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Resumo 

Acompanhando o crescimento recorde do setor do turismo em Portugal, o sucesso da indústria rent-a-

car tem potenciado a entrada de novas empresas, algo que tem progressivamente levado à saturação 

do mercado. Este fenómeno levou a que se tornasse crucial para as empresas já instaladas, criar 

condições para se diferenciarem das suas concorrentes. A diferenciação deve ter em conta o crescente 

nível de exigência por parte do cliente, fator que obriga a que se alcancem níveis de serviço cada vez 

mais elevados, com aumento na variedade da oferta, bem como uma redução dos custos. 

Desta forma, esta Dissertação de Mestrado irá focar-se no estudo e construção de uma abordagem de 

resolução, suportada por uma heurística, para um problema de dimensionamento e alocação inicial da 

sua frota, baseado no caso da Empresa Z, tendo como objetivo a maximização da taxa de utilização e 

a minimização dos custos da frota por si detida.  

Com o apoio dos casos de estudo analisados na revisão bibliográfica, selecionou-se algoritmo genético 

como abordagem a aplicar ao problema em questão, optando-se pela construção de três cenários onde, 

por um lado, se comparou o desempenho de dois métodos para o operador da seleção e, por outro, se 

estudou o impacto da inclusão de uma condição de elitismo. 

No final deste estudo, foi possível concluir que a abordagem desenvolvida devolveu resultados 

consistentes com o esperado pela indústria e em conformidade com os objetivos da empresa. 

Relativamente à análise de cenários, concluiu-se que o cenário que apresentou o melhor desempenho, 

quando aplicado ao problema da Empresa Z, foi aquele que na sua estrutura incluiu o método do torneio 

como operador de seleção. Quanto ao impacto da condição de elitismo no desempenho das soluções, 

foi possível determinar que esta não exerceu influência relevante nos resultados, sendo estes na sua 

generalidade idênticos aos obtidos sem a aplicação da mesma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-Chave: Rent-a-Car, Gestão de Frotas, FSAP (Problema do Dimensionamento e Alocação 

de Frotas), Algoritmo Genético. 
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Abstract 
 
Following the record setting growth observed on the tourism sector, during the last few years in Portugal, 

the car rental industry’s success has made it easier for other companies to enter, causing market 

saturation, which has made that the companies that were already set, had to differentiate to stay afloat. 

This differentiation must have in account the ever-growing client expectations, which demands a higher 

service level, more available supply, as well as a cost reduction. 

As a result, this Master Thesis will focus on developing a heuristic-based approach, that will help 

Company Z to dimension and allocate its fleet, for each vehicle category, and each area. The set 

objective will be to maximize the fleet’s utilization rate and to minimize the fleet cost. 

Based on the case studies analysed on the literature review section, the genetic algorithm approach 

was selected to be applied to the problem in hands, as it is simple and easy to adapt to an infinity of 

problems. To further deepen the analysis, three scenarios were built, in which were initially compared 

two selectin methods, and later analysed the impact of the elitism condition. 

At the end of the study, it was possible to confirm that the meta-heuristic approach has able to produce 

good results, in conformance with the industry standards and the company’s operational objectives.  

Regarding the scenario analysis, the better performing scenario, when applied to Company Z’s problem, 

was the one applying the tournament selection method. As for the impact exerted by the elitism condition 

on the performance of the solutions, it was possible to conclude that, globally, it did not show a major 

influence in the results, since these were almost identical to the ones produced without this condition.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Rent-a-Car, Fleet Management, FSAP (Fleet Sizing and Allocation Problem), Genetic 

Algorithm. 
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Capítulo 1 – Introdução 

O presente capítulo tem como principal objetivo contextualizar a dissertação de mestrado, bem como 

dar a conhecer os seus objetivos, a sua estrutura e as metodologias de investigação que serão usadas 

na sua realização.  

Divide-se, assim, em 4 subcapítulos: 1.1 – Contextualização do Problema; 1.2 – Objetivos da 

Dissertação de Mestrado; 1.3 – Metodologia de Investigação e 1.4 – Estrutura da Dissertação de 

Mestrado. 

1.1 – Enquadramento do Problema 

Atualmente, os consumidores caracterizam-se pela ânsia de querer ver as suas necessidades de 

consumo satisfeitas no local certo, no instante pré-definido e com um elevado nível de serviço. Este 

fenómeno advém da evolução das tendências de consumo que, cada vez mais, apoiam a visão do 

consumidor enquanto um decisor informado dentro do mercado, ao invés da visão do mero comprador 

que se ajusta à oferta (Mahajan, 2015). 

De forma a corresponderem positivamente a estes requisitos, as empresas deparam-se com a 

crescente necessidade de otimizar a sua atividade logística, por forma a melhorarem o seu nível de 

serviço, reduzir os custos e, consequentemente, aumentar os lucros.  

Para além da adaptação à evolução dos padrões de consumo, as empresas devem também ajustar-se 

à conjuntura económica em que se encontram, sendo cada vez mais crucial a capacidade de reação 

relativamente às mudanças abruptas das condições económicas mundiais e, em particular, de Portugal. 

A economia portuguesa caracteriza-se por um elevado peso dos serviços, tendência semelhante à dos 

seus parceiros europeus, que correspondeu a 75,4% do seu valor anual bruto e empregou 68,6% da 

sua população em 2016. Na última década, para além da diversificação dos serviços no conjunto das 

atividades económicas, verificou-se um aumento da incorporação tecnológica nos vários setores, 

aumentando o seu potencial de crescimento. Destacam-se, pelo seu sucesso e impacto na evolução 

económica, o setor automóvel e componentes, o turismo, a eletrónica, a energia e o setor farmacêutico. 

(AICEP, 2017). 

O ano de 2017 começou com resultados positivos para o mercado de aluguer de viaturas em Portugal, 

particularmente nas aquisições, que cresceram aproximadamente 11% no janeiro último. O 

crescimento das frotas das empresas de aluguer de viaturas deve-se sobretudo ao atual sucesso do 

turismo em Portugal. (Jornal Económico, 2017). 

De acordo com o Banco de Portugal (2017), as receitas do turismo em Portugal aumentaram 

sustentadamente de 2012 a 2016, tendo-se observado um crescimento médio anual de 10,2%. 

Segundo a OMT (2017), em 2015 Portugal ficou em 26º lugar a nível mundial em termos das receitas 

ligadas ao setor do turismo, tendo sido registadas 10,1 milhões de chegadas. 
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Tendo em consideração este contexto, a Empresa Z1, encontrou uma motivação acrescida para 

melhorar o seu desempenho e, assim, aumentar a sua competitividade. Em conjunto com o Kaizen 

Institute Consulting Group (KICG), a empresa pretende encontrar oportunidades de melhoria que lhe 

permitam maximizar a rentabilização dos seus recursos, garantindo sempre um elevado nível de 

serviço, permitindo-lhe, em retorno, uma redução de custos e um aumento dos lucros. 

Apesar de apresentar um elevado crescimento, a indústria rent-a-car ainda se encontra em fase de 

crescimento, sendo escassos os estudos conduzidos no seu âmbito, assim como, a literatura associada 

ao seu funcionamento e limitações.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Assim denominada por motivos de confidencialidade. 
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1.2 – Objetivos da Dissertação de Mestrado 

Esta dissertação de mestrado tem como principal objetivo o desenvolvimento de uma solução que 

permita otimizar o dimensionamento e alocação macro da frota, através da maximização da taxa de 

utilização da frota, no contexto da atividade da Empresa Z. 

 

Esta empresa caracteriza-se por pretender disponibilizar sempre aos seus clientes a frota que estes 

procuram, no local onde a procuram. Para além disso, a sua frota é rotativa, sendo grande parte 

adquirida através de contratos de buy-back2, podendo assim, controlar mais facilmente a frota 

disponível ao longo do tempo, adaptando-se de uma forma mais flexível às necessidades da procura. 

 

A afetação da frota às reservas é um processo que absorve muita variabilidade devido à sazonalidade 

associada a este mercado tornando-se, por vezes, difícil gerir a frota por forma a manter uma taxa de 

utilização elevada, uma vez que, para isso, é necessário ter em frota o número de viaturas ideal para 

satisfazer a procura, numa dada altura e num determinado local. A taxa de utilização perfeita, 100%, 

seria conseguida no momento em que todas as viaturas em frota se encontrassem alocadas a uma 

reserva, não havendo assim frota parada ou improdutiva. 

 

A primeira etapa com que a empresa se depara, passa por tomar decisões acerca da dimensão e 

alocação inicial da sua frota. Neste processo, que ocorre uma vez por ano, o departamento de gestão 

da frota, em conjunto com os responsáveis pela estratégia da empresa, decide a quantidade de 

viaturas, por tipo de viatura e contrato de compra (firme ou buy-back), que deve ser alocada em cada 

zona de atuação. 

 

Atualmente, a empresa recorre a uma metodologia simples para auxiliar o seu processo de tomada de 

decisões, tendo apenas em consideração a observação do mercado e a evolução da procura da 

empresa ao longo do tempo. Assim, esta Dissertação de Mestrado tem como objetivo investigar e 

implementar uma abordagem heurística que auxilie a Empresa Z no seu processo de dimensionamento 

e alocação macro da frota, tendo em conta o seu padrão de procura e os objetivos operacionais e 

estratégicos da administração. 

 

 

                                                      
2 O contrato de buy-back, também conhecido por remarketing, é um contrato de venda de viaturas com acordo de 
recompra numa data posterior pré-definida, por um preço pré-estabelecido, utilizado entre os 
fabricantes/importadores e as empresas rent-a-car (Purohit, 1997). 
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1.3 – Metodologia de Investigação 

No desenvolvimento desta Dissertação, foram definidas metodologias para encaminhar a investigação, 

o tratamento da informação e o desenvolvimento de propostas de solução. Para a orientação do 

processo, foram definidas várias etapas, tal como indicado na Figura 1: 

Etapa 1 – Esta etapa pretende enquadrar o problema no contexto em que o mesmo se insere. O 

enquadramento é feito ao nível da conjuntura económica atual, ao nível do mercado de aluguer de 

viaturas em Portugal e ao nível da situação atual da Empresa Z. 

Etapa 2 – Nesta segunda etapa é apresentada a empresa prestadora de serviços – o Kaizen Institute 

Consulting Group (KICG), e a sua relevância no desenvolvimento do projeto que deu origem a esta 

Dissertação de Mestrado. 

Etapa 3 – Na terceira etapa é feita uma caracterização da empresa cliente e do problema que esteve 

na origem do caso de estudo por detrás desta Dissertação de Mestrado. 

Etapa 4 – Na quarta etapa deste projeto é realizada uma revisão bibliográfica sobre as temáticas 

relacionadas com este caso de estudo, apresentando exemplos relevantes da comunidade científica, 

sustentando as decisões que estarão por detrás da construção do modelo a aplicar ao problema da 

Empresa Z. 

Etapa 5 – Na quinta etapa define-se a estratégia para o desenvolvimento das propostas de resolução 

do problema, indicando quais as características da heurística a desenvolver, quais os cenários a 

construir, quais os dados a inserir no modelo e os pressupostos assumidos. 

Etapa 6 – Na sexta etapa procede-se ao desenvolvimento da heurística para a resolução do problema, 

e da implementação da mesma com recurso a um software especializado. 

1 Contextualização do Problema 

2 

3 

4 

Apresentação do Kaizen Institute Consulting Group 

Caracterização da Empresa Z e do Problema em Estudo 

Revisão Bibliográfica 

5 Estratégia de Desenvolvimento, Análise de Dados e Indicação de Pressupostos 

Desenho e Implementação das Propostas de Resolução 

Apresentação e Análise dos Resultados Obtidos 

Conclusões e Investigação Futura  

6 

7 

8 

Figura 1 - Etapas da Metodologia de Investigação da Dissertação de Mestrado 
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Etapa 7 – Na sétima etapa apresentam-se os resultados obtidos em cada um dos cenários construídos 

e implementados, analisando o seu desempenho em vários critérios. Nesta fase compara-se o 

desempenho dos diversos cenários, por forma a decidir qual demonstra ter a melhor adaptabilidade ao 

problema da Empresa Z, tanto em representação da sua realidade, como em facilidade de obtenção 

de soluções válidas para o seu negócio. 

Etapa 8 – Na última etapa retiram-se as conclusões deste estudo, quais as limitações que o impediram 

de chegar mais longe em termos de resultados ou da própria investigação, e quais as investigações 

futuras que deveriam ser conduzidas por forma a complementar esta Dissertação de Mestrado. 
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1.4 – Estrutura da Dissertação de Mestrado 

Definidos os objetivos e a metodologia a seguir, é apresentada nesta secção a estrutura do projeto de 

dissertação, estando este dividido pelos seguintes capítulos: 

• Capítulo 1 – Introdução: O primeiro capítulo pretende introduzir o tema que despoletou esta 

dissertação de mestrado. Esta introdução é feita através da contextualização do problema no 

panorama atual e da criação de objetivos para esta investigação, definindo metodologias para 

a investigação e a estrutura para apresentação da informação. 
 

• Capítulo 2 – O Kaizen Institute Consulting Group: O segundo capítulo apresenta a empresa 

prestadora de serviços – o KICG – e a sua ligação ao projeto que deu origem a esta Dissertação 

de Mestrado. 
 

• Capítulo 3 – Análise do Caso de Estudo: Este capítulo pretende apresentar o caso de estudo 

ao leitor, analisando em detalhe a indústria rent-a-car, e empresa cliente - a Empresa Z - 

caracterizando o contexto por detrás do problema de gestão de frotas que a mesma pretende 

solucionar. 

 

• Capítulo 4 – Revisão Bibliográfica: Neste capítulo procede-se à revisão bibliográfica dos 

temas mais relevantes para esta Dissertação de Mestrado. A revisão bibliográfica incidirá sobre 

a análise do problema de gestão de frotas tanto na realidade das empresas rent-a-car, como 

em indústrias que apresentam desafios semelhantes, e sobre o estudo de algoritmos que 

tenham sido aplicados pela comunidade científica na resolução de problemas com 

características semelhantes ao analisado nesta Dissertação.  

 

• Capítulo 5 – Análise e Caracterização do Problema: Este capítulo surge como complemento 

ao capítulo 3, onde, após realizada uma análise ao contexto e condições reais em que se insere 

o problema, é feito um diagnóstico mais detalhado ao mesmo, e se analisa de que forma este 

deverá ser estruturado por forma a garantir o cumprimento dos objetivos da empresa. Neste 

capítulo apresentam-se as informações e pressupostos necessários para proceder à 

formulação do problema. 

• Capítulo 6 – Recolha e Tratamento de Dados: Neste capítulo apresentam-se os dados que 

serão introduzidos no sistema, a partir dos quais será construído o modelo para a abordagem 

de resolução do problema. 

• Capítulo 7 – Desenvolvimento da Abordagem de Resolução: Este capítulo apresenta o 

racional por detrás da escolha dos métodos para a construção de cenários, e a estrutura do 

algoritmo genético, detalhando as várias etapas que farão parte da sua construção. 
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• Capítulo 8 – Implementação do Modelo e Análise dos Resultados Obtidos: Neste capítulo 

são indicados os detalhes da implementação do algoritmo e as características do software onde 

este será implementado. De seguida apresentam-se os resultados obtidos da implementação 

dos diversos cenários, analisando e comparando o desempenho das soluções obtidas.  

• Capítulo 9 – Conclusões e Trabalho Futuro: No último capítulo expõem-se as conclusões 

retiradas desta investigação, e potenciais trabalhos futuros a desenvolver tendo por base esta 

dissertação. 
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Capítulo 2 – O Kaizen Institute Consulting Group 

No presente capítulo apresenta-se o Kaizen Institute Consulting Group (KICG), a empresa contratada 

para o desenvolvimento do projeto que deu origem a esta Dissertação de Mestrado. 

 

2.1 – Apresentação da Empresa 

Masaaki Imai (2012) afirma que a expressão “a necessidade é a mãe da invenção” consegue captar 

perfeitamente o espírito Kaizen, significando isto que o aparecimento de situações desafiantes inspiram 

soluções inovadoras. 

A palavra Kaizen surge da conjunção das palavras japonesas Kai, que significa “Mudar”, e Zen que 

significa “Melhor”. Esta nova palavra ficou, assim, associada ao lema que ainda hoje lidera esta filosofia: 

“Mudar para melhor, com todas as pessoas, todos os dias, em todas as áreas” (Kaizen Institute, 2017).  

Introduz-se, desta forma, o Kaizen como uma filosofia que se concentra em esforços de melhoria 

contínua, aplicados na eficiência das práticas de trabalho (Imai, 2012). A adoção desta filosofia tem 

como principal objetivo dotar, quem nela se apoia, da robustez necessária para reagir perante as 

adversidades encontradas. 

O Kaizen Institute Consulting Group foi fundado em 1985 em Zug, na Suíça, por Maasaki Imai, 

considerado o maior pioneiro e líder do movimento da melhoria contínua. O KICG conta atualmente 

com mais de 600 especialistas, distribuídos por 40 escritórios físicos localizados em vários pontos do 

globo. A visão é única: “ajudar empresas a desenvolver, no longo prazo, um sistema de gestão de 

excelência, baseado nas pessoas, para fundamentar uma vantagem competitiva sustentável” (Kaizen 

Institute, 2017). 

2.2 – Ligação do KICG ao Problema da Empresa Z 

Para que a estratégia Kaizen possa ser implementada com sucesso, as equipas de gestão devem 

introduzir no seu ambiente ferramentas e conceitos cruciais. Assim surge o Kaizen Business System 

(KBS), um sistema de melhoria contínua que tem como principal função ajudar as empresas a atingir 

os seus objetivos de melhoria, fundamentando a sua linha de ação em pilares específicos. 

A Empresa Z encontrou uma oportunidade de melhoria relacionada com a sua gestão de frota e, 

partindo da necessidade de aumentar a utilização dos seus recursos e, consequentemente, reduzir os 

seus custos e potenciar o fluxo nas suas operações, procurou o KICG para, apoiado nos princípios 

Kaizen Lean, desenvolver uma solução heurística para o seu problema.  

Por forma a dar resposta aos requisitos da Empresa Z, a linha de ação a desenvolver foi fundamentada 

no pilar do Total Flow Management (TFM), que se relaciona com a criação de fluxo na cadeia de valor, 

acelerando os processos, reduzindo o lead time e aumentando a produtividade.  
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O principal conceito do TFM é o da otimização da cadeia de valor através da otimização dos processos 

que ligam os fornecedores, a empresa e o cliente, orientando os mesmo para a expulsão do desperdício 

dos seus processos (Kaizen Institute, 2017a). O pilar pode ser dividido em 3 categorias: Fluxo da 

Produção, Fluxo na Logística Interna e Fluxo na Logística Externa.  

Dentro da categoria associada ao fluxo na logística externa é importante referenciar a ferramenta TOD 

(Transport Operations Design), cujo principal objetivo consiste em eliminar o desperdício das operações 

de transporte em 3 passos: 

• Estudo da tipologia dos recursos disponíveis; 

• Planeamento da eliminação do desperdício; 

• Desenho da rede de transporte (Kaizen Institute, 2017b). 

Tendo esta ferramenta como orientação para o trabalho a desenvolver, o KICG analisou a estrutura e 

gestão dos recursos da Empresa Z e, após investigar a fonte principal de desperdício na logística 

externa, a frota parada ou improdutiva, decidiu que o projeto deveria incidir sobre o desenvolvimento 

de uma heurística para o dimensionamento e alocação da frota. 

A partir desta análise inicial, surge então o contexto que levou ao desenvolvimento desta Dissertação 

de Mestrado, onde o objetivo passará por diminuir o desperdício identificado, através da maximização 

da taxa de utilização da frota, algo que será conseguido com o desenvolvimento de uma heurística, 

cujas características serão o alvo desta investigação. 
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Capítulo 3 – Análise do Caso de Estudo 

Neste capítulo apresenta-se a caracterização e análise do caso de estudo que deu origem a esta 

Dissertação de Mestrado. Numa primeira fase, introduz-se o leitor à indústria rent-a-car e apresenta-se 

a empresa cliente, a Empresa Z. Segue-se a apresentação do problema, desde o mapeamento do 

processo, à identificação de oportunidades de melhoria, à análise de causas-raiz, até ao processo de 

ideação para possíveis soluções. 

3.1 – A Indústria Rent-a-Car 

A mobilidade tem vindo a ganhar notabilidade enquanto megatendência global e, por sua vez, a 

indústria de aluguer de viaturas representa uma solução crucial no desenvolvimento e expansão destes 

canais. Novos segmentos e concorrentes têm trazido mudanças no espaço do mercado criando, não 

só desafios, mas também oportunidades de crescimento para os operadores já presentes (Nedrelid, 

2016). 

Contextualizando, a indústria rent-a-car data do início do século XX, quando Walter L. Jacobs e John 

D. Hertz desenvolveram este negócio nos Estados Unidos da América. Desde então, a receita anual 

do negócio Rent-a-Car, nos EUA, atingiu mais de 100 biliões de dólares, tendo cada vez mais impacto 

no desenvolvimento económico mundial (Yang et al., 2008). 

Esta indústria tem sentido um crescimento global extremamente elevado, estando prevista de 2016 a 

2021 uma taxa anual de crescimento composta de 5,6% (ReportsnReports, 2015). O crescimento é 

justificado em parte pelo crescimento do setor automóvel, que tem permitido a aquisição e manutenção 

de uma frota variada a um custo relativamente baixo. A intensificação do turismo e a crescente adesão 

ao transporte aéreo, fortemente impulsionado pelo aumento de voos de baixo custo e a larga oferta de 

horários e destinos, impulsionou o mercado do aluguer de viaturas, quebrando o paradigma dos 

veículos de uso próprio (Ribeiro, 2016). 

A indústria rent-a-car é um negócio tanto global como local. Apresenta-se como sendo uma indústria 

periódica, altamente influenciada pela sazonalidade e apresenta um crescimento a longo prazo. 

Existem vários desafios nesta área, como por exemplo o aumento das situações relacionadas com a 

cabotagem, a segurança e os seguros, mas existem igualmente grandes oportunidades, tal como a 

possibilidade de estender os horizontes da indústria a novos contextos culturais, geográficos, 

económicos, fiscais ou legislativos (Lazov, 2017). 

