas a
eficiência global.

Eficiência na identificação de fraudes
73%

SVM POLIN. 10

66%
74%

Técnica

SVM LINEAR 10

68%

Treino
Validação

73%

DISCRIMI. LINEAR

68%
74%

SVM POLIN. 0,01

67%
80%
79%

SVM LINEAR 0,01
40,0%

45,0%

50,0%

55,0%

60,0%

65,0%

70,0%

75,0%

80,0%

85,0%

Eficiência

Figura 6: Comparação de eficiência para identificação de fraudes

Eficiência global para classificação
76%
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71%
74%
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SVM LINEAR 10

72%

70%
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70%

SVM POLIN. 0,01

67%
71%
70%

SVM LINEAR 0,01
40,0%

Treino

73%

DISCRIMI. LINEAR

45,0%

50,0%

55,0%

60,0%

65,0%

70,0%

75,0%

Eficiência

Figura 7: Eficiência global dos modelos (treino e validação)
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4 Conclusões
O presente trabalho mostrou-se de grande valor ao sugerir que a técnica do SVM é uma
abordagem bastante atrativa para ser utilizada na modelagem de fenômenos onde o
objetivo é de reconhecimento de padrões. Os resultados obtidos demonstraram que essa
técnica possui uma boa performance, sendo uma alternativa viável à Análise
Discriminante Linear que é a técnica de classificação mais utilizada.
É importante, também, mencionar a relação existente entre a qualidade dos resultados
obtidos e a natureza da base de dados. Modelos baseados em técnicas de aprendizado são
totalmente dependentes da qualidade da base de dados, que é utilizada para treino. A
utilização de uma formulação extremamente complexa e correta, em uma base de dados
apresentando incoerências e ruídos, proporcionaria resultados não eficientes. Assim,
devido a bom desempenho dos modelos, pode-se concluir que a base de dados fornecida
pela EMPRESA foi satisfatória.
Como sugestão de trabalhos futuros, pretende-se aplicar o SVM utilizando funções mais
complexas, como a “Multi-Layer Perceptron” e “Exponential Radial Basis”. Esses modelos
podem apresentar respostas mais eficientes, tanto relacionadas à performance global
quanto à performance na identificação de clientes fraudadores. Pretende-se, também,
investigar a relação entre a performance dos modelos utilizando o SVM e a constante de
penalização, C, buscando determinar o melhor valor a ser utilizado no modelo.

5 Referências
Bin Z., Yong L. e Shao-Wei, X. (2000) Support Vector Machine and its Application in
Handwritten Numeral Recognition, 15th International Conference on Pattern Recognition
(ICPR'00), Vol 2, pp. 2720-2734.
Boccuzzi, C. V. (2005) Combate a fraude de energia, Anais do I Workshop Contra Furto e
Fraude de Energia e Roubo de Condutores e Equipamentos, Curitiba-PR.
Bradley, P. S. e Mangasarian, O. L. (2000) Massive data discrimination via linear support
vector machines, Optimization Methods and Software, Vol 13, pp. 1–10.
Byvatov E. e Schneider G. (2003) Support vector machine applications in bioinformatics.
Applied Bioinformatics, Vol 2, No 2, pp. 67-77.
Gunn, S. R. (1998) Support Vector Machine for classification and regression, University of
Southhampton, VA.
Guyon, I., Weston, J., Barnhill, S. e Vapnik, V. N. (2002) Gene selection for cancer
classification using support vector machines, Machine Learning, Vol 46, pp. 389–422.
Scarpel, R. A. (2005) Utilização de Support Vector Machine em previsão de insolvência de
empresas, Anais do XXXVII Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, pp. 671-677.
Vapnik, V. N. (1998) Statistical learning theory, John Wiley & Sons, NY.
Vapnik, V. N. (1999) An overview of Statistical learning theory, IEEE transactions on neural
networks, Vol 10, No 5, pp. 988-999.

J. Catalão et al. / Investigação Operacional, 27 (2007) 151-163

Previsão dos Preços da Energia Eléctrica
através de Redes Neuronais Artificiais
João Catalão †
Sílvio Mariano †
Victor Mendes ‡
Luís Ferreira §
† Departamento de Engenharia Electromecânica

UBI – Universidade da Beira Interior
Catalao@ubi.pt
sm@ubi.pt

‡ Departamento de Engenharia Electrotécnica e Automação

ISEL – Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
vfmendes@isel.pt

§ Departamento de Engenharia Electrotécnica e de Computadores

IST – Instituto Superior Técnico
lmf@ist.utl.pt

Abstract
In this paper, a computational tool based on artificial neural networks is presented
for electricity prices forecasting to support decision making in a competitive environment.
The numerical results obtained for a case study illustrate the behaviour of the
computational tool proposed comparatively to a time-series approach.

Resumo
Neste artigo é apresentada uma ferramenta computacional, baseada em redes
neuronais artificiais, para a previsão dos preços da energia eléctrica no apoio à decisão
em ambiente competitivo. Apresentam-se os resultados numéricos obtidos para um caso
de estudo, e conclui-se sobre o desempenho da ferramenta computacional proposta
comparativamente a uma abordagem baseada em séries temporais.
Keywords: Price forecasting, Neural network, Levenberg-Marquardt algorithm
Title: Electricity prices forecasting through artificial neural networks.
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1 Introdução
A energia eléctrica está no cerne da sociedade moderna, sendo uma componente essencial
do nosso estilo de vida e um factor determinante na competitividade da economia. O
contexto actual de reestruturação do sector eléctrico, promovendo a conversão de um
monopólio natural num mercado concorrencial e possibilitando a liberdade de escolha do
fornecedor de energia eléctrica por parte dos consumidores, introduz a exigência de
competitividade nas empresas produtoras (Catalão, 2006).
A liberalização do sector eléctrico torna os preços da energia eléctrica voláteis e
incertos. Os preços em mercados eléctricos competitivos reagem rapidamente às variações
na oferta e na procura, assumindo uma influência significativa na optimização da
exploração de recursos energéticos. Para se poder lidar com a incerteza tem de se recorrer
à previsão. Esta incerteza introduz um risco suplementar que deve ser gerido da melhor
forma pelas empresas produtoras. Uma ferramenta computacional que forneça uma
previsão fiável dos preços da energia eléctrica representa uma vantagem competitiva para
as empresas produtoras.
Em ambiente centralizado, os preços da energia eléctrica tendem a reflectir as
políticas socio-económicas vigentes, estando relacionados com os custos operacionais.
Assim, a previsão dos preços é realizada tipicamente apenas a longo prazo, considerando
a evolução dos custos dos combustíveis e a inovação tecnológica das centrais (Angelus,
2001). As estratégias a desenvolver para o planeamento em ambiente centralizado
assentam fundamentalmente na previsão da procura de energia eléctrica, existindo
escassa necessidade para o desenvolvimento de uma ferramenta que assegure cobertura
de risco do preço, dada a sua natureza determinística.
A reestruturação do sector eléctrico pretende incentivar a competição entre empresas
produtoras a fim de diminuir o preço da energia eléctrica para os consumidores. A
exactidão na previsão dos preços da energia eléctrica é vital em ambiente competitivo,
permitindo reduzir o risco de subestimar ou sobrestimar o lucro potencialmente obtido
(Bastian et al., 1999). Os erros de previsão têm implicações significativas para as
empresas produtoras ao nível dos lucros, quotas de mercado, e, em última instância, na
valorização bolsista (Bunn, 2000).
O perfil dos preços da energia eléctrica exibe maior complexidade que o perfil da
procura de energia eléctrica, dadas as particularidades associadas ao perfil dos preços.
Na maioria dos mercados eléctricos competitivos o perfil dos preços apresenta as
seguintes particularidades (Nogales et al., 2002):
• Não estacionaridade, i.e., média e variância não constantes;
• Sazonalidade diária e semanal;
• Efeito de calendário, i.e., fins-de-semana e feriados públicos;
• Aleatoriedade e volatilidade.
A previsão dos preços da energia eléctrica assumiu importância relevante no final da
década de noventa, tendo sido propostas diversas abordagens para essa previsão. Em
geral, dois tipos de abordagens podem ser utilizados para a previsão dos preços da
energia eléctrica: (1) séries temporais; (2) inteligência artificial.
As abordagens baseadas em séries temporais (Nogales et al., 2002), em particular a
abordagem AR — Auto Regressive (Fosso et al., 1999) e a abordagem ARIMA — Auto
Regressive Integrated Moving Average (Contreras et al., 2003; Zhou, 2006), podem ser
muito exactas, mas requerem vasta informação e o tempo de computação é geralmente
elevado (Rodriguez and Anders, 2004). Ainda, a abordagem GARCH — Generalized
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Autoregressive Conditional Heteroskedastic (Garcia et al., 2005) e a abordagem WaveletARIMA (Conejo et al., 2005) foram propostas com o intuito de melhorar o desempenho das
abordagens anteriores.
As abordagens baseadas em inteligência artificial, nomeadamente redes neuronais
artificiais e lógica difusa, são comparativamente às anteriores menos exigentes no que
respeita ao tempo de computação. Em particular, as redes neuronais artificiais, utilizadas
com sucesso para a previsão da procura de energia eléctrica (Hippert et al., 2001; Saini
and Soni, 2002), são também utilizadas para a previsão dos preços da energia eléctrica
(Szkuta et al., 1999; Wang and Ramsay, 1998; Yamin et al., 2004, Catalão et al., 2006).
Neste artigo é apresentada uma ferramenta computacional, baseada em redes
neuronais artificiais, para a previsão dos preços da energia eléctrica no apoio à decisão
em ambiente competitivo. Apresentam-se os resultados numéricos obtidos para um caso
de estudo, e conclui-se sobre o desempenho da ferramenta computacional proposta
comparativamente a uma abordagem baseada em séries temporais.

2 Redes Neuronais Artificiais
O cérebro humano é constituído por cerca de 1011 células nervosas ou neurónios. Cada
neurónio, por sua vez, é constituído por: dendrites, corpo central, axónio e sinapses. O
neurónio recebe estímulos de entrada por intermédio das dendrites, sinais que são
posteriormente adicionados pelo corpo central e difundidos pelo axónio para as sinapses.
As redes neuronais artificiais, ou, simplesmente, redes neuronais, resultam da
interligação massiva de unidades de processamento simples, projectadas de forma a
replicar o funcionamento do cérebro humano (Haykin, 1999).
A estrutura de cada unidade de uma rede neuronal é apresentada na figura 1.

Termo de
polarização

Saída
Entradas

Σ
Função de
activação



Figura 1: Estrutura de cada unidade de uma rede neuronal: entradas, termo de polarização,
função de activação e saída
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Cada unidade de uma rede neuronal realiza a soma ponderada das suas entradas, às
quais é adicionado um termo constante denominado de termo de polarização. A saída
depende de uma função de activação ou de transferência, sendo do tipo: linear, sigmóide
ou tangente hiperbólica.
A organização das unidades define a arquitectura ou topologia da rede neuronal. Nas
redes unidireccionais ou redes de alimentação directa, cujo grafo não apresenta
realimentação, as unidades são frequentemente distribuídas em camadas — redes
multicamada — uma camada de entrada, uma ou mais camadas intermédias, também
denominadas camadas escondidas, e uma camada de saída. As unidades em cada
camada podem compartilhar as mesmas entradas, mas não são conectadas umas às
outras. A camada de entrada tem por objectivo adquirir os dados, sendo os dados
propagados à camada seguinte sem qualquer processamento. Assim, os dados são
processados apenas pelas unidades nas camadas escondidas e na camada de saída.
A topologia de uma rede neuronal unidireccional genérica com três camadas é
apresentada na figura 2. A rede neuronal considerada é dita completamente interligada,
visto que, toda a unidade pertencente a uma determinada camada está ligada a toda a
unidade pertencente à camada adjacente.
Camada de entrada

Camada escondida

Camada de saída

Figura 2: Rede neuronal unidireccional com três camadas e uma unidade na camada de saída
A selecção da topologia da rede neuronal é uma decisão importante e complexa. Por
um lado, a escolha de uma topologia demasiado simples pode resultar na incapacidade de
reproduzir correctamente os dados — sub-ajustamento dos dados. Por outro lado, uma
topologia demasiado flexível pode resultar numa má capacidade de generalização, em
consequência da susceptibilidade de ajustamento ao ruído e a outras peculiaridades dos
dados — sobre-ajustamento dos dados. Assim, a selecção da topologia da rede deve ser
norteada de acordo com um compromisso entre a simplicidade e a flexibilidade, visando a
obtenção de redes com capacidade de generalização aceitável.
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Tipicamente, a selecção da topologia da rede que permite obter os melhores resultados
para a previsão com redes neuronais obriga à avaliação de diversas combinações. Estas
combinações incluem redes com diferentes números de camadas escondidas, diferentes
números de unidades em cada camada, e diferentes tipos de funções de activação. A
topologia da rede em que as funções de activação são contínuas e limitadas, e o número
de unidades na camada escondida é suficiente, é considerada um aproximador universal
(Principe et al., 2000). Neste artigo, a rede neuronal usada consiste em: uma camada
escondida com função de activação do tipo tangente hiperbólica; uma camada de saída
com apenas uma unidade e função de activação do tipo linear. O número de unidades na
camada escondida é tipicamente determinado por um processo de tentativa-e-erro, tendose convergido para cinco unidades na camada escondida.
O conhecimento necessário para a previsão com redes neuronais envolve dois
processos: o treino e a aprendizagem.
O processo de treino é tipicamente realizado de forma supervisionada, sendo
assumido que um conjunto de treino representativo está disponível, obtido através dos
dados históricos, contendo as entradas e as correspondentes saídas desejadas. A recolha
adequada dos dados para o treino da rede neuronal assume uma influência significativa
no sucesso do treino.
O processo de aprendizagem é um processo de optimização. No processo de
aprendizagem supervisionada a rede neuronal aprende a partir do conjunto de treino
constituído por pares entrada-saída, ajustando os pesos e as polarizações em cada
iteração de forma a minimizar uma determinada medida de erro entre a saída produzida e
a saída desejada. Este processo é repetido até que um critério de paragem seja alcançado.
O conhecimento adquirido pela rede neuronal através do processo de aprendizagem é
testado com um conjunto de teste diferente do conjunto de treino. A rede deve ser capaz
de generalizar e reproduzir, com exactidão aceitável, dados nunca antes apresentados.
Para além da importância da selecção adequada da topologia da rede neuronal, bem
como dos dados a recolher, é conveniente que o treino não seja demasiadamente
prolongado — sobre-treino da rede — visto que, pode resultar na deterioração dos
resultados da previsão. Tipicamente, à medida que se ajustam os pesos e as polarizações
da rede o erro de treino diminui, acompanhado pela diminuição do erro de teste. Porém,
um treino demasiado prolongado faz com que a rede memorize o conjunto de treino, pelo
que o erro de treino continua a diminuir, deixando contudo a rede de possuir poder de
generalização, pelo que o erro de teste começa a aumentar.
O sobre-treino é geralmente evitado estabelecendo um critério de paragem antecipada
do treino da rede por: perda de generalização; quebra no progresso do treino; atingir um
número máximo de iterações. Na paragem antecipada os dados recolhidos são divididos
em conjunto de treino e conjunto de validação. O conjunto de validação é usado para um
pseudo-teste, durante o treino da rede. Assim, em cada iteração a rede é treinada apenas
com o conjunto de treino, sendo avaliado o erro com o conjunto de validação. O conjunto
de validação não deve ser demasiado pequeno comparativamente ao conjunto de treino,
visto que, o treino poderá parar numa altura indesejada, não sendo a rede
convenientemente testada. O conjunto de teste é novamente utilizado para medir o
desempenho da rede após o treino.
O algoritmo de aprendizagem supervisionada mais popular é o algoritmo de
retropropagação do erro (Szkuta et al., 1999; Wang and Ramsay, 1998). Os dados
recolhidos pela camada de entrada são propagados até à camada de saída. A saída
produzida é comparada com a saída desejada para avaliar o erro, que é retropropagado ao
longo das várias camadas. Cada unidade na camada escondida recebe apenas uma
porção do erro, proporcional à contribuição relativa dessa unidade na elaboração da
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saída. Os pesos e polarizações são actualizados progressivamente visando a minimização
da função que determina a soma do quadrado dos erros, podendo ser usado o método do
gradiente nessa minimização. Contudo, apesar da sua simplicidade o método do gradiente
apresenta uma velocidade de aprendizagem reduzida, exigindo um tempo de computação
significativo e não garantindo sempre a convergência para o mínimo global.
O processo de aprendizagem depende da taxa de aprendizagem e do termo de
momento, que podem ser ajustados. A taxa de aprendizagem é a proporção do erro
determinado pelo gradiente segundo a qual os pesos devem ser actualizados. O termo de
momento representa a fracção dos pesos anteriores que deve ser incluída no cálculo dos
novos pesos. Por um lado, uma taxa de aprendizagem reduzida tem a vantagem de
permitir alterar de forma suave os pesos em cada iteração, mas conduz a uma velocidade
de aprendizagem reduzida que se manifesta sob a forma de tempos de treino elevados. Por
outro lado, uma taxa de aprendizagem elevada pode fornecer uma convergência mais
rápida, mas pode também ocasionar instabilidade. Assim, a taxa de aprendizagem deve
ser aumentada progressivamente, evitando a instabilidade pelo ajuste do termo de
momento (Almeida, 1997).
Neste artigo é utilizado o método de Levenberg-Marquardt para treinar uma rede
neuronal unidireccional com três camadas e uma unidade na camada de saída. O método
de Levenberg-Marquardt, que corresponde a uma variante do método de Newton, é cerca
de 10 a 100 vezes mais rápido que o método do gradiente (Hagan and Menhaj, 1994).
O método de Newton é um processo iterativo que visa a minimização de uma função

Ω através da seguinte equação de actualização:

[

]

∆ x = − ∇2 Ω ( x )
em que ∇2 Ω
gradiente g .

