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RESUMO

 

Este trabalho apresenta uma metodologia para a tomada de decisão em estudos envolvendo Logística, 
utilizando-se da teoria dos Conjuntos Fuzzy (Fuzzy Sets). Esta teoria permite manusear e operar 
proposições exatas e inexatas, ou seja, incorporar dados numéricos (exatos) e o conhecimento do 
especialista ou analista (inexato). Por outro lado, a Logística tem por definição planejar e operar os 
sistemas físicos (veículos, armazéns, etc), gerenciar o processamento de dados necessários para que 
insumos e produtos vençam restrições espaciais e temporais de forma econômica. O objetivo final é o 
estabelecimento da melhor rota para uma determinada carga. Para tanto, o analista estabelece critérios 
para a classificação, como por exemplo : possibilidade de junção de cargas, distância a ser percorrida, 
pedágios, peso da carga (descarregar primeiro mercadorias mais pesadas), ocorrência de roubos e 
sinistros, condições de conservação de estrada. Baseando-se na experiência do analista são dados pesos 
diferentes para cada critério e especifica-se o grau de pertinência de cada  elemento no universo de 
discurso. No final é estabelecida a melhor rota para uma determinada carga ou conjunto de cargas. 
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CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO
 

1.1  CONSIDERAÇÕES GERAIS
Logística  pode  ser  definida  como  sendo  o  planejamento  e  a  operação  dos  sistemas  físicos 

(veículos, armazéns, rede de transportes, etc.), informacionais e gerenciais (processamento de dados, tele-

informática,  processos  de  controle  gerenciais,  etc)  necessários  para  que  insumos  e  produtos  vençam 

restrições espaciais e temporais de forma econômica .

De um lado o custo financeiro elevado, o maior valor agregado à produção, e o amplo leque de 

tipos de produto exigem um tratamento racionalizado dos estoques e do processo de distribuição.

De outro,  o  elevado preço  dos  combustíveis  e  as  perspectivas  crescentes  de  intermodalidade, 

levam à busca de soluções mais inteligentes na área dos transportes.A informática, por outro lado, vem 

trazendo possibilidades amplas na gestão e racionalização dos processos logísticos.

Propõe-se  oferecer  uma  solução  que  se  aplica  a  processos  de  distribuição,  buscando  vencer 

restrições espaciais - deslocamento de produtos dos pontos de armazenagem para os centros de consumo - 

como também restrições temporais, como, por exemplo, na exigência do cumprimento de prazos rígidos 

de entrega, a exigência de níveis de confiabilidade operacional, etc.

Para tal pretende-se utilizar de um ramo da inteligência artificial denominado Lógica Fuzzy para 

implementação deste processo. 

A  lógica  fuzzy  ou  lógica  difusa  foi  estruturada  em  1965  pelo  Dr.  Lofti  A.  Zadeh  [6,8]  da 

Universidade da Califórnia para tratar e representar incertezas. A lógica difusa torna-se importante na 

medida em que o mundo em que vivemos não é  constituído por fatos absolutamente verdadeiros ou 

falsos. 

A lógica difusa permite representar valores de pertinência (grau de verdade) intermediários entre 

os valores de verdadeiro e falso da lógica clássica (bivalente). 

Para que isso seja feito é necessário estabelecer parâmetros de pertinência e não pertinência pelos 

quais os diferentes graus de verdade podem ser atribuídos. Sendo assim, pode-se dar pesos diferentes para 

cada critério,  e especificar qual o grau de pertinência de cada valor. 
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O objetivo final é o estabelecimento da melhor rota para uma determinada carga, ou conjunto de 

cargas para o máximo aproveitamento da estrutura da empresa (atacado-distribuidor) com o intuito de 

atender melhor seus clientes. Para isso foram estabelecidos critérios para classificação, como exemplo : 

possibilidade  de  junção  de  cargas,  despesas  fiscais  (dif.alíquota,  etc),  distância  a  ser  percorrida, 

ocorrências  de  roubos  e  sinistros,  condições  de  conservação  da  estrada,  pedágios,  peso  da  carga 

(descarregar primeiro mercadorias mais pesadas).

 

1.2  ESTRUTURA DO TRABALHO
O presente trabalho encontra-se dividido em 6 capítulos que apresentam a estrutura descrita a 

seguir.

O capítulo 2, apresenta o conceito e a definição de conjuntos fuzzy, suas operações básicas e 
propriedades. Em seguida, define-se uma relação fuzzy, suas operações e algumas composições de duas 
relações fuzzy. 

O capítulo 3 trata dos conceitos relativos à logística de distribuição.

O capítulo 4 apresenta a metodologia para avaliação de alternativas e tomada de decisão proposta 
por Dhar [9], e sua utilização na obtenção dos resultados utilizando Fuzzy. O capítulo apresenta ainda 
uma visão geral das técnicas de Tomada de Decisão Multiobjetivo. 

O capítulo 5 apresenta uma proposta para a escolha de uma melhor rota de distribuição, que 
recorre à utilização do método descrito no capítulo anterior. 

O capítulo 6 apresenta as principais conclusões derivadas do trabalho desenvolvido e a inserção de 
comentários para a futura realização de novos trabalhos relacionados ao assunto.



CAPÍTULO 2

LÓGICA NEBULOSA
 

2.1   INTRODUÇÃO
A idéia clássica de conjunto obedece a uma lógica binária, ou seja, um elemento pertence ou não 

pertence a um conjunto, não existindo, desta maneira, outras opções intermediárias.

O conceito de conjuntos Fuzzy ou conjuntos nebulosos ou ainda conjuntos difusos, foi apresentado 
pela primeira vez por Lofti A. Zadeh [6,8] por volta de 1960. 

Uma eleição é um exemplo simples onde a lógica binária não é adequada para representar a 
realidade. Neste caso, caracterizando uma lógica quaternária, cada eleitor pode escolher, por exemplo, 
uma das seguintes opções : a favor, ser contra, votar em branco ou anular seu voto.

A característica dos conjuntos Fuzzy é que a fronteira entre pertencer e não pertencer a ele não é 
bem definida, sugerindo assim, a idéia de graus de pertinência.

O presente capítulo procura conceituar tais conjuntos, caracterizando-os através de suas 
propriedades e operações.

 

2.2  CONJUNTOS NEBULOSOS
       Na teoria clássica dos conjuntos, um dado elemento do universo em discurso (domínio) pertence  

ou não pertence ao referido conjunto. Na teoria dos conjuntos nebulosos existe um grau de pertinência 

de cada elemento a um determinado conjunto.  Este conceito parece ser bastante natural  e facilmente 

percebido ao examinarmos a lista de conjuntos abaixo: 

conjunto dos números naturais ( c ) 

conjunto dos caracteres ASCII ( c ) 

conjuntos dos números naturais muito maiores do que dez ( f ) 

conjunto dos clientes com alta renda ( f ) 

        Existe claramente uma diferença fundamental entre os conjuntos marcados com "c" e os conjuntos 

marcados com "f". Por exemplo, apresentado um caracter podemos afirmar sem nenhuma discussão ou 

dúvida se esse caracter pertence ou não pertence ao conjunto dos caracteres ASCII. Esta questão não é tão 



simples quando lidamos, por exemplo, com o conjunto dos homens altos. Uma pessoa que tenha 1:74 

metros de altura, seria considerada como pertencente a esse conjunto? E a de 1:75 ? Vemos claramente 

que não existe uma fronteira bem definida que separe os elementos do conjunto dos homens altos dos 

elementos do conjunto dos homens não altos. 

Definição: Um conjunto nebuloso A definido no universo de discurso U é caracterizado por uma 

função de pertinência µA, a qual mapeia os elementos de U para o intervalo [0 , 1]. 

µA:U => [0 , 1]

        Desta forma, a função de pertinência associa com cada elemento x pertencente a U um número real 

µA(x) no intervalo [0 , 1], que representa o grau de possibilidade de que o elemento x venha a pertencer 

ao conjunto A, isto é, o quanto é possível para o elemento x pertencer ao conjunto A.

        Um conceito  relacionado  com conjuntos  nebulosos  é  o  de  variável  lingüística.  Entende-se  por 

variável  um  identificador  que  pode  assumir  um  dentre  vários  valores.  Deste  modo,  uma  variável 

lingüística pode assumir um valor lingüístico dentre vários outros em um conjunto de termos lingüísticos.

        Formalmente, uma variável lingüística é caracterizada pela quíntupla {X, T(X), U, G, M}, onde X é 

o nome do conjunto de termos, U o universo de discurso, G uma gramática para gerar os termos T(X), e 

M o significado dos termos lingüísticos, representado através de conjuntos nebulosos. 

        Variáveis lingüísticas podem também conter modificadores (também lingüísticos) que alteram seu 

valor. Exemplos de modificadores válidos são: muito, pouco, não muito, mais ou menos. Existem também 

conectivos que podem ser aplicados à estas variáveis, "e" e "ou". Assim, um valor válido para a variável 

lingüística  altura seria  não  muito  alto e  não  muito  baixo.  Os  modificadores  lingüísticos  podem ser 

definidos matematicamente, como no exemplo dos conjuntos,  baixo e  muito baixo, onde o modificador 

muito é caracterizado por elevar cada ponto da função de pertinência à segunda potência. Os conectivos 

and(e) e  or(ou) são  equivalentes  à  operações  de  união e  intersecção de  conjuntos,  respectivamente, 

podendo dar origem a conjuntos definidos de forma complexa,  porém representados lingüisticamente de 

maneira simples. 

 

2.2.1        OPERAÇÕES BÁSICAS DE UM CONJUNTO NEBULOSO

 

            Suponha três conjuntos nebulosos de U que serão chamados de grande, médio e pequeno e são 

descritos abaixo :



 

Grande   = 0/1+0/2+0,3/3+0,7/4+1/5 (2.1)

Médio    = 0,3/1+0,7/2+1/3+0,7/4+0,3/5 (2.2)

Pequeno = 1/1+0,7/2+0,3/3+0/4+0/5 (2.3)

 

Estes conjuntos nebulosos são mostrados na figura 2.1.

 

Figura 2.1 – Conjuntos nebulosos definindo pequeno, médio e grande.

 

A) UNIÃO µ

            A união de dois conjuntos nebulosos A e B do universo U é denotada por A+B com uma função 

de pertinência definida por :

µA+B(U)  = MAX[µA(u), µB(u)] (2.4)

 

Isso corresponde ao conectivo OU. Assim, das equações (2.1), (2.2), vem :

Grande ou médio = Max[0;0,3]/1+Max[0;0,7]/2+Max[0,3;1]/3+Max[0,7;0,7]/4+M
ax[1;0,3]/5= 0,3/1+0,7/2+1/3+0,7/4+1/5

 

O conjunto nebuloso resultante é mostrado na figura 2.2.
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Figura 2.2 – Conjunto nebuloso definindo grande ou médio.

B) INTERSECÇÃO

            A intersecção de dois conjuntos nebulosos A e B é denotada por A∩B, com uma função de 
pertinência definida por 

 

µA∩B(u)=min[µA(u), µB(u)] (2.5)

 

Este corresponde ao conectivo E. Assim, usando as equações (2.2) e (2.3), vem:

Médio e pequeno =  min[0,3;1]/1+min[0,7;0,7]/2+min[1;0,3]/3+min[0,7;0]/4+mi

n[0,3;0]/5 = 0,3/1+0,7/2+0,3/3+0/4+0/5

e é ilustrado na figura 2.3.

Figura 2.3  - Conjunto nebuloso definindo médio e pequeno

 

C) COMPLEMENTO

            O complemento de um conjunto nebuloso A é denotado por ¬, com uma função de pertinência 
definida por 
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µ¬ A (u)=1-µ A(u)               U ∈ U (2.6)

 

           Este corresponde à negação. Assim, como grande é definido pela equação (2.1) então

não grande =

[1-0]/1+[1-0]/2+[1-0,3]/3+[1-0,7]/4+[1-1]/5  = 
1/1+1/2+0,7/3+0,3/4+0/5

Como mostrado na figura 2.4.

Figura 2.4  - Conjunto nebuloso definindo não grande.