O funcionamento desta indústria obriga as empresas inseridas neste mercado a dividirem a sua oferta 

por várias estações, agrupando as mesmas de acordo com a sua localização geográfica e perfil de 

procura. Tal como referido por Yang et al. (2008), os sistemas rent-a-car têm de lidar com um inventário 

muito mais migratório, uma gestão mais descentralizada e com um conjunto mais variado de perfis de 

cliente, relativamente aos da indústria hoteleira e de transporte aéreo, tal como verificado na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Comparação das Características de 3 Indústrias. Adaptado de Yang et al. (2008). 

Pontos de Comparação Transporte Aéreo Hoteleira Rent-a-Car 

Elementos do inventário Lugares Quartos Viaturas 

Número de diferentes tipos de 
elementos do inventário 

1-3 1-10+ 5-20+ 

Número de unidades por localização Fixo Fixo Variável 

Mobilidade do inventário Reduzida Nenhuma Considerável 

Taxas por unidade Variadas (3-7+) 
Poucas  
(2-3+) 

Variadas (4-20+) 

Duração do uso Fixa Variável Variável 

Gestão do inventário Central Central Central/Regional 

 

Conforme se verifica na Tabela 1, este tipo de indústria necessita de disponibilizar uma oferta variada, 

por forma a entregar ao cliente a viatura que este necessita. A oferta da empresa, neste caso, as 

viaturas disponíveis para aluguer, é apresentada ao cliente tendo em conta uma determinada 

classificação que divide as viaturas por grupos, grupos esses que são determinados de acordo com as 

características específicas das mesmas.  

Esta classificação é baseada num código de siglas, conhecido na indústria rent-a-car como código 

SIPP (Standard Interline Passenger Procedure), que permite aos clientes comparar rapidamente 

diferentes tipos de viaturas. O código SIPP classifica as viaturas consoante o seu tamanho, o número 

de portas, transmissão e tipo de combustível, atribuindo uma letra a cada uma destas características, 

por exemplo: uma viatura com o código CDMD é compacta, tem 4 a 5 portas, transmissão manual e o 

tipo de combustível é o gasóleo (ou diesel). 

Ainda tendo por base a informação exibida na tabela anterior, ao contrário da indústria hoteleira e de 

transporte aéreo, a indústria rent-a-car não tem controlo sobre a quantidade de viaturas que serão 

devolvidas no dia a dia, uma vez que, caso um cliente pretenda prolongar o aluguer para além do 

período estipulado, pode sempre fazê-lo caso pague uma extensão. Este fator, não só limita a 

capacidade de prever a disponibilidade da frota, como também reduz o horizonte de previsibilidade 

(Korstanje, 2011). 

No momento da reserva, a empresa de aluguer de viaturas deve assegurar que garante a existência 

de viaturas do grupo que é pretendido pelo potencial cliente; porém, muitas vezes as viaturas de 

determinados grupos não se encontram disponíveis na hora, devido a problemas com o retorno destas. 

Nesta situação, e tendo em conta que as empresas se comprometem a não falhar reservas, é feito um 

upgrade, ou seja, é entregue ao cliente uma viatura que pertence a uma categoria superior à que foi 

reservada, com a mesma tarifa que tinha sido contratada anteriormente (Steinhardt e Gönsch, 2012).  

Estas situações, acarretam consequências significativas para a empresa, tanto a nível financeiro, como 

operacional, já que para garantir a disponibilidade de frota de uns grupos, se podem estar a criar falhas 

noutros. 
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Depois de analisar as necessidades de variedade e disponibilidade da oferta, é importante descrever, 

também, os diferentes tipos de contratos que as empresas de rent-a-car disponibilizam e os diferentes 

tipos de clientes que servem.  

Estas empresas, na sua maioria, disponibilizam o seu serviço não só a clientes diretos (aqueles que 

efetuam a reserva pelos canais habituais, recolhendo e devolvendo a viatura numa estação à sua 

escolha), como também a seguradoras, empresas, operadoras e gestoras de frota. No caso das 

seguradoras, a maioria dos contratos consiste na disponibilização de viaturas de substituição aos 

clientes diretos da seguradora, entregando a viatura diretamente ao cliente final, na oficina onde 

acordou com a seguradora deixar a viatura própria. No caso das empresas, operadores (e.g. hotéis) e 

gestoras de frota, a empresa aluga viaturas a representantes das entidades, entregando as mesmas 

em prontos pré-definidos. Em todos os casos anteriormente referidos, as viaturas são devolvidas num 

local combinado entre as partes, sendo posteriormente recolhida e colocada de novo na estação onde 

a viatura se encontrava inicialmente alocada. 

Perante a investigação do processo de aluguer, segue-se a análise dos ganhos, sendo possível inferir 

que a receita das empresas rent-a-car deriva, na sua maioria, dos pagamentos que advêm do aluguer 

das viaturas, sendo os custos constituídos, na grande parte dos casos, pela depreciação dos bens, 

seguros, manutenção, salários e juros (Lazov, 2017). 

Por fim, e resumindo toda a informação analisada, pode afirmar-se que o fator decisivo para a 

prosperidade de qualquer empresa inserida na indústria rent-a-car é a gestão eficaz dos seus ativos, 

garantindo não só que estes são rentabilizados, permitindo um retorno do seu investimento, mas 

gerindo também a sua alocação, assegurando que o fluxo de reservas não é interrompido. 

3.2 – A Empresa Z 

A atuar em Portugal desde 1989, a Empresa Z está inserida no mercado de aluguer de viaturas em 

Portugal e encontra-se presente no país com 55 estações, divididas por 5 zonas (Norte, Centro, Sul, 

Oeste e Madeira). 

Com a evolução do tempo a Empresa Z tem crescido através de um plano de alianças e aquisições, 

encontrando-se presentemente no top 3 das maiores empresas do setor de Rent-a-Car no mercado 

português. Sediada no Prior-Velho, em Lisboa, a missão desta empresa é ser líder na satisfação do 

cliente, focando e correlacionando todas as suas políticas com esse propósito em mente. Para atingir 

o seu objetivo, a empresa aposta numa frota jovem (viaturas com menos de 2 anos), instalações 

modernas e numa cobertura ampla do território nacional.  

Esta empresa tem uma linha estratégica que consiste em aumentar o mercado Business to Business 

(B2B), algo que se traduz, neste caso, no mercado das viaturas de substituição, onde tem vindo a 

trabalhar com praticamente todas as companhias de seguros e assistência em viagem, tal como com 

gestoras de frota e concessionários. Este canal tem um grande impacto nas empresas rent-a-car, pois 

permite estabilidade nas vendas, algo que é difícil no mercado Business to Client (B2C).  
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Apesar da sua posição estratégia, a Empresa Z mantém o foco na direção da satisfação do cliente, já 

que estas ações traduzir-se-ão num maior volume de vendas, principalmente no turismo, que 

representa uma cadeia de valor com maior margem. Relativamente à diversidade da oferta, a Empresa 

Z tem em média 10 000 viaturas disponíveis, sendo a sua frota gerida em função da procura e da 

sazonalidade do mercado, disponibilizando para o cliente opções que vão desde carros económicos, a 

carrinhas, até carros de luxo.  

A estrutura do negócio da Empresa Z começa com a aquisição inicial da frota às marcas, geralmente 

através de contratos de buy-back seguida do processo comum de rent-a-car e terminando com a venda 

ou devolução da viatura à marca, sendo este processo contratualmente definido no momento da 

aquisição. 

A Empresa Z estende o seu serviço a vários tipos de clientes, dividindo-se estes em: clientes diretos, 

empresas, operadoras (v.g.: hotéis) seguradoras (cujo contrato consiste em providenciar viaturas de 

substituição), gestoras de frota e mini leases (contratos diretos de maior duração). Cada cliente tem 

associado a si um tipo específico de contrato de aluguer associado às suas reservas. 

Os contratos de aluguer são, na sua grande maioria, de curta duração, variando de 1 a 28 dias de 

aluguer para os clientes diretos, 1 a 60 dias para as seguradoras e 1 a 30 dias para os restantes 

clientes.  

Durante este período, o cliente pode usufruir, não só da viatura, mas também de um conjunto variado 

de produtos complementares (seguros de proteção, serviço de portagens, serviço de fronteiras) e 

funcionais (GPS, WI-FI). Durante o usufruto da viatura, o cliente tem de cumprir as condições gerais de 

aluguer definidas pela Empresa Z, onde se compromete a devolver a viatura nas mesmas condições 

em que a recebeu no momento do contrato de aluguer. 
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3.3 – Caracterização do Caso de Estudo 

3.3.1 – Análise do Comportamento da Procura 

O negócio de aluguer de carros consiste em fornecer ao cliente a viatura certa, no local certo, no 

momento certo, com a tarifa certa. Todo este processo começa com a compra da frota, e da alocação 

da mesma nas diferentes zonas onde a empresa atua. 

A gestão da frota é baseada na procura, um parâmetro que apresenta elevada variabilidade derivada 

da sazonalidade. Assim sendo, o primeiro passo para averiguar oportunidades de melhoria na gestão 

da frota, deve incidir sobre a análise da procura e na deteção de padrões de comportamento no aluguer 

na frota. 

O aluguer das viaturas começa no momento da reserva, em que o cliente escolhe a viatura que 

pretende alugar e também o período do aluguer. Assim sendo, o primeiro passo para analisar os 

padrões da procura e o efeito da sazonalidade, passou por compilar os dados das reservas registadas, 

durante o período de um ano, registando os valores referentes a cada quinzena. Analisaram-se dados 

do histórico de reservas do ano de 2016 (Figura 2), uma que vez que é um ano representativo, tendo 

em conta os objetivos estratégicos da Empresa Z, e os efeitos da concorrência no mercado de aluguer 

de viaturas. 

 

 

Da análise do gráfico conclui-se que o número de reservas apresenta uma tendência sazonal, revelada 

pela existência de dois picos: o primeiro, no início de julho até ao fim de agosto, seguido de uma 

recuperação em setembro, que se prolonga até outubro – este pico corresponde à época alta observada 

no verão; o segundo pico dá-se imediatamente antes do final do ano – período associado às viagens 

relacionadas com as épocas festivas, sustentando que a procura de viaturas ao longo do ano não tem 

um comportamento homogéneo, sendo fortemente influenciada pela sazonalidade. 
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Figura 2 – Histórico de Reservas da Empresa Z em 2016 
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Apesar de elucidativa, a análise do número de reservas é limitativa no que diz respeito a retirar ilações 

sobre o impacto que a variação da procura terá, efetivamente, na evolução do negócio ao longo do 

tempo, já que nem todas as reservas se traduzem em alugueres. Assim, decidiu-se analisar os dados 

relativos ao número de viaturas on rent, isto é, o número real de viaturas em aluguer num dado período 

de tempo. 

Por forma a aprofundar a análise, compilou-se os dados da evolução do número de viaturas on rent por 

cada zona de ação da Empresa Z, permitindo assim um estudo mais focado da sazonalidade da procura 

por zona. Na Figura 3, apresenta-se a evolução do número de viaturas on rent, em função do tempo 

(marcando como ponto de referência o primeiro dia de cada mês), para cada zona de ação, para o ano 

de 2016.  

 

Figura 3 - Número de Viaturas On Rent da Empresa Z, por Zona em 2016 
 

Tal como indicado na Figura 3, as zonas Oeste e Madeira apresentam um comportamento constante 

ao longo do ano, sendo que a zona Oeste não apresenta nenhum tipo de sazonalidade e a Madeira 

apenas apresenta um pico no final do ano associado às festividades.  

As restantes zonas apresentam, uma elevada variabilidade; apesar de se verificarem os picos gerais 

no verão e no final do ano, estes acontecem em meses diferentes. Assim sendo, existe a possibilidade 

de criar interações de simbiose entre zonas, em momentos de pico que assim o permitam.  

O fenómeno identificado na Figura 3, relaciona-se com o facto de a Empresa Z usar um sistema de 

gestão de frota centralizada, através da agregação da sua procura em zonas que apresentam 

comportamentos semelhantes. O objetivo pretende gerar um efeito de risk pooling, onde um decréscimo 

da procura numa zona é offset com o aumento da procura noutra.  
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Nestas situações a frota deve estar alocada de maneira a assegurar que as zonas com maior procura 

conseguem atingir os resultados em momentos de pico, garantindo que as zonas com menor procura 

mantenham sempre uma taxa de utilização que vá ao encontro dos objetivos da empresa. 

Por forma a garantir o cumprimento destes resultados, podem ser tomadas decisões ao nível da 

alocação macro3 da frota, permitindo que a mesma esteja onde é necessária, no período em que é 

requisitada; ou podem tomar-se decisões reativas, recorrendo a acertos de frota entre zonas, usando 

para isso recursos extraordinários (trailers ou transferistas), que estão normalmente alocados a tarefas 

de movimentação da frota dentro da mesma zona.  

Nesta fase é relevante verificar como é que a Empresa Z está a gerir atualmente a sua alocação de 

recursos entre zonas. 

3.3.2 – Alocação de Recursos 

A administração e o departamento de gestão da frota determinam o orçamento de vendas anual afeto 

ao planeamento agregado, tarefa que consiste em auferir qual a quantidade de dias de aluguer que 

preveem vender, por tipologia de viatura, para cada mês do ano seguinte. Esta previsão é feita tendo 

em conta análise das vendas do período homólogo do ano anterior, somando um fator de crescimento 

global, baseado na estratégia de crescimento da Empresa Z. Realça-se, ainda, que o fator de 

crescimento tido em conta nesta fase é global, não diferindo de zona para zona de atuação. 

Nesta fase de planeamento analisa-se ainda o período de pico de vendas para cada mês, analisando 

em que proporção este irá influenciar a necessidade de viaturas para o mês, que define o número de 

viaturas de cada tipologia que será necessário para cobrir a procura. 

No passo seguinte, identifica-se a capacidade disponível face à procura estimada no planeamento 

anual, e identificam-se as necessidades de cada viatura/ tipologia, procedendo-se à sua aquisição em 

cada mês. No estudo da capacidade consideram-se as viaturas já existentes em frota, as viaturas que 

foram compradas anteriormente e vão entrar em frota e as saídas (vendas ou devoluções) de viaturas 

que estão programadas para esse mesmo período. 

Após a aquisição das viaturas, procede-se à sua alocação nas diversas zonas. Esta decisão é tomada 

tendo em conta o saldo de frota previsto para o mês da chegada das viaturas, sendo este saldo a 

diferença entre as reservas já efetuadas para o período em análise e as retomas marcadas para o 

mesmo período. Assim, para todos os meses em que está acordada a entrada de viaturas em frota, a 

Empresa Z indica às marcas de que forma devem dividir as entregas das viaturas pelas zonas de 

atuação. De referir que esta primeira alocação da frota é da responsabilidade das marcas, estando o 

custo logístico associado ao fornecedor das viaturas e a entrega incluída no contrato de venda. 

 

                                                      
3 Neste contexto, o conceito macro diz respeito à alocação de frota entre zonas, e o conceito micro diz respeito à 
alocação de frota dentro da mesma zona. 
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Tendo em consideração que a decisão da quantidade da frota a alocar a cada zona é tomada tendo 

por base previsões de vendas e saldos de frota sujeitos a alterações frequentes, a necessidade de 

realocar a frota recorrendo a acertos entre zonas é extremamente comum. Quando se verifica a 

necessidade de realizar acertos de frota entre zonas, na grande maioria dos casos este é feito com 

recurso a trailers, permitindo a movimentação maiores lotes de frota.  

Atualmente, o processo de decisão relativo aos acertos de frota por trailer, e as entidades por ele 

responsáveis ocorrem conforme o processo mapeado na Figura 4. 

 

Figura 4 - Mapeamento do Processo de Acerto de Frota por Trailer 

Na Figura 4, é possível identificar que o ponto de partida deste processo começa no momento em que 

os responsáveis pela gestão de frota identificam que, após a análise do histórico e do saldo de frota, 

não existem viaturas suficientes na sua zona para responder à procura.  

De seguida, verificam a disponibilidade das viaturas necessárias noutras zonas e, caso tal aconteça, 

marcam-nas e informam o respetivo balcão da zona do seu transporte. Simultaneamente, os 

responsáveis das operações da estação que irá transferir as viaturas, triam as viaturas marcadas e 

carregam o trailer que as irá transportar, abrindo a “impro”4 associada à movimentação de cada uma 

das viaturas carregadas. Após o transporte, a equipa de operações da estação de chegada descarrega 

o trailer e fecha as “impros” das viaturas transportadas, passando estas a estar disponíveis para 

aluguer.  

Todas as movimentações e acertos de frota, apresentam impacto a nível de custos. Na Figura 5 é 

apresentada a distribuição de custos por tipologia de transferência, efetuados com recurso a trailers, 

registados durante o ano de 2016. 

                                                      
4 “Impro” é o nome que se dá à entrada no sistema informático usado pela Empresa Z sempre que uma viatura 
deixa de estar parada, mas o seu movimento não está associado a nenhuma reserva, sendo a sua movimentação 
considerada improdutiva. Sempre que a viatura volte a estar disponível para aluguer, a “Impro” deve ser fechada 
para que a viatura volte a estar disponível no sistema. 
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Da observação dos dados da Figura 5, é possível inferir que os custos com acertos de frota 

representaram cerca de 57% dos custos totais dos movimentos por trailers em 2016, um dado bastante 

revelador de algumas deficiências que podem estar a ocorrer no processo de alocação inicial da frota 

nas diversas zonas. 

3.3.3 – Limitações Encontradas  

Decorrente da análise do comportamento da procura e da alocação atual dos recursos, foram 

identificadas limitações e características na situação atual da empresa que têm impacto  na alocação 

macro da frota. De seguida, enumeram-se as principais limitações/características relevantes para a 

análise do caso em estudo: 

• A compra de frota necessária para cobrir a flutuação da procura não tem em consideração as 

necessidades de cada zona, sendo apenas efetuada a distribuição da frota pelas zonas após 

a chegada das viaturas encomendadas; 

• Apesar da alocação inicial da frota apenas representar um custo indiretamente, a empresa tem 

vindo a apresentar custos operacionais muito elevados associados aos acertos de frota, o que 

indicia que a alocação de frota não está a ser otimizada; 

• O envio da frota para as zonas tem em conta a análise das reservas e dos saldos de frota da 

zona, sendo estes fatores extremamente voláteis, podendo levar a que seja novamente 

necessário acertar a frota; 

• A estrutura dos contratos de compra e venda de frota não tem em conta a adaptação da frota 

nos momentos de flutuação da procura. Um dos fatores que poderá influenciar a gestão da 

frota nos picos da procura, é a estrutura dos contratos buy-back, que poderão ser definidos de 

forma a garantir que a frota está disponível e será devolvida nos momentos cruciais, 

maximizando, assim, a taxa de utilização das viaturas; 
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• Quando a alocação macro da frota às zonas não é corretamente planeada, e até que existam 

condições para que se efetuem os devidos acertos de frota, existirá, em diversas zonas, um 

excedente de viaturas, algo que levará a uma diminuição drástica da taxa de utilização da frota 

e a um aumento dos custos de oportunidade para a Empresa Z. 

3.4 - Conclusões do Capítulo 

A Empresa Z é uma das empresas mais proeminentes na indústria rent-a-car em Portugal e, como tal, 

pretende explorar oportunidades de melhoria em várias áreas do seu negócio. Tendo em vista explorar 

o seu potencial de oportunidades, a empresa recorreu ao KICG para que, em conjunto, possam 

trabalhar no sentido da melhoria contínua e construir ferramentas para a explorar e sustentar. 

Sendo o mercado rent-a-car tão intensamente influenciado pela sazonalidade, e sendo esta tão variável 

ao longo do ano e nos diferentes pontos do país, a alocação inicial da frota nas zonas de atuação torna-

se crítica para atingir o nível de serviço pretendido. 

O planeamento estruturado da alocação macro da frota, tem como principal objetivo a redução dos 

custos logísticos, uma vez que existirá uma menor necessidade de proceder a acertos de frota. Mais 

ainda, a adequada alocação macro da frota vai permitir uma redução dos custos de oportunidade da 

empresa, uma vez que um dos objetivos da abordagem será a uma maximização da taxa de utilização 

da frota. 

Assim, tendo em consideração as tendências e limitações observadas e os objetivos traçados, a 

próxima etapa consiste em analisar de que forma a comunidade científica lidou, no passado, em casos 

com uma problemática semelhante.  

Com o estudo do estado da arte, o objetivo passa por adquirir uma noção mais aprofundada acerca 

das soluções de melhoria da alocação macro da frota, a testar e propor à Empresa Z. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

20 
 

Capítulo 4 – Revisão Bibliográfica 

Este capítulo pretende contextualizar o leitor na temática inerente à investigação em curso, 

apresentando, em quatro secções, a análise da literatura já existente na comunidade científica sobre 

as temáticas investigadas, relevantes para o estudo do problema da Empresa Z. 

A primeira secção abordará os problemas encontrados ao nível da gestão de frotas, na sua 

generalidade. Esta secção dividir-se-á em 2 partes: a primeira refere-se à análise da problemática em 

casos particulares investigados na indústria rent-a-car, e a segunda expande o tema para outras 

indústrias relevantes, cujas características ligadas a esta temática sejam semelhantes às da indústria 

rent-a-car.  

A segunda secção foca-se num problema específico da gestão de frotas, o dimensionamento e 

alocação da frota. Na primeira parte introduz-se o tema e estudos feitos acerca do problema genérico 

e, de seguida, apresentam-se investigações desenvolvidas tanto no âmbito da indústria rent-a-car, 

como noutras indústrias consideradas pertinentes. 

 

A terceira secção tem como objetivo a seleção da abordagem de resolução a aplicar ao problema da 

Empresa Z, tendo por base a análise dos casos de estudo apresentados nas secções anteriores. 

Por fim, a quarta secção irá aprofundar o estudo da abordagem de resolução selecionada, 

apresentando a informação detalhada sobre a sua metodologia e aplicação.  