−1

∇Ω ( x )

(1)

corresponde à matriz Hessiana H , e ∇ Ω corresponde ao vector do

Assumindo que a função Ω determina a soma do quadrado dos erros, sendo dada
por:
K

Ω ( x ) = ∑ ek2 ( x )

(2)

k =1

e seja e o vector dos erros, e J a matriz Jacobiana dada por:
 ∂ e1 ( x )
 ∂x
1

 ∂ e2 ( x )
J ( x) =  ∂ x
1


 ∂ e ( x)
 K
 ∂ x1

∂ e1 ( x )
∂ x2
∂ e2 ( x )
∂ x2

∂ eK ( x)
∂ x2

∂ e1 ( x ) 
∂ xk 

∂ e2 ( x ) 

∂ xk 



∂ e K ( x ) 

∂ x k 


(3)

tem-se que:
∇ Ω ( x ) = 2 J T ( x ) e( x )

(4)

∇2 Ω ( x ) = 2 J T ( x ) J ( x ) + 2 S ( x )

(5)
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sendo a matriz S dada por:
S( x) =

K

∑e

k =1

k

( x ) ∇ 2 ek ( x )

(6)

Desprezando as segundas derivadas do vector dos erros, i.e., assumindo que S ≈ 0 , a
matriz Hessiana é dada por:
∇2 Ω ( x ) = 2 J T ( x ) J ( x )

(7)

e substituindo (7) e (4) em (1) obtém-se a equação de actualização do método de GaussNewton, dada por:

[

]

∆ x = − J T ( x) J ( x)

−1

J T ( x ) e( x )

(8)

A vantagem do método de Gauss-Newton comparativamente ao método de Newton
reside no facto de se evitar o cálculo das segundas derivadas do vector dos erros, que
podem ser difíceis de obter. Contudo, uma desvantagem reside no facto da matriz J T J
poder não ser invertível. Esta desvantagem é ultrapassada pelo método de LevenbergMarquardt, cuja equação de actualização é dada por:

[

∆ x = − J T ( x) J ( x) + ς I

]

−1

J T ( x ) e( x )

(9)

em que I é a matriz identidade, sendo o parâmetro ς convenientemente modificado
durante as iterações.
Quando o segundo termo entre parênteses rectos em (9) pode ser desprezado
comparativamente ao primeiro, i.e., quando o parâmetro ς é suficientemente pequeno, o
método de Levenberg-Marquardt tem um desempenho idêntico ao do método de GaussNewton, apresentando em consequência uma convergência rápida. Quando o primeiro
termo entre parênteses rectos em (9) pode ser desprezado comparativamente ao segundo,
i.e., quando o parâmetro ς é suficientemente grande, o método de Levenberg-Marquardt
tem um desempenho idêntico ao do método do gradiente, apresentando em consequência
uma convergência lenta (Saini and Soni, 2002).

3 Medida do Erro de Previsão
O erro de previsão do preço da energia eléctrica na hora k é dado por:
e k = λˆ k − λ k

k ∈K

(10)

em que λ̂ k e λ k são, respectivamente, o preço previsto e o preço verificado na hora k .
Para avaliar o desempenho da ferramenta computacional proposta para a previsão dos
preços da energia eléctrica são utilizados os seguintes critérios: MAPE — Mean Absolute
Percentage Error; SSE — Sum Squared Error; SDE — Standard Deviation of Error.
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O critério MAPE corresponde ao erro médio absoluto em percentagem, sendo dado
por:
MAPE =

100
K

K

∑

λˆ k − λ k

k ∈K

λ

k =1

(11)

em que λ é o preço médio da energia eléctrica, durante o horizonte temporal considerado,
sendo dado por:

λ=

1
K

K

∑λ
k =1

k ∈K

k

(12)

Os preços da energia eléctrica podem atingir valores muito acima do normal em
alguns intervalos de tempo, denominados de picos de preço, mas podem também atingir
valores nulos em outros intervalos de tempo. Assim, em (11) é utilizado o preço médio da
energia eléctrica durante o horizonte temporal, visando evitar a dificuldade motivada por
preços próximos de zero (Shahidehpour et al., 2002).
O critério SSE corresponde à soma do quadrado dos erros, sendo dado por:
SSE =

K

∑ (λˆ
k =1

k

− λ k )2

k ∈K

(13)

O critério SDE corresponde ao desvio padrão, sendo dado por:
SDE =

1
K

K

∑ (e
k =1

k

− e )2

k ∈K

(14)

em que e é o erro médio, durante o horizonte temporal considerado, sendo dado por:
e=

1
K

K

∑e

k =1

k

k ∈K

(15)

4 Caso de Estudo
O caso de estudo é constituído pelos dados históricos dos preços do Mercado Eléctrico
Espanhol em 2002, sendo o horizonte temporal de 168 horas. As abordagens propostas
para a previsão dos preços do Mercado Eléctrico Espanhol têm sido baseadas apenas em
séries temporais, em particular na abordagem ARIMA. Assim, a ferramenta
computacional proposta neste artigo, baseada em redes neuronais artificiais, é estudada
comparativamente à abordagem ARIMA.
A ferramenta computacional proposta foi implementada num computador com
processador a 1.6-GHz e 512 MB de RAM, usando a aplicação informática MATLAB.
A previsão dos preços da energia eléctrica é realizada para quatro semanas do ano,
nos meses de Fevereiro, Maio, Agosto e Novembro. Os preços previstos e os preços
verificados com a ferramenta computacional para as semanas de Inverno, Primavera,
Verão e Outono são apresentados, respectivamente, nas figuras 4 a 7. Assim, os quatro
perfis dos preços da energia eléctrica apresentados, um para cada estação do ano,
permitem ilustrar resultados indicativos para o ano inteiro.
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Figura 4: Preços previstos e preços verificados para a semana de Inverno. As linhas a traço
interrompido e as linhas a traço contínuo representam, respectivamente, os preços previstos e os
preços verificados

Figura 5: Preços previstos e preços verificados para a semana de Primavera. As linhas a traço
interrompido e as linhas a traço contínuo representam, respectivamente, os preços previstos e os
preços verificados
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Figura 6: Preços previstos e preços verificados para a semana de Verão. As linhas a traço
interrompido e as linhas a traço contínuo representam, respectivamente, os preços previstos e os
preços verificados

Figura 7: Preços previstos e preços verificados para a semana de Outono. As linhas a traço
interrompido e as linhas a traço contínuo representam, respectivamente, os preços previstos e os
preços verificados
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Os dados usados na previsão dos preços da energia eléctrica correspondem aos dados
históricos dos preços verificados nas sete semanas precedentes à semana considerada.
Assim, os dados usados na previsão dos preços para a semana de: Inverno, 18-24 de
Fevereiro de 2002, correspondem aos preços horários de 7 de Janeiro a 17 de Fevereiro de
2002; Primavera, 20-26 de Maio de 2002, correspondem aos preços horários de 8 de Abril
a 19 de Maio de 2002; Verão, 19-25 de Agosto de 2002, correspondem aos preços horários
de 8 de Julho a 18 de Agosto de 2002; Outono, 18-24 de Novembro de 2002,
correspondem aos preços horários de 7 de Outubro a 17 de Novembro de 2002.
Na tabela 1 é apresentada a análise estatística do erro de previsão obtido com a
ferramenta computacional. A primeira coluna indica a semana considerada, a segunda
coluna indica o valor do MAPE, a terceira coluna indica a raiz quadrada do valor do SSE,
e a quarta coluna indica o valor do SDE.
Tabela 1: Análise estatística do erro de previsão
Semana

MAPE

SSE

SDE

Inverno

5.23%

37.92

1.82

Primavera

5.36%

39.63

1.91

Verão

11.40%

81.14

4.23

Outono

13.65%

76.92

3.86

A ferramenta computacional, baseada em redes neuronais artificiais, permite obter
uma exactidão aceitável na previsão dos preços da energia eléctrica, com um valor médio
de 8.91% para o MAPE.
Na tabela 2 é apresentado o valor do MAPE para a ferramenta computacional, baseada
em redes neuronais artificiais, e para a abordagem ARIMA.
Tabela 2: Valor do MAPE para a ferramenta computacional, baseada em redes neuronais artificiais,
e para a abordagem ARIMA

Semana

Redes neuronais ARIMA

Inverno

5.23%

6.32%

Primavera

5.36%

6.36%

Verão

11.40%

13.39%

Outono

13.65%

13.78%

A exactidão na previsão dos preços da energia eléctrica é superior à obtida com
abordagem ARIMA, visto que, o valor do MAPE para a ferramenta computacional é
inferior. Ainda, o tempo de computação requerido pela ferramenta computacional é de 20
segundos, enquanto que a abordagem ARIMA requer cerca de 5 minutos, para cada
semana considerada.
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5 Conclusões
A previsão fiável dos preços da energia eléctrica representa uma vantagem competitiva
para as empresas produtoras. Esta previsão tem uma influência decisiva na optimização
da exploração de recursos energéticos.
Uma ferramenta computacional, baseada em redes neuronais artificiais, foi proposta
para a previsão dos preços a curto prazo do Mercado Eléctrico Espanhol. A topologia da
rede neuronal consiste em três camadas, tendo a camada escondida cinco unidades com
função de activação do tipo tangente hiperbólica, e a camada de saída apenas uma
unidade com função de activação do tipo linear. O treino da rede foi efectuado pelo
método de Levenberg-Marquardt.
Os resultados numéricos confirmam o bom desempenho da ferramenta computacional
proposta, visto que, obtém uma maior exactidão na previsão dos preços da energia
eléctrica comparativamente à abordagem ARIMA, com um tempo de computação inferior.
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Abstract
The main purpose of this article is to confront the results of the Principal
Components Analysis (PCA) with the results of the Categorical Principal Components
Analysis (CATPCA), in order to assess the feasibility of both techniques. The satisfaction
of the service provided by an air passenger carrier was used for that purpose where 250
passengers were interviewed.
The conclusions are clear: on the one hand, it is advisable to use the PCA because
as a result three components are obtained that explain 70,23% of the total variance of
satisfaction explained whereas the CATPCA has a result only one component that
explains 60% of the total variance explained of the air carrier passenger satisfaction. On
the other hand, the PCA violates two main principles: it uses qualitative variables and
those variables do not follow a normal distribution, which is not at stake with CATPCA.
The trade off of the two techniques favors PCA vis-à-vis CATPCA due to both the three
dimensions obtained and the total variance explained.

Resumo
O artigo tem como objectivo abordar a problemática da utilização da análise de
componentes principais (ACP) e da análise de componentes principais para dados
categóricos (CATPCA), de forma a comparar a viabilidade da utilização de ambas as técnicas.
Para tal foi utilizada a avaliação da satisfação da prestação do serviço do passageiro de uma
transportadora aérea, onde foram inquiridos 250 passageiros.
As conclusões são claras: por um lado, é recomendável utilizar a ACP dado que são
obtidas três dimensões que explicam 70,23% da variância total explicada da satisfação do
passageiro em detrimento da CATPCA onde se obtém uma única dimensão, que explica 60%
da variância total explicada da satisfação do passageiro da transportadora aérea. Por outro
lado, a ACP viola dois princípios básicos: o de ser utilizado com variáveis qualitativas e a de
as mesmas seguirem uma distribuição normal, o que não se coloca no caso da CATPCA. O
trade off entre as duas técnicas faz com que se utilize a ACP em detrimento da CATPCA,
devido às três dimensões obtidas e à obtenção de uma variância total explicada superior.
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1 Introdução
O interesse pela aplicação de métodos estatísticos tem crescido a ritmos sem precedentes,
devido à facilidade da aplicação de recursos computacionais como principal ferramenta
na análise de dados.
Nas áreas de gestão e marketing têm sido numerosos os exemplos da aplicação da
Análise de Componentes Principais em estudos relacionados com a satisfação e a
qualidade da prestação de serviços (Parasuraman, Zeithaml e Berry, 1988; Cronin e
Taylor, 1992; Bevilacqua, 2004; Cunha, Borges e Fachel, 1998; Rossi e Slongo, 1997).
O charme dos testes empíricos e a disponibilidade de ferramentas estatísticas
sofisticadas têm proporcionado uma combinação irresistível na aplicação de técnicas
estatísticas sem uma preocupação clara dos fundamentos das técnicas que se aplicam, o
que pode ser nefasto para uma clara interpretação dos resultados obtidos.
O artigo tem como objectivo abordar a problemática da utilização de técnicas
estatísticas – a Análise de Componentes Principais (ACP) e a Análise de Componentes
Principais para Dados Categóricos (CATPCA) – na avaliação da satisfação do passageiro
numa companhia aérea, que por razões sigilosas será tratada doravante por
Transportadora Aérea (TA), comparando a viabilidade da utilização de ambas. Para tal
será utilizado um exemplo real de pesquisa de forma a ponderar as vantagens e
inconvenientes de cada uma das técnicas utilizadas.
O artigo tem sete secções distintas. Depois desta pequena introdução, que
corresponde à primeira secção, a segunda apresenta uma breve revisão da literatura
sobre a análise de componentes principais. Na terceira secção apresenta-se uma revisão
da literatura sobre a CATPCA, enquanto na quarta secção é feita uma revisão da
literatura sobre a satisfação dos consumidores nos serviços aéreos. Na quinta secção são
apresentados os principais objectivos e a metodologia seguida aquando da investigação.
Enquanto na sexta secção são apresentados os principais resultados, na sétima secção
apresentam-se as principais conclusões.

2 A Análise de Componentes Principais
A ACP é uma técnica de análise exploratória de dados multivariados que transforma um
conjunto de variáveis correlacionadas num conjunto menor de variáveis independentes,
simplificando os dados através da redução do número de variáveis necessárias para os
descrever, que são combinações lineares das variáveis originais, designadas por
componentes principais (Moroco, 2003; Pestana e Gageiro, 2005), que poderão ser
utilizados como indicadores que resumem a informação disponível nas variáveis originais.
A ACP pressupõe (Sharma, 1996; Hair et al., 1998):
• A existência de um número menor de variáveis não observáveis subjacentes aos
dados, que expressam o que existe de comum nas variáveis originais;
• Que a dimensão da amostra seja “suficientemente grande”, i. e.
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N=50
se K=<5
N=10*K se 5<K=< 15
N=5*K se K>15, sendo N o número de respostas válidas e K o número
de variáveis.
A existência de variáveis quantitativas;
A normalidade das distribuições das variáveis, embora seja robusta à violação
dessa normalidade;
A linearidade das relações entre as variáveis.
três passos essenciais para conduzir uma ACP são, normalmente, os seguintes:
Validação do modelo de ACP;
Extracção das componentes principais;
Rotação dos factores.