 

É bom que se diga que na teoria dos conjuntos clássicos A em intersecção com seu complemento 

resulta  num conjunto  vazio.  Mas na  teoria  dos  conjuntos  nebulosos  isto  não é  verdadeiro,  pois,  um 

elemento de um subconjunto nebuloso pode estar parcialmente em um conjunto e parcialmente em outro.

 

D) IGUALDADE

Dois conjuntos nebulosos A e B são ditos iguais se :

 

µA (u)=µ B(u) ;                        u ∈ U (2.7)

 

 

 

E) PRODUTO CARTESIANO

Considerando dois conjuntos nebulosos A e B. O produto cartesiano destes é denotado por A x B e 
cuja função de pertinência é definida como 
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µAxB(u,v)= min[µA(u), 
µB(v)],              

u ∈ U, v ∈ V (2.8)

Alternativamente, para conjuntos contínuos,

AxB=∫µA(u)∩ µB(v)/(u,v)                        (2.9)

Geralmente a equação (2.10) está em forma de matriz

 

  min[mA(u1), mB(v1)] ... min[mA(un), mB(vn)]   

                .                                     .   

A x B =                .                                     .  (2.10)

                .                                     .   

  min[mA(um), mB(v1)] ... min[mA(um), mB(vn)]   

 

Onde 

U = (u1,u2,..., um)

V = (v1,v2,..., vn)

 

Para ilustrar o significado da equação (2.10) considere os seguintes conjuntos nebulosos como 

sendo : 

- A é pequeno

- B é grande

onde os universos U e V com seus correspondentes conjuntos nebulosos A e B são dados através das 
equações (2.3) e (2.1) respectivamente.

            Assim, o produto cartesiano de AXB, usando a equação (2.10) é :

 

 

 

AXB =

 min[1;0] min[1;0] Min[1;0,3] min[1;0,7] min[1;1]  

min[0,7;0] min[0,7;0] Min[0,7;0,3] min[0,7;0,7] min[0,7;1]  

min[0,3;0] min[0,3;0] Min[0,3;0,3] min[0,3;0,7] min[0,3;1]  



 

 min[0;0] min[0;0] Min[0;0,3] min[0;0,7] min[0;1]  

min[0;0] min[0;0] Min[1;0,3] min[1;0,7] min[0;1]  

 

 

 

     

 

 

 

Evidentemente, o produto cartesiano pode ser feito com mais de dois conjuntos nebulosos. De 

uma forma genérica :

 

A1xA2x  ...  xAn=∫U1xU2x  ...  xUnµ A1(u1)  ∩µ A2(u2)  ∩...∩µ 

An(un)/(u1,u2,...,un)
(2.11)

 

Onde : 

A – conjunto nebuloso

U – universo

 

F) RELAÇÃO DE INFERÊNCIA NEBULOSA

Uma relação de inferência nebulosa R, pode ser expressa através de produto cartesiano dos conjuntos 

nebulosos, ou seja,

            R = A1xA2x...xAn  (2.12)

 

Onde : 

A – conjuntos nebulosos com os seus respectivos universos.

  0 0 0,3 0,7 1  

  0 0 0,3 0,7 0,7  

=  0 0 0,3 0,3 0,3  

  0 0 0 0 0  

  0 0 0,3 0,7 0  



 

 

G) OPERAÇÃO DE COMPOSIÇÃO

            Em geral, várias regras, na forma de implicações lingüísticas são requeridas para fornecer controle 

adequado de um sistema. Portanto, é impraticável ter uma regra para todas as situações possíveis e assim 

é feita a composição de regras de inferência.

A função de pertinência da operação de composição é definida como sendo :

mB...(v) = max  min[mA(u),mR(u,v)]                        (2.13)

 

            Dada uma relação nebulosa R=AxB e dado um conjunto nebuloso A’ de A. A saída B’ será dada 

por B’ = A’οR=A’ο AxB, onde “ο” representa a operação de composição. Assim, faz-se o mínimo entre 

eles e a seguir o máximo.

 

 

                                                                                    

 

A’ = 0,1/10 + 0,6/12,5+1/15+0,6/17,5+0,1/20

 

  0 0 0 0 0  

  0,2 0,2 0,2 0,1 0  

Min[mA(u),  mR(u,v)]  = 
 

 0,5 0,5 0,4 0,1 0  

  0,6 0,6 0,4 0,1 0  

  0,1 0,1 0,1 0,1 0  

 

    0    0    0    0    0      

  0 0 0 0 0  

  0,2 0,2 0,2 0,1 0  

R =  0,5 0,5 0,4 0,1 0  

  0,8 0,8 0,4 0,1 0  

  1 0,8 0,4 0,1 0  



 

max min[mA(u),  mR(u,v)] = 

 

 

 

  0,2    0,2    0,2    0,1    0    

max  0,5  max  0,5  max  0,4  Max  0,1  max  0    

  0,6    0,6    0,4    0,1    0    

  0,1    0,1    0,1    0,1    0    

 

Então, 

 

E’ = [0,6  0,6  0,4  0,1  0]

 

2.2.2        PROPRIEDADES

 

            De forma semelhante à teoria clássica de conjuntos, têm-se as propriedades :

A)    COMUTATIVA

A ∪ B = B ∪ A

A ∩ B = B ∩ A

B)    ASSOCIATIVA

A ∩ ( B ∩ C ) = ( A ∩ B ) ∩ C

A ∪ ( B ∪ C ) =  ( A ∪ B ) ∪ C

C)    DISTRIBUTIVA

A ∪ ( B ∩ C ) =  ( A ∪ B ) ∩  ( A ∪  C)

A ∩ ( B ∪ C ) =  ( A ∩ B ) ∪  ( A ∩ C)

 

D)    IDEMPOTÊNCIA



A ∪ A = A;                  A ∩ A = A;

E)     IDENTIDADE

A ∪ ∅ = A;                 A ∩ X = A;

A ∩ ∅ = A;                 A ∪ X = X;

            Obs.:- X – universo

F)     ABSORÇÃO

A ∪ ( A ∩ B ) = A

G)    LEIS DE MORGAN

 

( A ∩ B ) = A ∪ B;  ( A ∪ B ) = A ∩ B;

 

 

 

2.2.3        VARIÁVEIS LINGÜÍSTICAS

 

Empregando-se uma definição concisa,  uma variável  lingüística x,  é  aquela cujos valores são 

palavras ou sentenças da linguagem natural ou artificial. 

Variáveis  lingüísticas  são  a  princípio,  os  elementos  simbólicos  utilizados  para  descrever  o 

conhecimento.

            Uma variável lingüística pode ser caracterizada por uma quíntupla (x, T(x), U, G, M), onde x é o 

nome da variável; T(x) é um conjunto de nomes de valores lingüísticos de x; U é o universo de discurso; 

G é a regra sintática para gerar os nomes dos valores de x; e M é a regra semântica para associar a cada 

valor de x o seu significado.

            Considerando o exemplo citado em [4]:  se a  velocidade x é  interpretada como uma variável 

lingüística, então o conjunto de termos T(x) pode ser 

                        T(x) = {baixa, média, alta}



Onde cada termo em T(x) é caracterizado por um conjunto no universo de discurso U = [0,100]. 

Interprete “baixa” como “uma velocidade inferior a 40 km/h”, “média” como “velocidade próxima a 55 

km/h” e “alta” como “uma velocidade superior a 70 km/h”. Estes termos podem ser caracterizados como 

conjuntos nebulosos enquanto as funções de pertinência são mostradas na figura 2.7.

Figura 2.7 - Diagrama para representação nebulosa de velocidades. Velocidade” é uma 
variável lingüística com três termos :   “baixa”,“média”, “alta”.

 

Uma proposição nebulosa é simplesmente a atribuição de um valor, associado a um conjunto nebuloso 

que  descreve  uma variável  lingüística.  O exemplo  acima,  fornece  três  proposições  nebulosas  com a 

variável lingüística “velocidade” :

-         velocidade é baixa

-         velocidade é média

-         velocidade é alta

 

2.3  CONSIDERAÇÕES FINAIS
O intuito deste capítulo foi a apresentação de conceitos básicos, operações e definições relativos a 

teoria dos Conjuntos Fuzzy, que serão utilizados na demonstração da aplicação. Na apresentação destes 
conceitos foram utilizados alguns exemplos explicativos.
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CAPÍTULO 3

LOGÍSTICA
 

3.1    INTRODUÇÃO
            A importância da Logística, na atual conjuntura econômica e de desenvolvimento tecnológico, 

vem aumentando de forma acentuada. A tempos atrás as empresas poderiam se dar ao luxo de compensar 

seus  surtos  de  incompetência  que  levariam  a  elevação  dos  custos  operacionais  e  administrativos 

simplesmente aumentando o valor do produto final. Na atual conjuntura brasileira onde, de certo modo, 

temos a inflação mantida a níveis aceitáveis, o enfoque administrativo volta-se para a maximização dos 

níveis de economia de custos, buscando um preço mais competitivo de seus produtos para o consumidor 

final. Atuando então no sentido de buscar soluções mais inteligentes na área de transportes, tratamento 

racionalizado dos estoques e do processo de distribuição.

 

3.2    CONCEITO E EVOLUÇÃO DA LOGÍSTICA
Logística  pode  ser  definida  como  sendo  o  planejamento  e  a  operação  dos  sistemas  físicos 

informacionais  e  gerenciais  necessários  para  que  insumos  e  produtos  vençam restrições  espaciais  e 

temporais de forma econômica.

Nota-se assim que a Logística não se atem aos aspectos físicos do sistema (veículos, armazéns, 

rede de transportes, etc.). Os aspectos informacionais e gerenciais, envolvendo processamento de dados, 

tele-informática, processos de controle gerenciais, etc fazem parte integrante da análise logística.

 A  logística,  por  outro  lado,  procura  resolver  problemas  de  suprimento  de  insumos  ao  setor 

produtivo,  de  um lado,  e  de distribuição de produtos acabados ou semi-acabados na  outra  ponta  do 

processo de fabricação.

No  lado  dos  insumos  pode-se  mencionar,  dentre  outros,  os  problemas  ligados  às  fontes  de 

suprimento  (diversificação,  preços,  custos  de  transporte,  etc),  à  política  de  estocagem, aos  meios  de 

transporte utilizados, etc.

Na ponta  oposta,  que trata  do produto acabado ou semi-acabado,  os  principais  problemas  de 

logística referem-se à armazenagem. Processamento de pedidos, transferências, distribuição, etc.



Há ainda outros tipos de problemas logísticos gerais, como é o caso da localização de instalações 

de armazenagem processamento de informações, etc. que merecem igualmente a atenção do analista.

De  acordo  com  a  definição  apresentada,  o  enfoque  logístico  implica  em  vencer  restrições 

espaciais e temporais. Esse aspecto é fundamental para se entender os conceitos envolvidos no moderno 

enfoque dos  problemas logísticos.  Enquanto o transporte  tradicional  de mercadorias  cuida de vencer 

restrições espaciais,  deslocando os produtos dos pontos de produção para os centros de consumo,  a 

logística no seu enfoque moderno, não se restringe a isso. Ao contrário, as restrições temporais ocupam 

hoje papel de destaque na resolução dos problemas. O aspecto temporal aparece de várias formas, como, 

por exemplo, na exigência do cumprimento de prazos rígidos para entrega dos produtos no destino, a 

exigência de níveis de confiabilidade operacional, etc.

Um dos exemplos mais característicos das restrições temporais  nos  problemas logísticos é  da 

distribuição  diária  de  um grande  jornal.  Uma  vez  definidas  e  redigidas  as  matérias  jornalísticas,  o 

periódico é impresso, estando pronto para a distribuição. Surge então o problema complexo de levar o 

jornal para as bancas, para o assinante e para inúmeros pontos distantes do país e do exterior. Vê-se desde 

logo  que  não  basta  transportar o  jornal,  da  empresa  jornalística  até  os  pontos  de  consumo  ou 

comercialização. Isso porque  o jornal diário perde sua finalidade informativa se não chegar aos leitores a 

tempo de transmitir-lhes os fatos mais recentes. Jornal atrasado é papel morto, sem serventia.