4.1 – A Problemática da Gestão de Frotas 

4.1.1 – A Gestão de Frotas em Setores de Transporte 

Uma grande variedade de setores ligados ao transporte tem vindo a usar abordagens quantitativas para 

otimizar ou melhorar os seus processos relacionados com a gestão da sua frota. 

A análise realizada nesta secção pretende ajudar na contextualização da problemática da gestão de 

frotas através da investigação acerca dos estudos que estão a ser desenvolvidos neste contexto em 

diferentes setores e que paralelismos com o mercado rent-a-car podem ser identificados. 

A indústria do transporte aéreo é um setor de comparação “tradicional” quando se trata do tópico da 

gestão de frotas. Em termos de decisões operacionais, podemos referir as realizadas ao nível do 

dimensionamento e atribuição da frota e, também da atribuição da tripulação aos voos.  

O problema da atribuição da frota na indústria de transporte aéreo lida com a alocação de diferentes 

tipos de aparelhos aéreos, a voos com horários já definidos, tendo por base a capacidade e 

disponibilidade dos aparelhos, os custos operacionais e potenciais receitas (Sherali et al., 2006).   
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O planeamento estratégico da frota no contexto do transporte aéreo é crucial para as companhias 

aéreas, principalmente devido à intensificação da concorrência e ao processo de desregulação que tem 

sido observado nos últimos anos.  

Um dos maiores problemas que afetam as operações das companhias relaciona-se com a natureza 

estocástica da procura deste mercado, que não só é afetada pela sazonalidade, como também está 

sujeita a flutuações consequentes das variações sentidas ao longo da cadeia de valor (Listes e Dekker, 

2002). 

Tal como no mercado rent-a-car, o sucesso das empresas do setor do transporte aéreo está 

dependente da aproximação da procura e da oferta num contexto sujeito a flutuações nas condições 

do mercado. Assim, por forma a atingir os melhores resultados, as empresas devem adotar abordagens 

metodológicas apropriadas no seu processo de gestão de frotas (Dožić e Kalić, 2015). Estes autores 

propõem a construção de um modelo dividido em 3 fases: determinação da composição da frota, 

dimensionamento da frota e seleção do tipo de aparelho aéreo. O modelo proposto determina em 

primeiro lugar, com recurso a um sistema de lógica difusa, o mix de frota apropriado para servir as rotas 

consideradas, usando como inputs a procura dos passageiros e a distância entre aeroportos. Na 

segunda fase, é construído um algoritmo heurístico para determinar qual o número mínimo de 

aparelhos aéreos que a companhia deve ter em frota para cumprir um dado planeamento horário de 

voos e na terceira fase, os autores aplicam um método de swaps no apoio à decisão aquando da 

seleção do tipo de aparelho aéreo.  

4.1.2 – A Gestão de Frotas na Indústria Rent-a-Car 
 
Na indústria rent-a-car, o planeamento tático da frota é crítico para garantir o sucesso do negócio. Este 

processo deve garantir a disponibilidade das viaturas para o cliente, mantendo simultaneamente uma 

taxa elevada de utilização da frota; este estado pode ser atingido através da alocação correta da frota 

nas estações (Pachon et al., 2003). 

Segundo Pachon et al. (2006), um dos fatores mais interessantes e complexos no estudo da indústria 

de aluguer de viaturas é a sua flexibilidade, uma vez que frota é relativamente simples de movimentar, 

algo que permite a sua realocação estratégica para zonas onde seja necessária. 

Assim sendo, e tendo em conta as características da indústria rent-a-car, o estudo de Oliveira et al. 

(2016) refere que o processo de gestão de frota passa por um determinado conjunto de decisões 

cruciais para a definição do funcionamento do processo, sendo elas: 

1. Networking: Processo em que as estações de aluguer são agrupadas em zonas que partilham a 

mesma frota. Estas zonas têm uma gestão independente das outras zonas, existindo um conjunto 

de viaturas atribuído a cada zona que deverá ser partilhado entre as estações inseridas na mesma 

zona.  
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Dentro da mesma zona, a localização específica de uma viatura vai depender do seu estado em 

cada momento: se está alocada a uma reserva, se está parada numa das estações ou em se está 

manutenção numa oficina. Em última instância a viatura de uma zona pode encontrar-se noutra 

zona, sendo que esta situação acontece quando o cliente faz uma reserva numa zona e devolve a 

viatura noutra. 
 

2. Definição da frota: Genericamente, o mix e a dimensão da frota numa empresa rent-a-car é definido 

tendo em conta a posição estratégica da empresa e a sua disponibilidade para o investimento. A 

frota, constituída por diversos tipos de viaturas (divididos por grupos), está sujeita a ajustes 

operacionais, podendo o seu tamanho aumentar ou diminuir consoante a necessidade.  

A compra e venda de viaturas tem um papel extremamente importante nos lucros de uma empresa 

rent-a-car, sendo muito importante definir qual o processo de buy-back a acordar com as marcas. 

3. Utilização da frota: Um dos maiores custos incorridos pelas empresas rent-a-car está relacionado 

com a frota parada. O objetivo máximo destas empresas seria ter uma taxa de utilização de 100%, 

contudo, este objetivo é muito difícil de atingir considerando a flexibilidade dos processos de entrega 

e retoma das viaturas. Acresce que, nos momentos de acerto de frota entre zonas, seja um condutor 

da empresa ou um trailer a desempenhar essa função, a frota também está, tecnicamente, 

improdutiva. Embora fulcrais, estas transferências representam custos elevados, podendo estes ser 

reduzidos com a aplicação de métodos de planeamento apropriados. 

 

4. Escalonamento de viaturas e resposta às reservas: Uma das principais funções da gestão da 

frota consiste em atribuir viaturas específicas a reservas específicas. Devido às ligações entre a 

procura e a ocupação da frota, e a importância que a ocupação da frota tem para as empresas rent-

a-car, a decisão de aceitar ou rejeitar reservas é crucial para a gestão da frota. Apesar de algumas 

empresas decidirem aceitar reservas enquanto tiverem capacidade para o fazer, outras referem 

guardar capacidade em detrimento de reservas mais lucrativas. Este processo pode ser feito através 

da alteração dos preços ou simplesmente pela priorização heurística das reservas. 
 

5. Lidar com a incerteza: A procura é o elemento mais reconhecido e observado pelas empresas 

rent-a-car que decidem investir em sistemas de previsão da procura mais precisos. Apesar da 

procura ser um dos elementos que mais incerteza gera neste processo, é importante referir que a 

incerteza também pode ser encontrada noutros momentos ao longo da cadeia de valor. Os custos 

associados à aquisição e devolução de viaturas, a manutenção não planeada e as falhas nas 

retomas, são exemplos de como a incerteza é extremamente impactante no negócio. 

Estruturando a informação analisada, Oliveira et al.(2016) desenharam uma framework para o processo 

de gestão de frotas em rent-a-car, representada na Figura 6. 
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Figura 6 - Framework para a Gestão de Frota em Rent-a-Car. Adaptado de Oliveira et al. (2016) 

Na Figura 6, representam-se por blocos os subproblemas associados ao processo e os elos de ligação 

que demonstram as conexões existentes entre si. Decorrentes deste processo surgem diversos 

problemas, tanto ao nível da alocação da frota às estações, como ao nível da atribuição das viaturas 

às reservas. 

De acordo com Pachon et al. (2006), o problema da gestão de frotas em empresas rent-a-car, centra-

se na incorreta atribuição da frota às estações, visto apenas ser possível atribuir uma viatura a um 

cliente, se esta se encontrar disponível no local correto. Assim, os autores dividem o problema em 3 

partes:  

1. Agrupamento das estações, pelas quais a frota estará dividida, de acordo com a localização 

geográfica e com o histórico da procura;  

2. Planeamento estratégico da frota, que consiste em atribuir frota a cada grupo de estações; 

3. Planeamento tático da frota, onde se detalha quantos veículos de cada tipo são atribuídos a 

cada uma das estações dentro do grupo. 

Os autores preconizam que, através da aplicação de metodologias que garantam o correto 

desenvolvimento das 3 etapas anteriormente apresentadas, as empresas têm condições para alcançar 

melhores resultados nas suas iniciativas de gestão de frotas. 
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Dentro desta temática, podemos ainda analisar a abordagem de Fink e Reiners (2006), relativa ao 

problema da logística e gestão a curto-prazo das operações, em empresas rent-a-car. Na sua 

perspetiva, o problema da gestão de frotas é descrito como sendo um conjunto de decisões a curto-

prazo relativas ao transporte e atribuição de viaturas, tendo em conta uma dada taxa de utilização, 

mantendo igualmente um determinado nível de serviço.  

Após uma análise exaustiva das operações de rent-a-car, os autores propuseram uma solução baseada 

num modelo de otimização de fluxo que inclui aspetos práticos como: o planeamento de vários 

períodos, a definição da rede a nível do país e as relações específicas entre os diferentes tipos de 

viaturas.  

Relativamente ao processo de alocação de frota, os autores não recomendam que este seja feito 

centralmente, uma vez que a alocação centralizada de frota depende da disponibilização de informação 

altamente completa e precisa; para além desta recomendação, os autores desaconselham, igualmente, 

o planeamento local das transferências de viaturas, já que este pode levar a um desaproveitamento e 

descoordenação dos vários recursos disponíveis. Nestes casos, a única solução para evitar as 

transferências locais está em implementar um método de planeamento logístico eficiente, que sirva as 

estações com as viaturas necessárias para permitir disponibilidade total da oferta ao longo do dia.  

Do ponto de vista organizacional, os autores consideram que a informação é obtida através de duas 

fontes distintas: os clientes e o staff, pelo que, devem criar-se incentivos para que a informação 

empírica, obtida através destas fontes, se transforme em informação real, sustentada em dados 

concretos, a integrar nos sistemas de informação da empresa, para que sirva de base para o 

planeamento do ano seguinte. 

4.2 – O Problema do Dimensionamento e Alocação de Frotas 

Atualmente, as empresas estão cada vez mais interessadas numa gestão de frotas profissional, que 

garanta uma maior flexibilidade e produtividade, contribuindo igualmente para a redução de custos 

operacionais, sendo este último ponto fundamental nas tomadas de decisão relativas às soluções a 

adotar (Costa, 2017).  

Muitas empresas decidem variar a dimensão da sua frota, através da aquisição ou venda de viaturas 

em momentos chave da sua operação, por forma a potenciar a sua total resposta à procura dos clientes, 

sem que o excesso de frota acarrete elevados custos de oportunidade. 

A revisão bibliográfica  da gestão de frotas direciona-nos para diversos focos, contudo, devido à sua 

relevância para o caso de estudo em análise, aprofundou-se o estudo do problema do 

dimensionamento e alocação de frota, também conhecido como FSAP (em inglês, fleet sizing and 

allocation problem).  
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O FSAP é caracterizado por duas partes: o problema de dimensionamento de frota, que consiste em 

determinar o número unidades de transporte5 que otimiza o balanceamento entre o nível de serviço e 

os custos de comprar e manter as mesmas unidades de transporte; e o problema de alocação, que 

está relacionado com o processo de redistribuir as unidades de transporte pelas zonas de ação para 

corresponder à procura futura (Köchel et al., 2003). 

Um dos primeiros estudos a abordar a interação entre as decisões relacionadas com o 

dimensionamento da frota e as decisões relacionadas com alocação da mesma, foi conduzido por 

Beaujon e Turnquist (1991) onde afirmam que a capacidade de um sistema transporte é diretamente 

proporcional ao número de veículos disponível.  

Por sua vez, a determinação do número ótimo de veículos para um dado sistema, depende do trade-

off entre os custos associados à manutenção dos veículos adquiridos e os custos potenciais associados 

à procura insatisfeita. A satisfação da procura está dependente da frota de veículos disponível para o 

serviço numa dada altura. Assim, sendo a procura variável de zona para zona, o balanceamento desta 

variação está dependente da estratégia de redistribuição de frota da empresa. 

 

Köchel (1997) apresenta uma solução para o problema da alocação de frota, mas não atinge a 

otimalidade, sendo apenas uma aproximação devido às várias limitações apresentadas no modelo: o 

tempo é considerado como uma variável discreta, i.e., apenas se analisam períodos fixos; na resolução 

do problema, dividiu-se o mesmo em módulos assumidos como independentes, mas que na realidade 

não seriam; por fim, os autores referem que na realidade as funções dos custos não apresentariam um 

comportamento linear, recomendando o uso de algoritmos genéticos como a melhor abordagem para 

contornar essa limitação. 

4.2.1 – O Problema do Dimensionamento e Alocação de Frotas em Setores de 

Transporte  

Abara (1989) e Hane et al. (1995), viram os seus estudos associados ao problema de alocação de 

frotas na indústria do transporte aéreo servir de base para tantos outros que se seguiram. Ambos os 

estudos formularam e desenvolveram abordagens lineares de resolução para o FAP, por forma a que 

a função objetivo possa tomar uma variedade de formas. 

Sherali et al. (2006), apresenta no seu estudo um tutorial acerca dos modelos e abordagens que podem 

ser aplicadas na resolução do problema da alocação da frota (FAP) no transporte aéreo, incluindo: a 

integração do FAP com outros processos de decisão tais como o schedulling e o desenho de rotas; a 

proposta de soluções que incluam considerações adicionais, tais como a definição de itinerários tendo 

por base previsões da procura, ou a investigação acerca da eficiência de procedimentos de busca 

aleatórios; finalmente, é apresentada a análise de mecanismos dinâmicos de atribuição de frota. 

                                                      
5 Uma unidade de transporte é um elemento que circula em rede, transportando pessoas ou bens, dependente de 
requisitos de clientes. O termo pode referir-se tanto a unidades reutilizáveis como contentores, ou a unidades mais 
tradicionais como carros ou aviões (El-Ashry, 2007). 
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O problema da alocação de dispositivos aéreos foi também alvo de estudo por Li e Tan (2013), que 

centraram a sua investigação no desenvolvimento de um modelo de alocação cuja função objetivo se 

concentra na maximização do lucro, considerando os diferentes tipos de voo e de dispositivos 

disponíveis em frota nas diferentes áreas de transporte aéreo. O modelo construído foi um algoritmo 

genético que adapta dinamicamente a probabilidade dos operadores de cruzamento e da mutação, 

com um ritmo de otimização acelerado. A investigação demonstrou que o algoritmo conseguiu produzir 

soluções de uma forma prática e célere, demonstrando a capacidade de aumentar a eficiência da 

alocação da frota aérea em estudo. 

Ainda no contexto do transporte aéreo, Anorga (2000) refere no seu estudo, que a Universidade de 

Genebra conduziu diversas investigações com o intuito de testar novas metodologias de resolução do 

FAP. Esta investigação teve por base a análise da aplicação de algoritmos de busca e algoritmos 

genéticos, a problemas de alocação da frota aérea no contexto das operações da Swissair. 

Um dos setores que também aborda o problema de atribuição de frota é o do transporte em vagões 

ferroviários. Neste contexto, o foco das operações reside em controlar o transporte em vazio, passando 

o processo por decidir qual a distribuição de vagões/contentores a enviar vazios, por forma a satisfazer 

as necessidades de espaço das encomendas dos clientes. 

Dos estudos relacionados com este setor, podem ser identificados vários paralelismos com o mercado 

rent-a-car, uma vez que a mobilidade e flexibilidade dos veículos são semelhantes. Uma peculiaridade 

do mercado rent-a-car é que todas as suas reservas devem ser cumpridas a tempo não havendo a 

possibilidade de criar reservas em atraso. 

O setor do transporte em vagões ferroviários conta com uma extensa variedade de estudos no que diz 

respeito à problemática relacionada com o dimensionamento da frota integrado com as decisões do 

transporte em vazio. Sayarshad e Tavakkoli-Moghaddam (2010), propõem a formulação de um 

procedimento de otimização para o dimensionamento e alocação de uma frota de vagões ferroviários 

sob procura estocástica.  

Os autores sugerem a criação de um modelo de otimização estocástica que acreditam ser capaz de 

identificar o número ótimo de vagões vazios a enviar para corresponder à procura num dado momento, 

permitindo simultaneamente a otimização dos custos de aquisição dos vagões.  

Klosterhalfen et al. (2014) iniciam o seu estudo contrariando o paradigma existente no setor de que 

compensaria sempre mais adquirir um vagão/contentor ferroviário do que alugar, desde que o período 

de utilização fosse extenso o suficiente.  

Uma vez que o período de amortização do investimento da compra de um vagão ronda os 10 anos, 

este paradigma revela-se, muitas vezes, enganador. Por forma a garantir uma melhor gestão das 

operações, os autores creem ser necessário um estudo da otimização da estrutura (tipo de vagões a 

comprar) e do dimensionamento (número de vagões a comprar) da frota. 
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No estudo descrito, desenvolveu-se um modelo dividido em duas fases, que permite determinar a 

estrutura e dimensão ótimas num contexto de procura e tempos de deslocação incertos. Na primeira, 

usando um modelo de programação linear inteira, determina-se a estrutura ideal da frota através da 

minimização dos custos diretos da substituição dos vagões, considerando restrições de disponibilidade, 

capacidade e número máximo de tipos de vagões em utilização. Na segunda fase, as incertezas são 

tidas em conta e aplicadas no desenvolvimento de uma heurística baseada numa aproximação da teoria 

de inventários, devolvendo uma solução para o dimensionamento da frota. 

4.2.2 – O Problema do Dimensionamento e Alocação de Frotas na Indústria Rent-a-Car 

Um dos principais desafios da indústria rent-a-car passa por endereçar duas questões críticas: 

“Quantas viaturas devem estar disponíveis em frota?” e “Onde devem ser alocadas as viaturas?”. 

Carroll e Grimes (1995) desenvolveram um estudo, no seio de uma das maiores empresas de aluguer 

de viaturas do mundo, a Hertz, onde investigaram qual a metodologia usada na empresa que garante 

a resposta às duas questões apresentadas. Para os autores, a decisão que se relaciona com o número 

de viaturas que devem ser mantidas numa determinada estação ou zona a cada momento, é 

fundamental para o sucesso das operações de aluguer. Esta decisão está comprometida por três 

grandes fatores: a estrutura dos contratos de compra às marcas, o processo de revenda após o período 

máximo de permanência em frota expirar e a necessidade de responder à procura por categorias 

específicas de viaturas. 

A procura dos clientes por diferentes categorias de viaturas nem sempre corresponde ao mix de 

viaturas que traria um menor custo para a empresa. Assim, a capacidade de responder aos requisitos 

da procura deve ser balanceada com os custos fixos e de manutenção. 

Neste estudo é revelado que a grande maioria das empresas preconiza um sistema de planeamento 

de frota que funciona através da otimização de determinados aspetos:  

• Utilização: a percentagem da frota on rent, isto é, alocadas a alugueres de clientes, por mês; 

• Tundowns: o número esperado de clientes que não efetivam a sua reserva; 

• Custos das Viaturas: incluem os custos fixos, tais como a depreciação e os juros, e os custos 

de manutenção, necessários para assegurar a qualidade da frota durante o seu período útil de 

aluguer. 

No final do seu estudo, Carroll e Grimes (1995), indicam de que forma a Hertz tem vindo a melhorar o 

seu planeamento da frota e gestão da procura através do uso de sistemas de programação não linear 

e de simulação. Baseada nestes métodos, a empresa criou e integrou um sistema, que suporta as 

decisões em 4 eixos de atuação: o planeamento da frota no longo prazo, a alocação da frota no curto 

prazo, a gestão do lucro e a oferta de produtos, tendo por base o custo marginal associado à sua 

disponibilização. 
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Li e Tao (2010) centraram o seu estudo na determinação do tamanho ótimo e politica de transferência 

de frota, numa empresa rent-a-car responsável por servir apenas duas cidades. Neste estudo, a 

empresa oferecia dois tipos de serviço: o serviço de viagem única, em que os clientes levantam a 

viatura numa estação e devolvem noutra, provocando um desequilíbrio na frota; e o serviço de viagem 

de ida e volta, em que os clientes levantam e devolvem a viatura na mesma estação.  

Tendo em consideração este desequilíbrio na frota provocado pelas viagens únicas, o planeamento 

deve considerar se é necessário transferir viaturas de uma estação para a outra. Assim, os autores 

exploraram uma solução baseada na programação linear, dividida em duas fases, em que determinam 

a dimensão ótima da frota na primeira fase, e a política de transferência entre estações na segunda. A 

formulação do problema incluiu o fator de vendas perdidas, custos de transferência, e a procura 

associada a viagens únicas e de ida e volta. No final do seu estudo, os autores propõem uma solução 

heurística para a determinação da dimensão ótima da frota que, após um estudo numérico, revelou 

funcionar corretamente; contudo, se esta solução não for combinada com uma política de transferência 

apropriada, a sua performance pode deteriorar-se drasticamente, mesmo com a dimensão de frota 

otimizada.  

You e Hsieh (2014) analisam um caso de estudo onde consideram uma empresa com múltiplas 

estações, onde em cada uma dessas estações existem múltiplos tipos de viaturas disponíveis para 

aluguer. Assume-se ainda que n-1 tipos de viaturas são devolvidos em estações diferentes da estação 

de origem e apenas 1 tipo de viatura é entregue na estação onde originalmente foi levantada. Tendo 

em conta estas assunções, os autores desenvolvem um modelo de programação não-linear, baseado 

na estrutura do algoritmo genético. As contribuições primárias deste modelo são: a inclusão da procura 

variável no tempo e de múltiplas estações. A principal limitação está no facto do modelo apenas 

considerar alugueres com a duração de um dia. O resultado final mostra: como adaptar a frota a 

mudanças na procura e qual a dimensão da frota que deve ser mantida quando os custos de 

transferência se alteram.  
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4.3 – Seleção da Abordagem de Resolução a Aplicar 

Abordando novamente os casos de estudo previamente analisados, é possível fazer a ligação entre as 

características do problema em estudo, a indústria em que o mesmo se insere e a abordagem 

selecionada para o desenvolvimento da solução, tal como se apresenta na Tabela 2. 

Tabela 2 - Análise das Metodologias Aplicadas nos Casos de Estudo Abordados na Revisão Bibliográfica 

Da análise da Tabela 2, verifica-se que, de uma forma geral, os autores se dividem no que toca à 

escolha entre abordagens lineares e não lineares. 