O principal passo para a validação do modelo ACP corresponde ao cálculo da matriz
de correlação para a verificação do grau de associação entre as variáveis (duas a duas)
onde se deve verificar que as variáveis tenham um grau de correlação que varie entre 0,3
e 0,7. O objectivo é ter alguns componentes que representem grande parte da
variabilidade dos dados.
Seguidamente, é necessário avaliar a medida de adequação da amostragem KaiserMeyer-Olkin (KMO), que indica se a correlação entre os pares de variáveis pode ser
explicada por outras variáveis. De acordo com Aaker et al. (2001), só para valores acima
de 0,6 é recomendável o uso da ACP.
A seguir é necessário fazer o teste da esfericidade de Bertlett, que testa a hipótese da
matriz das correlações ser a matriz identidade. Para valores inferiores a 0,05 é
recomendável o uso das ACP. Finalmente, é necessário garantir que os valores da
diagonal da matriz Anti-imagem sejam superiores a 0,5.
A extracção das componentes pode ser feita recorrendo a vários métodos: o das
componentes principais, o do factor principal, o do factor principal iterado, o da máxima
verosimilhança, etc. (Moroco, 2003). No presente artigo seguir-se-á o das componentes
principais. Para determinar o número de componentes principais a reter pode-se utilizar o
método de Kaiser ou o scree plot. O primeiro deve ser utilizado sempre que o número de
variáveis seja inferior ou igual a 30 e escolhem-se as componentes cujo valor próprio seja
superior a 1. O scree plot, que é um método gráfico onde os pontos de maior declive são
indicativos do número total de componentes, deve ser utilizado quando o número de
variáveis for superior a 30.
O grande problema da extracção das componentes principais é decidir o número de
componentes que são capazes de explicar uma percentagem apreciável dos dados
originais.
A rotação dos factores tem por objectivo melhorar a sua interpretação, i. e., fazer com
que cada variável seja explicada pelo menor número possível de factores, podendo ser
ortogonal ou oblíqua. Na primeira são preservadas as distâncias e os ângulos, sendo que
os eixos entre as variáveis permanecem perpendiculares. Na segunda não são preservadas
nem as distâncias nem os ângulos, estando alguns factores correlacionados entre si.
Ambos os métodos de rotação tornam os factores (loadings) elevados mais elevados, os
baixos mais baixos e fazem desaparecer os loadings com valores médios. De notar que,
em geral, consideram-se significativos os loadings maiores ou iguais a 0,5. (Sharma,
1996).
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3 A CATPCA
Tal como referido na secção anterior, a ACP é uma técnica que apenas deve, em princípio,
ser aplicada a variáveis quantitativas. No entanto, em grande parte dos estudos de
marketing e gestão, bem como na maior parte dos estudos das ciências sociais, grande
parte das variáveis utilizadas são qualitativas, ou nominais ou ordinais. Assim sendo,
será recomendável utilizar a CATPCA em detrimento da ACP.
Na sua generalidade, a CATPCA quantifica as variáveis categóricas utilizando o
optimal scaling atribuindo quantificações numéricas às categorias de cada uma das
variáveis qualitativas, possibilitando posteriormente uma análise das componentes
principais para as variáveis assim transformadas (Meulman, 1992). Os valores numéricos
atribuídos a cada uma das classes das variáveis originais são obtidos, de um modo geral,
por um procedimento interactivo designado por “método dos mínimos quadrados
alternantes”, de tal modo que as quantificações numéricas possuam propriedades
métricas (Moroco, 2003). Assim sendo, a CATPCA pode ser vista como um método de
redução da dimensão dos dados.
A CATPCA é apropriada quando se pretende reduzir a dimensionalidade de variáveis
medidas em escalas diferentes em um ou mais índices. No caso em que todas as variáveis
são numéricas, a CATPCA é equivalente à ACP descrita no ponto anterior.
Relativamente aos pressupostos da CATPCA, eles são semelhantes aos da ACP com as
seguintes excepções:
1. as variáveis são qualitativas, enquanto na ACP são quantitativas;
2. enquanto a ACP assume relações lineares entre as variáveis, a CATPCA permite
que as variáveis sejam mensuradas a diferentes níveis: as variáveis categóricas são
quantificações de forma óptima na dimensão pretendida sendo possível captar
relações não lineares entre as variáveis;
3. na CATPCA não é exigida a normalidade da distribuição das variáveis.
Os passos essenciais para a condução da CATPCA são semelhantes aos da ACP.

4 A Satisfação nos Serviços Aéreos
As últimas décadas têm testemunhado um desenvolvimento extraordinário dos sectores
da hospitalidade e do transporte aéreo, o que tem permitido um crescimento induzido no
sector dos serviços. No entanto, para que a prestação de serviços seja de valor
acrescentado e mais competitiva é necessário estar atento ao consumidor final e à sua
satisfação.
O rápido crescimento do tráfego aéreo tem forçado as empresas a concentrarem-se na
conquista e fidelização dos seus clientes. Embora o preço tenha sido considerado como
uma variável importante, as companhias aéreas compreenderam que, por si só, ele não
redundaria em vantagem competitiva sustentável de longo prazo (Jones e Sasser, 1995)
Num mercado altamente competitivo, onde as tarifas e os programas são facilmente
comparáveis, as companhias aéreas compreenderam que as suas competitividade e
sustentabilidade dependeriam da percepção que os clientes têm da qualidade do serviço
prestado e, consequentemente, do seu grau de satisfação (Abrahams, 1983).
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A importância da qualidade de serviço nas linhas aéreas, tanto para os passageiros da
classe turística como da classe conforto, está bem patente no estudo do Bureau of
Transport and Communications Economics (BTCE, 1992). Igualmente, Ostrowsky, O’Brien
e Gordon (1993) demonstraram que a prestação continuada de serviços de elevada
qualidade é muito importante para as linhas aéreas na manutenção da fidelidade dos
actuais clientes e na aquisição de novos clientes.
Embora a prestação de serviços tenha sido amplamente referida na literatura, a sua
definição é ingrata dada a volatilidade do serviço que, de acordo com Fitzsimmons e
Fitzsimmons (2005), está associado às seguintes características principais:
• A intangibilidade, traduzindo-se na ausência de transferência de propriedade na
transacção;
• A inseparabilidade, que implica a necessidade da presença do cliente para que se
verifique uma transacção;
• A heterogeneidade, devido à difícil padronização e controlo dos inputs e outputs,
variando de cliente para cliente e de situação para situação;
• A perecibilidade, devido ao seu prazo de validade estar limitado ao horizonte
temporal da sua prestação.
De acordo com Grönroos (1982) e Parasuranam et al. (1985), a qualidade de um
serviço resulta da comparação das percepções entre o serviço recebido (qualidade
experimental) e o serviço esperado (qualidade esperada). Para Grönroos (1982) esta
qualidade comporta duas dimensões: a técnica, que depende dos benefícios que o serviço
oferece ao cliente, e a funcional, que depende da forma como esses benefícios lhe são
entregues.
Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988), no seu modelo SERQUAL, consideram a
existência de cinco dimensões (a fiabilidade, a capacidade de resposta, a empatia, a
segurança e os elementos tangíveis), representadas por um conjunto de 22 variáveis, no
seu modelo de avaliação da qualidade de serviços. Por seu lado, Grönroos (1993) sugere
que a medição de experiências dos clientes, nas suas dimensões técnica e funcional,
servem como medidas de aferição da satisfação do consumidor, o que simplifica o
processo de recolha e análise de questionários sobre a percepção da satisfação do
consumidor.
O investimento na qualidade da prestação dos serviços e na satisfação do cliente são,
claramente, novas tendências na aposta de activos intangíveis. No entanto, tanto a
qualidade como a satisfação são difíceis de prescrever e medir devido às suas
características heterogéneas e intangíveis (Grönroos, 1993). No caso dos serviços aéreos é
o passageiro quem decide o que pode ser definido como qualidade e/ou satisfação (Butler
e Keller, 1992).
Claramente, os constructos qualidade e satisfação são muito próximos e estão
altamente relacionados (Cronin e Taylor, 1992), sendo por vezes considerados sinónimos e
indiferenciáveis (Dabholkar, 1995). No entanto, de acordo com Oliver (1993), o elemento
central da investigação e os tipos de expectativas são potencialmente diferentes aquando
da avaliação da qualidade e da satisfação. Relativamente ao elemento central da
investigação, a qualidade baseia as suas avaliações em dimensões e medidas, enquanto
que a satisfação baseia as suas avaliações como resultado de uma transacção.
Relativamente ao tipo de expectativas, a satisfação tem por base a expectativa e a
necessidade, enquanto que a qualidade de serviço tem por base ideais e a excelência do
serviço.
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5 Objectivos e Metodologia
O objectivo deste trabalho é o de abordar a problemática da utilização da ACP e da
CATPCA na avaliação da satisfação do passageiro frequente da TA, a fim de comparar a
viabilidade da utilização de ambas as técnicas num caso concreto em que a utilização de
ambas as técnicas tem de ser ponderada.
Como marco geográfico deste estudo utilizou-se o arquipélago Cabo-verdiano. Apesar
das críticas conceptuais e operacionais, utilizou-se como ponto de partida o modelo
proposto por Parasuraman et al., (1988) dado que o objectivo específico deste artigo é o de
comparar a viabilidade dos instrumentos ACP e CATPCA na avaliação da satisfação do
serviço prestado pela TA. Desta forma, utilizou-se o conjunto de cinco grandes critérios
(originalmente, baseados em 22 atributos diferentes) para a avaliação da satisfação, a
saber: os elementos tangíveis (aparência das instalações físicas, pessoal), a fiabilidade
(capacidade para executar o serviço prometido de forma fiável e cuidadosa), a capacidade
de resposta (disposição de ajudar os clientes em serviços mesmo que não sejam relevantes
para a organização) a segurança e a empatia.
Face ao objectivo desta investigação, seleccionou-se como método de recolha de dados
o inquérito por questionário dado que além de ser o mais económico e o de exigir menores
recursos temporais permitiu uma maior uniformidade da avaliação em consequência da
natureza impessoal do instrumento de estudo.
De forma a alcançar os objectivos propostos, foi desenvolvido um instrumento que
permitiu aferir o grau de satisfação do serviço prestado. Assim, partiu-se do modelo
desenvolvido por Parasuraman et al., (1988), utilizado amplamente no sector dos serviços,
com o objectivo de o adaptar à especificidade da TA. Nesta circunstância, foram
apresentadas 19 variáveis no questionário, conforme se apresenta na tabela 1. As
respostas solicitadas basearam-se numa escala de Likert, que oscila entre 1
(completamente insatisfeito) e 10 (completamente satisfeito).
Tabela 1 – Variáveis utilizadas na medição da satisfação do consumidor da TA
Variáveis
V1 - Facilidade em conseguir marcação num prazo razoável
V2 - Tratamento dado aos pedidos de informação por telefone
V3 - Horas de abertura dos escritórios
V4 - Aspectos gerais dos escritórios
V5 - Gentileza e auxílio no atendimento
V6 - Tempo espera na recepção do check-in
V7 - Tempo de espera na zona de embarque
V8 - Qualidade do serviço prestado
V9 - Informações dadas acerca das questões colocadas
V10 - Limpeza dos escritórios
V11 - Tempo de espera nos escritórios
V12 - Acessibilidade do preço de passagem
V 13 - Dimensão dos aviões em que viaja
V14 - Eficiência dos funcionários de terra
V15 - Simpatia dos funcionários de terra
V16 - Eficiência dos comissários de bordo
V17 - Simpatia dos comissários de bordo
V18 - Atraso nos voos
V19 - Conforto geral do avião
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De forma a alcançar os objectivos propostos, elaborou-se um questionário subdividido
nas seguintes seis partes: caracterização da amostra, classe em que viaja e com que
frequência, avaliações baseadas na última utilização dos serviços desta transportadora
aérea, serviços alternativos e suas razões, avaliação global dos serviços desta
transportadora aérea e o grau de satisfação com a TA.
A aplicação do questionário foi feita de forma directa por uma única pessoa.
O questionário foi aplicado a clientes da TA maiores de 18 anos cuja ficha técnica se
apresenta na tabela 2. Os clientes foram seleccionados de forma aleatória a fim de
configurar uma amostra do serviço de transportes aéreos prestados pela TA, tendo em
conta a estratificação por aeroportos, por género e idade. Para evitar possíveis
enviesamentos nas respostas obtidas, o questionário foi auto-preenchido pelo cliente da
TA depois de este ter feito o check-in.
Tabela 2 – Ficha técnica do estudo da procura de serviços aéreos da TA
Sector
Unidade de Análise
Âmbito Geográfico
Tamanho da Amostra
Recolha de Dados
Tipo de Amostra
Desenho da Amostra
Análise de Dados

Serviço Aéreo.
Clientes de serviços aéreos da TA, com idades superiores a 18 anos,
com partida no arquipélago de Cabo Verde.
Arquipélago de Cabo Verde.
250 respostas válidas
Inquérito por questionário.
Amostra de conveniência.
Polifásico com estratificação por quota de utilização dos aeroportos
utilizados pela TA.
Univariada e Multivariada

6 Resultados
6.1 Características Gerais
As principais características da amostra no que respeita a género, idade, estado civil,
nacionalidade, local de residência, habilitações académicas, classe em que viaja e
frequência de viagem estão apresentadas na tabela 3. É de destacar que enquanto a nível
de género a amostra está equitativamente dividida, no que se refere à idade a amostra
pode ser considerada relativamente equilibrada, embora as idades compreendidas entre
os 36-45 e maiores de 56 anos estejam ligeiramente sub-representadas.
Tabela 3 – Características da amostra dos clientes da TA
Género
Idade
Estado Civil
Nacionalidade
Local de Residência
Habilitações
Académicas
Classe em que Viaja
Frequência de Viagem

Masculino: 50%
Feminino: 50%
18-25: 22% 26-35: 24% 36-45%: 16% 46-55: 20% >56: 18%
Solteiro: 42% Casado: 45%
Viúvo: 6%
Divorciado: 7%
Cabo-verdiana: 82%
Portuguesa: 4%
Outras: 5%
Italiana: 3%
Holandesa: 3%
Sueca: 3%
Cavo Verde: 56%
Portugal: 16%
Outro: 28%
Até Escolaridade Obrigatória: 22%
Ensino Universitário: 32%
Ensino Secundário: 38%
Outro: 8%
Económica: 87%
Conforto: 13%
Até uma vez por Semana: 0,4%
Até uma vez por Mês: 2%
Até uma vez por Semestre: 7,7%
Até uma vez por Ano: 49,8%
Raramente: 40,1%
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Inicialmente, foi analisado o grau de percepção dos clientes relativamente aos diversos
itens utilizados na medição da satisfação do serviço da TA, conforme se apresenta na
tabela 4. Claramente, a “qualidade do serviço prestado”, o “tempo de espera nos
escritórios”, o “tempo de espera na zona de embarque”, o “tratamento dado aos pedidos de
informação por telefone”, o “tempo de espera na recepção do check-in”, as “informações
dadas acerca das questões colocadas”, a “acessibilidade do preço de passagem” e “atraso
nos voos” têm valores inferiores à satisfação média, sendo o “atraso nos voos” o que
apresenta pior ranking. Por outro lado, os itens com melhor percepção são a “simpatia
dos comissários de bordo” e “eficiência dos comissários de bordo”.
Tabela 4 – Percepções médias (M), desvios padrões (S) e rankings (R) da satisfação dos
utilizadores do serviço da TA.
Variáveis
Simpatia dos comissários de bordo
Eficiência dos comissários de bordo
Conforto geral do avião
Horas de abertura dos escritórios
Dimensão dos aviões em que viaja
Aspectos gerais dos escritórios
Limpeza dos escritórios
Simpatia dos funcionários de terra
Facilidade em conseguir marcação num prazo
razoável
Gentileza e auxílio no atendimento
Eficiência dos funcionários de terra
Qualidade do serviço prestado
Tempo de espera nos escritórios
Tempo de espera na zona de embarque
Tratamento dado aos pedidos de informação por
telefone
Tempo espera na recepção do check-in
Informações dadas acerca das questões
colocadas
Acessibilidade do preço de passagem
Atraso nos voos
Grau de satisfação médio

M
7,51
7,36
6,87
6,83
6,73
6,61
6,61
6,51
6,47
6,33
6,30
5,83
5,80
5,72
5,67
5,66
5,56
5,25
4,75
6,23

S
1,87
1,77
1,75
1,73
1,69
1,86
1,73
1,93

R
1
2
3
4
5
6
6
8

2,30
2,03
1,83
1,90
1,94
2,03

9
10
11
12
13
14

2,40
1,93

15
16

2,25
2,00
2,12

17
18
19

6.2 Dimensão da Satisfação do Serviço da TA
Após a avaliação da percepção da satisfação dos clientes relativamente aos diversos itens,
foi decidido recorrer à ACP, de forma a estudar as dimensões que integram a variável
satisfação do serviço da TA.
No desenvolvimento desta etapa recorreu-se ao package de software SPSS versão 15,
onde foram seguidas as etapas que a seguir se descrevem:
• Análise da matriz das correlações anti-imagem, o teste da esfericidade e a medida
KMO, com o objectivo de verificar se a mesma é adequada para a realização da
análise;
• Extracção dos factores de rotação dos mesmos através do método Varimax, a fim
de facilitar a sua interpretação;
• Interpretação dos factores e análise dos scores obtidos; e
• Validação do modelo.
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A análise da dimensionalidade tem por objectivo verificar quais são as dimensões
subjacentes às questões investigadas. Para utilizar a ACP, é necessário verificar se alguns
pressupostos são atendidos (Malhotra, 2001), nomeadamente, o teste de esfericidade de
Bartlett e a medida de adequação da amostra de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO).
A medida de adequação da amostra compara a magnitude dos coeficientes de
correlação observados com a magnitude dos coeficientes de correlação parcial, variando
entre 0 e 1. Quanto mais próximo da unidade, mais adequada é a amostra. Nesta
pesquisa, o valor calculado foi de 0,887, indicando uma boa adequação da amostra, como
se apresenta na tabela 5.
O teste de esfericidade de Bartlett indica a presença ou ausência de correlação entre
as variáveis. A estatística de Qui-quadrado calculada para esse teste foi significativa ao
nível de 0,00, indicando presença de correlação.
Tabela 5 – Testes de Bartlett e KMO
Medida de adequação da amostra, KMO (Kaiser-Meyer-Olkin)
Teste de Esfericidade de Barlett
Qui-quadrado
Sig.

última
utilização
0,887
2081,936
,000

A ACP implementada foi do tipo exploratória, sem definição a priori do número de
dimensões. Assim, a análise de componentes principais permitiu a obtenção de três
dimensões com valores próprios acima da unidade. As componentes após a sua rotação
estão as representadas na tabela 6. Relativamente a estas componentes verificam-se as
seguintes características:
• A componente 1 explica 54,86% da variância. Este factor está relacionado com
dois atributos principais como são a capacidade de resposta e a empatia.
Claramente, à excepção de duas variáveis que estão relacionadas com o processo
de prestação de serviço, todas as restantes estão relacionadas com atributos
prévios à utilização do serviço. Assim designar-se-á esta componente como
CARACTERÍSTICAS DO PESSOAL DE ATENDIMENTO.
• A segunda componente explica 8,54% da variância. Ela está relacionada
principalmente com a fiabilidade da prestação do serviço, pelo que será designada
como FIABILIDADE.
• A terceira componente explica 6,83% da variância. Esta terceira componente está
relacionada com a empatia e a confiança durante a prestação do serviço. Assim,
esta componente será designada como EMPATIA.