            É necessário, portanto, que se organize um sistema de distribuição eficiente em que o assinante, 

ou aquele que adquire o jornal na banca, o receba na hora certa.Há assim um forte condicionante temporal 

no processo, que exige um sistema de organização e distribuição bastante complexo, envolvendo muito 

mais dificuldades e requisitos do que o mero deslocamento (transporte) do produto.

            Finalmente, na definição de Logística, se pressupõe que o objetivo final dos sistemas planejados e 

implementados  segundo  esses  princípios  seja  o  de  se  conseguir  soluções  econômicas,  em  que  a 

preocupação com custos, embora não sendo o critério único, ocupa papel de destaque.

            São inúmeros os exemplos de aplicação dos conceitos logísticos a problemas reais, quase sempre 

relacionados com os setores industrial e comercial.

            Como exemplo, pode-se citar o problema do abastecimento de peças, componentes e acessórios de 

uma indústria automobilística. A rede de concessionárias precisa estar abastecida de forma a atender às 

revisões e consertos dos veículos daquela marca, bem como vender as peças e componentes no varejo. 

Para  a  empresa  montadora,  por  outro lado,  não  basta  o  simples  ato  de despachar  as  peças  para  os 

destinatários. 

A imagem de seus produtos ficará prejudicada sensivelmente se os serviços de assistência técnica 

não forem satisfatórios para seus clientes. A entrega das peças e componentes no tempo certo é assim um 



elemento fundamental no processo. 

Obviamente  os  aspectos  ligados  a  custo  (estoques,  transporte,  distribuição,  controle, 

processamento,  etc) são fundamentais e constituem, não somente neste exemplo como nos demais,  a 

espinha dorsal da avaliação das soluções alternativas. Os problemas de logística aparecem não somente na 

distribuição  dos  produtos.  No  processo  inverso,  constituído  pela  coordenação  do  recebimento  dos 

insumos necessários à produção, há problemas relevantes que devem ser igualmente equacionados. 

No exemplo de empresa jornalística o recebimento do papel de imprensa, de forma a garantir um 

estoque adequado para contínuas edições, constitui problema que exige muito esforço de coordenação e 

gerenciamento, objetivando maior racionalização do processo e redução de custos incluindo o papel, o 

transporte e as despesas de estocagem.

            No setor militar o campo logístico sempre ocupou papel relevante. Os pontos avançados de ataque 

e de defesa precisam estar adequadamente abastecidos de munição e provisões, sem o que as batalhas 

dificilmente seriam ganhas.

 

3.3    EVOLUÇÃO DO ENFOQUE LOGÍSTICO
 

Somente na década de 50 é que se iniciaram esforços mais estruturados no sentido de atacar de forma 

sistemática os problemas logísticos de natureza industrial e comercial. Segundo Ballou [1], “embora as 

empresas não negassem a importância da distribuição, há pouca evidência, até a década de 50, de que 

as indústrias organizavam ou gerenciavam suas atividades logísticas de uma forma integrada”.

Durante mais de trinta anos a logística empresarial tem sido tratada de forma sistemática, ajudando 

a resolver problemas ligados à armazenagem, transporte, e distribuição de produtos e insumos bem como 

problemas  de  localização  e  dimensionamento  de  facilidades  (armazéns,  depósitos,  pontos  de 

transferências), além de outros. 

Atualmente, os problemas que se colocam no domínio da logística transcedem de muito, seja em 

importância, seja em complexidade, os limites observados há uma década atrás.

Vários fatores são responsáveis por isso. De um lado, os preços dos derivados do petróleo subiram 

apreciavelmente nos últimos anos; em ritmo menor, mas de forma significativa, subiu também o custo de 

mão-de-obra, notadamente nos países desenvolvidos. Esses dois insumos básicos do setor de transportes 

elevou as tarifas de fretes.



Em decorrência do agravamento das restrições financeiras, com boa parte delas originadas na crise 

do petróleo, as taxas de juros também subiram apreciavelmente. Esse fator influi diretamente nos custos 

financeiros dos estoques, seja de matéria prima, seja de produtos acabados ou semi-acabados.

A sofisticação crescente das técnicas mercadológicas, somada à competição mais estreita entre os 

produtores, gerou sistemas de produção flexíveis, cobrindo extenso leque de opções, tipos de produto, etc. 

Quando se compara hoje os diversos tipos de automóvel produzidos pela indústria brasileira, nos seus 

inúmeros modelos, opcionais, tipos de acabamento, com as reduzidas opções que se apresentavam ao 

público consumidor no início da década de sessenta, tem-se um exemplo típico desse fenômeno.

Essa  característica  está  presente  também nos  demais  setores  produtivos,  não  só  de  consumo 

doméstico, como também na produção de máquinas, ferramentas, artigos para escritório e comércio.

Sistemas  de  produção  flexíveis  implicam  obviamente  em  maiores  problemas  de  estocagem, 

abastecimento e distribuição porque geram número muito mais elevado de itens, com consumo individual 

relativamente menor. Como conseqüência os custos de estocagem, de controle e de manipulação tendem a 

se elevar.

Uma das formas encontradas para diminuir esses efeitos no custo do produto é a de coordenar o 

recebimento  de  componentes  e  insumos,  na  indústria,  no  momento  de  seu  uso.  Essa  sistemática, 

denominada  “just-in-time”,  implica  na  entrega  dos  insumos  nem  antes,  nem  depois  do  momento 

planejado.

Se o insumo ou componente chega antes do prazo limite, terá de permanecer estocado até o seu 

uso; se chegar atrasado é óbvio que gerará transtornos apreciáveis na linha de produção.

A solução tradicional para esse problema era a de receber os insumos e componentes com bastante 

antecedência, gerando um estoque “buffer” (pulmão intermediário) de forma a não prejudicar o esquema 

produtivo.  Hoje,  em função dos  avanços da  informática  e  das  técnicas gerenciais,  de um lado,  e  da 

preocupação acentuada com os custos financeiros, de outro, procura-se reduzir todos os tipos de estoque 

ao mínimo.

Um dos fatores que indubitavelmente possibilitou a busca de novas formas de tratamento dos 

problemas  logísticos  é  o  da  disseminação do  uso  da  informática  nas  áreas  operacionais.  Na  década 

passada o uso do computador se restringia às atividades administrativas indiretas, tais como folhas de 

pagamento, contas a pagar e a receber. Com o advento dos mini e microcomputadores, de custo mais 

baixo e  uso mais flexível, passou-se a utilizar a informática em atividades ligadas à operação e à gestão 

direta dos sub-sistemas que compõem o processo produtivo.

A interligação das diversas unidades de operação, situadas em locais geograficamente dispersos, 



por meio da teleinformática, permitiu que se conseguissem níveis de sofisticação inusitados. 

 

3.4.    REDES DE TRANSPORTES
A  evolução  da  rede  de  transportes  no  Brasil  já  atingiu  níveis  que  possibilitam uma  melhor 

coordenação dos aspectos logísticos. A rede rodoviária pavimentada, por exemplo, já cobre praticamente 

todo o território nacional, permitindo que os veículos de carga atinjam a grande maioria dos pontos de 

consumo com níveis de confiabilidade (tempo, segurança) razoáveis.

O transporte marítimo vem oferecendo serviços regulares de conteineres e de “roll-on, roll-off” na 

cabotagem e no longo curso, sendo que os fluxos, nesse último caso, vem crescendo apreciavelmente nos 

últimos anos.

O transporte aéreo, por sua vez, vem intensificando o setor de transporte de cargas, tanto a nível 

doméstico  como  a  nível  internacional,.  Além  do  uso  de  aviões  cargueiros  plenos,  são  também 

aproveitados os espaços de porões nas aeronaves wide-body para transporte de mercadorias. Em alguns 

casos  utilizam-se  configurações  do  tipo  combi (passageiros  +  carga  na  cabine)  ou  quick  change 

(conversões rápidas de aviões de configurações de carga para passageiros e vice-versa), proporcionando 

maior utilização das aeronaves, melhores níveis de oferta e barateamento dos custos.

O nível técnico e a capacidade gerencial dos executivos das empresas de transportes, por outro 

lado,  vem  evoluindo  bastante  nos  últimos  anos,  havendo  transportadoras  modelares  e  plenamente 

capacitadas a atender as novas exigências da demanda.

A preocupação com o  custo  do  transporte  e  com as  despesas  de  estoque,  por  sua  vez,  vem 

ocupando as atenções das indústrias e empresas comerciais de forma crescente.

Os recursos da informática a nível nacional, por seu turno, são amplos, possibilitando aplicações 

diversas com microcomputadores, sistemas  on-line interligando terminais e micros com computadores 

centrais, etc.

O  que  falta,  nesse  cenário,  é  a  junção  desses  componentes  numa  estrutura  coerente  e  bem 

planejada, que garanta os níveis de confiabilidade desejados dentro de níveis de custos otimizados. Mas 

certamente há espaço para soluções bem estruturadas, que utilizem de forma integrada os recursos da 

informática, de transportes, de armazenagem, de distribuição, etc, de forma a resolver adequadamente os 

problemas de logística empresarial em nosso meio.

Problemas  logísticos  específicos,  envolvendo  situações  concretas  com  maior  nível  de 



detalhamento, são em geral tratados sobre uma rede de transporte real. Nessa rede são destacados os 

pontos notáveis, formados pelas origens e destinos da carga, locais de transferência e/ou armazenagem, 

bem como os pontos de transbordo modal (se existirem) e os pontos de conexão da rede de transporte. 

Todos esses pontos são denominados genericamente de nós de rede.

As ligações existentes entre os diversos nós, e que são cobertas pelo sistema de transporte, são 

denominadas de arcos da rede. 

Uma rede de transportes é formada, então, por um conjunto finito de nós e arcos, como representado na 
figura 3.1.

 

Figura 3.1 – Sub-conjunto de uma Rede Viária Urbana.

3.4.1.      SISTEMA DE COLETA / DISTRIBUIÇÃO

 

Um dos problemas típicos de Logística é o da coleta e distribuição da carga. O mesmo tipo de 

problema aparece na prestação de serviços distribuídos espacialmente sobre uma região determinada. Por 

exemplo, os defeitos e avarias de telefones, instalações elétricas, gás, água e esgoto constituem problemas 

análogos sempre que existirem a presença física da equipe técnica no local da chamada.

Os problemas de coleta e de distribuição são conceitualmente análogos, na maioria dos casos. 

Podem ser analisados de forma conjunta, fazendo-se as correções específicas no momento das aplicações.

As características básicas desse tipo de problema são as seguintes : 

(a)    Uma região geográfica é dividida em zonas,  cujos contornos podem ser rígidas ou,  em 

alguns casos, podem sofrer alterações momentâneas para acomodar diferenças de demanda em 

relação a regiões contíguas.
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(b)   A cada zona é alocado  um veículo, com uma  equipe de serviço,  podendo ocorrer outras 

situações (mais de um veículo por zona, por exemplo).

(c)    A cada veículo é designado um roteiro, incluindo os locais de parada (pontos de coleta ou 

entrega, atendimento de serviços, etc) e a seqüência em que a equipe deverá atendê-los.

(d)   O serviço deverá ser realizado dentro de um  tempo de ciclo pré-determinado. No caso de 

coleta/entrega urbana, o roteiro típico se inicia de manhã cedo  se encerra no fim do dia (ou 

antes, se o roteiro for totalmente cumprido antecipadamente). Nas entregas regionais o ciclo 

pode ser maior. Há casos de entregas rápidas em que o ciclo é menor do que um dia útil. Os 

veículos são despachados a partir de um depósito, onde se efetua a triagem da mercadoria (ou 

serviço) em função das zonas. Nos casos em que há mais de um depósito o problema pode ser 

analisado de forma análoga, efetuando-se, para isso, as divisões adequadas da demanda e/ou 

da área geográfica atendida.

Algumas questões metodológicas se colocam ao analista, destacando-se as seguintes : 

(a)    Como dividir a região de atendimento em zonas de serviço? 

(b)   Como selecionar o veículo / equipe mais adequado ao serviço ?

(c)    Qual a quilometragem em média da frota e os diversos tempos associados ao serviço, de 

forma a quantificar os custos ? 

(d)   Qual  a  fração  do  serviço  (carga  coletada  ou  distribuída,  número  de  chamadas,  etc)  não 

cumprida num dia útil ? 

(e)    Qual a freqüência ideal de serviço ? 