Analisando as abordagens lineares, os autores destacam o modelo da programação dinâmica, uma 

ferramenta matemática que consiste no desenvolvimento de um procedimento sistemático para a 

determinação da combinação ótima de decisões interrelacionadas. Este modelo baseia-se na divisão 

recursiva de um problema em subproblemas mais simples, conforme afirmado no princípio de Bellman 

(1957): “a subpolítica de uma política ótima é, ela mesma, ótima”. 

A programação dinâmica, bem como as abordagens lineares na generalidade, apresenta a vantagem 

de determinar o máximo, ou mínimo absoluto de um dado problema, evitando resultados locais ou 

relativos.  

Caso de Estudo Problema Indústria Abordagem de Resolução 

Carroll e Grimes 
(1995) 

Dimensionamento e 
Alocação da Frota 

Rent-a-Car 
Sistema de Programação Não Linear e 

Simulação 

Köchel (1997) Alocação de Frota Genérica Método do Algoritmo Genético 

Pachon et al. 
(2006) 

Mix, Dimensionamento e 
Alocação da Frota nas 

Estações 
Rent-a-Car 

Programação Linear para o 
mix/dimensionamento e Método de 

Decomposição para a alocação da frota 

Sherali et al. (2006) 
Alocação e Schedulling 

da Frota 
Transporte 

Aéreo 
Modelo de Programação Dinâmica 

Li e Tao (2010) 
Dimensionamento e 

Política de Transferência 
da Frota 

Rent-a-Car Modelo de Programação Dinâmica 

Li e Tan (2013) Alocação da Frota Transporte 
Aéreo Método do Algoritmo Genético 

Klosterhalfen et al. 
(2014) 

Determinação da 
Estrutura e 

Dimensionamento da 
Frota  

Transporte 
Ferroviário 

Programação Linear Inteira para a 
determinação da estrutura e Heurística 

para o dimensionamento da frota 

You e Hsieh (2014) 
Dimensionamento e 
Alocação da Frota 

(considerando potenciais 
alterações nos custos) 

Rent-a-Car Método Híbrido do Algoritmo Genético 

Dožić e Kalić 
(2015) 

Mix, Dimensionamento e 
Atribuição de Frota a 

Reservas 
Transporte 

Aéreo 
Sistema de Lógica Difusa para o mix da 
frota, Heurística para dimensionamento 
e Método de Swaps para a alocação da 

frota às reservas 
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Para além do anteriormente referido, a programação dinâmica permite a transformação de um único 

problema com 𝑛 dimensões, em 𝑛 problemas unidimensionais, podendo resolver cada problema 

isoladamente. Esta propriedade do modelo da programação dinâmica permite desdobrar um problema 

complexo, em vários problemas mais simples, simplificando a sua resolução (Cooper e Cooper, 1981). 

Cooper e Cooper (1981) esclarecem que, apesar de garantir soluções ótimas para problemas de 

otimização, a programação dinâmica apresenta igualmente algumas limitações, sendo a principal a 

dimensionalidade do espaço dos estados do problema. Isto significa que, se existirem mais de duas ou 

três variáveis de estado para um dado problema, podem ocorrer inconformidades relacionadas com o 

processamento da informação, bem como um aumento do tempo necessário para proceder à 

computação do modelo. 

Mais do que as limitações particulares da programação dinâmica, as abordagens lineares apresentam,  

na sua generalidade, entraves, quando aplicadas a determinados casos, entre eles: 

• Linearidade: O requisito primário da programação linear é que todas as funções incluídas no 

modelo sejam, também elas, lineares. Contudo, em situações reais, muitos dos problemas 

empresariais e industriais não são naturalmente lineares; ou seja, problemas em que mudanças 

no output, não são proporcionais às mudanças no input. 

• Objetivo Singular: A programação linear considera um único objetivo no seu modelo, isto é, 

uma única maximização ou minimização. Contudo, na atual dinâmica empresarial, raramente 

existe um objetivo único para os problemas de uma dada organização. 

• Parâmetros Constantes e Determinísticos: Tal como referido anteriormente, a programação 

linear exige que os seus coeficientes sejam conhecidos deterministicamente e que sejam 

constantes. Devido a esta limitação, muitos dos problemas com coeficientes probabilísticos ou 

estocásticos, como por exemplo problemas com procura dinâmica, não podem ser 

considerados (Bazaraa et al., 1990).  

Para além do já referido, de uma forma global, a computação de soluções ótimas é difícil de realizar na 

maior parte dos problemas de otimização que surgem na comunidade científica. Aliás, na prática, a 

grande maioria das empresas fica satisfeita com uma solução “boa”, obtida de forma ágil.  

Estas soluções, podem ser obtidas através de algoritmos não exatos, as meta-heurísticas, que 

providenciam soluções “aceitáveis”, num período de tempo razoável, e permitem a resolução de 

problemas complexos ligados à ciência e engenharia (Talbi, 2009).  

Neste contexto surgem as alternativas adotadas por alguns dos autores dos casos de estudo 

previamente analisados. Dentro das abordagens não-lineares, o método mais amplamente utilizado 

nos casos de estudo considerados foi o do algoritmo genético. 
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A popularidade do algoritmo genético dentro da comunidade científica deve-se ao facto de este 

representar uma alternativa de busca de soluções de simples implementação, conseguindo através de 

um conceito de fácil compreensão, garantir sempre a obtenção de uma boa solução, num espaço de 

tempo relativamente curto, mesmo para os problemas mais extensos e complexos. 

Os algoritmos genéticos representam técnicas de busca e otimização que visam encontrar soluções 

através de um método análogo ao processo de evolução encontrado nos sistemas biológicos. De facto, 

o seu reconhecimento teve origem no sucesso da aplicação destes conceitos observado no contexto 

biológico. Estes algoritmos destacam-se pela sua capacidade de processar problemas complexos, com 

espaços de busca extremamente extensos, navegando através deles, procurando soluções 

normalmente difíceis de identificar (Panchal, 2015).  

Tendo em consideração esta análise, a próxima etapa para proceder à seleção da abordagem de 

resolução, passa por identificar qual dos métodos melhor se adapta ao problema da Empresa Z. 

O problema apresentado pela Empresa Z apresenta variáveis que não são estáticas, e que podem 

variar ao longo do tempo, consoante as mudanças que possam ocorrer no contexto da indústria. Por 

exemplo, variáveis consideradas no problema tais como: a procura, o mix da frota, as tipologias de 

viaturas, ou as zonas de atuação, podem alterar ao longo do tempo, uma vez que a indústria rent-a-car 

se encontra em constante mudança, sendo altamente influenciada por mudanças noutras áreas 

adjacentes, como a aviação ou o turismo. 

Para além do anteriormente referido, um dos requisitos da Empresa Z visou que a abordagem de 

resolução devolvesse resultados satisfatórios num curto espaço de tempo e que fosse de simples 

adaptação, caso surgisse a necessidade de alterar os parâmetros colocados no modelo. 

Conjugando a análise das duas abordagens habitualmente mais usadas na comunidade científica para 

a resolução de problemas de dimensionamento e alocação de frota, com as características e 

necessidades apresentadas pelo problema da Empresa Z, optou por se avançar com a abordagem do 

algoritmo genético para a geração de soluções. 

Por forma a explorar o potencial desta abordagem, decidiu-se igualmente criar uma análise de cenários, 

onde se irá testar o desempenho de diferentes operadores do algoritmo genético, quando aplicados a 

este problema específico.  
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4.4 – Estudo da Abordagem de Resolução Selecionada 

Analisando os casos apresentados pela comunidade científica relacionados com a problemática da 

gestão de frotas, constata-se uma tendência comum no que toca ao desenvolvimento de soluções. Em 

todos os casos analisados, os autores propuseram a formulação de modelos matemáticos, apoiando-

se em ferramentas heurísticas para desenvolver as soluções. 

Após a análise realizada na secção 4.2, e a subsequente escolha da abordagem de resolução a aplicar 

ao problema da Empresa Z, a presente secção foca-se no estudo aprofundado da abordagem 

selecionada, o algoritmo genético. 

Numa primeira instância será apresentada a metodologia do GA, tal como está referenciada na 

literatura analisada. Seguidamente, serão apresentadas as alternativas existentes para a construção 

do algoritmo genético, sendo o mesmo composto por diversos operadores, cuja função consiste em 

alterar o conjunto inicial de soluções, em soluções progressivamente melhores.  

Para cada um dos operadores existem inúmeros métodos de construção do GA, pelo que, numa última 

instância, apresenta-se um conjunto dos mais populares métodos, por forma a, posteriormente, 

proceder à sua seleção. 

4.4.1 – Introdução ao Algoritmo Genético 

 
O Algoritmo Genético (GA) é uma meta-heurística de procura de soluções para problemas de 

otimização, originalmente motivada pelo princípio da evolução através da seleção genética proposto 

por Charles Darwin. Este tipo de algoritmo pode ser enquadrado no grupo dos algoritmos 

evolucionários, uma classe de métodos de otimização probabilística inspirada em princípios de 

evolução orgânica (Beyer et al., 2002). 

Cada GA atua sobre uma população de cromossomas artificiais constituídos por um alfabeto finito 

(geralmente binário), representando cada cromossoma uma solução, possuindo cada uma um fitness, 

um número real que mede a qualidade da solução relativamente à sua adequação a um problema 

particular (McCall, 2005). 

O GA é caracterizado por dois processos: o primeiro consiste na seleção de “indivíduos” para a criação 

da próxima geração; o segundo foca-se na manipulação dos “indivíduos” selecionados através de 

cruzamentos e mutações. O mecanismo de seleção determina quais os “indivíduos” a escolher para a 

reprodução e qual a dimensão da descendência a produzir. O principal fundamento da estratégia de 

seleção é: quão melhor for o “individuo”, maior será a probabilidade de este se tornar “pai” (Garg et al., 

2014). 
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De uma forma sucinta, o algoritmo genético representa um método que visa traduzir potenciais soluções 

em estruturas numéricas, análogas a cromossomas, que serão sujeitas a um conjunto de operações 

de seleção e modificação, para que, após algumas iterações, convirjam para a combinação que 

representará a melhor solução atingível, num espaço de tempo finito, previamente determinado. 

Na sua publicação, Mitchell (1998) apresenta as diferentes operações a aplicar aquando do 

desenvolvimento de um GA ligado a um problema de otimização: 

1. Inicialização: Os algoritmos genéticos iniciam-se com a geração aleatória de uma população 

de cromossomas. O tamanho da população depende da natureza do problema e contém 

diversas soluções possíveis. 

2. Seleção: Da população inicial, cada cromossoma é classificado segundo o seu fitness, por 

forma a, de seguida, se selecionarem os cromossomas “pais” que seguirão para a próxima 

etapa. Os cromossomas escolhidos são os que revelarem ter o melhor fitness. 

3. Cruzamento: Efetuada a seleção dos cromossomas, a etapa seguinte consiste em cruzar os 

dois cromossomas previamente selecionados por forma gerar um ou dois cromossomas 

descendentes. De seguida, os novos cromossomas são inseridos na população, eliminando 

cromossomas com menor fitness por forma a ganhar espaço para melhores soluções. 

4. Mutação: Por forma a garantir a manutenção da diversidade genética de uma geração de 

cromossomas para seguinte, a sequência dos cromossomas pode ser alterada e/ou 

reorganizada através do operador da mutação. 

5. Substituição: Uma vez finalizado o processo, a nova geração de cromossomas pode ser 

utilizada para correr novamente o algoritmo, tendo em vista a origem de novas, e possivelmente 

melhores, soluções para o problema. 

O método do algoritmo genético, bem como outros algoritmos associados à computação evolucionária, 

tem vindo a tornar-se a solução mais usualmente aplicada aos problemas complexos que surgem no 

âmbito real de diversas indústrias. 

No seu estudo, Fogel (1997) apresenta as principais vantagens associadas à aplicação de métodos 

evolucionários, grupo onde se insere o método do algoritmo genético: 

• Simplicidade Concetual: Uma das principais vantagens destes algoritmos é que partem de 

um conceito simples, o que permite que este possa ser aplicado à grande maioria dos 

problemas. A eficácia de um algoritmo evolucionário está apenas dependente da interação 

entre os operadores da seleção, do cruzamento e da mutação, quando aplicados a uma dada 

população, sob determinadas condições de inicialização. Esta dependência garante a liberdade 

ao operador humano para que consiga adaptar o algoritmo a qualquer problema que lhe seja 

apresentado; 
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• Desempenho na Aplicação a Problemas Reais: Muitos dos problemas do mundo real 

impõem restrições não-lineares, envolvem condições variáveis, ou incluem outras variantes 

que não vão ao encontro dos pré-requisitos impostos pelas técnicas mais tradicionais de 

otimização.  

No caso dos algoritmos evolucionários, todas as limitações acima apresentadas não se 

aplicam, uma vez que estes algoritmos permitem a incorporação de restrições não-lineares e 

arbitrárias. Quanto à função objetivo, os algoritmos evolucionários permitem que qualquer 

função possa ser utilizada para determinar a adequação de diferentes soluções, garantindo um 

melhor desempenho das soluções obtidas para problemas mais complexos; 

• Paralelismo: A avaliação de soluções nos algoritmos evolutivos, pode ser efetuada em 

paralelo, sendo que apenas a seleção (que requer, no mínimo, uma competição entre dois 

candidatos), necessita de algum processamento em série. Como consequência, o tempo de 

processamento necessário para aplicação destes métodos é inversamente proporcional ao 

número de processadores disponíveis para a computação do algoritmo; 

• Robustez Perante Alterações Dinâmicas: Os métodos tradicionais de otimização não são 

robustos quando sujeitos a alterações no meio e, muitas vezes, requerem uma reinicialização 

completa para que possam originar uma solução (e.g.: programação dinâmica). Em contraste, 

os algoritmos evolucionários podem ser utilizados para adaptar soluções a quaisquer 

mudanças que ocorram. A população disponível serve como base para dar continuidade à 

melhoria das soluções e, na grande maioria dos casos, não é necessário, nem aconselhável, 

reiniciar a população aleatoriamente. 

Pushpendra e Prajapati (2012) afirmam que, apesar de muito explorados e elogiados pela comunidade 

científica, os algoritmos genéticos apresentam algumas limitações, quando comparados com outros 

algoritmos de otimização, entre elas: 

• Encontrar a solução de problemas com um elevado grau de complexidade requer, na grande 

maioria das vezes, a implementação de funções de fitness extremamente extensas, sendo que, 

quando aplicado em casos reais, o algoritmo pode demorar desde uma hora até vários dias, 

para que consiga completar a simulação; 

• Quando a operação é feita sobre dados dinâmicos, os genomas podem convergir para soluções 

que mais tarde podem já não ser válidas, podendo, nestes casos, ser tomadas diversas 

medidas de prevenção, como por exemplo aumentar a probabilidade da mutação quando a 

qualidade da solução começar a diminuir. 
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4.4.2 – A Metodologia do Algoritmo Genético 

O algoritmo genético, tal como introduzido na secção anterior, é um método que parte de uma 

população inicial de soluções que, ao longo do seu processo evolutivo, serão sujeitas a várias fases de 

modificação genética semelhantes às observadas pela biologia evolutiva. O método culmina com a 

seleção do melhor indivíduo da população, quando forem atingidas as condições de término 

previamente estabelecidas.  

O processo de busca de soluções inerente ao método do algoritmo genético é composto por diversos 

pontos de decisão, podendo estes ser traduzidos no fluxograma apresentado na Figura 7. 

 

Figura 7 - Fluxograma do Método do Algoritmo Genético. Adaptado de Eiben e Smith (2015) 

A população inicial, gerada aleatoriamente, é composta por um conjunto de cromossomas, podendo 

ter a dimensão que se pretender. Nesta abordagem, cada solução corresponde a um dos cromossomas 

da população e, tal como nas teorias evolutivas, deve ser classificado consoante a sua qualidade dentro 

do grupo.  

A qualidade de cada solução será definida através da função de fitness, uma função que atribuirá uma 

classificação a cada cromossoma, consoante a performance que este demonstrar quando sujeito à 

função objetivo do problema, previamente definida. 

Tendo classificado os cromossomas consoante o seu desempenho, a fase seguinte consiste em aplicar 

um operador de seleção que indique quais serão os cromossomas que deverão ser selecionados para 

integrar a fase do cruzamento que dará origem a novos candidatos. 

A seleção é uma etapa extremamente importante para a convergência do algoritmo genético, uma vez 

que a escolha de bons cromossomas “pais”, conduzirá o algoritmo a gerar indivíduos que representarão 

melhores soluções.  
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Contudo, devem ser tomadas precauções para que soluções com um fitness muito elevado não 

consigam dominar a população durante muitas gerações, uma vez que este acontecimento levaria a 

que as soluções se aproximassem demasiado umas das outras, reduzindo o espaço de soluções e, 

consequentemente, levando à perda de diversidade.  

Assim, o método escolhido para a seleção terá um grande impacto na convergência das soluções, e 

deve ser selecionado por forma evitar a convergência prematura do espaço de soluções. 

Após a seleção dos progenitores, segue-se a geração da descendência, através da aplicação do 

operador de cruzamento, cuja função consiste em criar novos indivíduos, a partir da combinação do 

material genético de indivíduos da população anterior. 

O cruzamento é um operador que possui a capacidade de gerar, promover e justapor os alelos que irão 

formar o melhor cromossoma que o algoritmo terá a capacidade de produzir. Este operador conserva 

a informação genética dos cromossomas, ao contrário da mutação que tem como principal função a 

alteração da informação original. Assim, quando os cromossomas cruzados são semelhantes, a sua 

capacidade de gerar elementos diversificados para a nova geração diminui (Man, 1996). 

Desta forma, de modo, a prevenir a convergência prematura do algoritmo, é necessário garantir que é 

introduzida nova informação genética, usando para isso o operador da mutação.  

Sendo a mutação um operador divergente, é importante garantir que esta não é aplicada com a mesma 

frequência dos outros operadores, podendo o algoritmo incorrer no risco de divergir demasiado face à 

solução ideal. Assim, deve ser definida uma probabilidade de ocorrência, que garanta que o operador 

da mutação acrescenta valor através da introdução de variabilidade genética, sem comprometer a 

convergência da solução.  

A probabilidade ou grau de mutação deve ser sempre adaptada ao problema em questão, contudo, no 

seu estudo, Grefenstette (1986) concluiu que, para a generalidade dos problemas com populações 

pequenas, o grau de mutação nunca deverá ser superior a 0,05.  

Por fim, uma vez criada a nova descendência, esta irá originar a nova população. Caso as condições 

de fim tenham sido atingidas, o algoritmo termina o seu ciclo, e a solução do problema é encontrada 

no grupo de indivíduos contidos nesta última população originada; caso contrário, esta nova população 

passará então a servir de base para um novo ciclo do algoritmo, onde se iniciará um novo processo de 

transformação e busca de soluções. 
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4.4.3 – Os Operadores do Algoritmo Genético 

Para cada uma das etapas do algoritmo genético, apresentadas na Figura 7, existem operadores 

específicos, já detalhados na secção anterior. 

Cada operador exerce uma função específica no processo de busca de soluções do algoritmo, contudo, 

os operadores podem originar diferentes resultados, consoante o método escolhido para a 

implementação de cada um.  

Tanto para o operador da seleção, como para o operador do cruzamento e da mutação, existem 

inúmeros métodos de execução, querendo isto dizer que, a escolha do método é de elevada 

importância no que toca ao desempenho do respetivo operador e, consequentemente, do algoritmo 

propriamente dito. 

Assim, para cada um dos operadores previamente mencionados, serão analisados alguns dos métodos 

mais comumente utilizados, para que, nas próximas fases de desenvolvimento, seja possível identificar 

qual, ou quais, dos métodos deverão ser incluídos no desenvolvimento do algoritmo. 

Para além desta análise, considerou-se interessante estudar outra característica do algoritmo genético, 

que tem gerado muita discussão na comunidade científica quanto à sua verdadeira influência no 

processo de geração de soluções – a condição do elitismo. 

A discussão deste tema baseia-se no facto de, por um lado, o elitismo ter como principal objetivo 

permitir que as melhores soluções sejam “guardadas” de iteração para iteração, mas por outro ter o   

poder de gerar perda de diversidade genética, já que a fixação de soluções pode, eventualmente, levar 

à estagnação do pool genético após algumas iterações. 

4.4.3.1 – Operador da Seleção 

Relativamente ao operador da seleção, Jebari e Madiafi (2013) apresentaram alguns dos métodos de 

seleção mais aplicados na construção de algoritmos genéticos. Os autores referem ainda que os 

métodos de seleção se dividem em duas grandes categorias: métodos proporcionais e elitistas, em que 

o primeiro usa uma probabilidade de seleção proporcional ao fitness dos indivíduos, e o segundo 

seleciona apenas os melhores candidatos. 

Tendo em consideração a informação apresentada, de seguida, são analisados três diferentes métodos 

de seleção: 

• Método da Roleta: Neste método os cromossomas são selecionados de acordo o seu 

desempenho, ou seja, cada indivíduo 𝑖, inserido numa população com 𝑛 indivíduos, tem uma 

probabilidade ser selecionado 𝑝(𝑖) proporcional ao seu fitness 𝑓(𝑖), sendo essa probabilidade definida 

pela equação: 

𝑝(𝑖) =  
𝑓(𝑖)

∑ 𝑓(𝑗)𝑛
𝑗=1

                                                   (4.4.3.1.1) 
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Podemos visualizar este método de seleção como um jogo da roleta, dividido em 𝑛 partes, onde cada 

parte simboliza cada um dos candidatos e tem o seu tamanho definido pela probabilidade de seleção 

calculada previamente através da equação 4.4.3.1.1.   

Uma das grandes desvantagens deste método está no risco que este apresenta de potenciar a 

convergência prematura do algoritmo, devido à possível presença de um indivíduo dominante, que será 

sempre selecionado como progenitor. 

• Método do Rank: Este método é muito semelhante ao método da roleta, contudo pretende, em 

parte, eliminar o elitismo que o método anterior apresenta, uma vez que os cromossomas não são 

selecionados de acordo com o seu fitness, mas sim de acordo com um ranking que lhes é atribuído.  