6.3 Dimensão da Satisfação do Serviço da TA através da CATPCA
Após a avaliação da percepção da satisfação dos clientes relativamente aos diversos itens,
foi decidido recorrer à CATPCA, de forma a estudar as dimensões que integram a variável
satisfação do serviço da TA.
No desenvolvimento desta etapa recorreu-se ao package de software SPSS versão 15,
onde foram seguidas as seguintes etapas:
• Interpretação dos valores próprios, percentagem da variância explicada e do alpha
de Crombach;
• Interpretação dos componentes principais (dimensões); e
• Validação do modelo.
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Tabela 6 - Matriz dos componentes rodados
Dimensão 1

Aspectos gerais dos escritórios
Horas de abertura dos escritórios
Qualidade do serviço prestado
Facilidade em conseguir marcação num prazo razoável
Informações dadas acerca das questões colocadas
Tempo de espera nos escritórios
Tratamento dado aos pedidos de informação por telefone
Gentileza e auxílio no atendimento
Limpeza dos escritórios
Atraso nos voos
Tempo de espera na zona de embarque
Acessibilidade do preço da passagem
Conforto geral no avião
Tempo de espera na recepção do check-in
Eficiência dos comissários de bordo
Simpatia dos comissários de bordo
Simpatia dos funcionários de terra
Dimensão dos aviões em que viaja
Eficiência dos funcionários de terra
Valor Próprio
Variância Explicada (%)
Alpha de Crombach

,801
,712
,636
,752
,722
,623
,765
,637
,553

10,424
54,86
0,8277

Dimensão 2

,823
,730
,709
,736
,562

1,623
8,54
0,8747

Dimensão 3

,827
,824
,750
,686
,635
1,297
6,83
0,9255

Método de extracção: Análise dos componentes Principais. Método de Rotação: Varimax com Normalização Kaiser.

Tabela 7 - Matriz de resultados da CATPCA com 19 dimensões
Dimensão
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Total

α
Crombach
0,954
0,405
0,242
-0,046
-0,361
-0,432
-0,710
-0,931
-1,892
-2,203
-2,801
-3,357
-4,003
-4,172
-6,416
-7,522
-8,020
-11,147
-24,316
1,000

Valor
Próprio
10,424
1,623
1,297
0,958
0,745
0,710
0,598
0,531
0,358
0,324
0,274
0,239
0,209
0,202
0,141
0,123
0,116
0,087
0,042
19,000

% da
Variância
54,864
8,541
6,925
5,041
3,923
3,734
3,146
2,796
1,885
1,705
1,441
1,259
1,098
1,063
0,744
0,648
0,612
0,455
0,219
100,000

Para dar início à CATPCA o modelo foi corrido com 19 dimensões e o resultado está
representado na tabela 7. Claramente, apenas as três primeiras dimensões têm valores
próprios superiores à unidade. Assim, decidiu-se correr novamente o modelo com apenas
três dimensões cujo resultado se apresenta na tabela 8. Pode-se concluir que as três
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dimensões apresentam valores próprios superiores à unidade, sendo que a primeira
explicita 49,24% da variância explicada. De referir o facto de a terceira componente ter
um alpha de Crombach de 0,389, o que revela uma consistência interna insatisfatória,
pelo que foi decidido correr novamente a CATPCA recorrendo apenas a duas dimensões.
Tabela 8 - Matriz de resultados da CATPCA com 3 dimensões
Dimensão
1
2
3

α
Crombach
0,943
0,739
0,389

Valor
Próprio
9,355
3,340
1,582

% da
Variância
49,238
17,579
8,328

O modelo com duas dimensões está apresentado na tabela 9. Embora a percentagem de
variância explicada pela primeira componente seja de 58,11%, com um alpha de
Crombach de 0,96, a segunda componente apresenta uma consistência interna
insatisfatória de apenas 0,512.
Tabela 9 - Matriz de resultados da CATPCA com 2 dimensões
Dimensão
1
2

α
Crombach
0,960
0,512

Valor
Próprio
11,040
1,943

% da
Variância
49,106
10,227

Como se apresenta na figura 1, onde se apresentam os 250 casos da análise, enquanto a
primeira dimensão está concentrada, na segunda dimensão os casos se encontram
relativamente pulverizados, daí a sua baixa consistência interna. Conforme se pode ver na
figura 2, onde estão apresentados os components loadings, a dimensão 1 é bastante mais
relevante do que a dimensão 2. Assim, foi decidido correr novamente o modelo com
apenas uma dimensão, conforme se apresenta na tabela 10, onde se pode concluir que a
única componente utilizada explica 60% da variância e tem uma elevada consistência
interna: 0,963.
Tabela 10 - Matriz de resultados da CATPCA com 1 dimensão
Dimensão
1

α
Crombach
0,963

Valor
Próprio
11,399

% da
Variância
59,995

7 Conclusões
O trabalho aqui apresentado permitiu obter dois tipos de soluções que devem ser
adequadamente ponderadas e que revelam que a aplicação de recursos computacionais
deve ser feita com algum cuidado a fim de não se cometerem erros metodológicos
grosseiros.
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Figura 1 – Relação dos casos com as dimensões

Figura 2 – Components loadings das duas dimensões da CATPCA
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Recorrendo à ACP foi possível obter três dimensões que explicavam, no total, 70,23%
da variância total da satisfação do passageiro relativamente a prestação do serviço da TA.
Com recurso à CATPCA é apenas possível obter uma única dimensão que explica 60% da
variância total da satisfação do passageiro da TA.
No que se refere ao número de componentes obtidas, as três componentes da ACP
permitem explicar características relacionadas com o pessoal de atendimento, com a
fiabilidade e com a empatia. Por sua vez, a única componente da CATPCA apenas pode
estar relacionada com uma característica genérica que é a satisfação geral.
Em ambas as análises os valores do alpha de Crombach são elevados, o que garante
boas consistências internas das componentes obtidas.
Claramente, a ACP violou dois princípios básicos: as variáveis utilizadas eram
qualitativas e a distribuição das variáveis utilizadas não seguiam uma distribuição
normal. No entanto, se atendermos ao facto de que quase todos os estudos nas ciências
sociais, em geral, e no marketing, em particular, violam sistematicamente estes dois
princípios básicos, será recomendável utilizar a ACP para o caso específico em análise.
Qual a vantagem da ACP sobre a CATPCA, no presente artigo? O facto de os
resultados da ACP permitirem concluir que a satisfação do consumidor da TA depende,
em grande medida, das características do pessoal que presta serviço, da sua fiabilidade e
da sua empatia, enquanto a CATPCA depende de uma única dimensão (com 19 variáveis),
o que é manifestamente uma desvantagem relativa desta última.
Uma outra vantagem da ACP, relativamente à CATPCA, é a da variância explicada ser
de 70,23% da variância total, enquanto na caso da ATPCA a variância explicada da sua
única componente ser de 60% da variância total.
Em jeito de conclusão, parece óbvio que no presente estudo será preferível utilizar a
ACP à CATPCA. No entanto é necessário ter em consideração que a volatilidade da
prestação do serviço e a influência exercida pelos principais concorrentes fazem com que
o desafio da TA seja dinâmico: por um lado, ir ao encontro das necessidades dos seus
actuais clientes e, por outro, a de ir ao encontro da superação das suas expectativas.
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Abstract
Risk classification is a relevant problem in industrial context. The complexity of this
problem is magnified when statistical databases are not accessible. This work proposes
an original approach to classify industrial risks, which is based on integration between a
Risk Management tool (Risk Classification Matrix) and a Multiple Criteria Decision Aid
method (ELECTRE TRI). In addition, this work presents a sample application of the
proposed methodology. The results highlight the viability of the proposal, especially in
situations where historical operational data are not accessible.

Resumo
A classificação de riscos é um problema reevante no contexto industrial, cuja
complexidade é amplificada quando dados estatísticos não estão disponívieis. Este artigo
propõe uma abordagem inédita para a classificação de Riscos Industriais, a qual é
fundamentada na integração de uma ferramenta de Gerenciamento de Riscos (Matriz de
Classificação de Riscos ) a um método de Auxílio Multicritério à Decisão (Método
ELECTRE TRI). Apresenta-se também uma aplicação da proposta, cujos resultados
indicam a viabilidade de aplicação da presente proposta, especialmente em situação onde
dados históricos não estão acessíveis.
Keywords: ELECTRE, Multicriteria, Risk, MCDM, MCDA
Title: CONTRIBUTION OF ELECTRE TRI INDUSTRIAL RISK CLASSIFICATION.
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1 Introdução
Ao longo da História da Humanidade, ocorreram grandes desastres. Em particular, nas
últimas décadas eventos catastróficos introduziram novos nomes no vocabulário mundial:
Bhopal (vazamento químico ocorrido na ÌNDIA em 1984), Challenger (explosão da nave
espacial nos EUA em 1986); Kobe (terremoto ocorrido no JAPÃO em 1995); World Trade
Center (destruição das “Torres Gêmeas” nos EUA, 2001); a explosão da nave espacial
Columbia (2003); e, os “tsunami” ocorridos na Ásia (2004). A palavra risco associa a
incerteza relacionada à ocorrência de um evento às conseqüências oriundas desta
ocorrência. Conforme reportado em Tsé (2001) e Aleshin (2001), dentre os problemas
presentes no contexto da Análise dos Riscos, destaca-se o problema da classificação do
risco. Neste tipo de problema, classifica-se o risco associado a um evento genérico em
classes distintas. A Figura 1 ilustra um problema desta natureza: classificar o risco
associado a um evento X em uma dentre n classes distintas.

Classe 1
Classe 2
.................
.................

?
Risco associado a um evento
gerérico X

Classe n

Figura 1: Classificação do risco
Este problema envolve múltiplos critérios e, em alguns casos, avaliações subjetivas em especial quando não se conhece a estatística de ocorrência do evento. Objetivando
contribuir a resolução desse tipo de problema, pesquisas têm sido desenvolvidas
buscando a integração de conceitos do Auxílio Multicritério à Decisão (AMD) à avaliação
de riscos. Alguns trabalhos neste contexto são citados a seguir.
No âmbito dos riscos financeiros, destacam-se os seguintes trabalhos:
• Siskos e Zopounidis (1986) propõem a aplicação da análise multicritério na
avaliação de riscos de falência bancária. Na mesma linha de investigação seguiram
as pesquisas reportadas em Kosmidou, Pasiouras et al. (2006), Pendaraki,
Zopounidis et al. (2005), Zopounidis (1987), Zopounidis (1999), Zopounidis e
Dimitras (1998), Zopounidis e Doumpos (1999), Zopounidis e Doumpos (2001).
Esses trabalhos constituem um excelente referencial no âmbito da integração da
abordagem de superação da análise multicritério à classificação de riscos de
investimentos, especialmente por considerarem: uma ampla gama de métodos
multicritério, como o UTA, o PROMETHÉE e o ELECTRE TRI; e diferentes
mercados financeiros – francês, inglês e grego.
• Gupta, Chevalie et al. (2009) buscam classificar o risco associado a investimentos
em empresas de alta tecnologia situadas nos EUA. A abordagem multicritério
consiste em uma combinação linear aditiva (soma ponderada) de fatores de risco
para a obtenção de um score global do risco;
• Cook e Hebner (1993) avaliam o risco financeiro associado a empresas japonesas.
Ainda no âmbito da classificação de riscos financeiros, Mareschal e Brans (1991)
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apresenta o BANKADVISER, um sistema computacional que permite a avaliação
de riscos de negócios. Este sistema se baseia nos fundamentos do método
PROMETHÉE.
No contexto dos riscos ambientais, as seguintes abordagens foram identificadas:
• Chen, Blonga et al. (1999) apresentam uma ferramenta computacional (MCERISK) que incorpora conceitos de AMD e Sistemas de Informações Geográficas
(SIG) para avaliação de riscos ambientais. Essa proposta considera a escala de
Saaty (1980) e incorpora conceitos da teoria dos conjuntos nebulosos.
• Giupponi, Eiselt et al. (1999) desenvolvem uma modelagem fundamentada no
AMD para desenvolver mapas de risco para poluição agrícola oriunda de sistemas
alternativos de cultivo adotados na região da Laguna de Veneza (Itália). Foram
avaliados os riscos associados a duas alternativas de produção agrícola, definidas
com base na política de produção agrícola apresentada pela Comunidade
Européia.
No âmbito dos riscos industriais (associados à falhas em plantas ou equipamentos
industriais), identificou-se um número reduzido de publicações que consideram o AMD.
Na pesquisa bibliográfica realizada na presente pesquisa, as seguintes abordagens foram
identificadas:
• Opperhuizen e Hutzinger (1982) é o marco mais antigo encontrado de alguma
tentativa de aplicação da aplicação da análise multicritério à avaliação do perigo e
do risco no manuseio de produtos químicos. Esse trabalho fundamenta-se no
emprego do método ELECTRE I.
• Santafé Jr, Costa et al. (1998) investiga a integração e técnicas de AMD à
classificação de riscos de falhas em equipamentos. Mais especificamente este
trabalho investiga a integração do Método ELECTRE III à matriz de classificação
de riscos e APR. Esse trabalho se desdobrou posteriormente na dissertação de
Santafé Jr (1999).
• Lima (2000) investiga a aplicação do AMD à classificação de riscos de setores
industriais, estudando a aplicação do método ELECTRE III à matriz de
classificação de riscos e introduzindo a simulação de Monte Carlo na definição dos
pesos dos critérios.
• Pires, Almeida et al. (2004) reporta a aplicação do método ELECTRE I à análise de
risco de incêndio, e ultiza o AMD para investigar os efeitos sobre o ambiente de
substâncias tóxicas emitidas por combustíveis para atmosfera.

1.1 Justificativa
Apesar dos avanços reportados nestes textos, existem questões ainda não respondidas
quanto à integração da análise multicritério à classificação de riscos – especialmente no
contexto de riscos industriais.

1.2 Objetivo
O presente trabalho investigações integração da análise multicritério à classificação de
riscos industriais em situações onde dados estatísticos não estão presentes.

1.3 Resumo da abordagem proposta
A Figura 2 apresenta um quadro comparativo entre o problema em questão (classificação
de Riscos) e os problemas de decisão abordados pelo método ELECTRE TRI. Essa analogia

H.G. COSTA et al. / Investigação Operacional, 27 (2007) 179-197

182

é adaptada de Freitas e Costa (1998), que investiga a integração do AMD qualidade de
serviços.
A abordagem proposta fundamenta-se na aplicação integrada de um método de
Análise de Riscos e um método de AMD ou MCDA (Multicriteria Decision Aid). Como
método de Análise de Riscos, adota-se a Matriz de Classificação de Riscos (MCR); e, como
Método de AMD, adota-se o método ELECTRE TRI.
ELECTRE TRI

Riscos

Objetivo

Classificação de alternativas

Classificação de eventos

Tipos de variáveis

Subjetivas

Subjetivas

Elementos que julga

Especialista

Especialistas

Figura 2: ELECTRE TRI .vs. RISCOS.
Mais especificamente, o presente trabalho está estruturado na realização das seguintes
etapas:
• Classificação da severidade associada à ocorrência de um evento genérico. Obtida
pelo emprego da Análise Preliminar de Riscos (APR).
• Classificação da possibilidade de ocorrência deste evento genérico. Obtida pelo
emprego da análise Multicritério (Método ELECTRE TRI).
• Emprego da Matriz de Classificação de Riscos (MCR) para a combinação destas
duas classificações preliminares e obtenção da classificação final do risco.

2 - Sobre a matriz de classificação dos riscos (MCR)
A MCR classifica o risco associado a um evento, combinando a classificação da
probabilidade de ocorrência do mesmo à classificação da sua severidade. Segundo Hse
(1997), nessa técnica estabelecem-se duas classificações preliminares (quanto à
probabilidade; e, quanto à severidade), as quais são combinadas em uma classificação
final.

2.1 Classificação do evento quanto à probabilidade
A Tabela 1 apresenta a classificação da possibilidade de ocorrência de um evento em
um dos seguintes quatro níveis de probabilidade: Alta; Média; Baixa; e, Improvável. Essa
classificação é oriunda dos estudos de oriunda de Hse (1997) sobre a técnica denominada
por Análise Preliminar de Riscos (APR).
Tabela 1: Classificação do evento quanto à probabilidade de ocorrência.
Classificação

Probabilidade

A

Alta Probabilidade

B

Média probabilidade

C
D

Baixa probabilidade
Improvável
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2.2 Classificação do evento quanto a Severidade
A Tabela 2, também oriunda de Hse (1997), apresenta a classificação da gravidade das
conseqüências associadas à ocorrência de um evento em uma das seguintes classes:
Catastrófica; Crítica; Marginal; e, Desprezível.
Tabela 2: Classificação da severidade da à ocorrência de um evento.
Categ
oria
I

fica

Nome

Características

Catastró

- Mortes ou lesões incapacitantes.
Perda total de instalações e equipamentos.