(f)     Como, enfim, selecionar a configuração mais adequada ? 

Esse tipo de problema apresenta dois níveis de resolução. Na fase de planejamento e projeto do 

sistema de coleta/distribuição ainda não se tem idéia precisa dos pontos reais de atendimento. Nesse caso 

é  mais  interessante  adotar  estimativas  aproximadas,  mas de cálculo rápido,  de forma a possibilitar  a 

análise de diversas alternativas.



Já na fase de operação, são conhecidos os locais de atendimento. Em alguns casos esses pontos 

são fixos, como, por exemplo, na distribuição diária de jornais e entrega de produtos nos estabelecimentos 

varejistas. Noutros casos os locais de atendimento são aleatórios, sendo conhecidos somente na hora de 

executar o roteiro de serviço. Como por exemplo citamos os serviços de entrega de compras para as lojas, 

os sistemas de atendimento para reparos e consertos, etc. Em ambas as situações é necessário definir um 

roteiro otimizado para a equipe de serviço.

 

3.5.    CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste capítulo foram apresentados os conceitos relativos a Logística e a evolução do enfoque logístico na 
estrutura das empresas. Apresentou-se também conceitos sobre redes de transportes e sistemas de coleta e 
distribuição. Foram ainda salientadas algumas questões metodológicas importantes na correção de 
problemas de coleta e distribuição.

 



CAPÍTULO 4

MÉTODO DE TOMADA DE DECISÃO 
UTILIZANDO FUZZY

 

4.1.  INTRODUÇÃO 
Os problemas de tomada de decisão multicritério ou multiobjetivo apresentam geralmente objetos 

conflitantes  com  características  de  incerteza  e  imprecisão  na  sua  quantificação.  Para  resolver  tais 

problemas uma variedade de métodos matemáticos foram desenvolvidos e têm sido aplicados em áreas 

tão diversificadas como engenharia, políticas governamentais e econômicas, negócios e ciências sociais 

entre outras. Assim pode-se encontrar questões envolvendo, por exemplo, planejamento de transportes e 

gerenciamento de tráfegos, opções de investimento de capital,  gerenciamento de recursos hidráulicos, 

fixação de tarefas e administração pública.

Como  elementos  que  incorporam  incertezas,  pode-se  mencionar,  as  previsões  econômicas  e 

sociais de longo prazo, a natureza abstrata de algumas informações subjetivas e a heterogeneidade de 

dados utilizados em alguns modelos de análise. Considerando estas circunstâncias, a teoria dos Conjuntos 

Fuzzy torna-se uma ferramenta metodologicamente capaz de tratar sistematicamente a incerteza presente 

em tais situações.

Este capítulo apresenta inicialmente o problema de tomada de decisão multiobjetivo definindo-o e 

caracterizando-o.  Em  seguida,  apresenta-se  alguns  métodos  de  tomada  de  decisão  multiobjetivos 

tradicionais e finalmente são analisados alguns algoritmos que utilizam a teoria dos conjuntos fuzzy.

 

 

 

4.2  UMA VISÃO GERAL DAS TÉCNICAS DE TOMADA DE 
DECISÃO MULTIOBJETIVO

 



4.2.1        DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

            Pode-se definir o Problema de Tomada de Decisão Multi-Objetivo (PMO) ou Multicritério no 
espaço das variáveis de decisão e com n objetivos a minimizar da seguinte forma :

 

Minx {f1(x), f1(x) ... fi (x)}                        (4.1)

s.a.:

g x (x) < 0

Onde: 

s.a. significa “sujeito a”;

fi(x),  i = 1,2, ..., i; são as funções objetivo;

gk(x), k = 1,2, ..., m; são as funções restrição;

x é o vetor de dimensão n das variáveis de decisão;

Nos problemas que envolvem o mundo real tem-se geralmente, n > m. A expressão (4.1) pode também 

ser escrita de uma forma mais compacta, utilizando notação vetorial, como : 

            Min f(x)

            s.a.:  g(x) < 0

onde s ∈ Rn é o vetor de decisão, f : Rn à Ri é o vetor da função objetivo,  g:RnàRm é o vetor da função 

restrição e 0 ∈ Rm é o vetor cujos elementos são todos nulos. Alguns Comentários : 

i)                    O  significado  da  desigualdade  “<”  pode  ser  explicada  da  seguinte  forma  :  para 

quaisquer dois vetores, y ∈ Rk e z ∈ Rk tem-se y < z se e somente se yi < zi para todo i = 1,2, 

... , k, onde o subscrito i representa o i-ésimo elemento do vetor;

ii)                   As restrições  g(x) < 0 determinam o conjunto possível T de valores para o vetor de 

decisão x onde T = {x | g(x) < 0}. Cada vetor x ∈ T determina um único valor f(x) onde S = 

{f(x) | x ∈ T}. Assim, um PMO pode ser considerado como :

Min f(x)                        (4.2)



s.a.: f(x) ∈ S  

 

ou ainda : 

Min f(x)                        (4.3)

s.a.: x ∈ T  

 

            Onde : s.a. significa “sujeito a”,

                        S é conhecido como “espaço dos objetivos” e

                        T é conhecido como “espaço das decisões factíveis”.

 

4.2.2        CARACTERIZAÇÃO DAS SOLUÇÕES DO PROBLEMA PMO

 

            Uma solução ótima ou solução superior é aquela que consegue assumir o mínimo valor de todas as 

funções simultaneamente : x* é um ótimo para o problema descrito em (4.3) se e somente se x* ∈ T e 

f(x*) < f(x) para todo x ∈ T.

            Geralmente, em um problema de programação multi-objetivo, não existe esta solução conhecida 

por ótimo. Assim, por exemplo,  duas funções f1(x) e f2(x) podem atingir seus mínimos para valores 

diferentes  da  variável  de  decisão  x, ou  ainda,  os  mínimos  de  tais  funções  não  são  obtidos 

simultaneamente.  De outra forma, considere fi*  como sendo o global mínimo da função objetivo de 

ordem i quando se ignora os outros (i-1) objetivos. Para as n funções tem-se f*=(f1,f2,...,fi). Quando f* ∉ 

S (espaço dos objetivos) significa que não existe a solução ótima.

            Não utilizando esta solução ótima aplica-se o conceito de solução eficiente, também conhecida 

por solução não-inferior ou Pareto-Ótimo. Koopmans (Koopmans, 1951) definiu um ponto eficiente para 

funções  multiobjetivas  na  economia  de  mercado  quando  o  aumento  em uma  das  coordenadas  (por 

exemplo, lucro na produção de um bem) pode ser realizado somente ao custo do decréscimo em uma 

outra coordenada (lucro na produção de um outro bem).

            Uma solução possível ou factível x* é eficiente se não existir qualquer outra solução x ∈ T tal que 

f(x) < f(x*) e f(x) ≠ f(x*) (isto é, fi (x) < fi (x*) para todo “i” e  fi (x) < fi (x*) para pelo menos um “i”). 



Esta solução obviamente pode não ser única. Enquanto a idéia de solução eficiente se refere aos pontos no 

espaço de decisão à de dominância se aplica aos vetores no espaço dos objetivos. Assim, dados 2 vetores 

objetivos (ou 2 funções objetivas) f1 (x) e f2 (x) tem-se f1(x) dominando f2 (x) se e somente se f1 (x) < f2 

(x) e f1 (x) ≠ f2 (x).

            Para exemplificar os conceitos até agora emitidos, considere inicialmente o seguinte problema de 

programação linear (PL): uma certa indústria processa dois produtos (x1 e x2) sob certas restrições de 

capacidade. Com a venda do primeiro produto ela consegue obter um lucro de 2 unidades monetárias 

(u.m.) por peça e com o segundo obtém-se 1 (u.m.) também por peça. Visando a maximização do lucro e 

considerando as restrições de capacidade envolvida no processo tem-se : 

 

Max   f1 = 2x1 + x2 Função objetivo

 

s.a. - x1 + 3 x2 < 21

x1 + 3 x2 < 27

4 x1 + 3 x2 < 45

3 x1 + x2 < 30

x1 x2 > 0

 

 

restrições

 

A figura 4.1 ilustra graficamente o problema acima. Sendo fechada, convexa e poliedral, a região 

factível T possui 6 pontos extremos: x1,x2,x3,x4,x5,x6. Por ser um problema de maximização busca-se um 

ou mais pontos que maximize a função objetivo. Sabe-se da teoria Goicoechea [10] que se um PL tem 

uma solução ótima, pelo menos um dos pontos extremos de T é solução.

            Assim o ponto x4 (x1 = 9 e x2 = 3) é ótimo com respeito a função objetivo f1(x4) = 21.

            Na figura também estão as curvas de nível (representadas pelas linhas tracejadas) e os gradientes 

associados a função objetivo (representados pela seta normal a tais curvas). A curva de nível de uma 

função linear é o conjunto de pontos que satisfazem um dado valor da função  objetivo f1. Neste exemplo 



estão mostradas as curvas de nível (em R2 as mesmas são linhas retas) para f1 = 0       (x1 = x2 = 0) e f1 = 

21 (x1 = 9 e x2 = 3)

            Associada as mesmas tem-se gradientes indicando a direção (dados pelas constantes 2 e 1 das 

variáveis do lado direito da função f1) do aumento da função objetivo.

 

Figura 4.1 – Exemplo de um PL mono objetivo. 

 

Considerando, agora, o mesmo problema acrescido de uma segunda função objetivo dada por    f2 

= -x1 + 2x2, tem-se: 

Max f1 = 2x1 + x2  

 f2 = -x1 + 2x2 Funções objetivo

 

s.a. - x1 + 3 x2 < 21

x1 + 3 x2 < 27

4 x1 + 3 x2 < 45

 

 

restrições
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3 x1 + x2 < 30

x1 x2 > 0

                A segunda função possui seu valor máximo, considerando os pontos extremos da região factível, 

em x1 (x1 = 0 e x2 = 7). Seu valor ótimo é então          f2 (x1) =14.

            Assim nota-se que as funções dadas atingem seus máximos para valores diferentes das variáveis 
de decisão x1 e x2, ou seja, enquanto a função objetivo f1 assume seu máximo para x1 = 9 e x2 = 3 o valor 
máximo de f2 é  14 mas para x1 = 0  e  x2  = 7.  A idéia usual  de solução ótima para o problema de 
programação multi-objetivo (PMO) fica, desta forma, descaracterizada. Em seu lugar tem-se o conjunto 
de solução eficientes ou dominantes representada na figura 4.2 pela linha sombreada.

Figura 4.2 – Exemplo de um PL bi-objetivo.

 

Além do espaço de decisão T pode-se construir também o espaço dos objetivos S da figura 4.3. Nesta, a 

linha sombreada representa as funções objetivo dominadas.
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Figura 4.3 – Espaço dos objetivos de um PLMO.

 

            Inicialmente qualquer elemento do conjunto das soluções eficientes pode ser uma possível solução 

do PMO não existindo, como já visto, uma que seja considerada ótima em relação às demais. Desta 

forma,  torna-se  importante  o  papel  desempenhado  pelo  Tomador  de  Decisão (Decision  Maker)  ou 

Decisor, que através de critérios subjetivos adicionais, procura encontrar uma solução de compromisso 

entre os objetivos pretendidos. Pode-se dividir a solução de um problema multiobjetivo em 2 aspectos : 

análise e síntese. No primeiro busca-se gerar as soluções eficientes e no segundo, procura-se, através do 

auxílio de métodos de procedimento, obter a resposta.

 

4.2.3        GERAÇÃO DE SOLUÇÕES EFICIENTES

 

            Entre as várias técnicas para se gerar soluções eficientes, serão comentadas aquelas relativas aos 
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Métodos de Ponderação (Pω) e das ε-restrições (Pε).

A idéia básica de atribuir pesos para as várias funções objetivo, combinando-as em uma outra função 

mono-objetiva e variando parametricamente os pesos para gerar o conjunto de soluções eficientes, foi 

inicialmente proposto por Zadeh [6].