O rank 𝑛 deve ser atribuído ao melhor indivíduo, e o pior recebe o rank 1. Assim, baseado no seu rank, 

cada indivíduo 𝑖, inserido numa população com 𝑛 indivíduos, tem uma probabilidade ser selecionado 

𝑝(𝑖), sendo essa probabilidade definida pela equação: 

𝑝(𝑖) =  
𝑟𝑎𝑛𝑘(𝑖)×2

𝑛 × (𝑛+1)
                                                       (4.4.3.1.2) 

A seleção dos indivíduos é conduzida de forma homóloga ao método da roleta, mas utilizando os 

valores da equação 4.4.3.1.2. 

• Método do Torneio: Este método conduz-se em duas etapas: na primeira selecionam-se 

aleatoriamente dois cromossomas da população em que estes se inserem, tendo todos os 

cromossomas uma probabilidade uniforme de seleção; na segunda analisa-se o fitness dos dois 

candidatos e seleciona-se aquele com melhor desempenho. 

Por forma a analisar qual dos métodos conseguiria garantir o melhor desempenho do algoritmo, Jebari 

e Madiafi (2013), conduzem no seu estudo uma análise da performance relativa de cada um dos 

métodos, usando um conjunto de quatro funções de referência. 

Dessa análise foi possível identificar, que dos três métodos apresentados, o método do torneio foi o 

que, em todos os cenários testados, apresentou melhores resultados. O método com o segundo melhor 

desempenho foi o do rank, tendo um desempenho idêntico ao do método do torneio em dois dos quatro 

cenários analisados. O método com o pior desempenho foi o da roleta, alcançando os resultados mais 

baixos em todos os cenários analisados. 

4.4.3.2 – Operador do Cruzamento 

O operador do cruzamento tem como principal objetivo combinar os cromossomas previamente 

selecionados por forma a gerar novos indivíduos, para a nova geração. A divisão dos cromossomas 

pode ser feita através de um, dois, ou múltiplos pontos de cruzamento que correspondem 

respetivamente aos métodos one-point crossover, two-point crossover e uniform crossover.  
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Nos métodos one e two-point crossover, os pontos de cruzamento são escolhidos aleatoriamente e, 

após essa seleção, escolhe-se um dos segmentos para trocar entre os dois cromossomas “pais”, 

gerando dois novos cromossomas.  

No método do uniform crossover os cromossomas são “quebrados” na totalidade, isolando os seus 

genes. Cada gene, é posteriormente intercambiado entre progenitores, com uma probabilidade fixa de 

ocorrência, geralmente 0,5. 

4.4.3.3 – Operador da Mutação 

Por forma a prevenir a estagnação genética de uma população deve introduzir-se o operador da 

mutação, cujo objetivo consiste em modificar aleatoriamente a descendência resultante do cruzamento. 

As técnicas de mutação modificam, com baixa probabilidade, os cromossomas através da 

recombinação ou da alteração dos seus genes, sendo as mais comuns: 

• Swap: Na técnica swap selecionam-se aleatoriamente duas posições no cromossoma e trocam-

se os respetivos valores. Existe outra variante desta técnica, a mutação scramble, que seleciona um 

conjunto de genes, entre 0 e 𝑛, sendo 𝑛 o número de genes do cromossoma, e os alterna de forma 

aleatória. 

• Gaussiana: Nesta técnica adiciona-se um valor aleatoriamente selecionado através da 

distribuição Gaussiana a um gene aleatório. 

• Multiplicação por Fator: Esta técnica, como o nome indica, passa por multiplicar um gene 

aleatório por um fator selecionado de entre um intervalo previamente definido. 

4.4.3.4 – Elitismo 

Outra das características que pode estar inerente ao processo de pesquisa de soluções do algoritmo 

genético, e que deverá ser considerada no estudo do mesmo, é a do elitismo. O elitismo é uma variante 

do processo de construção de uma nova população, que permite que os melhores indivíduos da 

geração atual passem para a nova geração inalterados.  

O elitismo manifesta-se especialmente no processo de seleção, onde exerce impacto indireto no 

espaço de soluções, como no exemplo do método da roleta, em que os melhores indivíduos têm à 

partida uma maior probabilidade de serem escolhidos. 

A condição de elitismo envolve a cópia de uma parte da população que apresente o melhor fitness para 

a geração seguinte, sem a sujeitar a modificações genéticas. O objetivo consiste em garantir que o 

algoritmo não perde tempo a redescobrir boas soluções, que tenham sido previamente descartadas.  

O principal risco associado à condição do elitismo está na possível convergência para mínimos ou 

máximos locais, impossibilitando melhorias significativas nas soluções, uma vez atingido esse ponto. 
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4.5 – Conclusões do Capítulo 
 
No presente capítulo foi apresentado o estado da arte relativo à problemática da gestão de frotas, 

analisando tanto  casos de estudo inseridos no setor rent-a-car, como casos de estudo inseridos em 

setores de transporte com características semelhantes.  

No seguimento dessa análise, e após um isolamento de algumas propostas identificadas nos casos de 

estudo revistos, a secção seguinte focou-se em analisar e selecionar qual a abordagem de resolução 

a aplicar ao problema da Empresa Z. 

Uma vez selecionada a abordagem de resolução, a última secção foi dedicada ao estudo em detalhe 

das características do algoritmo genético: a sua metodologia, vantagens, limitações e diferentes 

técnicas de aplicação, relativamente ao desenvolvimento dos operadores que o caracterizam. 

No capítulo seguinte será analisado em detalhe o problema da Empresa Z, identificando os 

pressupostos assumidos aquando da sua formulação matemática, a partir da qual será desenvolvido o 

algoritmo genético. 
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Capítulo 5 – Análise e Formulação do Problema 

O problema da Empresa Z, tal como descrito no capítulo 3, baseia-se na necessidade que a empresa 

apresenta de, anualmente, ajustar a sua frota por forma a que esta se adapte às necessidades dos 

clientes, estando as mesmas associadas à qualidade do serviço prestado, às características das 

viaturas disponibilizadas e à capacidade de garantir o aluguer no local correto, no momento desejado. 

Estas necessidades variam ao longo do tempo e de zona para zona, tornando-se, por isso, crucial que 

a alocação inicial da frota seja feita tendo em consideração essa variabilidade, por forma a minimizar 

as necessidades de realocação da frota entre zonas à posteriori. 

Assim, o objetivo principal da Empresa Z é otimizar o seu processo de dimensionamento e alocação 

da frota às suas zonas de atuação, algo que advirá do aumento da taxa de utilização da frota, e da 

redução dos custos associados à mesma.  

5.1 – Informações Analisadas na Formulação do Problema 

A Empresa Z atua, em Portugal, em 5 zonas distintas: Norte, Oeste, Centro, Sul e Madeira. Cada uma 

dessas zonas tem várias estações, tendo cada uma delas diferentes características, volume de vendas 

e tipologias de cliente.  

Existem três tipos de estação: aeroporto, turismo e logística. Os aeroportos têm como principal volume 

de negócios o aluguer de viaturas para turismo, sendo sobretudo alugadas viaturas de grupos 

económicos e compactos. Apenas uma pequena parte das viaturas alugadas nos aeroportos não estão 

associadas ao turismo, sendo a exceção as empresas, que alugam viaturas no âmbito do desempenhar 

de funções dos funcionários. 

As estações de turismo são estações de dimensão e volume de negócios inferior aos aeroportos, mas 

servem a mesma tipologia de clientes. Estas estações estão localizadas por toda a zona de atuação a 

que pertencem, servindo de apoio à atividade turística. 

Por fim existem ainda as estações logísticas, também elas localizadas em vários pontos da zona a que 

pertencem, onde o negócio se centra no aluguer de viaturas a empresas ou a seguradoras. Nestas 

estações são alugadas viaturas desde grupos mais económicos, a carrinhas de transporte de carga, a 

grupos de viaturas de luxo. 

No conjunto das 5 zonas de atuação, a empresa detém, em média, entre 6500 e 10500 viaturas, 

podendo cada viatura ser agrupada tendo em conta as suas características. Na Empresa Z existem 

quatro categorias distintas de viaturas: a categoria dos económicos, dos compactos, dos especiais e 

dos comerciais.  

As viaturas económicas representam a maior percentagem do volume de negócios da Empresa Z, e 

caracterizam-se por serem de baixo-custo, tanto de aluguer como de manutenção. Nesta categoria 

estão as viaturas de menores dimensões e com menor consumo, sendo as mais requisitadas para os 

alugueres de curta duração.  



 
 

42 
 

A categoria dos compactos representa a segunda maior fonte de vendas da empresa, sendo as viaturas 

nele inseridas de dimensões superiores e com maior potência do que as do grupo dos económicos.  

As viaturas inseridas na categoria dos especiais enquadram-se na categoria de luxo que, como o termo 

indica, possuem características de alta qualidade, melhor desempenho e maior conforto, sendo, por 

isso, muito superiores ao habitualmente necessário para um aluguer normal, e cobrado ao cliente um 

valor muito superior ao valor médio de um aluguer. 

Por fim, as viaturas inseridas na categoria dos comerciais existem em quantidade inferior na frota da 

Empresa Z, uma vez que a procura a si associada é, também ela, inferior à média, atingindo apenas 

um mercado alvo muito particular, o mercado do transporte de mercadorias. 

Anualmente a empresa deve analisar a situação atual e determinar, para o ano seguinte, de que forma 

deverá planear a sua frota, para que esta corresponda às necessidades do mercado, tanto em 

variedade (mix de frota), como em dimensão (número de viaturas de cada categoria que devem existir 

em frota), como em localização (alocação das viaturas em função da sua procura em cada zona de 

atuação). 

O processo de aquisição de nova frota e revenda de frota obsoleta é regido por contratos, celebrados 

entre as marcas a quem a empresa adquire as viaturas, e a Empresa Z. Estes contratos, também 

conhecidos como contratos de buy-back podem ter durações diferentes, sendo sempre decidido entre 

as partes envolvidas qual será a data em que as viaturas serão vendidas novamente à marca. Os 

contratos têm, na sua maioria, a duração de 2, 4, 6, 9, ou 12 meses.  

Assim, o problema da Empresa Z consiste em determinar a dimensão da sua frota, para cada categoria 

de viatura, para cada uma das suas zonas de atuação, tendo em consideração as suas restrições 

quanto aos contratos de buy-back celebrados com as marcas. 

Com esta informação, o próximo passo consistiu em questionar a Empresa Z sobre qual deve ser o 

objetivo a alcançar, aquando da resolução do problema.  

Inicialmente, considerou-se o objetivo da maximização do lucro; contudo, a empresa referiu que, uma 

vez que os preços do aluguer não são decisão exclusiva da empresa, e estão dependentes da evolução 

dos preços estabelecidos pelo mercado, ou por parceiros, este não deveria ser o objetivo determinante 

para o modelo. 

Uma vez descartado este objetivo, a empresa solicitou que o objetivo do modelo estivesse relacionado 

com a taxa de utilização da sua frota, em cada período 𝑛, sendo esta calculada através da seguinte 

fórmula: 

                                             𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎çã𝑜𝑛 =  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑚 𝑎𝑙𝑢𝑔𝑢𝑒𝑟 𝑛

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑚 𝑓𝑟𝑜𝑡𝑎𝑛
                            (5.1.1) 
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A maximização da equação 5.1.1, garante que o número total de viaturas disponíveis é tão próximo 

quanto possível dos requisitos de procura dos clientes, evitando a improdutividade da frota e 

consequentes custos de oportunidade.  

Tendo em consideração que o modelo irá abranger as quatro categorias de viaturas, a taxa de utilização 

da frota será uma média das taxas de utilização de todas as categorias. Contudo, uma vez que cada 

categoria terá diferentes impactos na taxa de utilização, este objetivo poderá culminar num empate 

entre soluções com diferentes combinações de taxas de utilização diferentes. Por exemplo, o modelo 

pode devolver uma solução com uma taxa de utilização da frota de 80%, podendo esta ser obtida com 

uma combinação de taxas individuais das categorias de 70%, 80%, 60% ou com uma combinação de 

taxas individuais de 60%, 90%, 60%.  

Apresentando esta informação, tornou-se claro que a taxa de utilização não é suficiente para 

caracterizar a solução ideal para o problema da Empresa Z, já que diferentes combinações das 

categorias de frota, impactam a empresa de maneiras diferentes, especialmente ao nível dos custos. 

Assim, por forma a analisar qual será a melhor solução para o problema, desenvolveu-se uma segunda 

função objetivo: a função dos custos de frota. 

Os custos de frota serão divididos em dois tipos de custos: o custo de manutenção e o custo fixo da 

frota. 

O custo de manutenção representa o valor que a empresa deve pagar pela manutenção da viatura ao 

longo da sua vida útil. Este custo é tanto maior quanto maior for a taxa de utilização de frota, uma vez 

que quanto maior esta for, mais alugueres cada viatura terá a si atribuídos ao longo do tempo, algo que 

levará a um maior desgaste e, consequentemente, a uma maior necessidade de manutenção. 

O custo fixo representa o valor que a empresa terá de pagar, excluindo o custo de aquisição, por cada 

viatura que possui em frota. Este custo é diretamente proporcional à dimensão da frota, uma vez que 

é tanto maior, quanto maior for o número de viaturas adquiridas. 

A função dos custos de frota será calculada através da equação 5.1.2, sendo 𝐶𝑚 o custo máximo de 

manutenção da frota em utilização no período 𝑛, e 𝐶𝑓 o custo fixo unitário, associado às viaturas em 

frota no período 𝑛. 

           𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑜𝑡𝑎𝑛 = 𝐶𝑚 ∗ 𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎çã𝑜𝑛 + 𝐶𝑓 ∗  𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑚 𝑓𝑟𝑜𝑡𝑎𝑛        (5.1.2) 
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5.2 – Pressupostos Assumidos  

O modelo que irá refletir o problema da Empresa Z, será construído tendo por base a informação 

previamente apresentada. Contudo, devido à complexidade e extensão do problema, e por forma a 

tornar a abordagem computacionalmente mais eficiente, foram assumidos alguns pressupostos e 

simplificações relativamente à informação a incluir no modelo. 

O primeiro pressuposto assumido relaciona-se com a escolha das zonas de atuação da Empresa Z, 

sobre as quais irá incidir o estudo. Por forma a reduzir a complexidade do problema, este será analisado 

apenas para uma das zonas de atuação da Empresa Z.  

A decisão de analisar o problema para apenas uma das zonas de atuação, está também relacionada 

com a intenção de criar um piloto onde possa ser testada a solução desenhada. Ao testar a solução 

numa zona com sucesso, a empresa terá a possibilidade de, mais tarde, adaptar o modelo para que o 

mesmo seja aplicado em qualquer zona pretendida. 

Tendo esta informação em consideração, selecionou-se como alvo deste estudo a zona centro, uma 

vez que esta representa a zona mais relevante para o negócio da empresa, tanto ao nível de volume 

de negócios, como ao nível da estrutura de custos.  Para além do referido anteriormente, a zona centro 

é a zona com maior abrangência ao nível das várias tipologias de cliente e de variedade de categorias 

de viaturas alugadas, uma vez que possui o aeroporto com o maior número de reservas por dia, e o 

maior número de estações de turismo e logísticas.  

A estrutura dos contratos de buy-back também sofrerá uma simplificação, sendo considerado que, no 

ano de 2016, a Empresa Z apenas contratualizou períodos de 2 e 4 meses de buy-back, adquirindo as 

viaturas, não ao longo do ano, mas apenas no final de cada um desses períodos, tal como exemplificado 

na Figura 8. 

 

Figura 8 - Momentos de Compra de Frota Por Tipologia de Contrato de Buy-Back 

A decisão de apenas considerar esta estrutura de contratos de buy-back, permite analisar o 

planeamento da frota ao longo de um ano completo, sem que as decisões de compra tenham influência 

no ano seguinte. 
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Contudo, uma vez que a decisão de adotar esta estrutura de contratos de buy-back apenas se refere 

ao ano de 2016, deverão ser consideradas as viaturas disponíveis em frota transitadas do ano anterior. 

Para o presente estudo considerou-se que as viaturas transitadas, disponíveis num dado mês, e para 

uma dada categoria vão sendo vendidas parcialmente mês a mês, tendo em vista que no final do ano, 

todas as viaturas do ano anterior não transitem para o ano seguinte. 

O último pressuposto está relacionado com os custos associados à frota. Os custos globais da frota 

que serão inseridos no modelo enquanto parâmetros, são puramente fictícios, não correspondendo aos 

valores reais suportados pela empresa, tendo esta decisão sido tomada por motivos de 

confidencialidade.  

A empresa decidiu não providenciar os seus custos reais, em grande parte devido ao facto de os 

mesmos serem cobrados por entidades subcontratadas, sendo assim importante preservar a 

informação por forma a proteger a negociação entre a Empresa Z e os fornecedores, bem como 

salvaguardar contratos atuais 

Também numa simplificação em relação à realidade do mercado, os valores dos custos fixos e de 

manutenção da frota apenas irão variar entre categorias e não entre meses. Esta decisão passa 

novamente pela intenção de tornar o modelo mais simples de testar, para que no futuro possa ser 

personalizado consoante os requisitos da Empresa Z. 

A variação dos custos entre categorias, apesar de não representar a realidade na sua totalidade, tem 

em consideração a comparação relativa entre categorias, tendo essa informação sido providenciada 

pela Empresa Z. 
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5.3 – Formulação do Problema  

Analisando toda a informação previamente apresentada, e os pressupostos assumidos, o problema 

pode então ser traduzido numa formulação matemática, em que serão apresentados os índices, 

parâmetros e variáveis a considerar. 

Esta formulação inclui dois índices:  

• 𝑖 - o mês analisado, 𝑖 ∈ [1, 12]; 

• 𝑗 - a categoria de viaturas analisada, 𝑗 ∈ [1,4]. 

Relativamente aos parâmetros a inserir no modelo, serão considerados: 

• 𝑜𝑛𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖𝑗 – número de viaturas em aluguer na zona centro, no mês 𝑖, da categoria 𝑗; 

• 𝑐𝑓𝑖𝑗 – custo fixo associado a cada viatura presente na frota, no mês 𝑖, da categoria 𝑗; 

• 𝑐𝑚𝑖𝑗 – custo de manutenção máximo associado à taxa de utilização das viaturas, no mês 𝑖, da 

categoria 𝑗; 

• 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑖𝑗 – frota transitada do ano anterior, disponível no mês 𝑖, da categoria 𝑗.  

A variável deste problema, 𝑜𝑛𝑓𝑙𝑒𝑒𝑡𝑖𝑗, representa o número de viaturas que devem existir em frota na 

zona centro, no mês 𝑖, da categoria 𝑗. Por sua vez, o 𝑜𝑛𝑓𝑙𝑒𝑒𝑡𝑖𝑗 , é composto por dois elementos: a frota 

transitada do ano anterior 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑖𝑗 e a frota adquirida no ano corrente, 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑖𝑗 ,disponível no 

mês 𝑖, da categoria 𝑗, tal como descrito pela equação 5.3.1: 

                                                    𝑜𝑛𝑓𝑙𝑒𝑒𝑡𝑖𝑗 =  𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑖𝑗 + 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑖𝑗                                        (5.3.1) 

Para este problema, o modelo será bi-objetivo; assim terá de, simultaneamente maximizar a função 

taxa média de utilização, descrita pela equação 5.3.2, e minimizar a função dos custos da frota, tal 

como se apresenta em 5.3.3. 

                                                            𝑇𝑈 =  
∑ ∑

𝑜𝑛𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖𝑗

𝑜𝑛𝑓𝑙𝑒𝑒𝑡𝑖𝑗

4
𝑗=1

12
𝑖=1
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                                     (5.3.2) 

                                     𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 =  ∑ ∑ (𝑐𝑚𝑖𝑗 ∗  
𝑜𝑛𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖𝑗

𝑜𝑛𝑓𝑙𝑒𝑒𝑡𝑖𝑗
) +  𝑐𝑓𝑖𝑗 ∗  𝑜𝑛𝑓𝑙𝑒𝑒𝑡𝑖𝑗

4
𝑗=1

12
𝑖=1                              (5.3.3) 

O modelo bi-objetivo estará sujeito às seguintes restrições: 

                                                                   
𝑜𝑛𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖𝑗

𝑜𝑛𝑓𝑙𝑒𝑒𝑡𝑖𝑗
 ≤ 1                 , ∀𝑖, 𝑗                                             (5.3.4) 

                                                                  𝑜𝑛𝑓𝑙𝑒𝑒𝑡𝑖𝑗 > 0                , ∀𝑖, 𝑗                                             (5.3.5) 

                                                            𝑜𝑛𝑓𝑙𝑒𝑒𝑡𝑖𝑗  𝑖𝑛𝑡𝑒𝑖𝑟𝑜                 , ∀𝑖, 𝑗                                             (5.3.6) 
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A restrição 5.3.4 garante que a procura é sempre satisfeita, uma vez que não permite ao modelo 

encontrar soluções que levem a que, o número de viaturas em frota seja inferior ao número de viaturas 

em aluguer. 

A restrição 5.3.5 garante que o número de viaturas em frota seja positivo e diferente de zero. Para que 

seja possível utilizar as equações 5.3.2 e 5.3.3 como funções objetivo, é necessário garantir que a 

variável 𝑜𝑛𝑓𝑙𝑒𝑒𝑡𝑖𝑗 seja sempre diferente de zero, pois ao fazer parte do denominador da taxa de 

utilização, se o seu valor for zero, a solução tende para infinito e torna-se ilimitada. 

Por fim, a restrição 5.3.6 garante que o valor da variável 𝑜𝑛𝑓𝑙𝑒𝑒𝑡𝑖𝑗 é sempre um número inteiro, 

garantindo que a solução devolvida está de acordo com a realidade, já que a dimensão da frota é 

sempre inteira. 

5.4 – Conclusões do Capítulo  

Neste capítulo foi apresentada ao leitor a análise de toda a informação necessária para a construção 

do modelo representativo do problema da Empresa Z. 

A conjugação da informação detalhada do problema com os pressupostos assumidos para este estudo, 

permitiu a formulação do problema em termos matemáticos. 