II

Crítica

III

Marginal

IV

vel

Desprezí

- Lesões severas ou incapacitantes com
possibilidade de agravamento.
- Danos severos a instalações e equipamentos
- Lesões moderadas.
- Danos moderados a instalações equipamentos.
- Ausência de lesões, podendo ser necessários
primeiros socorros ou tratamento médico menor.
- Sem danos ou danos não significativos às
instalações e equipamentos.

2.3 Classificação final do risco associado a um evento
As classificações preliminares, referentes as classes da severidade e da probabilidade,
são combinadas na Matriz de Classificação de Riscos, obtendo-se a classificação final do
risco associado ao evento. A Figura 3, oriunda de Hse (1997) ilustra a MCR e as classes
de risco, ao passo que a Tabela 3, apresenta uma descrição verbal dessas classes

Classes de Severidade

Classes de “Probabilidade”

I
II

A
Classe 1
Classe 1

B
Classe 1
Classe 2

C
Classe 2
Classe 3

D
Classe 3
Classe 4

III
IV

Classe 2
Classe 3

Classe 3
Classe 4

Classe 4
Classe 5

Classe 5
Classe 5

Figura 3: Matriz de Classificação dos Riscos. Adaptada de Hse (1997)

3 – Auxílio multicritério à decisão e o método ELECTRE TRI
Conforme reportado em Saaty (1980), Changkong (1983), Roy e Boyssou (1985) e Zeleny
(1982), a tomada de decisão em um ambiente complexo envolve a consideração de
múltiplos critérios. Segundo Vincke (1992), os métodos de AMD podem ser classificados
como pertencentes a uma das seguintes famílias: Teoria da Utilidade Multiatributo
(MAUT); Métodos Interativos; e, Métodos de Subordinação.
Tabela 3: Descrição da classe do Risco
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Classificação

Descrição da importância do risco

Classe 1

Risco Crítico

Classe 2

Risco Sério

Classe 3

Risco Moderado

Classe 4
Classe 5

Risco Menor
Risco Desprezível

No âmbito dos Métodos de Subordinação, dado conjunto finito de alternativas/ações
(A), valoradas sobre uma família/vetor de critérios (F), são construídas relações de
subordinação entre as alternativas, a partir das valorações estabelecidas pelo decisor. A
construção destas relações de baseia em uma lógica não compensatória.
Buscando apresentar uma ilustração didática deste conceito, Costa (2004b) apresenta
a seguinte reflexão:
“Para se estabelecer bem a diferença entre o emprego da média ponderada e dos
métodos de superação, pode-se tomar uma analogia com o que acontece em uma partida
de voleibol no confronto entre os times A e B.
Se no primeiro “set” B ganha de A por 25 a 0; porém, nos demais três “sets” A ganha
de B por 25 a 20. Pode-se fazes duas análises:
• Usar um método aditivo, como a soma de pontos, a média ponderada para obter o
resultado final. Nesse caso B seria o vencedor da partida por 85 a 75.
• Usar o número de “sets” ganhos, para definir o vencedor. Nesse caso A seria o
vencedor por 3 a 1.
O princípio fundamental dos métodos de superação pode ser considerado semelhante
a esta segunda abordagem, se considerarmos que cada “set” equivale a cada um dos
critérios da análise multicritério.” (Costa (2004b))
A mais conhecida família de métodos multicritério de superação ou subordinação é a
família ELECTRE. Estes métodos têm origem no trabalho pioneiro de ROY (1968).
Atualmente, a família ELECTRE é composta pelos seguintes métodos: ELECTRE (ROY
(1968)), ELECTRE II (ROY e BERTIER (1971)), ELECTRE III (ROY (1978)), ELECTRE IV
(ROY e HUGONNARD (1981)), ELECTRE IS (ROY e M. (1985)) e ELECTRE TRI
(MOUSSEAU et al. (1999) e YU (1992). A seguir apresenta-se um breve resumo a respeito
de cada um destes métodos:
•

•

Métodos ELECTRE I e IS.
Particionam o conjunto de alternativas em dois
subconjuntos: alternativas não dominadas; e, alternativas dominadas. O método
ELECTRE I usa o conceito de critério verdadeiro, segundo o qual há uma
concordância plena (em um critério genérico j) de que uma alternativa a é pelo
menos tão boa quanto uma outra alternativa b se o desempenho de b for inferior
ao de a (mesmo que apenas infinitesimalmente inferior). O ELECTRE IS usa o
conceito de pseudo-critério, segundo o qual há uma concordância plena (em um
critério genérico j) de que uma alternativa a é pelo menos tão boa quanto uma
outra alternativa b mesmo que o desempenho de a seja um pouco menor (dentro
de um limite aceitável q) do que o de b. Ou seja: o pseudo-critério considera a
possibilidade de hesitação ou incerteza de uma avaliador afirmar que uma
alternativa é, de fato, pelo menos tão boa quanto uma outra.
Métodos ELECTRE II, III e IV. Ordenam as alternativas presentes no conjunto
de alternativas viáveis. O método ELECTRE II usa o conceito de critério verdadeiro
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para estabelecer as relações de subordinação, porém usa uma estrutura de
relaxamento para obter a ordenação das alternativas. Nesta estrutura de
relaxamento considera-se a construção de dois grafos: Grafo forte; e, Grafo Fraco.
Os métodos ELECTRE III e IV utilizam o conceito de pseudo-critério para
estabelecer uma relação de credibilidade, a partir do qual ordenam as alternativas
através de um processo de “destilação”. O método ELECTRE IV é utilizado em
problemas de ordenação quando não se pode (ou não se deseja) atribuir pesos aos
critérios.
Métodos ELECTRE TRI. O método ELECTRE TRI busca resolver problemas de
classificação ordenada. Neste tipo de problema busca-se classificar alternativas
presentes no conjunto de alternativas viáveis em classes que mantém uma relação
de preferência entre si. Este método usa o conceito de pseudo-critério para
estabelecer as relações de subordinação.

Observa-se que cada um dos métodos ELECTRE tem uma finalidade distinta.
Portanto, a escolha do método depende do tipo de problema. No presente trabalho, por se
tratar da classificação do risco em classes ordenadas, optou-se pela modelagem com o
ELECTRE TRI. A seguir apresenta-se uma breve descrição desse método.

3.1 Princípios do ELECTRE TRI
O Método ELECTRE TRI caracteriza-se por tratar de problemas específicos de
classificação ordenada. Ou seja: dado um conjunto de A de alternativas, associa-las a um
conjunto de classes ordenadas C = [C1, C2, ...... Cn].

Isso é feito considerando o desempenho de A à luz de um conjunto de critérios F=[g1,
g2, ..., gm]. A Figura 4, adaptada de Mousseau, Slowinski et al. (2000) ilustra um conjunto
formado por p+1 classes, delimitadas por p limites de classes. Uma classe genérica Ch é
delimitada por um limite inferior bh e um limite superior bh-1.

Classes
Cp+1

Limites
bn

CP

b n-1
b2
C2
C1

b1

Figura 4: Classes de equivalência no ELECTRE TRI.
Segundo Yu (1992) e Mousseau et al. (2000), esse método integra funções que dão
suporte ao decisor no processo de preferência e reduzem o esforço cognitivo requerido na
fase de modelagem.
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3.2 Relação de subordinação no ELECTRE TRI
A relação de subordinação é construída para tornar possível a comparação de uma
alternativa a com um limite padrão bh. A afirmação de que aSbh , significa que “a não tem
um desempenho pior do que o limite bh”.
Na validação da afirmação aSbh devem-se verificar duas condições:
• Concordância: para que aSbh (ou bhSa) seja aceita, uma maioria suficiente de
critérios deve ser a favor desta afirmação.
• Não-discordância: quando na condição de concordância esperada, nenhum dos
critérios na minoria deve se opor à afirmação aSbh (ou bhSa).
Os
•
•
•
•
•

seguintes passos são seguidos na obtenção da relação de subordinação:
Computar o índice de concordância parcial cj(a, bh) e cj(bh, a),
Computar o índice de concordância global c(a, bh),
Computar o índice de discordância parcial dj(a, bh) e dj(bh, a),
Computar a relação de subordinação fuzzy conforme o índice de credibilidade σ(a,
bh),
Determinar um plano de corte λ , referente a relação fuzzy para obter uma relação
de subordinação. Isto é: se σ(a,bh) ≥ λ => aSbh.

O grau de credibilidade da relação de subordinação σ(a, bh) expressa com que
intensidade se pode “acreditar” que “a subordina bh“ de acordo com o índice de
concordância global cj(a, bh) e com o índice de discordância dj(a, bh).
A relação de subordinação fuzzy S é obtida com base em um nível de corte λ. Esse
nível é considerado como o menor valor do índice de credibilidade compatível com a
afirmação de que “a subordina bh”. Isto é: aSbh se e somente se σ(a, bh) ≥ λ.

3.3 Procedimentos de classificação
O ELECTRE TRI classifica as alternativas seguindo dois passos consecutivos:
construção de uma relação de subordinação S, que caracteriza como as alternativas são
comparadas aos limites das classes; e, exploração (através de procedimentos de
classificação) da relação S.
A regra do procedimento de exploração é realizada para analisar o modo em que uma
alternativa a é comparada com os limites padrão determinados para a classe na qual a
deve ser enquadrada. Dois procedimentos de classificação são avaliados.
O procedimento de classificação descendente é descrito a seguir:
• Compare a sucessivamente com bi, para i = p, p – 1, ..., 1.
• Encontre um bh que seja o primeiro limite tal que aSbh
• Classifique a na classe Ch+1. Ou seja: na Classe limitada inferiormente pelo limite
bh).
O procedimento de classificação ascendente é descrito a seguir:
• Compare a sucessivamente com bi, i=1, 2, ..., p.
• Encontre o primeiro bh para o qual bh > a
• Classifique a na classe limitada superiormente por este limite. Ou seja: classifique
a na classe Ch.
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Sendo estes dois procedimentos diferentes, conseqüentemente, pode ocorrer a
classificação de algumas alternativas em diferentes classes, pois: o procedimento otimista
tende a classificar as alternativas em classes mais altas; o procedimento descendente
tende a classificar as alternativas nas categorias mais baixas; e, o procedimento
ascendente tende a classificar as alternativas nas categorias mais elevadas.
No caso do ELECTRE TRI, uma divergência entre estas classificações indica uma
incapacidade do sistema em comparar a alternativa a algum dos perfis das classes de
equivalência utilizadas.
Tradicionalmente, considera-se que essa incapacidade pode ser causada tanto por
incoerência do avaliador, quanto do modelo de classificação (incluindo o conjunto de
critérios) ou pelo sistema de coleta de dados. Costa (2004b) propõe que a divergência das
classificações é comum em situações em que haja critérios conflitantes (por exemplo:
custo e qualidade), sendo neste caso inerente ao problema e não devendo ser considerada
com o uma falha na modelagem.
Assim quando ocorre divergência entre as classificações pessimista e otimista, o
classificador deve adotar uma das duas classificações de acordo com o seu perfil: (mais
exigente ou menos exigente).

4 - APLICAÇÃO DA AORDAGEM PROPOSTA
Objetivando identificar as dificuldades encontradas na aplicação da metodologia aqui
proposta, foi realizada uma aplicação da mesma a identificação dos riscos industriais em
um equipamento de uma usina sucro-alcooleira da Região Norte Fluminense do Estado do
Rio de Janeiro, Brasil. Nesta seção, descrevem-se aspectos relevantes da modelagem.

4.1 Caracterização do objeto de estudo.
O objeto de estudo é uma caldeira aqua-tubular, funcionando em uma usina produtora
de açúcar e álcool, situada na região Norte Fluminense do Estado do Rio de Janeiro,
Brasil. Esse equipamento possui as seguintes características:
• Marca: Zanini.
• Modelo: AZ – 365.
• Dimensões: altura = 15,5 m; comprimento = 20,5 m; largura = 13,1 m.
• Ano de fabricação: 1984.
• Produção de vapor: 65.000kg/h.
• Máxima pressão de trabalho admissível (MPTA): 21 kg / cm2.
• Pressão de projeto: 28 kg /cm2.
• Temperatura de vapor: 3000 C.
• Temperatura da água de alimentação: 900 C.
• Período de operação: Aproximadamente 8 meses ao ano (abril a novembro).
• Faixa de operação: à plena carga.
• Combustível principal: Bagaço de cana.
• Umidade do combustível principal: 50 %.
• Combustível auxiliar: Lenha fina.
• Consumo de combustível a plena carga: 29.618 kg / h.
• Volume de água em nível normal: 53,3 m3.
• Volume de água total: 65,7 m3.
• Superfície de aquecimento por radiação: 312 m2.
• Superfície de aquecimento por convecção: 1.812 m2.
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A escolha desse equipamento se deve aos seguintes fatos:
• É um equipamento fundamental à operação deste tipo de sistema de produção
sucro-alcooleiro, o qual é o principal sistema de produção da região – com grande
impacto na economia local;
• Apresenta condições peculiares, visto que passou por um processo de revisão e
reforma “artesanal” 5 anos antes da realização desta pesquisa. Isso resultou em
uma situação de modelagem na qual não há registros históricos claros e preciso
sobre os seus processos de manutenção e operação.
O contexto destacado no último tópico inviabiliza a aplicação de técnicas tradicionais
de análise de risco, demandando técnicas mais afeitas às decisões sob incerteza e com
grande interferência de aspectos subjetivos. Essa condição indica a adoção de um métoto
multicritério que incorpore o tratamento de aspectos nebulosos ou fuzzy.

4.2 Estratégia de modelagem e Comissão de especialistas (CE)
A modelagem do problema foi desenvolvida pelos autores deste trabalho, que
interagiram com uma Comissão de Especialistas (CE), que detinham conhecimento sobre
o equipamento em foco. Para fins didáticos, no presente texto denota-se a equipe formada
pelos autores do presente trabalho como Equipe de Facilitadores.
A composição da CE é apresentada a seguir:
• 01 Engenheiro Mecânico que já atuou como presidente da CIPA (Comissão Interna
de Prevenção de Acidentes) da usina durante três anos e trabalhou na indústria
sucro-alcooleira em um período total de quatro anos.
• 01 Engenheiro Mecânico/Segurança, inspetor de caldeiras da usina e que atuou
como supervisor geral em várias usinas, com experiência superior a 20 anos no
ramo.
• 01 Engenheiro Mecânico que já foi supervisor geral de uma indústria sucroalcooleira com vivência também de vinte anos na área.
• 02 Técnicos de Segurança do Trabalho integrantes da CIPA, possuindo experiência
e conhecimento do processo produtivo, no todo e em detalhes.
De uma forma geral, a Equipe de Facilitadores atuou buscou extrair informações
consensuais para a construção do modelo. A decisão de se buscar avaliações consensuais
em detrimento de votações se deve ao fato de que os métodos ELECTRE têm a
característica de “enxergar” os julgamentos como oriundos de um único avaliador ou
unidade de decisão.
No processo de modelagem a Equipe de Facilitadores apresentava propostas para a
modelagem as quais eram analisadas e discutidas pela Comissão de Especialistas que
retornavam as suas impressões à Equipe de Facilitadores. Essa equipe avaliava esse
retorno e re-desenhava as suas propostas, submetendo-as novamente à Comissão de
Especialistas. Esse ciclo era repetido até que se chegasse a um consenso. Ou seja:
adotou-se uma técnica de busca de consenso – o que é diferente de um sistema de
votação, com opiniões unânimes. Assim, todas as decisões da modelagem foram
desenvolvidas de forma consensual – mesmo que não houvesse unanimidade em um
primeiro momento da discussão.
Vale registrar que, em algumas situações, a Comissão de Especialistas se reuniu com
a participação de um a participação de um dos membros da Equipe de Facilitadores. Esse
fato ocorreu com maior intensidade na definição dos critérios – permitindo eliminar
redundâncias, na definição dos pesos de cada um dos critérios.
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Esse tipo de abordagem caracteriza pelo apoio de especialistas em construção de
modelos de decisão aos decisores, o que permite classificar a abordagem adotada como
uma apoio ou suporte a decisão .

4.3 Identificação dos eventos
Os eventos foram definidos conforme descrito na seção anterior – com destaque para o
fato de que a Equipe de Facilitadores visitou o local onde estava instalado o objeto de
estudo antes de fazer a sua proposta inicial. A Tabela 4 apresenta os eventos que foram
escolhidos para terem os riscos associados as suas ocorrências analisados.
Tabela 4: Eventos a serem analisados
Evento

Código

Explosão do balão principal ou de qualquer parte da caldeira.

X1

Liberação de chama e/ou fumaça para o exterior da caldeira.

X2

Queima da tubulação de vapor super aquecido

X3

Paralisação de uma das fornalhas da caldeira.

X4

4.4 Classificação da Severidade
Com base nos conceitos da Análise Preliminar de Riscos (APR) sumarizados na Tabela
2, os eventos identificados no tópico anterior (Tabela 4) os foram classificados quanto à
severidade associada à sua ocorrência. A Tabela 5 apresenta a APR construída para os
eventos e, também, a classificação da severidade dos mesmos. Esta classificação foi
definida de forma consensual pela Comissão de Especialistas – sem a necessidade de
participação da Comissão de Facilitadores.