            Matematicamente o método da ponderação pode ser descrito conforme mostra a equação (4.4) : 

   
Min     

ωifi (x) (4.4)

   Onde x ∈ T   

 

e:
ω ∈ w

 

 

ω ∈ Rι : ωi > 0 e 
Σ  

ωi = 1
 

 

 

O coeficiente  ωi  operando sobre a função fi (x) é chamado de peso e não deve ser interpretado 

como o “peso ou valor relativo proporcional” deste objetivo quando comparado aos outros objetivos. São 

apenas parâmetros para a geração de soluções eficientes.

            A técnica dos ε -Restrições requer do Decisor a especificação dos níveis máximos permissíveis (ε 

2, ε 3, ε l) para os (ι - i) objetivos (f2, f3, ... , fl). A solução eficiente é, então, aquela que resolve o seguinte 

problema : 

Min f1(x)    

s.a.: fi (x) < ε j j = 2, 3, … , ι (4.5)

 Onde x ∈ T    

 

            O conjunto de soluções eficientes do problema é gerado a partir da variação dos ε j´s, j = 2, 3, ..., 

ι.
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4.3  ALGUMAS METODOLOGIAS CLÁSSICAS DE TOMADA 
DE DECISÃO MULTIOBJETIVO

 

            Várias são as metodologias existentes aplicadas à solução do problema de Tomada de Decisão 

envolvendo vários objetivos. Várias também são as metodologias utilizadas na classificação dos métodos 

e aplicações da PMO.

            Em alguns destes métodos o Decisor estabelece julgamentos de valor e preferências sobre as 

alternativas de solução do problema antes mesmo que o problema seja efetivamente resolvido (métodos 

com indicação a priori de preferências). Em outros o Decisor é chamado a indicar suas preferências a 

cada iteração orientando o processo de solução do problema. Também pode-se classificar alguns métodos 

em  métodos  interativos  e  métodos  não  interativos.  Nos  processos  onde  o  Decisor  assume  uma 

participação ativa com o modelo, tem-se geralmente, uma possibilidade maior de que a solução final 

obtida seja aceita como a melhor solução de compromisso do problema.

            A forma de relacionamento do Decisor com a solução do problema pode ser através da indicação 

de  níveis  mínimos  para  os  objetivos,  ordenação  lexicográfica  ou  caracterização  da  estrutura  de 

preferências através de uma função utilidade, entre outros.

            A seguir comenta-se de maneira sucinta alguns destes métodos.

 

4.3.1        PROGRAMAÇÃO ALVO

 

            A  programação  Alvo  (PA)  também conhecida  por  Goal  Programming  (GP)  foi  inicialmente 

concebida  para resolver  problemas  lineares e  atingiu um grande  desenvolvimento e  popularidade ns 

últimas décadas. Este método requer do Decisor o conjunto de metas que ele gostaria que cada objetivo 

pudesse atingir. Representando o conjunto de metas pelo vetor ý  a formulação matemática do problema é 

:

Min || f(x) – ý ||

s.a : x ∈ T

Onde || . || representa alguma norma.

            Uma outra formulação comum do problema, utilizando os valores absolutos dos desvios como 



norma é demonstrada em seguida.

 

      

 

 

s.a. : fi(x) + di
- - di

+ = bi

di
-, di

+ > 0

di
- . di

+ = 0

x ∈ T

 

 

Onde bi  ,  i  = 1, 2, ...  ,  n são as metas estabelecidas pelo Decisor para os objetivos fi(x),  di
+ 

representa quanto o objetivo fi(x) excedeu a meta estipulada bi e di
- representa quanto o objetivo fi(x) 

ficou abaixo da meta estipulada. O valor de p depende da forma com que os desvios são ponderados. Em 

geral, p = 1.

            A solução preferida é definida como aquela que apresenta o menor desvio total em relação aos 

alvos ou metas desejadas. 

            Pode-se  também  utilizar  uma  hierarquia  para  o  modelo  incorporando-se  um  ordenamento 

lexicográfico aos desvios. Seja então a = {a1 ,a2, ... ,an} o conjunto ordenado, onde  ai= ai (d
+, d-),  i = 1, 

2, ... , n é uma função linear qualquer dos desvios d+ e d-. Assim em substituição a (4.6) resolve-se : 

 

Min  ai  (4.7)

s.a. :  fi(x) + di
- - di

+ = bi

di
-, di

+ > 0

di
- . di

+ = 0
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x ∈ T

 

 

Obtendo-se  a1
* . Os problemas seguintes serão, para i = 2, 3, ... , n

 

Min  ai  (4.8)

s.a. : fi(x) + di
- - di

+ = bi

di
-, di

+ > 0

di
- . di

+ = 0

aj ( d
+, d- ) < aj

*,  j = 1, ..., (i-1) e x ∈ T

 

 

            No  método  do  Ordenamento  Lexicográfico,  a  solução  obtida  com  (4.8)  é  muito  sensível  à 

ordenação  às  metas  propostas  pelo  Decisor.  Em  contrapartida  uma  vantagem  deste  método  é  a 

flexibilidade de formulação facilitando a sua utilização. 

            Existe ainda uma outra formulação deste método empregando-se um vetor de pesos ω, conhecido 

também por método da realização das metas cuja formulação é a seguinte : 

 

Min  z  (4.9)

s.a. : fi(x) - ωz <  f*

x ∈ T

ω > 0

 

 

Onde z é um escalar.

 



4.3.2        MÉTODOS INTERATIVOS

 

            Os  métodos  interativos  também  conhecidos  por  métodos  com  indicação  progressiva  de 

preferências pelo Decisor têm conseguido, nos últimos anos, uma aceitação cada vez maior por parte dos 

pesquisadores  e  usuários.  Estes  métodos  são  passíveis  de  serem  implementados,  considerando  as 

particularidades  de  cada  processo  de  decisão,  através  de  um  software  de  programação  matemática 

adequado. Como o Decisor interage com o modelo, indicando preferências a cada iteração, pode-se obter 

uma solução final aceita como a melhor solução de compromisso do problema.

A figura 4.4 mostra de maneira esquemática, a estrutura geral, deste tipo de problema.
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Figura 4.4 – Estrutura geral de um problema PMO com método interativo.

 

Pode-se, de maneira genérica, caracterizar estes métodos interativos em dois níveis :  um nível 

interior ou de análise e outro superior ou de decisão. No primeiro encontra-se o modelo matemático 

adotado para  o  método em questão cuja  solução é  influenciada pelas  preferências  do Decisor.  Estas 

preferências são fornecidas no nível superior onde o Decisor procura, através delas, induzir o nível de 

análise a fornecer soluções que estejam de acordo com as suas preferências. A forma de como isto se 

processa é o que diferencia os métodos, com por exemplo, o uso de uma função de utilidade implícita na 

Programação Alvo Interativa, Taxas marginais de substituição no método de Geofirion, Dyer e Feinberg 

(GDF)  e  trade-off´s  locais  na  vizinhança  de  uma  dada  alternativa  viável  como  no  método  SWT 

(“Surrogate Worth trade-off-Method”).
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4.3.3        MÉTODOS DISCRETOS

 

            Em muitos métodos de PMO, com variáveis de decisão contínuas, a situação de escolha envolve 

um número enorme de alternativas possíveis. Existem muitas situações de decisão, na qual o Decisor, 

deve escolher entre um número finito de alternativas avaliadas sobre múltiplos critérios incomensuráveis. 

Problemas  deste  tipo  ocorrem  em  várias  situações  práticas,  como  por  exemplo,  a  escolha  de  um 

empregado entre quatro candidatos ou qual entre cinco alternativas de sistemas de geração elétrica pode 

ser implementada.

            Em problemas semelhantes o processo de solução pode ser descrito como se segue. Inicialmente 

uma análise descrevendo os objetivos gerais é feita.  Depois as alternativas devem ser identificadas e 

compreendidas.  Posteriormente  o  conjunto  comum dos  critérios  relevantes  para  avaliar  as  propostas 

devem ser especificados.  Em seguida,  os níveis  dos critérios para cada alternativa são estabelecidos. 

Finalmente é realizado a escolha da alternativa preferida através de um procedimento formal ou informal 

de avaliação.

            Usualmente a estrutura do problema discreto pode ser representado por uma matriz relacionando 

os critérios com as alternativas através de um dado valor. Esta matriz é conhecida por matriz de impactos 

genéricos ou matriz de alternativas ou ainda por matriz de payoff. Na figura 4.5 a avaliação do critério de 

ordem i para a alternativa de ordem j (i = 1, 2, ... , m e j = 1, 2, ... , n) é representada por aij.

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITÉRIOS ALTERNATIVAS

 1 2 .......... n

1 a11 a12 .......... a1n

2 a21 a21 .......... a2n

:

:

:

:

:

: ..........

:

:

M am1 am2 .......... amn

  

Figura 4.5 – Exemplo de uma matriz de Payoff.

 

Devido à estrutura deste tipo de formulação envolver várias alternativas e critérios de análises 

diferenciados, torna-se necessário por vezes, algum tipo de ajuda de especialistas ou de pessoas com 

experiências de muitos anos. Mesmo trabalhando com pessoal qualificado alguns sentem dificuldade em 

transformar  informações  técnicas  ou  intuitivas  em formas  adequadas  para  o  processo  de  análise  em 

questão.  Assim,  é  importante  utilizar  métodos  analíticos  que  possam  ajudar  na  determinação  da 

importância das várias alternativas submetidas aos vários critérios. A ferramenta dos conjuntos fuzzy, 

como será visto posteriormente, facilita a interface do especialista com o problema.

            Procura-se, por exemplo, a alternativa que maximize a utilidade do Decisor.; Como exemplo de 

método discreto pode-se citar o método ELECTRE.

            O  método  ELECTRE  (Elimination  et  Choix  Tradussant  de  la  Realite)  é  uma  ferramenta 

particularmente adequada para problemas de tomada de decisão de múltiplos objetivos que envolve um 

número discreto de alternativas. Este método foi inicialmente sugerido por Benayoun, Roy e Sussaman 

em 1966, Benayoun [11].

 

4.4     TOMADA DE DECISÃO UTILIZANDO TÉCNICAS 
FUZZY

            Em vários métodos de Tomada de Decisão Multiobjetivo os resultados são influenciados pela 

natureza  das  informações  fornecidas  pelo  Decisor.  Assim,  em  algumas  situações  os  objetivos,  as 



restrições e conseqüentemente as possíveis decisões não são precisas, podendo ainda serem inconsistentes 

e sujeitas a erros. Para quantificar esta imprecisão pode-se utilizar os conceitos e técnicas da teoria da 

probabilidade, entendendo-se que desta forma que a imprecisão pode ser relacionada com a aleatoriedade. 

Outros, Bellman [12],  julgam ser melhor associar esta imprecisão aos conjuntos fuzzy pois enquanto 

aleatoriedade trata com as incertezas da pertinência ou não de um elemento em relação a um conjunto 

ordinário, o grau de subjetividade ou “nebulosidade” reflete os valores intermediários entre a pertinência 

total e a não pertinência. Assim, como ilustração, a frase “A empresa x tem uma moderna perspectiva” é 

imprecisa devido a característica fuzzy do termo “moderna perspectiva”. Já a frase “A probabilidade da 

empresa x está  operando com prejuízo é  0,7” é  uma medida da incerteza proveniente  da mesma se 

encontrar  na  classe  de  conjuntos  não-fuzzy  das  empresas  que  estão  operando  com  prejuízo.  Como 

conseqüência, as técnicas matemáticas para tratar com esta nebulosidade são diferentes daquelas da teoria 

da probabilidade.

            De  outra  forma  pode-se  também  dizer  que,  enquanto  a  teoria  da  probabilidade  lida  com a 

aleatoriedade referente a incerteza da ocorrência ou não de algum evento, a imprecisão dos conjuntos 

fuzzy trata com a pertinência ou não pertinência de um objeto em um conjunto com limites não bem 

delimitados ou imprecisos.

            Os  processos  de  decisão  envolvendo  conjuntos  fuzzy  podem  ser  classificados  sob  diversos 

aspectos, como por exemplo, envolvendo um ou vários Decisores ou através de um ou mais estágios do 

processo  de  decisão.  As  ferramentas  metodológicas  abrangem,  entre  outras,  programação  linear, 

programação dinâmica, programação inteira, podendo ainda ser ou não interativa.