No próximo capítulo serão analisadas as várias opções para a construção do algoritmo genético, por 

forma a selecionar as que serão usadas para a construção de cenários. Após a escolha dos cenários 

a construir, a etapa seguinte passará por adaptar o modelo formulado no Capítulo 5, à metodologia 

específica do algoritmo genético. 
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Capítulo 6 – Recolha e Tratamento de Dados  

Esta secção consiste na identificação dos dados necessários para a construção do algoritmo e qual o 

tratamento aplicado, por forma a serem transformados em inputs do problema. 

Desta forma, os dados identificados e recolhidos foram os que se seguem: 

1. Custos de frota: Por forma a calcular os custos globais da frota, deve introduzir-se no modelo: o 

custo fixo unitário por categoria de viatura, e o custo máximo de manutenção que pode ser atingido por 

mês (custo atingido para uma taxa de utilização de 100%). 

O custo fixo unitário será então multiplicado pelo número de viaturas em frota, e o custo máximo de 

manutenção será multiplicado pela taxa de utilização atingida, num dado mês. Assim, os custos globais 

a inserir no modelo são os que se apresentam na Tabela 3. 

Tabela 3 - Custos Globais de Frota Considerados no Modelo 

c ECONÓMICOS  COMPACTOS ESPECIAIS COMERCIAIS 

Custo Fixo  
Unitário (€) 

10 15 20 20 

Custo Manutenção 
Máximo (€) 

150 150 200 200 

2.   Número de viaturas on rent: Por forma a analisar o número de viaturas em aluguer num dado 

período é necessário realizar um tratamento dos dados obtidos através do sistema informático. O 

sistema regista de forma contínua todas as aberturas e fechos dos contratos que ocorrem em todas as 

estações, para todas as viaturas disponíveis em frota.  

Assim, para determinar o número de viaturas on rent de uma determinada zona, devem ser 

contabilizadas as viaturas cuja estação de saída pertença a essa zona. Na Tabela 4, apresenta-se o 

exemplo do raciocínio usado no exercício de tratamento dos dados referentes ao número de viaturas 

em aluguer, nas diferentes zonas de atuação. 
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Tabela 4 - Output dos Dados de Aluguer Obtidos pelo Sistema Informático 

Analisando os dados emitidos pelo sistema, isolando os alugueres iniciados na zona centro, foi possível 

obter os dados necessários sobre o número de viaturas em aluguer, para essa zona, em cada um dos 

meses de 2016, apresentados na Tabela 5. 

Tabela 5 - Número de Viaturas On Rent na Zona Centro em 2016 

c ECONÓMICOS  COMPACTOS ESPECIAIS COMERCIAIS 

Jan 559 272 70 55 

Fev 581 362 73 49 

Mar 808 410 73 42 

Abr 905 432 52 44 

Mai 1002 468 82 53 

Jun 1085 540 90 56 

Jul 1879 886 132 59 

Ago 2094 814 158 66 

Set 1565 721 107 72 

Out 1077 563 97 73 

Nov 654 379 86 60 

Dez 805 478 95 59 

 

Número Grupo Categoria 
Estação 

Out 
Estação 

In 
Data_Out Data_In 

Zona 
Out 

2620307 P Econón. 51 15 01/01/2016 02/01/2016 Oeste 

2620938 P Econón. 15 15 01/01/2016 10/01/2016 Centro 

2623428 P Econón. 15 15 01/01/2016 01/01/2016 Centro 

2620516 P Econón. 15 15 01/01/2016 06/01/2016 Centro 

2621052 P Econón. 54 17 01/01/2016 04/01/2016 Oeste 

2621309 P Econón. 15 15 01/01/2016 10/01/2016 Centro 

2620429 P Econón. 54 17 01/01/2016 06/01/2016 Oeste 

2620697 P Econón. 54 17 01/01/2016 05/01/2016 Oeste 

2620948 P Econón. 69 69 01/01/2016 02/01/2016 Norte 

2619616 E Compact. 63 63 02/01/2016 10/01/2016 Norte 

2619874 MINI Econón. 63 63 02/01/2016 03/01/2016 Norte 

2619617 C Econón. 23 23 03/01/2016 08/01/2016 Centro 
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3.    Frota transitada do ano anterior: Dependendo do tipo de contrato de buy-back estabelecido com 

as marcas, existe a possibilidade de algumas viaturas transitarem entre períodos.  

Dado que no período anterior àquele que está a ser estudado, os contratos de buy-back podiam ser 

formalizados em qualquer altura do ano, com duração até 12 meses, parte das viaturas em frota nesse 

período transitaram para o período seguinte.  

Desta forma, um dos inputs a inserir no modelo será o número de viaturas, por categoria, por mês, que 

transitaram do ano anterior, representando as condições iniciais do problema, tal como se apresenta 

na Tabela 6. 

Tabela 6 - Frota Transitada do Ano Anterior, por Mês, por Categoria 

c ECONÓMICOS  COMPACTOS ESPECIAIS COMERCIAIS 

Jan 251 98 19 9 

Fev 225 87 16 9 

Mar 188 75 12 8 

Abr 130 67 12 7 

Mai 129 59 11 7 

Jun 120 51 11 7 

Jul 97 49 8 6 

Ago 82 43 7 5 

Set 65 32 6 5 

Out 58 28 6 3 

Nov 39 26 4 3 

Dez 25 19 4 3 

Os valores acima apresentados referem-se às viaturas disponíveis em cada um dos meses para cada 

categoria de viatura. Esta informação dará origem às condições iniciais a inserir no modelo, isto é, a 

primeira iteração do algoritmo partirá desta informação para desenvolver as propostas de solução para 

o problema. 

Importante referir, também, que as valores apresentados indicam o número de viaturas disponíveis em 

frota num dado mês para uma dada categoria, sem contabilizar as que serão adquiridas ao longo do 

ano em análise.  
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Capítulo 7 – Desenvolvimento da Abordagem de Resolução 

7.1 – Metodologia para a Construção e Análise de Cenários 
 
Partindo da decisão de explorar a abordagem do algoritmo genético, a estratégia de investigação terá 

várias etapas para a construção e análise dos diversos cenários.  

A primeira etapa consiste em escolher o número de cenários a desenvolver, e os operadores que serão 

utilizados para construir cada cenário; isto é, para cada cenário, escolher um método para a seleção, 

cruzamento e mutação. 

Inicialmente serão desenvolvidos dois cenários, A e B, que compartilharão os operadores de 

cruzamento e mutação, diferindo apenas no operador da seleção. 

A decisão de fazer variar apenas um dos operadores do algoritmo genético, neste caso a seleção, tem 

a ver com o facto de permitir um estudo mais focado, permitindo retirar ilações mais fiáveis sobre o 

verdadeiro impacto que um operador específico pode exercer no desempenho do algoritmo.  

A opção de investigar o impacto das diferentes técnicas do operador da seleção está relacionada com 

a importância dada a esta etapa do algoritmo. O operador da seleção é responsável pela escolha dos 

cromossomas que irão fazer parte do processo que originará a descendência, que se espera que venha 

a apresentar um fitness mais elevado.  

Este operador é formulado por forma a garantir que os melhores indivíduos tenham maior probabilidade 

de ser escolhidos para o cruzamento e mutação, mas também que os indivíduos com um fitness inferior 

tenham hipóteses de ser selecionados, pois ao fazê-lo, o operador garante que a busca é global e que 

não se limita a convergir para o máximo ou mínimo local mais próximo. Assim, a escolha do método de 

seleção, deve garantir um bom trade-off entre inclusão (i.e.: garantir que soluções com pior 

desempenho tenham hipóteses de ser selecionadas) e a extorsão (i.e.: garantir que as melhores 

soluções têm uma probabilidade extremamente superior de ser escolhidas) (Razali e Geraghty, 2011). 

Recorrendo à análise efetuada na secção 4.4.3, é possível de imediato compreender que o método da 

roleta, devido às suas características elitistas, não garantirá o trade-off procurado. Para além deste 

facto, no estudo de Jebari e Madiafi (2013), foi possível auferir que, de entre os três métodos 

analisados, o método da roleta produzia os piores resultados.   

Considerando esta informação, excluiu-se deste estudo a inclusão do método da roleta na construção 

de cenários, optando em alternativa, pelo método do rank, já que este apresenta uma técnica 

semelhante, mas elimina em parte o efeito do elitismo, uma vez que a probabilidade de seleção de 

cada indivíduo, não é diretamente proporcional ao seu fitness.  

 

 



 
 

52 
 

Selecionado o método do rank para a construção do cenário A, o método de seleção escolhido para o 

cenário B foi o método do torneio, um método robusto que apresenta resultados muito satisfatórios 

quando comparado com outros, tal como investigado por Jebari e Madiafi (2013). 

O método do torneio garante que qualquer indivíduo da população pode ser selecionado aleatoriamente 

para o torneio, sendo depois confrontado com outro indivíduo, ganhando aquele que tiver melhor 

fitness. Desta forma, todos os indivíduos têm possibilidade de passar à etapa seguinte, já que a seleção 

para o torneio não faz distinção entre a qualidade dos candidatos. 

Este método apresenta como principal vantagem, a capacidade de adaptar a sua pressão de seleção 

ao domínio do problema, isto é, a pressão da seleção aumenta (ou diminui) com o aumento (ou 

diminuição) do número de participantes do torneio (Miller e Goldberg, 1995). 

Tendo designado os métodos de seleção para os cenários A e B, devem selecionar-se os métodos 

para os operadores do cruzamento e mutação, que serão comuns a ambos.  

 
Relativamente ao operador do cruzamento, o método de cruzar os progenitores em apenas um ponto 

do seu genoma, fará com que a descendência por si produzida seja demasiado semelhante à dos 

cromossomas que a originaram. Por outro lado, o cruzamento uniforme, dada a aleatoriedade do 

método, pode levar a que a descendência seja drasticamente diferente dos seus progenitores, e que 

as melhores características que deveriam ser preservadas, se percam de uma geração para a seguinte. 

Desta forma optou-se por selecionar um método intermédio, o two-point crossover, que permite o 

equilíbrio entre a variabilidade e a conservação genética. 

Quanto ao operador da mutação, escolheu-se um método simples, em que cada gene do indivíduo 

mutado é multiplicado por um fator aleatório. No caso do operador da mutação, mais do que o método 

escolhido, é importante definir corretamente o grau de mutação, isto é, a frequência com que um 

descendente é mutado.  

Para a generalidade dos problemas com populações pequenas, o grau de mutação deve ser sempre 

inferior a 0,05, tal como descrito na análise efetuada na secção 4.4.2. Assim, para este problema, optou-

se por utilizar um grau de mutação de 0,025. 

Escolhidos os métodos a utilizar para os operadores de seleção, cruzamento e mutação, os cenários 

A e B resumem-se ao esquema apresentado na Figura 9. 
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Figura 9 – Composição da Estrutura dos Cenários A e B 

Uma vez implementados, os cenários A e B produzirão soluções, cujo desempenho será comparado 

por forma a determinar qual o método de seleção que demostra ter mais qualidade, quando aplicado a 

este problema. 

Nesta fase, será contruído um novo cenário, onde se irá testar o impacto isolado da condição do elitismo 

na performance do algoritmo. O cenário C terá os mesmos métodos de seleção, cruzamento e mutação 

que o vencedor da análise comparativa efetuada aos cenários A e B, com o acréscimo de uma condição 

de elitismo tal como identificado na Figura 10. 

 

Figura 10 - Lógica da Construção do Cenário C 

A aplicação da condição de elitismo ao cenário C consistirá em programar o algoritmo a fim de, antes 

de efetuar a seleção, este guardar automaticamente os dois indivíduos da população que apresentem 

melhor fitness. Após a sua implementação, o cenário C irá igualmente produzir resultados, cujo 

desempenho será comparado com o do vendedor da análise comparativa dos cenários A e B. 

O objetivo final, consistirá em determinar qual dos métodos de seleção analisados garante a melhor 

performance do algoritmo e, qual será o impacto verificado nos resultados alcançados, alcançados com 

a aplicação de uma condição de elitismo isolada. 
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7.2 – Caracterização do Algoritmo Genético 

Com a formulação do problema apresentada na secção 5.3, o passo seguinte consiste em adaptar o 

modelo à framework do algoritmo genético. 

 

Figura 11 - Framework do Algoritmo Genético 

A caracterização do algoritmo genético aplicado ao problema da Empresa Z, está estruturado em 7 

etapas, tal como apresentado na Figura 11.  

A etapa I está relacionada com a definição das condições necessárias para iniciar o algoritmo; a etapa 

II caracteriza o procedimento para o cálculo e atribuição do fitness de cada indivíduo da população e 

da sua ordenação consoante o seu desempenho; a etapa III diz respeito à definição das condições de 

paragem do algoritmo; a etapa IV distingue as situações em que é aplicada a condição de elitismo, e 

as etapas V, VI e VII relacionam-se com a aplicação dos operadores de seleção, cruzamento e 

mutação, respetivamente. 

Nas secções que se seguem, definem-se em detalhe todas as etapas previamente mencionadas, por 

forma a caracterizar a abordagem construída para a resolução do problema da Empresa Z. 

7.2.1 – Etapa I – Condições de Iniciação 

7.2.1.1 – Inserção dos Parâmetros do Problema 

Para iniciar o desenvolvimento das etapas do algoritmo é necessário estabelecer os parâmetros, as 

variáveis do problema e respetivas as condições de processamento. 

A primeira fase consiste em inserir os inputs do problema, isto é, os dados reais, obtidos pela 

observação do comportamento do processo ao longo do período em análise, e os parâmetros do 

problema, contruídos aquando do desenvolvimento do algoritmo, adaptados em função do output 

desejado. 
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No caso do problema da Empresa Z, os dados reais a inserir no modelo são:  

• o número de viaturas on rent histórico, por mês e por categoria de viatura;  

• o custo fixo unitário, associado a cada viatura da frota, por mês e por categoria de viatura; 

• o número de viaturas transitadas do ano anterior, que serão devolvidas, por mês e por categoria 

de viatura; 

• atribuição aleatória de valores iniciais de frota, garantindo que a taxa de utilização é sempre 

inferior ou igual a 100%. 

Os parâmetros do problema, neste caso em concreto são:  

• o grau de mutação, neste caso 0,025; 

• o tamanho da população, neste caso, 240 indivíduos; 

• a condição de elitismo. 

7.2.1.2 – Construção dos Cromossomas 

No contexto dos algoritmos genéticos, um cromossoma, ou genoma, é um conjunto de parâmetros que 

define uma solução proposta para o problema que o algoritmo está a tentar resolver. O conjunto de 

todos os cromossomas, ou soluções, denomina-se população. 

O funcionamento por detrás do algoritmo genético, passa por modificar e selecionar cromossomas de 

uma população, para que estes formem uma nova população, sendo este procedimento motivado pela 

expetativa de que, com as devidas alterações, a nova população seja melhor que a anterior.  

Retornando ao contexto da Empresa Z, o caso a resolver passa por identificar que dimensão da frota 

as zonas de atuação deverão deter, por mês, por contrato de buy-back e por categoria de viatura, por 

forma a garantir a maximização da sua taxa de utilização, minimizando os custos que lhes são 

imputados, associados à frota parada. 

Assim, podemos identificar o cromossoma deste problema como um conjunto de alelos, onde cada 

alelo do cromossoma representa o número de viaturas que devem existir em frota, num dado mês, para 

uma dada categoria de viaturas. Nesta fase ainda não foi considerado o impacto dos diferentes 

contratos de buy-back na solução do problema.  

Tendo em conta que a frota vai ter períodos de vida útil diferentes, consoante o tipo de contrato de buy-

-back que lhe estiver associado, vamos ter de considerar diferentes soluções de frota para diferentes 

tipos de contrato, isto é, vão ter de existir dois cromossomas diferentes, um deles para o período de 

buy-back de 2 meses e outro para o período de buy-back de 4 meses. 

Para além do fator do contrato de buy-back, deverá ser considerado também o impacto da frota que 

transitou do ano anterior na solução, uma vez que também vai ser considerada na frota disponível para 

aluguer, afetando, consequentemente, a taxa de utilização da mesma. 
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Considerando todos os parâmetros a ter em conta, a solução final será uma composição de três 

cromossomas distintos, tal como indicado pela equação 7.2.1.2.1, em que cada alelo será a soma de 

cada um dos alelos correspondentes do “cromossoma” da frota transitada do ano anterior (que neste 

caso é um parâmetro com valores fixos), com o cromossoma da frota com contrato de buy-back a 2 

meses (BB2) e com o cromossoma da frota com contrato de buy-back a 4 meses (BB4). 

                                        𝑜𝑛𝑓𝑙𝑒𝑒𝑡𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑛 = 𝐵𝐵2𝑛 + 𝐵𝐵4𝑛 + 𝑓𝑟𝑜𝑡𝑎𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑛                          (7.2.1.2.1) 

Na Figura 12, exemplifica-se, com valores fictícios a interação entre os diversos cromossomas 

considerados, e como contribuem para a obtenção da solução final.  

 

Figura 12 - Procedimento para a Obtenção do Cromossoma Solução Final 

Este exemplo apenas ilustra uma porção do cromossoma da solução final: a solução de janeiro a 

dezembro para uma das categorias de viaturas. No caso real, o cromossoma final terá 48 alelos, um 

por cada mês do ano (12 meses), por cada categoria de viatura (4 categorias), por forma a calcular a 

taxa de utilização da frota da zona centro, para o ano de 2016.    
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7.2.2 – Etapa II – Construção e Aplicação da Função Fitness 

Uma das etapas cruciais da construção de algoritmos genéticos está na conceção da função de fitness, 

uma vez que é a partir desta função que se estabelece o objetivo de performance das soluções, isto é, 

determina o quão perto uma dada solução está, de atingir o objetivo definido. Para o problema da 

Empresa Z foi concebida uma função fitness personalizada, cujo funcionamento se encontra resumido 

no pseudocódigo que abaixo se apresenta: 

Algoritmo Genético: Função Fitness 

Entrada: viaturas on rent por grupo por mês, custo fixo por grupo por mês, custo de manutenção por 

grupo por mês, tamanho da população e geração 

Saída: custo da frota, taxa de ocupação e fitness (por elemento da geração) 

 

  1     início 

  2       para cada elemento i da geração faça 

  3           f_custo (i) = geração (i) * custo fixo (i) + [on rent (i) / geração (i)] * custo manutenção (i) 

  4           f_toc (i) = [on rent (i) / geração (i)] 

  5       fim 

  6           dispor fcusto (i) por ordem crescente 

  7           dispor ftoc (i) por ordem decrescente 

  8       para cada elemento i da geração faça 

  9           fitness (i, 1) = i 

10           fitness (i, 2) = posição de f_custo (i) + posição de f_toc(i) 

11       fim 

12           dispor fitness por ordem crescente da segunda coluna 

13     fim 

A função fitness relativa ao problema da Empresa Z vai ser construída por forma a comparar as 

soluções consoante o seu desempenho em duas vertentes distintas: na taxa de utilização (ou 

ocupação, f_toc) e no seu custo de frota (f_custo). 

A primeira etapa passa por calcular, para cada elemento da geração (solução possível), i, o custo de 

frota e a taxa de utilização, sendo cada um desses valores colocado numa variável correspondente 

(f_custo (i) e f_toc (i), respetivamente).  

Tendo em consideração que o objetivo deste problema é minimizar o custo e maximizar a taxa de 

utilização, a etapa seguinte vai consistir em ordenar f_custo (i) do menor para o maior valor, e ordenar 

f_toc do maior para o menor valor (desta forma a solução que estiver na posição 1 de cada uma das 

funções, é a solução com o melhor valor de custo ou de taxa de utilização, respetivamente). 
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O fitness de cada um dos elementos da geração será posteriormente calculado através da soma da 

posição relativa dessa solução na função de custo (f_custo) com a posição relativa dessa solução na 

função da taxa de utilização (f_toc), tal como se exemplifica na Tabela 7.  

Tabela 7 - Funcionamento da Função Fitness para o Problema da Empresa Z 

 

Estudando o exemplo da Tabela 7, a comparação da performance de 3 soluções distintas 

(representadas, neste caso, por A, B e C) é possível através da análise do seu valor de fitness 

(combinação da performance relativa ao nível do custo e da taxa de utilização), o qual deverá ser tão 

menor quanto possível. Neste exemplo, a melhor solução apresentada era a “B”, que apresenta um 

valor de fitness igual a 3 (1º lugar na função custo e 2º lugar ao nível da taxa de utilização).  

O output da função fitness será uma matriz 2 x tamanho da população, em que na primeira coluna 

temos o número que identifica cada elemento da população (i ϵ [1, tamanho da população]), e na 

segunda coluna temos o valor do fitness correspondente a cada um dos elementos da população. 

No final desta etapa, por forma a organizar os elementos da população do melhor para o pior, reordena-

se a matriz por ordem crescente de valor de fitness, estando estes valores presentes na segunda coluna 

da matriz. 

7.2.3 – Etapa III – Critérios de Paragem 

Um critério de paragem deve garantir a fiabilidade e o desempenho do algoritmo, isto é, deve permitir 

a finalização da busca de soluções num espaço de tempo finito e evitar a convergência prematura e 

esforço computacional excessivo. 

Desta forma, selecionou-se como critério de paragem um número de iterações pré-definido, tendo como 

principal objetivo, atingir a saturação das soluções produzidas. 

Para o problema em estudo, será considerado um número elevado de iterações, já que o objetivo 

principal está em determinar o desempenho dos métodos de seleção em análise, e não em garantir o 

máximo de eficiência computacional. 

O número máximo de iterações para este problema, vai ser selecionado tendo em consideração o ponto 

de convergência das soluções em função do número de iterações. Este tópico será novamente 

abordado no capítulo seguinte. 
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7.2.4 – Etapa IV – Aplicação da Condição de Elitismo 

Seguidamente à aplicação da função fitness, a próxima etapa consiste em selecionar os elementos da 

geração atual que irão transitar para a etapa seguinte.  

Por forma a garantir uma análise mais exaustiva do potencial do algoritmo, decidiu-se investigar qual 

será o impacto de incluir uma condição elitista no mesmo. Esta condição apenas será aplicada a um 

dos cenários, sendo que nesse caso será implementada antes do operador da seleção. 