4.5 Identificação da Classe de Probabilidade
Os critérios descritos na Tabela 6 foram escolhidos de forma consensual pela
Comissão de Especialistas, com o apoio da Equipe de Facilitadores. A Comissão de
Especialistas considerou que esses três critérios abrangentes e suficientes, pois
consideram desde aspectos vinculados a sua instalação até a sua operação. È relevante
registra que no processo de construção dos critérios, a Equipe de facilitadores gerou um
conjunto inicial de critérios com base em revisão bibliográfica, esse cojunto foi avaliado
pela Comissão de especialistas e, após duas rodadas de negociaçõ,chegpu

Tabela 5: Severidades associadas aos eventos
Evento

Código

Efeito (conseqüência)

Severidade
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Explosão do balão
principal ou de qualquer
parte da caldeira.

Liberação de chama e/ou
fumaça para o exterior da
caldeira.

X1
X2

Queima da tubulação de
vapor super aquecido

X3

Paralisação de uma das
fornalhas da caldeira.

X4

Perda total do equipamento.
Danos severos a equipamentos
vizinhos.
Lesões incapacitantes e/ou morte.
Paralisação da produção.
Danos graves ao equipamento.
Lesões sérias ou leves.
Paralisação da produção.
Dano grave ao equipamento com
paralisação da produção.
Lesões graves
Dano leve ao equipamento.
Sem paralisação da produção.
Lesões leves.

I
II

I
II

Tabela 6: Descrição dos critérios e codificação dos mesmos
Código
Descrição dos critérios
Cr1
Instalação do objeto de estudo
Cr2
Condições de operação do objeto de estudo
Cr3
Mão de obra operacional do objeto de estudo

4.6 Definir escala para avaliação da importância (peso) de cada
critério.
A Tabela 7 apresenta uma escala com cinco posições, para que a importância dos
pesos dos critérios. O uso de uma escala com cinco posições segue a orientação de Miller
(1954): uma escala para julgamentos subjetivos deve permitir que o avaliador “conte nos
dedos” na emissão de seus julgamentos.
Tabela 7: Escala da importância dos pesos de cada critério
Importância do Critério
Extrema
Alta
Média
Baixa
Desprezível

Pesos
4
3
2
1
0

4.7 Julgar a influência dos critérios
A Tabela 8 apresenta os pesos atribuídos aos critérios. Estes pesos foram emitidos
pela Comissão de Especialistas (CE), apoiada pela Equipe de Facilitadores. Esses pesos
também foram obtidos por consenso. Neste aspecto é importante registrar que houve uma
proposição inicial da Comissão de Especialistas no sentido de se utilizar uma votação com
adoção dos pesos médios, visto que a mesma é mais rápida e gera menos desgaste. Após
discussão estabelecida em conjunto com a Comissão de Especialistas, essa tendência
inicial foi revista, por se considerar a importância da discussão dos diferentes pontos de
vistas possibilitaria um maior ganho global sobre o entendimento do processo.
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Tabela 8: Importância dos critérios
Códigos
Condições de instalação do equipamento
Condições de manutenção em equipamento
Treinamento da mão de obra operacional

Critérios
Cr1
Cr2
Cr3

Pesos
5
4
3

4.8 Identificação das classes de equivalência para cada critérios
A Matriz de Classificação de Riscos considera a existência de quatro classes de
probabilidades distintas, o que levou a adoção de quatro classes de possibilidades na
modelagem do problema pelo ELECTRE TRI. Conforme descrito na seção 2 do presente
trabalho, no ELECTRE TRI as classes de equivalência são definidas por limites inferiores e
superiores. De tal forma que uma alternativa cuja avaliação, em todos os critérios, fique
situada entre os limites inferiores e superiores de uma determinada classe, seja alocadas
nesta classe. A Tabela 9 apresenta as classes adotadas na presente modelagem e os
limites que as definem. A única restrição com relação a definição desses limites é que os
mesmos devem viabilizar a comparação com os julgamentos atribuídos aos eventos – cuja
escala é definida na próxima seção, em acordo com os limites aqui propostos.
Tabela 9: Valores dos limites superiores e inferiores das classes de possibilidade
Classes de Possibilidade
Improvável

Código
D

Limite Inferior
−α

Limite Superior
1,5

Baixa
Média
Alta

C
B
A

1,5
2,5
4,5

2,5
3,5
α

4.9 Definição da escala para avaliação da possibilidade de ocorrência
do evento à luz cada critério
Em virtude de se considerar quatro classes de referência, adotou-se uma escala com
quatro posições para estimar a possibilidade ocorrência de um evento. A mesma escala foi
adotada para todos os critérios, por decisão consensual dos membros da Comissão de
Especialistas que consideraram que com esta ação a emissão dos julgamentos seria
facilitada. A Tabela 10 ilustra essa escala.
Tabela 10: Escala da importância dos pesos de cada critério
Escala numérica
4
3
2
1

Escala verbal
Alta
Média
Baixa
Improvável
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4,10 Estimativa da possibilidade de ocorrência dos eventos à luz de
cada critério
Nesta etapa, com base na escala apresentada no Quadro 7, os membros do Comissão
de Especialistas estimaram, através da emissão de julgamentos de valor e de forma
consensual, a classe de probabilidade de ocorrência de cada evento considerado, à luz de
cada um dos critérios considerados.
Nesse ponto da modelagem, também houve divergência inicial entre os especialistas.
No entanto, possivelmente em função da discussão já ocorrida na definição dos critérios
(ver seção 4.2) houve convergência entre os julgamentos dos membros da Comissão de
Especialistas. Essa convergência mais rápida o foi interpretada pela Comissão de
Facilitadores como um efeito associado a “curva de aprendizagem”. Os resultados obtidos
para os julgamentos estão apresentados na Tabela 11.
Tabela 11: Estimativas da possibilidade da ocorrência do evento
Eventos
X1
X2
X3
X4

Cr1
Baixa
Baixa
Baixa
Improvável

Cr2
Média
Baixa
Baixa
Baixa

Cr3
Média
Média
Média
Média

4.11 Definir limites de preferência, indiferença e veto para cada
critério
Para utilização do método ELECTRE TRI é necessário definir limites de preferência (pj),
indiferença (qj) e veto (vj), para cada critério. Esses limites possibilitam considerar a
hesitação ou incerteza associada ao julgamento humano e são definidos a partir da escala
de julgamentos ilustrada na Tabela 9 e leva em conta que 0 ≤ q j(bh) ≤ p j(bh) ≤ I/2, onde j ε
F; e, I é o intervalo entre dois limites de classe adjacentes.
Devido ao fato da escala apresentada na Tabela 10 ter intervalos unitários, observa-se
que 0 ≤ q j(bh) ≤ p j(bh) ≤ 0,5, para todos os critérios e todas as classes. Considerando,
ainda que essa escala de julgamentos é composta por valores inteiros e discretos,
observa-se que o resultado apresentado pelo modelo não é sensível a valores qj(bh) e pj(bh)
ε [0; 0,5). Assim, foram utilizados os limites de preferência e indiferença de qj(bh) e pj(bh)
=0, para todos os critérios e todas as classes.
O uso do limite de veto no ELECTRE TRI, induz uma tendência a se classificar uma
alternativa em uma classe mais baixa. Após explicação apresentada pela Comissão de
Facilitadores sobre esse efeito do limite de veto, a Comissão de Especialistas decidiu por
não utilizar esse limite. Essa comissão observou que os critérios adotados tinham direção
inversa. Ou seja: quanto maior o valor do julgamento, pior é a situação. Nesse caso, vetar
a classificação de um evento em uma classe mais alta, poderia “mascarar” a classificação
de desse evento induzindo a classificação final do mesmo em uma classe que requeira
menor atenção.
Matematicamente, a não habilitação do conceito de veto presente no ELECTRE TRI
implica em usar um limite de veto extremamente grande, anulando o efeito da
discordância e igualando a credibilidade à concordância.
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Assim, ainda a respeito ao veto, utilizou-se uma estratégia diferente daquela proposta
no ELECTRE TRI. Considerou-se que se existisse algum evento que em algum critério
tenha uma possibilidade muito grande de ocorrência, o mesmo seria classificado como de
alta “probabilidade” de ocorrência, mesmo que na “combinação” com os outros critérios
ele pudesse ser classificado como de baixa possibilidade de ocorrência. Este procedimento
foi adotado em favor da segurança, visto que se trata da classificação de riscos
industriais.

4,12 Execução do algoritmo de ordenação do ELECTRE TRI
O algoritmo de classificação do ELECTRE TRI foi executado como o apoio do sistema
computacional Multicriteria Lab Costa (2004a). Esse sistema computacional permite a
execução dos algoritmos de alguns métodos multicritério, já tendo sido testado e validado
para a execução dos métodos: ELECTRE I, II, III, TRI e IS; PROMETE I e II; Borda; e,
Condorcet.
Na execução do ELECTRE TRI, adotou-se um plano de corte (λ) para o grau de
credibilidade igual a 0,75, para se obter os resultados das classificações de possibilidade
de ocorrência dos eventos. Essas classificações estão ilustradas na Tabela 11.
Tabela 11: Classificação da probabilidade de cada evento.
Classificação da Probabilidade
Pessimista
Otimista
X1, X2, X3
X4

X1
X2, X3, X4

Os resultados apresentados no Quadro 11 são interpretados da seguinte maneira:
• A possibilidade de ocorrer um evento X1 (explosão do balão principal ou qualquer
parte da caldeira) foi classificada pelo algoritmo pessimista na Classe C (baixa
possibilidade de ocorrência) e, pelo algoritmo otimista, na Classe B (média
possibilidade de ocorrência).
• A possibilidade de ocorrer os eventos X2 e X3 (liberação de chama e/ou fumaça
para o exterior da caldeira e queima da tubulação de vapor super aquecido,
respectivamente) foi classificada na Classe C (baixa possibilidade ocorrência) por
ambos os algoritmos (pessimista e pessimista).
• A possibilidade de ocorrer um evento X4 (paralisação de uma das fornalhas da
caldeira) foi classificada pelo algoritmo pessimista na Classe D (improvável
possibilidade de ocorrência) e, pelo algoritmo otimista, na Classe C (baixa
possibilidade de ocorrência).

4.13 Análise dos resultados.
Nestes resultados observa-se uma incomparabilidade na classificação dos eventos X1
e X4, que foram classificados em classes diferentes pelos diferentes algoritmos de
ordenação do ELECTRE TRI. Conforme reportado em Costa 2005, isso indica que os
eventos X1 e X4 apresentam comportamento heterogêneo à luz dos diferentes critérios e
que uma classificação mais precisa dos mesmos demanda uma análise mais
aprofundada, Note que este é um sinal importante, não apresentado em sistemas
tradicionais de classificação, como, por exemplo, a média ponderada.

H.G. COSTA et al. / Investigação Operacional, 27 (2007) 179-197

194

Porém, em um caso específico de classificação de riscos industriais, recomenda-se a
adoção da classificação que opere no sentido favorável a maior segurança. Ou seja: a
classificação ‘otimista’, que, neste caso em que os critérios têm direção inversa, classifica
os riscos na classe mais alta. Adotando esta política, obtem-se a classificação ilustrada na
Tabela 13, apresentado a seguir:
Tabela 13: Definição das classes de Possibilidade para cada evento
Classes de Possibilidade
Alta Possibilidade (A)
Média Possibilidade (B)
Baixa Possibilidade (C)
Improvável (D)

Possibilidade
---------------------X1
X2, X3, X4.
---------------------

4.14 Classificação final do Risco
Combinando os resultados do Grau de Severidade com o do Grau de Possibilidade, na
Matriz de Classificação de Riscos descrita na figura 3, obtêm-se a classificação final do
risco. Os resultados desta classificação estão ilustrados na Tabela 14.
Evento
X1
X2
X3
X4

Tabela 14: Classificação final do risco
Classe de severidade Classe de possibilidade
Classificação Final dos Riscos
I
II
I
II

B
C
C
C

Classe1 (Risco Crítico)
Classe 3 (Risco Moderado)
Classe 2 (Risco Sério)
Classe 3 (Risco Moderado)

Analisando este quadro, pode-se afirmar que:
• Risco associado à ocorrência do evento X1 (Explosão do balão principal ou de
qualquer parte da caldeira) é considerado Crítico.
• Risco associado à ocorrência do evento X2 (Liberação de chama e/ou fumaça para
o exterior da caldeira) é considerado Moderado.
• Risco associado à ocorrência do evento X3 (Queima da tubulação de vapor
superaquecido) é considerado Sério.
• Risco associado à ocorrência do evento X4 (Paralisação de uma das fornalhas da
caldeira) é considerado Moderado.
De posse desses resultados, a gerência de operações da usina pôde priorizar ações no
sentido de mitigar os riscos. É importante observar que o critério 1 considera as
condições em que o equipamento re-manufaturado foi instalado; ou seja: refere-se a uma
situação ocorrida no passado e que não pode mais ser alterada. Portanto, resta a gerência
da organização atuar nos demais critérios.
Nesse sentido, a Comissão de Especialistas sugeriu a gerência que priorizasse:
• A execução, em caráter emergencial, de atividades de treinamento na operação e
na manutenção do Balão Principal da Caldeira; e,
• O contínuo planejamento, acompanhado de controle e inspeções severas, da
operação e manutenção desse equipamento.
A Comissão de Especialistas também sugeriu a gerência que estas ações deveriam ser
estendidas para os demais componentes estudados. Mais ainda, sugeriu que estas ações
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deveriam ter caráter permanente, dadas a importância da Caldeira Aqua-tubular para o
funcionamento do sistema de produção; e, os riscos associados à operação do Balão
Principal e da Tubulação de Vapor Superaquecido.

5 – Conclusões
Este trabalho apresentou uma abordagem multicritério que para a classificação do
risco em equipamentos industriais. Os resultados obtidos demonstram que esta é uma
alternativa que pode ser considerada no tratamento desse tipo de problema em situações
especiais – nas quais não estejam disponíveis dados estatísticos que permitam o uso dos
métodos tradicionais de avaliação de riscos. Essa é a contribuição central do presente
trabalho.
Os dados utilizados na construção da aplicação aqui reportada (critérios, limites de
preferências e escala de julgamentos, julgamentos de valor, plano de corte, não
consideração do veto, dentre outros) foram obtidos em consenso junto a especialistas no
problema abordado. No entanto, mesmo com estas características, trata-se de uma
modelagem particular e, sendo assim, ressalta-se, que os resultados desta aplicação são
particulares e não devem ser extrapolados para situações distintas da investigada. Esse
fato é comum na modelagem de problemas decisórios e não representa restrição a
proposta aqui apresentada.
Analisando os resultados obtidos na aplicação constatou-se que o modelo proposto
mostrou-se operacional na classificação de riscos, mesmo trabalhando-se com variáveis
subjetivas e na ausência de uma série histórica confiável – o que represntra uma
contribuição significativa. Ou seja, a não existência de uma base de dados estatísticos
não inviabilizou a aplicação da metodologia e o modelo de aplicação que mostrou-se como
alternativa viável para a solução do problema nesta condição - em ausência de dados
estatísticos.
Na modelagem desenvolvida, o valor numérico definido na escala de julgamento
(Quadro 7) não influencia o resultado. Ou seja: o resultado é independente da escala
numérica definida neste Quadro. Esta afirmação está fundamentada em dois fatos: o
ELECTRE TRI é um método baseado na “subordinação” das alternativas, o que elimina o
efeito compensatório das escalas de julgamento; e, na modelagem desenvolvida o veto foi
considerado em processamento prévio ao ELECTRE TRI. Isso facilita em muito a
modelagem, pois os avaliadores podem emitir seus julgamentos usando apenas uma
escala verbal, eliminando-se a necessidade de uma escala numérica para avaliação de
desempenho, aspecto esse que não tem sido destacado na literatura em modelagens pelo
ELECTRE TRI, sendo destacado de forma inédita no presente texto.
Outro ponto a ser destacado é que a opção pelo ELECTRE TRI, e detrimento ao
emprego de outros métodos multicritério deve-se ao fato de que este é um método nativo
para o tratamento de classificação ordenada – conforme descrito na seção .
Quanto a estudos futuros, novos ensaios devem ser realizados, de forma a se
caracterizar um experimento que permita estender e consolidar o domínio de validade
para a aplicação da metodologia proposta. Estudos futuros também devem explorar a
integração de outras técnicas de Gerenciamento de Riscos (Série de Riscos; Árvore de
Falhas; Análise de Árvore de Falhas; e, HAZOP, dentre outros) e de AMD (AMD, AHP;
PROMETHE; MACBETH e UTA, dentre outras). Finalmente, sugere-se o desenvolvimento
de um sistema computacional dedicado ao emprego da metodologia apresentada.
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Abstract
Productivity is the most usual indicator to measure agricultural performance. In this
paper, instead of using the usual TFP, econometric or DEA models, we propose a
multicriteria approach (Copeland method) to evaluate land and labor productivity
measurements jointly. We evaluated the performance evolution of a group of family
farmers from Machadinho d’Oeste, State of Rondonia, Brazil. The study is centered in
each farmer, in its individual characteristics, in order to verify the success and the
evolution of each farmer.