            Entre os vários trabalhos publicados sobre o assunto geralmente, cita-se de Zimmermann [13] 

publicado em 1978, como sendo o pioneiro em programação multicritério a tratar da teoria dos conjuntos 

fuzzy. O mesmo  envolvendo apenas problemas lineares e o processo não interativo, mostra, entre outros 

aspectos que as soluções obtidas são diferenciadas pelos vários graus de satisfação adotados.

            A seguir procura-se inicialmente conceituar o problema de tomada de decisão em um ambiente 

fuzzy; analisar os objetivos, restrições e decisão e finalmente mostrar a relação entre os processos de 

tomada de decisão convencional e fuzzy.

 

4.4.1        CONCEITUAÇÃO DO PROBLEMA

 

            Assim como na teoria convencional sobre Tomada de Decisão, pode-se, analisar o problema de 

Tomada de  Decisão  Fuzzy através  dos  seguintes  pontos:  as  variáveis  de  decisão,  as  restrições  e  os 



objetivos.  A  noção  de  nebulosidade  pode  então  ser  introduzida  em  todos  estes  elementos  básicos. 

Geralmente  as  variáveis  de  decisão  são  consideradas  como  permanecendo  determinísticas  (ou,  no 

máximo, probabilísticas) e apenas os objetivos e restrições constituem classes de alternativas cujos limites 

não estão muito bem definidos.

            Segundo Bellman [12] a função objetivo e a restrição fuzzy podem ser caracterizadas por sua 

função de pertinência. A finalidade é satisfazer ambos os objetivos e as restrições : portanto, uma decisão 

fuzzy é considerada como a interseção das restrições e os objetivos fuzzy. Pode-se definir a estrutura 

geral deste problema como se segue.

            Seja  A  um conjunto  de  possíveis  ações  de  decisão  alternativa.  Um objetivo  fuzzy  G  é  um 

subconjunto fuzzy em A caracterizado por sua função de pertinência dado por  µG:  A  −> [0,1]. Uma 

restrição fuzzy C é um subconjunto fuzzy em A, caracterizado por uma função de pertinência µC: A −> 

[0,1].

            A decisão fuzzy D resultante do objetivo G e a restrição C é a interseção de ambos, logo:

 

D = G ∩ C (4.10)

 

e utilizando-se a expressão 3.13 do capítulo anterior, tem-se a função de pertinência, com x ∈ A : 

 

µD(x) = MIN{µG(x), µC(x)} (4.11)

 

A decisão D resultante de n objetivos fuzzy G1, ... , Gn e m restrições fuzzy C1 ... Cm pode ser calculada 

através da expressão : 

 

D = G1 ∩ G2 ∩ ... ∩ Gn ∩ C1 ∩ C2 ∩ ... ∩ Cm (4.12)

 

Por exemplo, considere um objetivo G e uma restrição C expressas como :



 

G: x deve ser muito maior de 5.

C: x deve estar perto de 10.

 

Que estão ilustradas na figura 4.6 e possuindo as seguintes funções de pertinência: 

 

µG(x) =

 

 1 – (1+(0.2 (x-5))2)-1 Para x > 5

  

0 Para x < 5

µG(x) =  (1+ (x – 10)2)-1  

Figura 4.6 – Exemplo de Objetivo e Restrição Fuzzy

 

A decisão fuzzy D é a interseção de ambos os conjuntos fuzzy (D = G ∩ C) e está mostrada na figura 4.7.
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Figura  4.7

 – Exemplo de Decisão Fuzzy

4.4.2        OBJETIVOS E RESTRIÇÕES FUZZY

 

            Nos  processos  de  tomada  de  decisão  convencional  a  direção  na  qual  o  processo  deve  se 

desenvolver pode ser induzida por uma função objetivo ou de desempenho, como por exemplo, a função 

de utilidade. Esta função ordena o conjunto de alternativas de acordo com a preferência do tomador de 

Decisão e, embora não haja menção de uma função objetivo mas de um objetivo (fuzzy), está claro que a 

função de pertinência, µG(x), pode servir ao mesmo propósito.

O conceito de “grau de pertinência de x no objetivo G” não está longe do conceito de “nível de 

aceite  de x em vista  do objetivo G” que corresponde a  uma ordenação de preferência  das  ações de 

Decisão  alternativa  x  ∈ T  (espaço  das  variáveis  de  decisão).  A  razão  para  se  adotar  esta  noção 

ligeiramente diferente está no fato de que os objetivos e restrições podem ser tratadas do mesmo modo, 

sendo ambos conceitos matemáticos idênticos.

Como a Decisão deve satisfazer os objetivos e  as restrições,  sua definição como a interseção 

desses dois parece auto evidente. Entretando, deve ser notado que a definição usual de interseção como 

operação mínima é arbitrária e tem a desvantagem de uma falta de interdependência. Em outras palavras, 

enquanto  µA > µB, a interseção MIN {µA ,  µB }é absolutamente independente do valor de  µA  . Se for 

desejável que a decisão fuzzy reflita sempre os valores dos objetivos e restrições envolvidas e alguma 

condição de interesse no processo (como, por exemplo, conservação de energia), pode-se introduzir uma 

definição alternativa para o cálculo de µD.

Procura-se, ainda, que a definição de uma decisão fuzzy reflita o significado semântico desejado 

mas, possuindo pelo menos alguma elegância algébrica como, por exemplo, as propriedades associativa e 

distributiva.
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4.4.3        ANÁLISE DE DECISÃO FUZZY

 

            Embora  possa  haver  situações  onde  o  Decisor  esteja  satisfeito  com  soluções  na  forma  de 

conjuntos fuzzy, como por exemplo, “x é muito maior que 7” e “x aproximadamente entre 10 e 12”,  é 

aceitável  que ocorram muitas  situações onde  a  decisão final  a  ser  tomada tenha  que ser  exata,  bem 

definida, portanto, não fuzzy. A questão que se coloca é como deve se avaliar a decisão fuzzy resultante 

para se obter uma decisão não fuzzy representativa.

            Um modo de se avaliar uma decisão fuzzy D é pela divisão do conjunto Fuzzy em seus conjuntos 

de nível-α. Como visto no terceiro capítulo, item 3.9, um conjunto e nível-α (ou corte  α ) Sα de um 

conjunto Fuzzy D em T pode ser definido por :

 

Sα  = {x ∈ T | µD(x) > α} (4.13)

 

            Este conjunto de nível-α é obviamente um conjunto não Fuzzy. Por meio deste conceito pode-se 

construir uma série de conjuntos de acordo com seus níveis mas ainda não leva a uma Decisão simples 

em particular. Um modo muito fácil é procurar aquela resposta onde a decisão fuzzy consegue sua função 

pertinência máxima. Assim pode-se definir o conjunto Decisão M ótimo (ou máximo) do objetivo Fuzzy 

G por:

 

M =  
 

 

xο ∈ T  |  µG(xο)  =  Max 
µG(x)

                                x∈T

 

 (4.14)
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Note que restrições adicionais devem ser impostas sobre G para assegurar que haja apenas um xο 

∈ M. Na maior parte, M consiste de mais de um elemento.

            Uma avaliação final bastante simples poderia consistir em se tomar a média xM de todos xο ∈ M e 

xM  representar o conjunto fuzzy G. Este procedimento de avaliação é arbitrário e tem a desvantagem de 

que depende apenas do máximo do conjunto fuzzy. O restante deste conjunto – sua forma ou contorno – 

não é considerado.

            Uma maneira diferente pode ser que, ao invés de procurar um valor simples e exato, designe-se 

um valor lingüísticos básicos como “grande”, “pequeno”, etc.; um conjunto de limites lingüísticos como 

“muito”,  “bastante”,  “mais  ou  menos”,  e  o  conjunto de  conectivos  usuais  “e”,  “ou”,  “não”,  pode-se 

construir um procedimento de avaliação que designe à resultante Decisão Fuzzy um termo lingüístico tal 

como “nem pequeno e nem muito grande”. Iterativamente, o termo gerado é comparado com a decisão 

fuzzy real, e de acordo com alguns critérios, o termo ou é designado à Decisão ou não. 

 

4.5  TOMADA DE DECISÃO FUZZY ATRAVÉS DA 
AVALIAÇÃO DE CRITÉRIOS

 

Existem várias  maneiras  de se  analisar  o  problema de Tomada de  Decisão  Fuzzy quando se 

emprega algum método que envolva uma avaliação de critérios. Neste item vamos apresentar o método 

que será utilizado nos capítulos seguintes. 

 

4.5.1.        MÉTODO PROPOSTO

 

Podemos descrever o método adotado Dhar [9] da seguinte forma : 

 

i)                    Escolha das rotas a serem utilizadas;

ii)                   Caracterizar  cada  rota  através  de  parâmetros  que  possam  representar  as  diferenças 

existentes entre elas;



iii)                 Adotar cenários de níveis de serviço com graus de pertinência de 0 a 1;

iv)                  Combinar  todos  os  cenários  de  níveis  de  serviço  com  todas  as  alternativas  de  rotas, 

obtendo-se uma matriz chamada Matriz Característica, atribuindo-se um peso (adotado de 0 a 10) 

ao se considerar cada parâmetro utilizado como característica no item (ii)

v)                  Obter para cada matriz característica do item anterior os conjuntos fuzzy Uι formados pelos 

pesos atribuídos através de critérios subjetivos e pelas pertinências dos cenários adotados no item 

(iii)

 

Uι =  (µCEN(xij)/pij)  (4.15)

 

Onde : 

 

i = 1,2, ... n (Nro. de rotas em análise)

j = 1,2, ... n (Nro. de cenários adotados)

µCEN(xij) – representa a pertinência atribuída ao cenário j;

pij –  representa o peso atribuído a rota i e o cenário j para uma dada matriz característica.

 

vi)                 Obter conjuntos fuzzy Lι formados pelos pesos pij  atribuídos a matriz característica com 

pertinência dada pelo quociente entre cada peso pelo maior valor entre todos os pesos da mesma 

matriz em consideração.

 

Lι = (µLIM(xij)/pij)  (4.16)

 

Onde 

 



µLIM(xij) = 
Pij

M.P.C

 
 (4.17)

 

M.P.C = maior peso da matriz característica em consideração.

 

vii)               a partir dos conjuntos fuzzy Uι e Lι obtemos o conjunto fuzzy característico Cι para cada 

rota alternativa.

 

Cι = (µCAR(xij)/pij)  (4.18)

 

Onde

µCAR(xij)  =  Min  (µCEN(xij), 
µLIM(xij))

 (4.19)

 

OBS: Utilizamos o operador min, pois a pertinência de cada cenário de nível de serviço “E” de cada peso 

atribuindo a matriz característica são igualmente importantes.

 

viii)              Para cada matriz característica obtemos um conjunto fuzzy de rotas alternativas A formado 

pela rota ai com pertinência µA(xi).

 

Ak = (µA(xi)/ai)  (4.20)

 

Onde 

i = 1,2, ... n (Nro de rotas em análise )

k = 1,2, ... l (Nro de matrizes características)



µA(xi) = Max (µCAR(xij))

 

Obs.: Utilizamos o operador  max pois para uma mesma rota com as várias pertinências já ponderadas 

pelos cenários de níveis de serviço de uma dada característica técnica, nos interessa aquela de maior 

valor.

 

ix)                 Obter o chamado conjunto de decisão fuzzy D através da combinação pela soma algébrica, 

definida abaixo, das pertinências de cada rota ai de todos os conjuntos fuzzy Ak.

 

µ(x)  µ(y) = µ(x) + µ(y) - µ(x) . µ(y)  (4.21)

 

 Obs.: Pode-se também optar por uma média ponderada das pertinências de cada alternativa tecnológica 

ai, atribuindo-se um peso para cada parâmetro utilizado na montagem da matriz característica.

x)                  Finalmente a partir do conjunto de decisão fuzzy D, podemos dizer que a alternativa é 

aquela que melhor atende a análise em questão.