Uma vez aplicada, a condição de elitismo irá garantir que as duas melhores soluções da população 

inicial são guardadas, por forma a garantir que o seu conteúdo genético passa diretamente para a nova 

geração. Caso não seja implementado o cenário que contém a condição de elitismo, o algoritmo 

ultrapassa esta etapa, orientando o processo para a fase da seleção dos cromossomas. 

7.2.5 – Etapa V – Construção e Aplicação do Operador de Seleção 
 

Dada a relevância do operador da seleção no processo de busca de soluções, vão ser construídos dois 

cenários com métodos de seleção distintos, por forma a analisar a influência da escolha do método no 

desempenho do algoritmo, adaptado ao problema da Empresa Z. 

Dependendo do cenário em análise, o método de seleção a aplicar será diferente, sendo que nesta 

etapa serão construídas tanto a função de seleção por rank, como a função de seleção por torneio. 
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7.2.5.1 – Construção da Função Seleção por Rank 

Para o primeiro cenário, A, foi desenvolvida uma função de seleção utilizando o método do rank, cujo 

pseudo-código abaixo se apresenta: 

Algoritmo Genético: Função Seleção por Rank 

Entrada: fitness, tamanho da população  

Saída: cromossomas pais 

1 início 

2 sn = [(tamanho da população+1) / 2] * tamanho da população 

  3        para cada i pertencente ao intervalo de 1 a tamanho da população faça 

  4           se i = tamanho da população então 

  5           rank (i) = 0 

  6           se i =1 então 

  7           rank (i) = 360000 

  8           caso contrário  

  9           rank (i) = rank (i+1) + valor arredondado [(tamanho da população - i) / sn] * 360000 

10        fim 

11        para cada i pertencente ao intervalo de 1 a 2 

12        criar número aleatório j de 0 a 360000 

13        se j = 0 

14        a = tamanho da população senão 

15        a = primeiro índice de rank, cujo valor seja ≤ j 

16        cromossomas pais (i) = fitness ([a-1], 1) 

17        fim 

18     fim 

A função de seleção por rank funciona através da atribuição de um ranking a cada um dos 

cromossomas, sendo só posteriormente avaliado o seu fitness. Desta forma é garantido que os 

melhores cromossomas vão ter maior probabilidade de seleção, mas não tão grande que inviabilize a 

hipótese dos cromossomas com pior fitness. 

 

Na função acima descrita atribui-se um ranking a cada um dos cromossomas através uma variável i, 

cujo valor está compreendido entre 1 e o tamanho da população, atribuindo a pior classificação (0) ao 

último cromossoma da população (aquele que apresenta o pior valor de fitness) e a melhor classificação 

(360000) ao primeiro cromossoma da população (aquele que apresenta o melhor valor de fitness). 
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7.2.5.2 – Construção da Função Seleção por Torneio 

Para a construção do cenário B, decidiu testar-se outro método de seleção, neste caso, o método do 

torneio, cujo pseudo-código se apresenta de seguida: 

Algoritmo Genético: Função Seleção por Torneio 

Entrada: tamanho da população, fitness 

Saída: cromossomas pais 

  1     início 

2       enquanto pai = mãe faça 

3       potencial pai 1 = aleatório inteiro (1, tamanho da população) 

4       potencial pai 2 = aleatório inteiro (1, tamanho da população) 

5          enquanto potencial pai 1 = potencial pai 2 faça 

6          potencial pai 2 = aleatório inteiro (1, tamanho da população) 

7          fim 

8          se fitness (potencial pai 1, 2) < fitness (potencial pai 2, 2) então 

9          pai = potencial pai 1 caso contrário 

10          pai = potencial pai 2 

14          fim 

15       potencial mãe 1 = aleatório inteiro (1, tamanho da população) 

16       potencial mãe 2 = aleatório inteiro (1, tamanho da população) 

17          enquanto potencial mãe 1 = potencial mãe 2 faça 

18          potencial mãe 2 = aleatório inteiro (1, tamanho da população) 

19          fim 

20          se fitness (potencial mãe 1, 2) < fitness (potencial mãe 2, 2) então 

21          mãe = potencial mãe 1 caso contrário 

22          mãe = potencial mãe 2 

23       fim 

24       cromossomas pais (1) = pai 

25       cromossomas pais (2) = mãe  

26     fim 

A função seleção acima apresentada inicia-se com a geração de dois valores aleatórios inteiros, cujo 

valor estará compreendido entre 1 e o valor correspondente ao tamanho da população. Estes dois 

valores representam os potenciais pais que irão concorrer entre si para decidir qual será selecionado 

para o cruzamento.  

Por forma a efetuar a seleção, submetem-se os potenciais pais ao torneio, isto é, comparam-se os 

valores da função fitness de cada um, vencendo aquele que tiver melhor desempenho. O processo de 

seleção do cromossoma “pai” dá-se por finalizado, a menos que os valores aleatórios atribuídos aos 

potenciais pais sejam iguais, nesse caso o processo de seleção seria repetido.  



 
 

62 
 

Esta característica da função garante que um cromossoma não “batalha” consigo mesmo no torneio, 

garantindo assim que, para que seja selecionado, um cromossoma deve sempre provar que tem um 

desempenho superior ao de um concorrente. 

Uma vez selecionado o cromossoma “pai”, deve repetir-se o mesmo processo por forma a selecionar 

o cromossoma “mãe”, que irá participar, igualmente, no processo do cruzamento. 

No fim desta segunda etapa, dá-se por finalizado o processo de seleção, indicando que os dois 

cromossomas selecionados serão os inputs da função seguinte, o cruzamento. A função seleção 

garante uma segunda salvaguarda, uma vez que o processo só termina caso o cromossoma 

selecionado como “pai” não seja igual ao cromossoma selecionado como “mãe”. Esta característica 

garante que o mesmo cromossoma não realiza o cruzamento consigo mesmo, algo que levaria à 

estagnação genética, e se distanciaria do observado na realidade biológica. 

7.2.6 – Etapa VI – Construção e Aplicação do Operador do Cruzamento 

Após a conclusão do processo de seleção, os cromossomas selecionados serão submetidos a um novo 

operador, a função cruzamento, que cruzará os alelos dos dois cromossomas por forma a originar um 

cromossoma descendente que integrará a geração seguinte. 

O operador do cruzamento do algoritmo genético é análogo ao processo biológico da reprodução, na 

medida em que dois elementos de uma população geram um ou mais descendentes a partir do seu 

material genético.  

Existem diversos exemplos de cruzamentos, contudo, para o problema da Empresa Z, selecionou-se o 

2-point crossover, onde são estabelecidas aleatoriamente duas posições de cruzamento, em dois 

cromossomas “pais”, sendo posteriormente trocados os alelos presentes entre as posições 

previamente estabelecidas, gerando dois cromossomas distintos, tal como demonstrado pela Figura 

13. 

 

Figura 13 - Exemplo da Aplicação do Operador de Cruzamento 2-Point Crossover 

Tendo em consideração a informação acima descrita, desenvolveu-se o seguinte pseudo-código para 

a função cruzamento: 
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Algoritmo Genético: Função Cruzamento – 2 Point Crossover 

Entrada: cromossomas pais, geração 

Saída: filho 

  1     início 

2     pai = geração (cromossomas pais (1)) 

3     mãe = geração (cromossomas pais (2)) 

4        enquanto ponto de corte 1 = ponto de corte 2 fazer 

5        ponto de corte 1 = número aleatório de 1 a tamanho do cromossoma 

6        ponto de corte 2 = número aleatório de 1 a tamanho do cromossoma 

7        corte 1 = [pai (1), pai (ponto de corte 1)] 

8        corte 2 = [mãe (ponto de corte 1 + 1), mãe (ponto de corte 2-1)] 

9        corte 3 = [pai (ponto de corte 2), pai (tamanho do cromossoma)] 

10        filho = junção corte 1, corte 2 e corte 3 

11        fim 

12     fim 

A função cruzamento acima desenvolvida inicia-se com a geração de dois pontos de corte aleatórios, 

cuja localização pode ir desde o primeiro até ao último alelo de um cromossoma. 

A primeira porção do novo cromossoma, o corte 1, será a porção do cromossoma “pai” que vai desde 

o início do cromossoma até ao primeiro ponto de corte. A porção central, o corte 2, será obtida a partir 

do cromossoma “mãe”, sendo essa porção definida desde o alelo que se encontra após o primeiro 

ponto de corte até ao alelo imediatamente antes do segundo ponto de corte. Por fim, a última porção 

do novo cromossoma, o corte 3, terá novamente origem no cromossoma “pai”, indo desde o segundo 

ponto de corte até ao fim do cromossoma original. 

O cromossoma “filho” será constituído pela junção do corte 1, com o corte 2 e com o corte 3, dando 

origem a um elemento que irá constituir a nova geração de cromossomas. 

Sempre que a função cruzamento gerar um novo elemento, este irá passar por uma função de validação 

que irá verificar se este reúne as condições necessárias para que possa ser considerado como 

candidato viável para solucionar o problema considerado. Para isto deverá garantir que, em conjunto 

com as restantes soluções apuradas, consegue manter a taxa de utilização inferior a 100%.  

Caso a solução não reúna as condições para passar no teste de viabilidade, esta é descartada e é 

realizando um novo cruzamento, por forma a originar um novo elemento viável. 
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7.2.7 – Etapa VII – Construção e Aplicação do Operador da Mutação  

A mutação ocorre aquando da alteração de um ou mais alelos do cromossoma, sendo apenas aplicada 

a alguns casos, com uma probabilidade de ocorrência previamente definida, denominada usualmente 

como grau de mutação. Esta alteração genética pode ocorrer através da aplicação de diversos 

métodos, contudo, para o problema da Empresa Z, foi selecionada a técnica da multiplicação por um 

fator aleatório, com um grau de mutação de 0,025. 

Algoritmo Genético: Função Mutação 

Entrada: filho bb2, filho bb4, frota transitada, on rent, grau mutação 

Saída: nova geração bb2, nova geração bb4 

  1     início 

2     j = aleatório real de 0 a 1 

3     se j > grau mutação então 

4        adicionar filho bb2 a nova geração bb2 

5        adicionar filho bb4 a nova geração bb4 senão 

6        para i ϵ [1, 48] 

6        w = aleatório real 0 a 2 

7             se [on rent (i)/(filho bb2(i) * w + filho bb4(i) + frota transitada(i)] ≤ 1 então 

8             filho bb2(i) = filho bb2(i) * w 

9             fim 

10             se [on rent (i)/(filho bb4(i) * w + filho bb2(i) + frota transitada(i)] ≤ 1 então 

11             filho bb4(i) = filho bb4(i) * w 

12             fim 

13        adicionar filho bb2 a nova geração bb2 

14        adicionar filho bb4 a nova geração bb4 

13     fim 

 

Por forma a garantir que a mutação não é aplicada a todos os cromossomas, a função deve garantir 

que apenas uma pequena parte da população será incluída nesta etapa. Para isso, gera-se um número 

aleatório de 0 a 1 e, se este for superior ao grau de mutação selecionado, então o cromossoma em 

análise não sofrerá mutação e é diretamente incluído na nova população. 

Caso o número aleatório esteja entre 0 e o grau de mutação, então o cromossoma em análise deverá 

sofrer mutação. O cromossoma pode pertencer ao grupo cujo período de buy-back é de 2 ou 4 meses, 

contudo, o racional é idêntico para ambos os casos.  Se o cromossoma sofre mutação, ser-lhe-à 

aplicada a multiplicação por um fator aleatório, que varia entre 0 e 2. Esta multiplicação é feita em todos 

os alelos (i) individuais que compõem o cromossoma. 
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Após realizada a mutação, o cromossoma não pode ser incluído diretamente na nova população, uma 

vez que a alteração genética pode afetar o genoma, levando a que este já não respeite as condições 

pretendidas. Para evitar que o novo cromossoma possa causar distúrbios na população, este deve 

passar por um teste de viabilidade. Este teste irá garantir que a nova solução, combinada com a solução 

correspondente para o período de buy-back complementar e com a frota transitada do ano anterior, 

respeita a restrição de garantir uma taxa de utilização igual ou inferior a 100%. 

Caso o cromossoma passe no teste de viabilidade, este é inserido na nova população correspondente 

ao seu tipo de buy-back, senão é-lhe novamente aplicada a mutação até que consiga garantir a 

viabilidade necessária para fazer parte da nova população. 
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Capítulo 8 – Implementação do Modelo e Análise dos Resultados Obtidos 
 
 
O propósito do presente capítulo consiste em implementar o modelo desenvolvido no capítulo anterior, 

aplicando-o ao problema da Empresa Z, por forma a obter soluções para o mesmo, e, 

consequentemente, identificar qual dos cenários desenvolvidos garante a obtenção das melhores 

soluções. A implementação do modelo está dependente da utilização de ferramentas informáticas 

orientadas para o processamento desta informação.  

Posteriormente à implementação, serão analisados os resultados obtidos, comparando o desempenho 

de cada um dos modelos relativamente à qualidade das soluções produzidas. 

 
 

8.1 – Implementação do Algoritmo Genético 

Por forma obter soluções através do algoritmo genético desenvolvido, é necessário implementar o 

mesmo por intermédio de um software especializado. Para a implementação deste algoritmo, utilizou-

se o MATLAB®, um software que integra a análise numérica, cujo elemento base de informação é uma 

matriz que não necessita de dimensionamento, algo que permite a resolução de variados problemas 

numéricos num espaço de tempo muito inferior ao de outras linguagens.  

 

Para a implementação deste modelo, usou-se a versão R2015b de 64-bit do MATLAB®, num 

processador Intel® CoreTM i5-6200U CPU, 2.3 GHz, com 2 Núcleos e 4 Processadores Lógicos. 

 
Após serem introduzidas as condições iniciais no sistema, a etapa seguinte consiste em definir a 

condição de paragem do algoritmo, tendo sido esta definida na secção 7.2.3, como o número máximo 

de iterações que o algoritmo deve correr por forma a completar uma corrida. 

  

Considera-se uma iteração, um ciclo completo do algoritmo, ou seja, a transformação de uma geração 

na geração seguinte, sendo as iterações dependentes umas das outras, uma vez que o output de uma, 

é o input da geração seguinte. Uma corrida período que ocorre desde a iniciação do algoritmo, até que 

este atinja as condições de paragem, e tem como output a última geração produzida na última iteração. 

O número máximo de iterações a desenvolver pelo algoritmo deve ser definido por forma a que garanta 

que este atinja o seu potencial máximo relativamente à melhoria obtida entre iteração, contudo não 

deve ser tão elevado que comprometa a eficiência da abordagem. 

Assim, por forma a determinar o valor ideal a introduzir no sistema, conduziram-se 5 testes isolados ao 

algoritmo (cenário A), analisando para 500 iterações, qual seria o ponto de convergência para a solução 

da taxa de utilização. Os resultados desta experiencia apresentam-se de seguida na Figura 14. 
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Figura 14 - Testes de Convergência da Solução em Função do Número de Iterações 

Analisando os resultados dos testes de convergência, é possível identificar que a solução consegue 

garantir o crescimento do seu desempenho de forma exponencial, aproximadamente até à 100ª 

iteração do algoritmo. A partir desse ponto, a solução começa a convergir para valores que variam cada 

vez menos entre si, contudo ainda se verificam algumas melhorias, como no Teste 3 por volta da 200ª 

iteração, e no Teste 4 por volta da 350ª iteração.  

Em todos os casos analisados a convergência para a solução final, mantém-se inalterada a partir da 

400ª iteração, aproximadamente, indicando que esse deveria ser o número de iterações ideal a 

introduzir no sistema. Contudo, por forma a garantir segurança perante comportamentos imprevistos 

do algoritmo, o número máximo de iterações a completar pelo algoritmo vai incluir uma margem de 100 

iterações, sendo então introduzida no sistema, a condição de paragem de 500 iterações. 

Definiu-se igualmente, para este problema, que o algoritmo iria executar 1000 corridas até finalizar a 

sua busca de soluções, ou seja, serão realizados 1000 testes de cada cenário, por forma a garantir a 

robustez dos seus resultados. 

Assim, o output final do algoritmo genético será um conjunto das 1000 melhores soluções 

independentes entre si, obtidas através da maturação de uma população de 240 indivíduos ao longo 

de 500 ciclos de modificação genética. 
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8.2 – Resultados do Cenário A – Seleção por Rank 

O cenário A, tal como referido na secção 7.1, pressupõe a implementação do GA, tendo este na sua 

estrutura o método de rank enquanto operador de seleção, o método do two-point crossover enquanto 

operador do cruzamento e a multiplicação por fator enquanto operador da mutação. 

O tempo de computação médio por iteração do algoritmo, aquando da aplicação deste cenário, foi de 

28,37 segundos. Este valor representa o tempo que, em média, o algoritmo demora a realizar as 500 

iterações definidas, isto é, o tempo médio que o algoritmo demora a produzir uma solução. 

A Tabela 8 apresenta o resultado obtido pela melhor solução devolvida pelo cenário A, nas duas 

funções objetivo implementadas. 

Tabela 8 - Melhor Resultado Obtido pelo Cenário A 

Solução Taxa de Utilização Custos de Frota 
175/1000 91,34% 306 844,97 € 

 

Tendo em consideração que a abordagem de resolução escolhida para este problema não garante a 

devolução da solução ótima, a análise da melhor solução devolvida pelo cenário não é representativa 

do desempenho do mesmo. Assim, deve ser feita uma análise do comportamento das 1000 soluções 

produzidas pelo algoritmo, por forma a analisar qual é a tendência dos resultados por si obtidos. 

A Figura 15 apresenta a frequência com que cada taxa de utilização é obtida no conjunto das 1000 

soluções obtidas. 

 

Figura 15 - Histograma da Taxa de Utilização Obtida pelo Cenário A 
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Tendo por base a análise do histograma, é possível indagar que, apesar de a melhor solução obtida 

conseguir atingir uma taxa de utilização de, aproximadamente 91%, esta acontece numa situação 

isolada (das 1000 corridas efetuadas pelo algoritmo, apenas duas vezes este conseguiu atingir uma 

solução com 91% da taxa de utilização). Assim, por forma a garantir uma mais correta análise do 

cenário A, esta deve centrar-se no estudo do desempenho da solução mais frequente, ao invés do 

estudo da melhor solução.  

Em 208 das 1000 soluções produzidas, observou-se a obtenção de uma taxa de utilização de, 

aproximadamente 86%, sendo por isso esta a solução mais frequente.  

Do estudo do histograma, é possível auferir que a curva tende para uma distribuição normal, em que o 

resultado da taxa de utilização encontra-se igualmente distribuído para ambos os extremos da solução, 

a partir do resultado médio. Infere-se ainda que as três soluções mais frequentes, 84%, 85% e 86% 

ocorrem em 53,6% dos casos. 

Tendo em consideração que para a mesma taxa de utilização, podem existir combinações diferentes 

de custos, é importante analisar qual é o custo médio associado ao conjunto de soluções que possuem 

a taxa de utilização mais frequente. Assim, a análise do cenário não se foca apenas em medir a 

qualidade das soluções relativamente à taxa de utilização por estas obtida, mas também relativamente 

ao custo de frota a si associado. 

Assim, para as soluções com taxa de utilização mais frequente, 86% (considera-se o intervalo de 85,5% 

a 86,4%), calculou-se a média dos respetivos custos de frota, que neste caso equivaleu a 322 961,71€ 

Para concluir a análise do cenário, na Tabela 9 apresenta-se a comparação entre a melhor solução 

obtida e a solução mais frequente, obtidas pelo cenário A. 

Tabela 9 - Cenário A: Comparação entre a Melhor Solução Obtida e a Solução Mais Frequente 

 
Melhor Solução Obtida Solução Mais Frequente Variação 

TAXA DE UTILIZAÇÃO ≈ 91% ≈ 86% - 5,5% 

CUSTO DE FROTA 306 844,97€ 322 961,71€ + 5,3% 

 
 
Da análise da Tabela 9, pode inferir-se que, apesar de existir uma grande diferença entre a taxa de 

utilização mais frequente e a melhor taxa obtida, o impacto dessa variação nos custos de frota não é 

muito expressivo.  

Por forma a analisar o desempenho real do cenário A, os seus resultados devem ser comparados com 

os resultados obtidos pelo cenário B, que se apresentam na secção seguinte. 
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8.3 – Resultados do Cenário B – Seleção por Torneio 

Tendo efetuado a análise dos resultados para o cenário A, a mesma análise deve ser replicada para 

os resultados do cenário B, por forma a comparar qual das opções garante, não só as soluções com 

melhor desempenho, mas também as soluções mais robustas. 

O cenário B, tal como referido na secção 7.1, pressupõe a implementação do GA, tendo este na sua 

estrutura o método do torneio enquanto operador de seleção, o método do two-point crossover 

enquanto operador do cruzamento e a multiplicação por fator enquanto operador da mutação. 

Para o cenário B, o tempo médio de computação por cada iteração do algoritmo foi de 11,64 segundos. 

A Tabela 10 apresenta o resultado obtido pela melhor solução devolvida pelo cenário B, nas duas 

funções objetivo implementadas. 

Tabela 10 - Melhor Resultado Obtido pelo Cenário B 

Solução Taxa de Utilização Custos de Frota 
561/1000 91,34% 306 844,97 € 

 

Homologamente à análise efetuada ao cenário A, o próximo passo consiste em averiguar o 

comportamento das 1000 soluções produzidas pelo algoritmo, por forma a analisar qual é a tendência 

dos resultados por si obtidos. 

A Figura 16 apresenta a frequência com que cada taxa de utilização é obtida no conjunto das 1000 

soluções obtidas. 

 

Figura 16 -  Histograma da Taxa de Utilização Obtida pelo Cenário B 
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Da análise do histograma, é possível inferir que a curva da taxa de utilização, não apresenta um 

comportamento semelhante ao do observado no Cenário A. Neste caso, a curva tende a convergir para 

resultados da taxa de utilização mais elevados, sendo a sua solução mais frequente, uma taxa de 

utilização de 87%, que ocorre em 222 casos dos 1000 obtidos. Esta solução ocorre em 22,2% dos 

caos, sendo, por isso, a solução mais robusta produzida pelo cenário. 