Resumo
Medidas de produtividade são os indicadores mais usuais para medir desempenho
em agricultura. Neste artigo, ao invés dos modelos usuais tipo TFP, econométricos ou
DEA, propõe-se uma abordagem multicritério (método de Copeland) para a avaliação
conjunta de medidas de produtividade da terra e do trabalho. A avaliação da evolução do
desempenho foi feita para um grupo de agricultores familiares de Machadinho d’Oeste,
Rondônia, Brasil. O estudo centrou-se em cada agricultor, com suas características
individuais, de modo a acompanhar o sucesso e a evolução de cada agricultor.
Keywords: Productivity, multicriteria, Copeland method, family farmers
Title: Partial productivity ordinal aggregation: a case study with family farmers
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1 Introdução
A avaliação do desempenho de unidades de produção agrícola é conduzida, em geral, por
análises da produtividade. Medidas de produtividade referem-se genericamente à relação
produto-insumo de um dado processo de transformação de uma unidade produtiva,
organização ou região, e incorporam efeitos de mudança tecnológica e de eficiência
(técnica, de escala e alocativa). Diferenças de produtividade decorrem de diferenças na
tecnologia de produção, na eficiência do processo de produção e no ambiente no qual o
processo produtivo ocorre (Sudit, 1995).
O crescimento da produtividade em agricultura tem sido objeto de intenso estudo, com
atenção para as fontes de aumento da produtividade e as diferenças de produtividade
entre países e regiões ao longo do tempo. Nesse contexto, citam-se os trabalhos de
Hoffman e Jamas (1990), Bureau et al. (1995), Coelli (1996), Gasques e Conceição (1997),
Toresan (1998), Bayarshihan e Coelli (2003), Avila e Evenson (2004), Gasques et al.
(2004), Helfand e Levine (2004), Coelli e Rao (2005), Lissitsa e Odening (2005), Perobelli et
al. (2005), Vicente (2005), entre outros. Esses trabalhos empregam, geralmente, medidas
do tipo produtividade parcial e total dos fatores, abordagens econométrica ou de
fronteiras de produção não paramétricas, como por exemplo, eficiência DEA-Malmquist
(Färe et al., 1994).
Gasques e Conceição (1997) destacam que os indicadores de produtividade total dos
fatores são mais indicados como medida do desempenho do crescimento da agricultura, já
que as produtividades parciais, conforme discutido em Christensen (1975) e Ball et al.
(1997), não capturam a interação dos diversos fatores envolvidos no processo produtivo.
Os indicadores de produtividade total dos fatores (TFP) são concebidos para incluir todos
os insumos e produtos envolvidos no processo de produção. São medidos por índices
como Fischer, Tornquist e Malmquist (Sudit, 1995). Geralmente são usados em séries
temporais e requerem informações de preços, característica que limita suas aplicações em
muitas situações (Toresan, 1998). Essa dependência dos preços tem ainda a desvantagem
de incorporar ao modelo qualquer distorção temporária do mercado.
Abordagens econométricas estimam funções de produção “médias” e, segundo Lovell
(1993), os modelos mais usados são os de máxima verossimilhança, mínimos quadrados
ordinários corrigidos e mínimos quadrados ordinários deslocados. Pela dificuldade em
considerar múltiplos produtos, expressam a produção, geralmente, por um índice
agregado único, o que pode gerar problemas na escolha da ponderação.
As fronteiras de produção não paramétricas (tipo DEA, por exemplo) usam problemas de
programação linear na construção de uma fronteira de produção empírica a partir de
dados e para calcular uma medida de eficiência relativa (Cooper et al., 2004). No Brasil,
estudos deste tipo foram feitos, por exemplo, por Toresan (1998), Pereira et al. (2002),
Tupy e Yamaguchi (2002), Gomes e Mangabeira (2004), Gomes et al. (2005, 2009). Uma
revisão da literatura sobre o uso de DEA em agricultura pode ser vista em Gomes (2008).
No setor agrícola, terra e trabalho são os fatores básicos de produção (Santos e Guerreiro,
2005) e o aumento da produtividade desses fatores promove crescimento econômico.
Segundo Alves (2003), produtividade da terra e produtividade do trabalho são duas
medidas de desempenho importantes na avaliação em agricultura, em especial, da
agricultura familiar. A produtividade do trabalho é definida pela razão entre renda bruta e
o número de trabalhadores. A produtividade da terra é dada pelo quociente entre renda
bruta e área total. Alves (2003) destaca, entretanto, que não faz sentido estimar,
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simultaneamente, a produtividade da terra e a do trabalho como definidas. Ressalta,
porém, que é válido estimar a produtividade da terra e a área que cada trabalhador é
capaz de cultivar, indicador que mede a capacidade do trabalhador em explorar a área de
que dispõe.
Este artigo tem como objetivo propor uma nova abordagem para a avaliação de
desempenho em agricultura com bases em medidas de produtividade. Ao invés de usar
modelos tipo TFP, econométricos ou DEA, é proposto o uso do método multicritério
ordinal de Copeland para fazer a avaliação conjunta desses indicadores. Essa foi a
abordagem escolhida por três razões: a) as informações sobre os preços não estavam
disponíveis e, mesmo que estivessem, era desejada uma avaliação que não considerasse
as eventuais distorções causadas por “bolhas” de mercado; b) não era desejado impor
uma determinada função de produção para os dados, que sempre constitui uma
arbitrariedade; c) não era de interesse gerar uma medida agregada/ponderada de
desempenho (ou “eficiência”), mesmo que os pesos fossem atribuídos de forma mais
benevolente a cada produtor, já que o objetivo é comparar os agricultores entre si, sem
recorrer a índices.
O estudo centrou-se em cada agricultor, com suas características individualizadas. Esta
abordagem, ao invés da opção pela avaliação de áreas geográficas, deve-se ao interesse
em monitorar o sucesso e a evolução de cada agricultor. A avaliação da evolução do
desempenho foi para um grupo de agricultores familiares de Machadinho d’Oeste,
município de Rondônia, Brasil, que surgiu como projeto de assentamento rural na década
de 80. Foram usadas apenas as culturas mais importantes na região, a saber, arroz,
milho e café, em três períodos de tempo. Foram usadas como base para avaliação as
produtividades da terra e do trabalho para cada cultura. Pode-se, assim, contribuir para a
avaliação de projetos de assentamento, indicando quais os casos individuais melhor
sucedidos e, em uma etapa posterior, tentar identificar as razões do sucesso para
subsidiar novos projetos.

2 Estudo de Caso
2.1 Importância
Pesquisadores da Embrapa Monitoramento por Satélite, unidade de pesquisa da Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), idealizaram há 20 anos um projeto de
acompanhamento, por 100 anos, de um número significativo de pequenas propriedades
rurais no Estado de Rondônia, área de colonização agrícola na Amazônia (Miranda, 2005).
A pesquisa teve início na região de Machadinho d’Oeste, no nordeste do Estado de
Rondônia. Cerca de 450 pequenas propriedades rurais têm sido acompanhadas
anualmente por imagens de satélite e a cada três anos por meio de levantamentos de
campo (Miranda, 2005). O antigo projeto de colonização agrícola tornou-se um município,
com diversas transformações urbanas e rurais.
O monitoramento pelos pesquisadores de uma amostra de produtores rurais produziu (e
ainda produz) uma série de dados sobre propriedades familiares instaladas em floresta
tropical úmida, capazes de gerar indicadores sobre sua sustentabilidade agrícola. Essas
informações, segundo Miranda (2005), podem influenciar políticas públicas para a região,
em termos de assistência, pesquisa, financiamento etc.
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2.2 Caracterização
Machadinho d’Oeste é município de Rondônia, localizado entre Ariquemes e Jaru, entre
as coordenadas geográficas 61°47' e 63°00' de longitude WGr e 9°19' e 10°00' de latitude
S, distanciado a aproximadamente 400 km da capital Porto Velho (Figura 1).

Figura 1: Localização de Machadinho d’Oeste (Miranda et al., 1997)
Ao ser instituído como município em 1988 (Machadinho d’Oeste, antes de ser município,
era um projeto de assentamento rural – PA), seus limites foram ampliados e novas áreas
foram incorporadas (4 outros projetos de colonização e 8 centros urbanos), em um total
de 8.556 km2.
O PA Machadinho foi dimensionado inicialmente para um total de 3.000 famílias de
colonos, das quais mais de 2.000 já haviam chegado em 1984. Nesse ano, esse PA já
tinha infra-estrutura mínima para a colonização agrícola, como estradas, núcleos
urbanos de apoio, projeto fundiária implantado, lotes demarcados etc.
Em 1986 foi definido um projeto de pesquisa para acompanhar os sistemas de produção
agrícola praticados por pequenos agricultores desta região. Pesquisas de campo são feitas
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a cada três anos, com aplicação de questionários, com cerca de 250 variáveis
agrosocioeconômicas e ambientais, sobre uma amostra de propriedades.
O uso das terras é monitorado, a cada ano, por imagens de satélites e espacializado em
um Sistema de Informações Geográficas (SIG). Verifica-se que, após a implementação do
assentamento no início dos anos de 1980, a paisagem original tem sido transformada
pelos colonos em um mosaico composto por remanescentes florestais, vegetação
secundária, pastagens, culturas agrícolas e pequenas áreas urbanizadas. Em Batistella
(2003) e Batistella et al. (2000, 2003) encontram-se estudos sobre as mudanças da
paisagem e do uso e cobertura das terras em Machadinho d’Oeste.
Em 1986, primeiro ano da pesquisa, foi realizado um esforço de amostragem, que cobriu
cerca de 15% dos lotes, em um total de 438 lotes válidos. Essa amostra aleatória e
estratificada foi geocodificada em um SIG.
Os resultados do primeiro levantamento de dados in loco permitiram definir um perfil
inicial dos agricultores recém chegados e de sua agricultura. Em 1989, um novo
levantamento permitiu elaborar e espacializar em SIG o perfil da agricultura e dos
agricultores. Em 1993, outra etapa foi realizada, aprofundando aspectos vinculados à
economia e ao meio ambiente.
A pesquisa de campo de 1996 mostrou que, em 10 anos, houve mudanças profundas nas
propriedades, tanto na estrutura como nos sistemas de produção (Miranda et al., 1997).
Em um novo levantamento de campo em 1999 foram entrevistados 438 agricultores, cujos
sistemas de produção foram caracterizados. Caso a propriedade tivesse mudado de dono,
o novo responsável era entrevistado e, dessa forma, foi elaborado um novo perfil dos
agricultores e da agricultura (Miranda et al., 2002).
Em setembro e outubro de 2002, conforme apresentado em Mangabeira et al. (2005), um
novo levantamento foi conduzido junto às propriedades estudadas em anos anteriores,
para atualização das variáveis sobre os sistemas de produção praticados. Nessa ocasião,
foram entrevistados 327 proprietários. As publicações referentes a esses 20 anos de
pesquisa em Machadinho d’Oeste podem ser encontradas em Miranda (2005).
Na prospeção de campo foi usada uma ficha de levantamento da propriedade rural, com a
finalidade de obter uma descrição, tão objetiva quanto possível, da realidade dos
agricultores. Este questionário reúne cerca de 250 variáveis, sendo descritores de
localização e situação das propriedades (12 variáveis), descritores socioeconômicos (83),
descritores agronômicos (30 variáveis para cada cultura e 14 para a pecuária).
O bem estar social rural deste grupo de agricultores foi avaliado por Gomes et al. (2008).
Os autores propuseram um índice multicritério que considera aspectos relacionados às
condições de habitação, saúde, trabalho e infra-estrutura. Os resultados indicaram uma
tendência de crescimento médio do bem estar rural, no grupo avaliado.

3 Metodologia
O Apoio Multicritério à Decisão consiste em um conjunto de métodos e técnicas para
auxiliar ou apoiar a tomada de decisões, quando da presença de uma multiplicidade de
critérios. Este processo pode ser decomposto em etapas (Gomes et al., 2004): 1) Identificar
os decisores e seus objetivos; 2) Definir as alternativas; 3) Definir os critérios relevantes
para o problema de decisão; 4) Avaliar alternativas em relação aos critérios; 5) Determinar
importância relativa dos critérios; 6) Realizar a avaliação global de cada alternativa; 7)
Conduzir a análise de sensibilidade; 8) Propor recomendações; 9) Implementar as ações.
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As etapas 1, 2 e 3 constituem a Fase de Estruturação, que trata da formulação do
problema e busca identificar, caracterizar e organizar os fatores considerados relevantes
no processo de apoio à decisão. É uma fase interativa e dinâmica, pois fornece uma
linguagem comum aos decisores, o que possibilita a aprendizagem e o debate. As etapas
4, 5, 6 e 7 compõem a Fase de Avaliação, que tem como objetivo a aplicação de métodos
de análise multicritério para apoiar a modelagem das preferências e a sua agregação. A
terceira fase, composta das etapas 8 e 9, é a Fase de Recomendação dos cursos de ação a
serem seguidos.
Deve-se ainda atentar que uma família de critérios, ou seja, o conjunto de critérios
usados em uma determinada situação de decisão, deve satisfazer três condições (“axiomas
de Roy”) para ser uma família coerente de critérios (Roy e Bouyssou, 1993). Esses
axiomas, em linguagem não matemática, são: Exaustividade (impõe a necessidade de
descrever o problema levando em conta todos os aspectos relevantes); Coesão (obriga à
correta análise de quais são os critérios de maximização e quais os de minimização); Não
Redundância (obriga a excluir critérios que avaliem características já consideradas por
outro critério).
A forma de explicitar as estruturas de preferência do decisor varia de acordo com o
método de análise multicritério escolhido. Os chamados métodos ordinais são
considerados bastante intuitivos e pouco exigentes tanto em termos computacionais
quanto em relação às informações necessárias por parte do decisor. Dele não são
necessárias mais do que as pré-ordens relativas a cada critério (Barba-Romero e Pomerol,
1997). Para o uso dos métodos ordinais, o decisor deve ordenar as alternativas de acordo
com as suas preferências ou, eventualmente, usar uma ordenação natural como, por
exemplo, renda obtida.
Para a escolha de qual método ordinal é importante conhecer as suas características. Em
Arrow (1951) está descrito um conjunto de características que um método “perfeito”
deveria ter, tendo demonstrado, em seguida, a impossibilidade da existência de tal
método. Assim, deve-se escolher o método que mais se adapte à situação analisada.
Na literatura, os três métodos multicritério ordinais referenciados são os de Borda,
Condorcet e Copeland, podendo aparecer variantes mais elaboradas dos métodos básicos.
A grande vantagem da facilidade de uso e compreensão destes métodos é realçada por
Kangas et al. (2006) e Laukkanen et al. (2004), que os aplicam a problemas de gestão
florestal. Leskinen et al. (2004) advertem para o perigo de extrair mais informação do que
se deve de resultados que combinam informações ordinal e cardinal. A seguir destacam-se
as particularidades de cada método. Neste artigo foi usado o método de Copeland para
avaliar o “desempenho produtivo” dos agricultores, conforme justificado em sua
caracterização.
O método de Borda, que na essência é uma soma de postos, tem a grande vantagem da
simplicidade e, por isso, algumas de suas variantes são usadas em competições
desportivas (Kladroba, 2000; Soares e Mello et al., 2005b). No entanto, apesar de sua
simplicidade e amplo uso de suas variações, o método de Borda não respeita um dos mais
importantes axiomas de Arrow, o da independência em relação às alternativas
irrelevantes. Ou seja, a posição final de duas alternativas não é independente em relação
às suas classificações em relação a alternativas irrelevantes. Tal fato pode gerar
distorções, com destaque para a extrema dependência dos resultados em referência ao
conjunto de avaliação escolhido e a possibilidade de manipulações pouco honestas.
Já o método de Condorcet, considerado precursor da atual escola francesa de
multicritério, trabalha com relações de superação. As alternativas são comparadas
sempre duas a duas e constrói-se um grafo (Boaventura Neto, 2003) que expressa a
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relação entre elas. Este método, menos simples, tem a vantagem de impedir distorções ao
fazer com que a posição relativa de duas alternativas independa de suas posições
relativas a qualquer outra. No entanto, pode conduzir ao chamado paradoxo de
Condorcet, ou situação de intransitividade. Isso acontece quando a alternativa A supera a
alternativa B, que supera a C, que por sua vez supera a alternativa A. Esta situação,
embora possa ser aproveitada em certos problemas (Soares de Mello et al., 2005a),
impossibilita gerar uma ordenação das alternativas. Quando os ciclos de intransitividade
não aparecem, o método de Condorcet deve ser preferido ao de Borda (Soares de Mello et
al., 2004).
O método de Copeland usa a mesma matriz de adjacência que representa o grafo do
método de Condorcet. A partir dela calcula-se a soma das vitórias menos as derrotas, em
uma votação por maioria simples. As alternativas são então ordenadas pelo resultado
dessa soma. O método de Copeland alia a vantagem de sempre fornecer uma ordenação
total (ao contrário do de Condorcet) ao fato de dar o mesmo resultado de Condorcet,
quando este não apresenta nenhum ciclo de intransitividade. Quando esses ciclos
existem, o método de Copeland permite fazer a ordenação e mantém a ordenação das
alternativas que não pertencem a nenhum ciclo de intransitividade. Apesar de
computacionalmente mais exigente que Borda, quando há necessidade de estabelecer
uma relação de pré-ordem, ou ordem latus sensu, este método fornece sempre uma
resposta (ao contrário de Condorcet) e, apesar de não eliminar, reduz bastante a
influência de alternativas irrelevantes.
O método de Copeland pode ser considerado um compromisso entre as filosofias opostas
de Borda e Condorcet, reunindo, dentro do possível, as vantagens dos dois e, por isso, foi
a abordagem escolhida neste artigo.
O uso de métodos ordinais em agricultura pode ser visto, por exemplo, em Valladares et
al. (2008). Os autores usaram os métodos multicritério ordinais de Borda, Condorcet e
Copeland para ordenar, segundo o risco de subsidência (perda de massa e volume), perfis
de solos com alto teor de carbono orgânico, coletados em diferentes pontos do Brasil.