 

 

4.6.  CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este capítulo apresentou inicialmente o problema de tomada de decisão multiobjetivo, suas 

definições  e  características.  Em  seguida,  foram  apresentados  alguns  métodos  decisórios 

multiobjetivo tradicionais, e finalmente alguns modelos que utilizam a teoria dos conjuntos fuzzy, 

dentre eles o modelo que será adotado na explanação do trabalho proposto.
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CAPÍTULO 5

PROCESSO DE ESCOLHA DE UMA ROTA 
UTILIZANDO CONJUNTOS FUZZY

 

 

5.1  INTRODUÇÃO 
Este capítulo mostrará as combinações entre as rotas em cenários distintos, buscando a partir das 

variáveis envolvidas no processo (km rodado, confiabilidade da informação, etc) maximizar o nível de 

serviço, o que refletirá no melhor atendimento ao cliente. 

 

 

5.2  ALGUNS CONCEITOS DE LOGÍSTICA

5.2.1        NÍVEL DE SERVIÇO

 

Nível de serviço logístico é a qualidade com que o fluxo de bens e serviços é gerenciado. É o 

desempenho oferecido  pelos  fornecedores  aos  seus  clientes  no atendimento  dos  pedidos.  O nível  de 

serviço logístico é fator-chave do conjunto de valores logísticos que as empresas oferecem a seus clientes 

para assegurar sua fidelidade. Como o nível de serviço logístico está associado aos custos de prover esse 

serviço, o planejamento da movimentação de bens e serviços deve iniciar-se com as necessidades de 

desempenho dos clientes no atendimento de seus pedidos. Existem formas diferentes na prática do nível 

de serviço oferecido por diversas companhias, como exemplo, podemos citar : o tempo necessário para 

entregar um pedido ao cliente, disponibilidade de estoque, instalação, garantias, peças de reposição, etc.

 



5.2.2        MODAIS DE TRANSPORTE

 

            Recentemente, houve renovado interesse na idéia de integrar os serviços de mais de um modo de 

transporte. Uma característica importante do serviço integrado é a livre troca de equipamentos entre os 

diversos modais. Por exemplo, uma carreta rodoviária (trailer) é embarcada num avião ou num vagão 

ferroviário é transportado por um navio. Este intercâmbio de equipamentos cria serviços que usam mais 

de  um modal  de  transporte.  Serviços  integrados  são  geralmente  um compromisso  entre  os  serviços 

oferecidos  pelos  transportadores  associados  individualmente.  Ou seja,  custo e  desempenho situam-se 

entre as características dos equipamentos participantes.

            Segundo Ballou [1], “existem dez combinações de serviço integrado (multimodais) : (1) ferro-

rodoviário,  (2)  ferro-hidroviário,  (3)  ferro-aeroviário,  (4)  ferro-dutoviário,  (5)  rodo-aéreo,  (6)  rodo-

hidroviário, (7) rodo-dutoviário, (8) hidro-dutoviário, (9) hidro-aéreo e (10) aero-dutoviário”. Nem todas 

estas  combinações  mostram-se  práticas.  Mesmo  algumas  daquelas  que  são  viáveis  ganharam pouca 

aceitação.  A  alternativa  de  equipamento  mais  popular  é  o  contêiner,  empregado  em  muitas  das 

combinações multimodais.

 

5.3  UMA PROPOSTA PARA PROCESSO DE DECISÃO PARA 
ESCOLHA DE UMA MELHOR ROTA UTILIZANDO 
CONJUNTOS FUZZY

 

O objetivo deste  exemplo  é  empregar  a  metodologia apresentada  no  item 4.5,  página  50,  do 

capítulo  anterior,  na  tomada  de  decisão  em estudos  de  logística  de  distribuição,  particularmente  na 

escolha de uma rota mais eficiente entre dois pontos pré-estabelecidos.

 

 

 

 



5.3.1        ROTAS ESCOLHIDAS E SUAS CARACTERÍSTICAS

 

Através de dados obtidos junto a técnicos e profissionais de logística de distribuição, pode-se 

construir a tabela 5.1 para as seguintes alternativas de rotas possíveis.

 

NÚMERO DESCRIÇÃO DA ROTA

  

  01 CAD-UDI / CAD-SP – Via Canal Distribuição 01

  02 CAD-UDI / CAD-SP – Via Canal Distribuição 02

  03 CAD-UDI / CAD-SP – Via Canal Distribuição 03

  04 CAD-UDI / CAD-SP – Via Canal Distribuição 04

  05 CAD-UDI / CAD-SP – Via Canal Distribuição 05

  06 CAD-UDI / CAD-SP – Via Canal Distribuição 06

  07 CAD-UDI / CAD-SP – Via Canal Distribuição 07

  08 CAD-UDI / CAD-SP – Via Canal Distribuição 08

Obs.: CAD – Centro de Armazenagem e Distribuição

 

 

TABELA 5.1 – Características das rotas escolhidas

 
CUSTO/KM (R$)

OCORRÊNCIAS DE 
ACIDENTES 

(Qtd./Mês)
DISTÂNCIA (KM)

01 0,32 1 420

02 0,48 2 455

03 0,22 3 453

04 0,58 5 430

05 0,13 1 560



06 0,55 8 420

07 0,47 0 500

08 0,62 6 520

 

 

5.3.2        CARACTERÍSTICAS QUANTIFICADAS

 

            As características quantificadas escolhidas são as seguintes :

 

-         custo por km

-         ocorrências de acidentes

-         distância percorrida

 

            Colocando-se os custos das rotas em uma mesma base mensal (considerando 30 dias e  40 viagens 

por mês) conforme mostra a tabela 5.2.

 

TABELA 5.2 - Características quantificadas em unidade mensal por rota.

 
CUSTO/KM (R$)

OCORRÊNCIAS DE 
ACIDENTES 

(Qtd./Mês)
DISTÂNCIA (KM)

01 0,42 1 12600

02 0,58 2 13650

03 0,32 3 13590

04 0,68 5 12900



05 0,23 1 16800

06 0,65 8 12600

07 0,57 0 15000

08 0,72 6 15600

 

 

Normalizando os custos tem-se a tabela 5.3 : 

 

 

TABELA 5.3 – Custo/km do conjunto de rotas normalizado.

ALTERNATIVAS 01 02 03 04 05 06 07 08

CUSTO/KM 0,58 0,80 0,44 0,94 0,32 0,90 0,79 1,00

 

Desta  forma  é  possível  construir  o  conjunto  fuzzy  denominado  “Custo  Mensal  Crescente” 

(C.M.C.) onde a alternativa de rota de transporte “CAD-UDI / CAD-SP – Via Canal Distribuição 08” 

possui o maior valor, e portanto, pertinência :

 

µ CMC (x) = 1 (5.1)

 

Assim tem-se: 

 

C.M.C. = {(0,58/1) , (0,80/2) , (0,44/3) , (0,94/4) , (0,32/5) , (0,90/6) , (0,79/7) ,

   (1,00/8)}

 

 

Da mesma maneira, pode-se também construir dois outros conjuntos fuzzy para Ocorrências de 



Acidentes e Distância Percorrida. 

 

Normalizando as quantidades de ocorrências de acidentes tem-se a tabela 5.4. 

 

TABELA 5.4 –  Ocorrências de acidentes do conjunto de rotas normalizado.

ALTERNATIVAS 01 02 03 04 05 06 07 08

OCORRENCIAS DE ACIDENTES 0,13 0,25 0,38 0,62 0,12 1,00 0 0,75

 

 

Desta  forma  é  possível  construir  o  conjunto  fuzzy  denominado  “Ocorrência  de  Acidentes 

Crescente”  (O.A.C.)  onde  a  alternativa  de  rota  de  transporte  “CAD-UDI  /  CAD-SP  –  Via  Canal 

Distribuição 06” possui o maior valor, e portanto, pertinência :

 

µ OAC(x) = 1 (5.2)

 

Assim tem-se: 

 

O.A.C. = {(0,13/1) , (0,25/2) , (0,38/3) , (0,62/4) , (0,12/5) , (1/6) , (0/7) , 

   (0,75/8)}

 

Da mesma forma, normalizando as distâncias percorridas tem-se a tabela 5.4. 

 

TABELA 5.4 – Distâncias percorridas do conjunto de rotas normalizado.

ALTERNATIVAS 01 02 03 04 05 06 07 08

DISTÂNCIAS PERCORRIDAS 0,75 0,82 0,80 0,77 1,00 0,75 0,89 0,92



 

Desta forma é possível construir o conjunto fuzzy denominado “Distancia Percorrida Crescente” 

(D.P.C.) onde a alternativa de rota de transporte “CAD-UDI / CAD-SP – Via Canal Distribuição 05” 

possui o maior valor, e portanto, pertinência :

 

µ DPC(x) = 1 (5.3)

 

Assim tem-se: 

D.P.C. = {(0,75/1), (0,82/2), (0,80/3), (0,77/4), (1/5), (0,75/6), (0,89/7), (0,92/8)}

 

5.3.3        CARACTERÍSTICAS QUALIFICADAS

 

Para as características qualificadas tem-se :

 

-         Regularidade  no  intervalo  de  tempo  entre  a  montagem  de  carga  e  o  transbordo  da 

mercadoria no ponto de destino.

-         Nível de confiabilidade da informação.

 

            Para estes dois indicadores optou-se por utilizar variáveis lingüísticas devido a dificuldade de se 

avaliar com precisão, o nível de atendimento de cada um deles.

 

Assim, têm-se as tabelas 5.3 e 5.4. 

 

TABELA 5.3 - Regularidade do prazo de entrega.

ROTAS ALTERNATIVAS REGULARIDADE



01 ÓTIMO

02 MUITO BOM

03 ÓTIMO

04 MUITO BOM

05 BOM

06 RUIM

07 MUITO BOM

08 BOM

 

 

 

 

 

TABELA 5.4 - Confiabilidade da informação.

ROTAS ALTERNATIVAS CONFIABILIDADE DA 
INFORMAÇÃO

01 ÓTIMO

02 MUITO BOM

03 ÓTIMO

04 MUITO BOM

05 BOM

06 BOM

07 BOM



08 BOM

 

5.3.4        CENÁRIOS DE NÍVEIS DE SERVIÇO E MATRIZES 
CARACTERÍSTICAS

 

Na  tabela  seguinte  estão  alguns  possíveis  cenários  que  se  pode  alcançar  no  futuro  com  os 

respectivos níveis de serviço maximizados. Esta tabela de cenários não é única podendo sofrer alterações 

de acordo com as políticas de melhoramentos no nível de serviço. Nota-se que o cenário "nível de serviço 

elevado" recebeu o maior grau de pertinência por ser considerado neste exemplo o de maior interesse.

 

TABELA 5.5 - Cenários de  níveis de serviço no processo de distribuição de cargas. 

CENÁRIO POSSÍVEL NÍVEL DE SERVIÇO GRAU DE PERTINÊNCIA

01 MUITO PEQUENO 0,10

02          PEQUENO 0,30

03          REGULAR 0,40

04 MUITO REGULAR 0,60

05          ELEVADO 0,80

06 MUITO ELEVADO 0,60

 

            Para cada possível cenário projetado pode-se associar um valor dado pela função característica, 

constituindo assim, o seguinte conjunto fuzzy : 

 

S = {(0,10/1) ,  (0,30/2) , (0,40/3) , (0,60/4) , (0,80/5) , (0,60/6)} (5.4)

 

 



            Onde S representa o conjunto fuzzy de possíveis cenários. Combinando-se cada característica das 

diversas alternativas tecnológicas com os possíveis cenários pode-se construir matrizes com a atribuição 

de um valor numérico (considerado neste exemplo variando de 0 a 10) ou lingüístico (alto, médio, baixo, 

muito  alto,  etc.)  que  represente  subjetivamente  a  importância  considerada  para  cada  alternativa 

tecnológica e respectivo cenário conforme evidenciado nas tabelas 5.6 a 5.10. 