Para a solução mais frequente, 87% (considera-se o intervalo de 86,5% a 87,4%), analisa-se 

igualmente o custo médio da frota, a si associado, sendo este 316 747,17€. 

Na Tabela 11 apresenta-se a comparação entre o desempenho da melhor solução obtida, e o 

desempenho do resultado mais frequente, obtidas com o cenário B. 

Tabela 11 - Cenário B: Comparação entre a Melhor Solução Obtida e a Solução Mais Frequente 

 
Melhor Solução Obtida Solução Mais Frequente Variação 

TAXA DE UTILIZAÇÃO ≈ 92% ≈ 87% - 5,4% 

CUSTO DE FROTA 308 348,35€ 316 747,17€ + 2,7% 

 
Neste cenário, à semelhança do registado no cenário A, existe uma variação significativa entre a taxa 

de utilização média alcançada pela melhor solução e a alcançada pela solução mais frequente. Apesar 

da variação observada na taxa de utilização, também neste caso os custos da frota obtidos nas 

diferentes soluções, não diferem significativamente entre si. 

 

8.4 – Comparação dos Cenários A e B 

Apresentados os resultados obtidos para os cenários A e B, a etapa que se segue consistirá em analisar 

as vantagens e desvantagens associadas à escolha de cada um, visando no fim selecionar aquele que 

garantirá o maior desempenho no cumprimento dos objetivos da Empresa Z. 

Tendo em consideração que o objetivo da Empresa Z se foca atingir objetivos máximos de performance, 

independentemente do tempo de processamento necessário para o conseguir, a comparação dos 

cenários não incluirá, numa fase inicial, a análise dos tempos de processamento do algoritmo, sendo 

que o critério temporal apenas será utilizado em caso de empate nos restantes critérios. 

A Tabela 12 resume os resultados obtidos pelos cenários A e B, em termos da taxa de utilização 

alcançada e o custo da frota. 

Tabela 12 - Comparação dos Resultados Obtidos pelos Cenários A e B 

 
Cenário A Cenário B  

 
Taxa de Utilização Custos de Frota Taxa de Utilização Custos de Frota 

Melhor solução 
obtida 

91% 306 844,97€ 92% 308 348,35€ 

Solução mais 
frequente 

86% 322 961,71€ 87% 316 747,17€ 
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Analisando o desempenho de ambos os cenários relativamente à taxa de utilização obtida, é possível 

inferir que o cenário B produziu melhores resultados, tanto na melhor solução por si produzida (92% 

vs. 91%), como na solução mais frequentemente obtida (87% vs. 86%). 

Relativamente aos custos de frota obtidos, apesar de, na melhor solução obtida, o resultado do cenário 

B ser superior ao do cenário A (308 348,35€ vs. 306 844,97€); quando analisamos a solução mais 

frequente e, por isso, mais robusta, o cenário B apresenta melhores resultados ao nível dos custos de 

frota que o cenário A (316 747,17€ vs. 322 961,71€). 

Estudando a robustez das soluções produzidas por cada um dos cenários, podemos analisar os 

resultados em função da frequência com que estes são atingidos, tal como se apresenta na Tabela 13. 

Tabela 13 - Análise da Frequência de Ocorrência dos Resultados dos Cenários A e B 

 
Cenário A Cenário B  

 
Taxa de Utilização Frequência do 

Resultado Taxa de Utilização Frequência do 

Resultado 
Solução mais 

frequente 86% 208 87% 222 

2ª Solução mais 

frequente 85% 172 88% 215 

3ª Solução mais 

frequente 84% 156 89% 171 

Aprofundando a análise dos resultados, não só à solução mais frequente, como também à segunda e 

terceira mais frequentes, é possível determinar com maior precisão qual dos cenários apresenta os 

resultados mais robustos. 

Investigando apenas a solução mais frequente, o cenário B não só garante o melhor desempenho, 

como também uma maior probabilidade de ocorrência, visto que alcança a taxa de utilização de 87% 

em 22,2% dos casos testados, enquanto que o cenário A apenas alcança uma taxa de utilização de 

86% em 20,8% dos casos. 

Além do referido, a segunda e terceira soluções mais frequentes do cenário B (88% e 89% 

respetivamente), têm um desempenho superior ao das suas homólogas no cenário A (85% e 84% 

respetivamente).  

Mais, no caso do cenário A, a segunda e terceira mais frequentes soluções apresentam um 

desempenho inferior ao da solução mais frequente por este devolvida, o que nos indica que o cenário 

irá tender a devolver soluções com valores de taxa de utilização inferiores a 86%. Por sua vez, a 

segunda e terceira mais frequentes taxas de utilização do cenário B são superiores ao resultado obtido 

pela solução mais frequentemente alcançada, sendo que o cenário apresentará tendência a devolver 

soluções de taxa de utilização superiores a 87%. 



 
 

73 
 

Tendo em consideração a comparação dos cenários A e B, determina-se que o método de seleção que 

garante o melhor desempenho do algoritmo é o método do torneio, constituinte do cenário B. 

Assim, o cenário C será construído de modo a conter na sua estrutura: o método do torneio enquanto 

operador de seleção, o método do two-point crossover enquanto operador do cruzamento e a 

multiplicação por fator enquanto operador da mutação. A estes constituintes irá também acrescer a 

condição de elitismo, com o objetivo de tentar compreender o impacto que a mesma exerce quando 

aplicada isoladamente no algoritmo. 

8.5 – Resultados do Cenário C – Seleção por Torneio com Condição de 

Elitismo 

Para o cenário C, o tempo médio de computação por cada iteração desempenhada pelo algoritmo foi 

de 22,72 segundos. 

A Tabela 14 apresenta o resultado obtido pela melhor solução devolvida pelo cenário C, nas duas 

funções objetivo implementadas. 

Tabela 14 - Melhor Resultado Obtido pelo Cenário C 

Solução Taxa de Utilização Custos de Frota 
469/1000 92,18% 318 085,96 € 

 

Homologamente à análise efetuada nos cenários anteriores, o próximo passo consiste em averiguar o 

comportamento das 1000 soluções produzidas pelo algoritmo, por forma a analisar qual é a tendência 

dos resultados por si obtidos. 

A Figura 17 apresenta a frequência com que cada taxa de utilização é obtida no conjunto das 1000 

soluções obtidas. 
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Figura 17 - Histograma da Taxa de Utilização Obtida pelo Cenário C 

Analisando o histograma, é possível observar que à semelhança do cenário B, a curva tende a convergir 

para resultados da taxa de utilização mais elevados, sendo a sua solução mais frequente, uma taxa de 

utilização de 88%, que ocorre em 238 casos dos 1000 obtidos, sendo, por isso, a solução mais robusta 

produzida pelo cenário. 

Para a solução mais frequente, 88% (considera-se o intervalo de 87,5% a 88,4%), analisa-se 

igualmente o custo médio da frota, a si associado, sendo este 314 400,45€. 

Na Tabela 15 apresenta-se a comparação entre o desempenho da melhor solução obtida, e o 

desempenho do resultado mais frequente, obtidas com o cenário C. 

Tabela 15 - Cenário C: Comparação entre a Melhor Solução Obtida e a Solução Mais Frequente 

 
Melhor Solução Obtida Solução Mais Frequente Variação 

TAXA DE UTILIZAÇÃO ≈ 92% ≈ 88% - 4,4% 

CUSTO DE FROTA 318 085, 96€ 314 400,45€ - 1,2% 

 
 
Ao contrário do comportamento observado nos cenários A e B, o cenário C consegue, na solução mais 

frequente, com uma taxa de utilização inferior à da melhor solução obtida (88% vs. 82%), alcançar um 

custo de frota médio inferior (314 400,45€ vs. 318 085,96€), garantindo que existe um trade-off positivo 

nos custos, ao reduzir a taxa de utilização da frota.  

A última etapa da análise dos resultados obtidos consistirá em comparar os resultados do cenário B e 

C, por forma a indagar se a aplicação da condição de elitismo, tem um impacto positivo ou negativo no 

desempenho do algoritmo., no que toca à qualidade das soluções devolvidas. 
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8.6 – Comparação dos Cenários B e C 

À semelhança da comparação efetuada entre os cenários A e B, a primeira etapa da comparação dos 

cenários B e C, passa por analisar os resultados obtidos por ambos, em termos da taxa de utilização e 

custos de frota, resumidos na Tabela 16. 

Tabela 16 - Comparação dos Resultados Obtidos pelos Cenários B e C 

 
Cenário B Cenário C 

 
Taxa de Utilização Custos de Frota Taxa de Utilização Custos de Frota 

Melhor solução 
obtida 

92% 308 348,35€ 92% 318 085,96€ 

Solução mais 
frequente 

87% 316 747,17€ 88% 314 400,45€ 

Neste caso, analisando a melhor solução obtida, a taxa de utilização alcançada é igual em ambos os 

cenários (92%), contudo o custo de frota a si associado é inferior no cenário B (308 348,35€ vs. 

318 085,95€). 

Relativamente à solução mais frequente, o cenário C alcançou o melhor desempenho, tanto no 

resultado da taxa de utilização (88% vs. 87%), como no custo médio da frota (314 400,45€ vs. 

316 747,17€). 

De seguida, também à semelhança da análise comparativa efetuada aos cenários A e B, os resultados 

serão analisados quanto à sua frequência de ocorrência, por forma a determinar qual dos cenários, B 

ou C, garante as soluções mais robustas. 

Tabela 17 - Análise da Frequência de Ocorrência dos Resultados dos Cenários B e C 

 
Cenário B Cenário C 

 
Taxa de Utilização Frequência do 

Resultado Taxa de Utilização Frequência do 

Resultado 
Solução mais 

frequente 87% 222 88% 238 

2ª Solução mais 

frequente 88% 215 87% 192 

3ª Solução mais 

frequente 89% 171 89% 179 

Da análise da Tabela 17, é possível observar que as soluções mais frequentemente obtidas são iguais 

em ambos os cenários (87%, 88% e 89%), variando ligeiramente no número de vezes em que cada 

uma ocorre. 

 
Neste caso, o cenário C não só obteve a melhor solução mais frequente, como esta também ocorre 

com maior frequência do que a solução mais frequente do cenário B (238 vs. 222 casos). 
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Contudo, a segunda mais frequente solução do cenário B é superior à do cenário C (88% vs. 87%), 

sendo a sua frequência de ocorrência não só superior (215 vs. 192), como é muito semelhante à da 

solução mais frequente do cenário C (88% em 238 dos casos). 

No computo geral, no cenário B, as três mais frequentes soluções ocorrem em 60,8% dos casos, 

enquanto no cenário C ocorrem em 60,9%, o que nos indica que ambos os cenários garantem 

resultados semelhantes, com elevada fiabilidade, no que concerne à taxa de utilização.  

Assim, por forma a chegar a uma conclusão quanto ao cenário que devolve os melhores resultados, 

deve ser analisado o custo médio da frota obtido pelas soluções mais frequentes, isto é, as para as 

soluções que tenham obtido uma taxa de utilização de 87%, 88% e 89%. 

Para as soluções com taxas de utilização de 87%, 88% e 89%, o cenário B obteve um custo médio de 

frota de 314 474,19€, enquanto que o cenário C obteve um custo médio de frota de 314 687,79 €. 

Novamente, também no que diz respeito ao custo médio da frota, a diferença encontrada entre os dois 

cenários não é relevante. 

Esta análise permite-nos concluir que, apesar de garantir uma solução mais frequente com melhor 

desempenho, o cenário C não apresenta grandes diferenças quando comparado ao cenário B. Ao 

estender a análise às três mais frequentes soluções, vimos também que a sua distribuição é 

semelhante em ambos os cenários, apesar de o custo médio da frota por si produzido ser ligeiramente 

inferior no cenário B. 
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8.7 – Conclusões do Capítulo 

Neste capítulo foi efetuada a implementação do algoritmo em MATLAB®, por forma a obter soluções 

para o problema da Empresa Z. Posteriormente prosseguiu-se à análise dos resultados obtidos e à 

comparação do desempenho dos diferentes cenários. 

Numa primeira instância concluiu-se que o cenário B (método de seleção por torneio) garantiu o melhor 

desempenho das soluções, quando comparado com o cenário A (método de seleção por rank), levando 

a que o cenário C fosse construído com os componentes do cenário B, acrescido de uma condição de 

elitismo. 

Da comparação entre os cenários B e C, foi possível indagar que os resultados obtidos por ambos não 

diferiram substancialmente em termos de desempenho. Aliás, os pontos de destaque do cenário C 

(taxa de utilização da solução mais frequente superior à do cenário B), foram balanceados com os 

pontos de destaque do cenário B (custo médio da frota das soluções mais frequentes inferior ao do 

cenário C). 

Esta análise permitiu que se chegasse à conclusão de que, para este problema em particular, a 

condição de elitismo não exerce um grande impacto na solução final, podendo o fenómeno ser 

explicado pelo facto de o algoritmo convergir para a melhor solução encontrada muito cedo no seu 

processamento, mesmo nas situações em que não é aplicada a condição de elitismo. 

 
A condição de elitismo tem como principal função a conservação das melhores soluções de cada 

geração, por forma a garantir que o algoritmo não perca tempo a reprocessá-las, e assim atingir a 

convergência mais rapidamente; assim, é fácil compreender que para um algoritmo cuja convergência 

já é extremamente célere, a condição de elitismo não tenha grande influência nos seus resultados. 
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Capítulo 9 – Conclusões e Trabalho Futuro 

O turismo em Portugal é, na atualidade um dos principais setores de proveito para a economia nacional. 

O crescimento exponencial deste setor, combinado com o destaque da mobilidade enquanto 

megatendência, tem levado a que a indústria rent-a-car tenha ganho uma crescente notoriedade. 

As empresas já instaladas no mercado têm vindo a procurar novas estratégias para a gestão da sua 

frota, sendo a mais comum, a de manter uma frota jovem e diversificada, por forma a aumentar a 

satisfação dos seus clientes. Contudo, a satisfação dos clientes não se prende exclusivamente com a 

variedade e características da frota fornecida, focando-se igualmente na capacidade que o fornecedor 

tem de assegurar que a frota está disponível no momento e local desejados. 

Neste contexto, o objetivo desta Dissertação de Mestrado, foi o de desenvolver uma solução através 

de uma abordagem heurística, para o problema de dimensionamento e alocação inicial da frota de uma 

empresa de aluguer de viaturas, a Empresa Z. 

Da análise do caso de estudo, foi possível inferir que a procura da Empresa Z varia fortemente, tanto 

entre zonas de atuação, como ao longo do ano. Essa variação leva a que, em diversas situações, parte 

da frota esteja parada ou improdutiva, sendo que a baixa taxa de utilização da frota gera, não só, custos 

de oportunidade, mas também custos de conservação das viaturas. Auferiu-se igualmente, que a 

variação da procura ao longo do ano leva a que muitas vezes a alocação dos recursos às zonas possa 

não corresponder à procura existente nas mesmas.  

Assim, a solução desenvolvida centrou-se na criação de uma heurística que permitisse dimensionar a 

frota, por categoria e por mês, a alocar em cada zona de atuação da Empresa Z. Por forma a simplificar 

o estudo, a abordagem apenas irá ser testada para uma das zonas de atuação da Empresa Z, a zona 

centro, sendo esta a de maior relevância para a empresa. 

De seguida, analisou-se a literatura já existente na comunidade cientifica, relativamente às estratégias 

de resolução dos problemas de dimensionamento e alocação da frota, tanto para a indústria rent-a-car 

como para outros setores de transporte com características semelhantes. Desta análise concluiu-se 

que a melhor abordagem de resolução seria o método do algoritmo genético, uma meta-heurística de 

simples implementação e adequação a diversos problemas, cuja maior vantagem está na sua 

capacidade de se adaptar a mudanças que possam ocorrer nos seus parâmetros, algo que é 

extremamente benéfico no contexto de mudança observado na indústria em questão. 

Para este trabalho, optou-se pelo desenvolvimento de três cenários diferentes: o primeiro e segundo 

cenários irão diferir entre si apenas no método de seleção utilizado, tendo sido escolhido para o primeiro 

o método do rank e para o segundo o método do torneio. No terceiro cenário será testada uma condição 

de elitismo, por forma a analisar o impacto desta no desempenho das soluções produzidas. 

Como inputs do problema, usaram-se os dados históricos da procura, tendo para isso considerado o 

número de viaturas em aluguer, na zona centro, para cada categoria de viatura disponibilizada; as 

condições iniciais, que neste caso correspondeu à frota transitada do ano anterior, disponível para 
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aluguer no ano de 2017; e os custos de fixos e de manutenção da frota, que não corresponderam a 

dados reais por motivos de confidencialidade. 

Para a implementação do algoritmo, impôs-se ao mesmo uma condição de paragem de 500 iterações, 

período ao fim do qual este deveria devolver uma solução. A geração de soluções pressupõe a 

introdução do algoritmo num software especializado, tendo, para isso, sido utilizado o software 

MATLAB®, sendo que este foi programado por forma a terminar o processamento do algoritmo após a 

devolução de 1000 soluções para cada um dos cenários. 

De um modo geral, o algoritmo foi capaz de produzir boas soluções, concordantes com os padrões e 

nível de serviço da Empresa Z, provando-se assim como uma abordagem pertinente para o contexto 

da empresa. Tendo em consideração o desempenho das soluções em função dos objetivos 

estabelecidos pela empresa, sendo eles a maximização da taxa de utilização da frota e a minimização 

dos custos a si associados, o cenário B (método de seleção por torneio) demonstrou superioridade na 

capacidade de produzir melhores soluções, quando comparado com o cenário A (método de seleção 

por rank). 

Por fim, comparou-se o cenário B com o C, seu homólogo em composição, acrescido de uma condição 

de elitismo. Concluiu-se que, apesar de produzir a solução mais frequente com melhor desempenho, 

no computo geral, o cenário C não apresentou diferenças significativas quando comparado com o 

cenário B. Esta análise permitiu afirmar que, para esta formulação do problema da Empresa Z, a 

condição de elitismo não exerce um impacto significativo no desempenho dos resultados obtidos, 

devendo-se isto ao facto de o algoritmo já demonstrar uma elevada velocidade de convergência, 

mesmo sem o efeito do elitismo. 

Para trabalho futuro sugere-se a aplicação desta solução às restantes zonas de atuação, por forma a 

garantir a sua aplicabilidade à totalidade da realidade da Empresa Z. Sugere-se igualmente a 

adaptação da abordagem por forma a testar a solução para dados que comportem mais do que um ano 

de histórico, garantindo assim uma maior fiabilidade à solução. 

No que concerne aos contratos de buy-back, um trabalho interessante a desenvolver no futuro deve 

passar por adaptar a abordagem construída a uma maior variedade de períodos, considerando 

igualmente períodos de 6 e 12 meses, por forma a aproximar a abordagem à realidade do mercado. 

Também o período de compra de viaturas poderá ser modificado, por forma a compreender compras 

mensais. 

Ao nível do desempenho da abordagem, sugere-se a exploração de diferentes tipos de mutação, como 

por exemplo, o método da mutação não-uniforme, em que a magnitude do incremento varia com o 

tempo, sendo que quanto mais próximo o algoritmo estiver de terminar, menor será a mutação aplicada, 

garantindo a estabilidade da convergência. Para do teste outros métodos de mutação, sugere-se a 

análise de diferentes graus de mutação, de modo a analisar o impacto deste na convergência das 

soluções.   
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Anexos 

Anexo I – Melhor Solução Obtida pelo Cenário A 

Tabela 18 - Cenário A: Melhor Solução Obtida para o Dimensionamento da Frota, da Zona Centro,                  
com Buy-Back a 2 Meses 

 
Jan Mar Mai Jul Set Nov 

ECONÓMICOS 245 512 18 813 722 2 

COMPACTOS 263 324 1 439 415 77 

ESPECIAIS 22 22 2 73 28 28 

COMERCIAIS 20 9 15 23 29 52 

 

Tabela 19 - Cenário A: Melhor Solução Obtida para o Dimensionamento da Frota, da Zona Centro,                  

com Buy-Back a 4 Meses 

 
Jan Mai Set 

ECONÓMICOS 304 1098 731 

COMPACTOS 59 508 366 

ESPECIAIS 46 80 69 

COMERCIAIS 32 37 37 

 

Anexo II – Melhor Solução Obtida pelo Cenário B 

Tabela 20 - Cenário B: Melhor Solução Obtida para o Dimensionamento da Frota, da Zona Centro,                   

com Buy-Back a 2 Meses 

 
Jan Mar Mai Jul Set Nov 

ECONÓMICOS 46 345 0 1062 668 0 

COMPACTOS 106 171 0 433 328 56 

ESPECIAIS 37 40 11 65 59 53 

COMERCIAIS 36 10 4 59 19 9 

 

Tabela 21 - Cenário B: Melhor Solução Obtida para o Dimensionamento da Frota, da Zona Centro,                  
com Buy-Back a 4 Meses 

 
Jan Mai Set 

ECONÓMICOS 469 969 836 

COMPACTOS 224 503 398 

ESPECIAIS 29 79 41 

COMERCIAIS 30 48 47 
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Anexo III – Melhor Solução Obtida pelo Cenário C 

Tabela 22 - Cenário C: Melhor Solução Obtida para o Dimensionamento da Frota, da Zona Centro,                   
com Buy-Back a 2 Meses 

 
Jan Mar Mai Jul Set Nov 

ECONÓMICOS 4 497 78 1049 650 30 

COMPACTOS 90 129 14 413 312 60 

ESPECIAIS 36 39 2 63 25 15 

COMERCIAIS 30 17 16 27 25 9 

 

Tabela 23 - Cenário C: Melhor Solução Obtida para o Dimensionamento da Frota, da Zona Centro,                  

com Buy-Back a 4 Meses 

 
Jan Mai Set 

ECONÓMICOS 511 1058 993 

COMPACTOS 256 476 385 

ESPECIAIS 30 81 73 

COMERCIAIS 22 35 45 

 

Anexo IV – Detalhes da Empresa Z 

 

Figura 18 – Estrutura do Dimensionamento, Alocação Macro e Alocação Micro da Empresa Z 
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Figura 19 - Mapa da Divisão das Zonas de Atuação da Empresa Z 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