4 Resultados
4.1 Modelagem
Para estruturar um problema multicritério devem-se definir as alternativas a avaliar, os
critérios de decisão, além do método adequado ao estudo. Para o estudo da evolução,
foram selecionados dados dos anos de 1996, 1999 e 2002.
As alternativas do modelo multicritério foram os lotes pesquisados em Miranda (2005).
Entretanto, foram escolhidos apenas os lotes em que houve produção de arroz, milho e
café (culturas de maior destaque na região) nos três anos (para que não fosse prejudicado
na avaliação aquele produtor que não produziu determinada cultura em certo ano), e nos
quais não houve mudança de proprietário (para minimizar efeitos de aumento ou redução
de “desempenho produtivo” pela introdução de uma “racionalidade agrícola” diferente).
Dos 306 lotes que produziram arroz, milho ou café em 1996, 313 em 1999 e 190 em
2002, apenas 9 produziram as três culturas em todos esses anos. Desses, 1 lote mudou
de proprietário e, assim, o modelo multicritério foi estruturado com 8 alternativas, aqui
nomeadas de A a H.
O lote do agricultor A tem 37 ha de área total, sem vestígios de mata natural. Esse
agricultor mineiro está em Machadinho desde 1987 e não tem instrução. Participa de
sindicato, recebe assistência técnica da Emater (Empresa de Assistência Técnica
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Extensão Rural) e usa o Núcleo Urbano de Assistência Rural (NUAR). Possui o título
definitivo da terra e não pensa em sair do lote. Das 6 pessoas da família, 5 são ativos
agrícolas.
O produtor B é oriundo do Espírito Santo e chegou a Machadinho em 1982. Tem o
primeiro grau completo. Sua família é composta de 6 pessoas, sendo dois ativos agrícolas.
Usa o NUAR; não pensa em abandonar o lote, que tem área total de 46 ha; não tem
empregados permanentes ou temporários, nem renda extra-agrícola. Indicou saúde,
educação e energia elétrica como necessidades, e estradas e mão-de-obra como
problemas.
O agricultor paranaense C tem 1º grau completo e está em Machadinho desde 1984. Foi o
primeiro proprietário do lote (e possui o título definitivo da terra), que tem área total de 38
ha. Trabalham nesse lote 5 ativos da família, que tem 6 membros. Contrata empregados
temporários e tem atividade extra-agrícola. Indicou saúde e mão-de-obra como problemas.
O lote do proprietário D, oriundo da Bahia e em Machadinho a partir de 1974, tem 36 ha
de área total. Esse agricultor, que foi o primeiro proprietário do lote e não tem instrução,
tem título definitivo da terra, não pensa em sair do lote e recebe assistência técnica da
Emater. Destacou como saúde e educação necessidades, e dificuldades para
comercialização e falta de equipamentos como problemas. Das 5 pessoas da família, 3
trabalham no lote.
O produtor mato-grossense E, que chegou a Machadinho d’Oeste em 1982, tem nível de
instrução até o 1º grau completo e foi o primeiro proprietário do lote, com 52,5 ha de área
total. A família é composta por 6 membros, dos quais 4 são ativos agrícolas; conta com
empregados temporários. Apontou financiamento e recursos humanos como
necessidades, e falta de documentação da posse da terra como problema. Usa NUAR e
não deseja sair do lote.
O lote do agricultor F tem 38,4 ha de área total. Esse produtor, proveniente do Paraná,
está em Machadinho desde 1983 e foi o 1º proprietário do lote. Participa de sindicato e de
associação, e tem nível de instrução até 1º grau. Indicou educação, saúde, estradas e
energia elétrica como problemas. Todos os 4 membros da família são ativos agrícolas e
têm alguma atividade urbana fora do lote. Contrata empregados temporários.
O agricultor mineiro G, em Machadinho desde 1975, participa de sindicato e de
associação. É proprietário do lote e tem nível de instrução até o 1º grau. O lote tem 45,6
ha de área total. Este produtor não pensa em deixar o lote. A família é composta por 6
membros, dos quais 2 dedicam-se exclusivamente à propriedade.
O produtor H possui um lote com 42,2 ha de área total, do qual foi o primeiro
proprietário. É proveniente do estado do Espírito Santo e chegou em Machadinho em
1982. Participa de sindicato e de associação; não tem instrução. Apontou estradas e
energia elétrica como necessidades, e dificuldades para comercialização como problema.
Dos 7 membros da família, 3 são ativos agrícolas com dedicação total à propriedade.
Os critérios de avaliação, conforme já mencionado, são as produtividades da terra e do
trabalho. De modo a obter resultados mais significativos, ao invés de usar as variáveis
totais para cada lote, foram selecionadas apenas as culturas mais significativas na região.
De acordo com pesquisadores que atuam há 20 anos na região, a única cultura perene de
alguma expressão (tanto pelo número de propriedades, quanto pela duração dos cultivos e
existência de dados) é o café; as demais não são passíveis de análise, já que são culturas
que demoram a entrar em produção, as estimativas de colheita são irregulares etc. Para
as culturas anuais, as de maior importância são arroz e milho, pois de modo geral, as
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culturas anuais alteram-se bastante em Machadinho, seja pela oscilação dos preços, do
clima ou pela opção de serem plantadas intercaladas entre as culturas perenes.
Este arranjo representa, segundo Mangabeira et al. (2005), o que a maioria dos lotes
produzem em Machadinho d’Oeste: uma cultura de renda, que é o café, e uma ou duas
culturas alimentares para autoconsumo e eventual venda de excedentes (para os
cerealistas locais). A produção simultânea de diversas culturas mostra-se como uma
dificuldade da produção local, em especial pela limitação da mão-de-obra.
A produtividade da terra foi medida por variáveis físicas e não econômicas, ou seja, pela
razão entre produção (kg) e área plantada (ha). A produtividade do trabalho foi calculada
pela razão entre área plantada (ha) e total de dias homem empregado (em Machadinho
d’Oeste 1 ativo agrícola trabalha, em média, 300 dias no ano).
Em relação à produtividade do trabalho, segundo os dados da Emater local, o uso de
mão-de-obra por cultura apresenta as distribuições apresentadas na Tabela 1. Essas
relações foram usadas no cálculo da produtividade do trabalho ([área plantada da cultura
x / (ativos*300*% da cultura x)]), onde foram considerados como ativos pessoas da família
entre 15 e 65 anos que trabalham na propriedade, empregados temporários e
permanentes.
Tabela 1: Uso de mão de obra (dias homem/ha) por cultura
Total
Plantio
Capina
Desbrota
Manejo/controle fitossanitário
Colheita e/ou beneficiamento

Arroz
19
3
6
1
9 **

Milho
15
3
6
3
3 ***

Café *
67
45
6
6
10

* em produção a partir do 3º ano; ** 6 dias homem/ha para corte e 3 para beneficiamento, em área
desmatada e preparada para o plantio; *** colheita

Foram considerados para cada ano seis critérios: produtividade da terra para arroz,
produtividade da terra para milho, produtividade da terra para café, produtividade do
trabalho para arroz, produtividade do trabalho para milho, produtividade do trabalho
para café.
Ainda na etapa de estruturação, deve-se escolher o método de análise. Pelas razões já
mencionadas foi escolhido o método multicritério ordinal de Copeland. Deve-se ainda
ressaltar que os dados usados foram oriundos dos questionários de campo, ou seja, da
declaração dos agricultores sobre as questões a eles levantadas. Dessa forma, apesar de
sempre ser feito um estudo sobre eventuais inconsistências nas informações coletadas,
podem ainda persistir alguns desvios. O uso de métodos ordinais, pelo fato de não
considerarem o quanto cada alternativa (aqui, agricultor) é melhor do que outra nos
critérios considerados, mas apenas se uma alternativa é melhor ou pior que outra,
minimizam o efeito de eventuais inconsistências nos dados. Este tipo de situação teria
maior relevância se fosse escolhido algum método multicritério cardinal.
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4.2 Discussão
Para estruturar um problema multicritério devem-se definir as alternativas a avaliar, os
critérios de decisão, além do método adequado ao estudo. Para o estudo da evolução,
foram selecionados dados dos anos de 1996, 1999 e 2002.
Após a estruturação do problema, procede-se à fase de avaliação, com o objetivo de
aplicar os métodos de análise multicritério e obter resultados que sejam úteis à avaliação
da evolução do “desempenho produtivo” de produtores agrícolas familiares.
A Figura 2 mostra as matrizes de adjacência, ao considerar os seis critérios estabelecidos,
segundo o método multicritério ordinal de Copeland. A Tabela 2 resume as posições de
cada alternativa em cada ano. Nesta tabela, quanto menor o número melhor o
desempenho, e “global” refere-se à avaliação que considera conjuntamente os três anos.

A
B
C
D
E
F
G
H

A
1
0
0
1
1
1
0

B
0
0
0
1
1
1
0

C
1
1
0
1
1
0
0

D
1
1
1
1
1
1
0

A
B
C
D
E
F
G
H

A
1
1
0
0
0
0
0

B
1
0
0
0
1
1
1

C
1
1
0
0
0
0
0

D
1
1
1
1
1
1
0

E
1
0
1
0
1
0
0
(a)
E
1
1
1
1
1
1
1
(c)

F
1
1
1
0
1
0
0

G
1
1
1
0
1
1
1

H
1
1
1
1
1
1
1
-

A
B
C
D
E
F
G
H

A
1
0
0
1
1
1
0

B
0
0
0
1
1
1
0

F
1
1
1
1
0
0
1

G
1
1
1
1
1
1
0

H
1
1
1
1
1
1
1
-

A
B
C
D
E
F
G
H

A
1
1
1
0
1
1
1

B
1
1
0
0
1
0
1

C
1
1
0
1
1
0
0
(b)
C
0
1
1
1
1
1
1
(d)

D
1
1
1
1
1
1
0

E
1
0
1
0
1
0
0

F
1
1
1
0
1
0
0

G
1
1
1
0
1
1
1

H
1
1
1
1
1
1
1
-

D
0
1
0
0
1
1
1

E
1
1
1
1
1
1
1

F
0
1
0
0
0
1
1

G
0
1
0
1
0
1
1

H
0
1
0
0
0
1
0
-

Figura 2: Matriz de adjacência do método de Copeland para os anos de 1996 (a), 1999 (b), 2002 (c)
e para a avaliação global (d)

Tabela 2: Posições relativas de cada produtor rural, segundo o método de Copeland
Produtor
A
B
C
D
E
F
G
H

1996
4
2-3
5
7
1
2-3
6
8

1999
1
3
2
5-6
7-8
4
5-6
7-8

2002
7
3
6
5
8
2
4
1

Global
3-4
1-2
3-4
6
8
1-2
5
7
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Note-se na Figura 2 e na Tabela 2 que, em alguns casos, houve empates, que são de dois
tipos. Um, é o empate em um único critério. Nesse caso admite-se que a alternativa A
supera a B e vice versa. Como quando da execução do algoritmo do método, coloca-se a
unidade tanto na linha quanto na coluna da matriz de comparação de desempenhos
construída, o resultado líquido é nulo. Por outro lado, acontece de algumas alternativas
terem o mesmo resultado final (casos apresentados na Tabela 2). Nessa situação, elas têm
a mesma avaliação e não há desempate possível ao usar estritamente o método de
Copeland. É defensável que, caso sejam apenas duas, o desempate seja feito pela
comparação direta entre elas. Essa abordagem seria uma mistura dos métodos de
Copeland e Condorcet, e não foi aqui adotada.
Ao analisar-se a evolução do “desempenho produtivo” desse grupo de agricultores
observa-se que os produtores com melhor colocação final foram B e F. O primeiro
apresentou desempenho quase constante ao longo dos anos, o que fez com que resultasse
no melhor desempenho global. O produtor F teve evolução intermediária e desempenho
global elevado. Estes agricultores chegaram a Machadinho no início da década de 1980,
em data anterior à implantação do assentamento. Ambos possuíam o mesmo nível de
escolaridade e tinham membros da família como ativos agrícolas. Em 2002, ambos eram
proprietários do lote e moravam em casas de madeira. Entretanto, a infra-estrutura do
lote do agricultor F era superior à do agricultor B, já que aquele possuía energia elétrica,
aguada, silo e poço. Não praticaram pecuária neste intervalo de tempo. Entre 1996 e
2002, o agricultor B manteve a área plantada de café e aumentou as de arroz e milho,
estratégia diferente da usada pelo agricultor F, o qual aumentou a área plantada de café e
manteve as de arroz e milho. No período considerado, o produtor F reduziu a área com
mata e aumentou bastante a área cultivada (cerca de 79% e 73%, respectivamente), fato
não ocorrido com o agricultor B.
As práticas agrícolas executadas pelos produtores B e F deveriam ser analisadas por
órgãos de assistência técnica e de pesquisa, pois podem servir de base para os demais
agricultores. Poderiam, por exemplo, servir de referência na identificação e na solução de
problemas pontuais, já que estes agricultores conseguiram manter níveis de
produtividade de intermediário a alto, ao longo do período de tempo em estudo.
Os produtores E e H, que apresentaram os piores desempenhos globais, são “extremos
opostos”, já que o primeiro teve a melhor colocação do grupo em 1996 e a pior em 2002, e
o agricultor H apresentou o pior desempenho do grupo em 1996 e o melhor em 2002.
Assim como os produtores B e F, os agricultores E e H chegaram à região no início da
década de 1980, com baixo ou nenhum grau de escolaridade. Em ambos os lotes, os
membros da família atuam como ativos agrícolas. Nenhum dos dois agricultores tinha o
título definitivo da terra em 2002, mas moravam em casas de madeira, tinham energia
elétrica e poço. A infra-estrutura do lote do agricultor H contava ainda com curral, aguada
e silo. Não praticaram pecuária neste intervalo de tempo. Entre 1996 e 2002, o agricultor
E manteve a área plantada de arroz e milho e reduziu a de café. Já o produtor H, reduziu
a de arroz e café a aumentou a área plantada de milho. No período de tempo considerado,
em ambos os lotes, aumentou a área cultivada total e foi reduzida a área com mata (cerca
41% neste caso para o produtor H).
Os motivos para a queda acentuada de desempenho do produtor E, bem como da forte
recuperação do produtor H poderiam servir para que outros produtores possam evitar
erros (caso E) ou agir de forma semelhante (caso H), no sentido do incremento da
produtividade.

E.G. GOMES et al. / Investigação Operacional, 27 (2007) 199-213

210

5 Conclusões
Este artigo traz uma abordagem alternativa à existente na literatura para avaliar o
desempenho de produtores agrícolas com base em medidas de produtividade.
Foram usadas a produtividade da terra e do trabalho para cada uma das três culturas de
maior destaque em Machadinho d’Oeste (RO), para três períodos de tempo. Na análise de
evolução do desempenho dos agricultores foi usado o método multicritério ordinal de
Copeland, em oposição ao usualmente feito, com emprego de métodos tipo TFP, DEA etc.
Em relação aos agricultores estudados observou-se que:
• O produtor B teve desempenho bom e praticamente constante ao longo dos três
anos estudados, e pode ser considerado como aquele produtor “padrão”, cuja
evolução fez com que apresentasse o melhor desempenho global. Similarmente, o
produtor F teve uma evolução intermediária, com desempenho global elevado.
• Os produtores A e C apresentaram comportamentos semelhantes, com avaliação
global intermediária, desempenho crescente entre 1996 e 1999 e decrescente entre
1999 e 2002. Já o produtor E, que teve a melhor avaliação do grupo em 1996, teve
as piores em 1999 e 2002. Os motivos para esta queda de produtividade devem ser
investigados, já que estes produtores mostraram-se capazes de apresentar bom
desempenho em algum momento de seus ciclos de produção.
• Os produtores D, G e H apresentaram comportamento ascendente em seus
desempenhos, apesar de estarem em posições baixas. Estes são produtores que,
com o auxílio de assistência técnica, podem elevar o seu desempenho. Especial
destaque deve ser dado ao produtor H, que teve o melhor desempenho do grupo
em 2002.
Ao identificar os melhores e piores desempenhos em cada período e de modo global, a
abordagem aqui proposta permite comparar a evolução do desempenho dos produtores e
identificar em que momento o desempenho de um certo agricultor foi superior ou inferior
ao dos demais. A localização de “excelências” pode auxiliar a atuação de órgãos de
assistência técnica e de pesquisa, por exemplo, pela orientação individual com base na
prática dos demais produtores.
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