 

TABELA 5.6 - Matriz característica - CUSTO/KM (R$)

ROTAS

CENÁRIOS       

 1 2 3 4 5 6

01  1 2 5 6 7 8

02  2 3 7 8 9 10

03  1 2 4 5 6 7

04  1 2 5 6 7 8

05  1 2 5 6 7 8

06  1 1 1 2 3 4

07  1 1 1 2 3 4

08  1 1 1 2 3 3

Nota : Rotas, vide item 5.3.1

 

TABELA 5.7 - Matriz característica - OCORRÊNCIA DE ACIDENTES (R$)

ROTAS

CENÁRIOS       

 1 2 3 4 5 6

01  1 1 2 2 3 4

02  1 1 1 2 3 3



03  1 1 2 2 3 4

04  1 1 1 2 3 3

05  4 5 6 7 8 9

06  5 6 7 8 9 10

07  4 5 6 7 8 9

08  4 5 6 7 8 9

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 5.8 -  Matriz característica - DISTÂNCIA (KM)

ROTAS

CENÁRIOS       

 1 2 3 4 5 6

01  1 1 2 2 3 3

02  1 1 2 2 3 3

03  1 1 2 2 3 3

04  1 1 2 2 3 3

05  5 6 8 9 10 10

06  5 6 8 9 10 10

07  5 6 8 9 10 10



08  5 6 8 9 10 10

 

 

TABELA 5.9 - Matriz característica - Regularidade do prazo de entrega.

ROTAS

CENÁRIOS       

 1 2 3 4 5 6

01  MM MM A A MA MA

02  MM MM A A MA MA

03  MM MM A A MA MA

04  MM MM A A MA MA

05  MB MB MB B B B

06  MB MB MB B B B

07  M M M MM MM MM

08  M M M MM MM MM

 

TABELA 5.10 - Confiabilidade da informação

ROTAS

CENÁRIOS

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

01  MM MM MM A A A

02  M M M MM MM MM

03  MM MM MM A A A

04  M M M MM MM MM



05  B B B M M M

06  B B B M M M

07  B B B M M M

08  B B B M M M

 

            As variáveis lingüísticas ALTO (A), MÉDIO (M) e BAIXO (B)  utilizadas nas tabelas 5.9 e 5.10 
podem ser definidas, por exemplo, pelos seguintes conjuntos fuzzy : 

 

A = {(0,0/5) ,  (0,2/6) , (0,4/7) , (0,6/8) , (0,8/9) , (1,0/10)}

 

M  =  {(0,0/0)  ,  (0,2/1)  ,  (0,4/2)  ,  (0,6/3)  ,  (0,8/4)  ,  (1,0/5),  (0,8/6)  ,  (0,6/7) 
,                                                                          

         (0,4/8) , (0,2/9) , (0,0/10)}

 

B = {(1,0/0) ,  (0,8/1) , (0,6/2) , (0,4/3) , (0,2/4) , (0,0/5)}

 

            Através da operação de concentração, vista no capítulo 3, pode-se gerar as variáveis Muito Alto 

(MA), Muito Médio (MM) e Muito Baixo (MB) : 

 

MA = {(0,0/5) ,  (0,04/6) , (0,16/7) , (0,36/8) , (0,64/9) , (1,0/10)}

 

MM = {(0,0/0) ,  (0,04/1) , (0,16/2) , (0,36/3) , (0,64/4) , (1,0/5), (0,64/6) ,    

             (0,36/7) , (0,16/8) , (0,04/9) ,  (0,0/10)}

 

MB = {(1,0/0) ,  (0,64/1) , (0,36/2) , (0,16/3) , (0,04/4) , (0,0/5)}



 

5.3.5        CÁLCULO DO CONJUNTO DE DECISÃO FUZZY

 

Para  cada  matriz  característica  pode-se  associar  a  pertinência  do  possível  cenário  com  os 

respectivos pesos atribuídos subjetivamente para cada alternativa tecnológica. Desta forma obtém-se por 

exemplo, para a matriz característica Distância, os seguintes conjuntos fuzzy Ui (onde i = 1,2, ... ,8)

 

U1 = {(0,10/1) ,  (0,30/1) , (0,80/2) , (0,60/2) , (0,30/3) , (0,10/3)}

 

U2 =  U3 =   U4  =  U1

 

U5 = {(0,10/5) ,  (0,30/6) , (0,80/8) , (0,60/9) , (0,30/10) , (0,10/10)}

 

U6 =  U7 =   U8  =  U5

 

            Nota-se que no conjunto fuzzy U1 aparece entre outros, os elementos (0,10/1) e (0,30/1). Assim 

para o mesmo peso 1 tem-se dois graus de pertinência que combinados pela soma algébrica através da 

expressão : 

 

µ (x)  µ (y) =  µ (x)  +  µ (y) - µ (x)  . µ (y) (5.5)

 

nos fornece :

 

0.10  0,30 = 0,10 + 0,30 - 0,10 * 0,30 = 0,37

 

Assim tem-se : 
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U1 = U2 =  U3 = U4 ={(0,37/1) ,  (0,92/2) , (0,37/3)}

 

 

U5 = U6 =  U7 = U8 ={(0,10/5) ,  (0,30/6) , (0,80/8), (0,60/9) , (0,37/10) }

 

            Como os pesos de 0 a 10 foram atribuídos através de critérios subjetivos pode ocorrer em alguns 

casos, uma variação desproporcional decorrente de um erro de análise. Para se evitar excessos vamos 

construir um outro conjunto fuzzy limitador (L) cujos graus dos pesos são dados pelo quociente entre 

cada peso pelo maior valor entre todos os pesos daquela matriz característica.

            Assim tem-se : 

 

L1 = L2 =  L3 = L4 ={(0,10/1) ,  (0,20/2) , (0,30/3)}

 

L5 = L6 =  L7 = L8 ={(0,50/5) ,  (0,60/6) , (0,80/8), (0,90/9), (1,0/10)}

 

 

Em seguida, calcula-se o conjunto fuzzy característico (Ci) para cada uma das 8 alternativas de 

rotas considerando os conjuntos fuzzy Ui e Li , tomando-se o menor valor para a respectiva pertinência : 

 

C1 = C2 = C3 = C4 ={(0,10/1) ,  (0,20/2) , (0,30/3)}

 

 

C5 = C6 = C7 = C8 ={(0,10/5) ,  (0,30/6) , (0,80/8), (0,60/9) , (0,37/10) }

            

Como os pesos de 0 a 10 foram atribuídos através de critérios subjetivos, pode ocorrer em alguns 

casos, uma variação desproporcional decorrente de um erro de análise. Para se evitar excessos vamos 



construir um outro conjunto fuzzy limitador (L) cujos graus dos pesos são dados pelo quociente entre 

cada peso pelo maior valor entre todos os pesos daquela matriz característica.

 

            Assim tem-se :

L1 = L2= L3 = L4 ={(0,10/1) ,  (0,20/2) , (0,30/3)}

 

L5 = L6= L7 = L8 ={(0,50/5) , (0,60/6) , (0,80/8), (0,90/9) , (1,0/10)}

 

            Em seguida, calcula-se o conjunto fuzzy característico (Ci) para cada uma das 8 alternativas 

tecnológicas considerando os conjuntos fuzzy Ui e Li, tomando-se o menor valor para a respectiva 

pertinência : 

C1 = C2= C3 = C4 ={(0,10/1) ,  (0,20/2) , (0,30/3)}

 

C5 = C6= C7 = C8 ={(0,10/5) , (0,30/6) , (0,80/8), (0,60/9) , (0,37/10)}

 

            Finalmente o conjunto fuzzy de cada alternativa tecnológica A, é formado pelo maior valor da 

pertinência encontrada no respectivo conjunto fuzzy característico Ci, associada a alternativa ai : 

A = {(0,30/a1), (0,30/a2), (0,80/a3), (0,60/a4), (0,37/a5), (0,37/a6), (0,37/a7), (0,37/a8)}

 

            Repetindo este  procedimento para as  demais  matrizes características  obtém-se  o resultado da 

Tabela 5.11. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TABELA 5.11 - Conjuntos Fuzzy de rotas alternativas .

CRITÉRIO DE ANÁLISE GRAUS DE PERTINÊNCIA DAS ROTAS 
ALTENATIVAS

Custo por km

 

A = {(0,60/a1), (0,70/a2), (0,50/a3), (0,60/a4), 

         (0,60/a5), (0,30/a6), (0,30/a7), (0,30/a8)}

Ocorrências de acidentes

 

A = {(0,30/a1), (0,30/a2), (0,30/a3), (0,30/a4),

         (0,60/a5), (0,70/a6), (0,60/a7), (0,60/a8)}

Distância percorrida

A = {(0,30/a1), (0,30/a2), (0,30/a3), (0,30/a4),

         (0,80/a5), (0,80/a6), (0,80/a7), (0,80/a8)}

Regularidade do prazo de entrega.

A = {(0,95/a1), (0,95/a2), (0,95/a3), (0,95/a4), 

         (0,30/a5), (0,30/a6), (0,70/a7), (0,70/a8)}

Confiabilidade da informação

A = {(0,77/a1), (0,70/a2), (0,77/a3), (0,70/a4), 

         (0,60/a5), (0,60/a6), (0,60/a7), (0,60/a8)}

 

            Utilizando-se  uma  média  ponderada,  onde  todos  os  critérios  de  análise  sejam  igualmente 

considerados, tem-se para os graus de pertinência de cada rota alternativa ai,  o seguinte conjunto de 

decisão fuzzy D :

 

D = {(0,503/a1), (0,542/a2), (0,503/a3), (0,525/a4), (0,550/a5), (0,553/a6), (0,617/a7),

         (0,617/a7), (0,600/a8)}



 

            Assim,  nesta  análise  simulada,  considerando  as  diversas  rotas  envolvidas  e  os  respectivos 

cenários de níveis de serviço, tem-se como melhor opção de rota a "CAD-UDI / CAD-SP – Via Canal 

Distribuição  07"  (alternativa  a7)  seguida  de  perto  pela  rota  "CAD-UDI  /  CAD-SP–  Via  Canal 

Distribuição 08" (alternativa a8).

 

5.4     CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste capítulo foram aplicados os conceitos de logística em conjunto com a lógica fuzzy. Ambos 
necessários ao entendimento do estudo proposto. Mostrou-se primeiramente o desenvolvimento da 
metodologia apresentada no item 4.5, página 50, particularmente na escolha da rota mais eficiente entre 
dois pontos pré-estabelecidos. Também foram apresentadas as rotas escolhidas e suas características, a 
montagem dos cenários de decisão, o desenvolvimento do algoritmo e a apresentação dos resultados 
finais.

 

 

 



CAPÍTULO 6

 

CONCLUSÕES GERAIS
 

Este trabalho buscou contribuir para análise de tomada de decisão em Logística utilizando a teoria 
de Conjuntos Fuzzy. 

A utilização de conjuntos Fuzzy permite manusear e operar proposições exatas e inexatas, ou seja, 
incorporar dados numéricos (exatos) e o conhecimento do especialista ou analista (inexato) na resolução 
do problema.

            Por outro lado, a importância da logística na vida das empresas vem aumentando a cada dia. Não 
se pode fugir do fato de que a gestão correta dos estoques, a correta distribuição de mercadorias nas 
prateleiras  ou  nos  depósitos  e  a  maximização  da  utilização  dos  recursos  aplicados  ao  transporte  e 
distribuição  de  mercadorias  e  insumos  tornaram-se  um diferencial  competitivo  em relação  as  outras 
empresas. Com a inflação, as empresas podiam se dar ao luxo de repassar seus erros administrativos ao 
preço  final  da  mercadoria  (ou  serviço).  Porém,  nos  dias  atuais,  com a  inflação  controlada  a  níveis 
aceitáveis e o novo cenário construído pela globalização, as empresas devem olhar mais para si mesmas e 
seus processos internos, buscando a redução dos custos e não o aumento do preço do produto final.

            Seguindo esta filosofia,  experimentou-se uma forma de tratar processos de tomada de decisão que 
foge de certa maneira dos “padrões tradicionais”. Utilizou-se teorias relativas a inteligência artificial, em 
particular Lógica Fuzzy, aliados a conceitos de logística na explanação do trabalho.

Em planos gerais os resultados obtidos foram bastante satisfatórios, sendo este modelo passível de 
utilização para um caso real e mais complexo, que envolva critérios de classificação mais sofisticados e 
uma base de regras mais completa.

Conclui-se  então que,  com a evolução deste  trabalho envolvendo os conceitos acima citados, 
através de uma análise mais profunda e criteriosa, juntamente com as a utilização de processamento de 
informações,  pode-se obter  uma ferramenta poderosa no apoio à gestão de recursos  e minimização dos 
custos internos relativos aos processos de logística de distribuição.
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