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1. INTRODUÇÃO GERAL 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

Nos dias de hoje, a educação é um poderoso instrumento de formação e 

desenvolvimento social. Sendo assim, pode-se afirmar que a Instituição de Ensino 

Superior (IES) desempenha um importante papel no desenvolvimento da região na qual 

está localizada. Na missão de praticamente qualquer IES pode-se observar, à primeira 

vista, o reconhecimento formal dado à contribuição que a instituição faz para o bem-

estar e o progresso, por meio de suas ações de ensino, pesquisa e extensão. No entanto, 

na medida em que as sociedades se envolveram no turbilhão da globalização, os 

sistemas de ensino superior, em praticamente todo o mundo, foram obrigados a associar 

sua participação no desenvolvimento regional essencialmente a atividades específicas 

de desenvolvimento econômico, científico e tecnológico, bem como também em 

atividades orientadas a promover o desenvolvimento social, cultural e meio-ambiente de 

suas regiões. 

Assim, nesse cenário, um dos principais quesitos para o desenvolvimento da 

sociedade é a oferta de profissionais nas mais diversas áreas de conhecimento. Alguns 

desses profissionais necessitam ser formados em cursos de graduação para adquirir os 

conhecimentos necessários a sua atividade profissional. Dessa forma, o acesso à 

graduação é um importante fator de ascensão social e profissional, não somente para o 

indivíduo, mas também para a sociedade onde ele está inserido. 

Portanto, as universidades públicas federais brasileiras têm sido instrumento de 

formação e capacitação de profissionais, para que possam atuar em sua respectiva área, 

de forma a atender à demanda do mercado de trabalho, presente em todas as regiões do 

país. Porém, na história da Educação Superior no Brasil, a oferta dessa Educação 

pública nas Universidades Federais tem se concentrado principalmente nas capitais e 

nos grandes centros urbanos do país, o que dificultou e inviabilizou a muitas pessoas de 

realizarem cursos naquelas instituições (ROMANELLI, 2002). 

Assim, uma iniciativa para facilitar o acesso a uma graduação pública federal 

foi a interiorização das universidades, ou seja, unidades acadêmicas fora da sede, em 

municípios do interior, o que contribuiu para que o aluno que reside distante da capital e 

dos grandes centros urbanos não se afaste de sua residência para estudar. Conforme 
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apontam Camargo e Araújo (2018), a interiorização das universidades públicas é uma 

forma de democratização do acesso à educação pública superior. A interiorização é, 

inclusive, uma das metas do Plano Nacional de Educação para as universidades. A 

instrução do texto é que se deve aumentar “a oferta de vagas, por meio da expansão e 

interiorização da rede federal de educação superior [...] observadas as características 

regionais das micro e mesorregiões [...] uniformizando a expansão no território 

nacional” (BRASIL, 2014). 

Para cumprir essa meta de interiorização, uma das iniciativas governamentais 

foi o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais, o REUNI, criado em 2007. Conforme explicam Camargo e Araújo (2018), 

esse programa teve grande contribuição para o aumento e a consolidação de unidades 

acadêmicas em municípios do interior do Brasil. O REUNI possibilitou a criação de 173 

unidades acadêmicas em municípios do interior do país, além da criação de 18 novas 

universidades federais distribuídas em todas as regiões brasileiras. 

Contudo, esse processo de expansão apresenta desafios à gestão universitária, 

principalmente em se tratando de instituições públicas, que não possuem fonte própria 

de recursos financeiros e devem respeitar alguns trâmites próprios do setor público. Ou 

seja, essa descentralização da universidade, com a instalação de unidades acadêmicas 

em municípios distantes da Sede da instituição, que por um lado facilita o acesso de 

alunos que moram no interior, pode trazer alguns desafios de gestão à universidade, já 

que altera a distribuição de recursos, de pessoal, de processos, etc. A gestão 

universitária de unidades acadêmicas no interior torna-se mais penosa, segundo 

Camargo e Araújo (2018), porque a injeção de recursos financeiros necessários não foi 

compatível com a nova estrutura expandida decorrente do processo de interiorização. 

Em uma situação de escassez de recursos, o gestor público precisa, cada vez 

mais, dispor de ferramentas que o ajudem a fazer mais com menos, e nesse ponto 

podem ser aplicadas algumas abordagens já conhecidas na gestão empresarial. Na 

maioria das vezes, é necessário fazer algumas adaptações para caber nos moldes da 

gestão pública, conforme a aplicação dos conceitos Lean (Gestão Enxuta) e da 

ferramenta Milk Run (roteamento inspirado na rota do leite), utilizados por Py et al. 

(2017) na otimização do gerenciamento logístico de transporte de material de uma 

universidade pública. 
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Uma universidade tem vários recursos e setores que devem ser gerenciados, 

trazendo ao gestor a necessidade de ferramentas de gestão que o auxiliem nessa função. 

Porém, apesar da utilidade do uso de conceitos, ferramentas e abordagens empresariais 

na administração pública universitária, é preciso bom senso do gestor, enquanto 

servidor público, no momento da aplicação, pois, conforme publicação de Barbosa et al. 

(2016), esse necessita de seus pares para o bom desenvolvimento das políticas 

gerenciais em todos os níveis administrativos da instituição. Como salienta Andrade 

(2002), não se pode simplesmente aplicar as técnicas gerenciais das empresas 

diretamente na gestão da instituição pública de ensino superior, pois esta tem 

características próprias que devem ser consideradas pelo gestor. 

1.2. DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA 

Esta pesquisa pretende estudar soluções para otimizar a gestão de Unidade 

Acadêmica Pública fora de Sede, especialmente uma Unidade Acadêmica que integra a 

Universidade Federal Fluminense (UFF), uma das maiores e mais descentralizadas 

universidades públicas do Estado do Rio de Janeiro, quiçá do país. Vale ressaltar que a 

Unidade em estudo é uma das unidades situadas fora da Sede da UFF, em um município 

distante cerca de 180 km do município onde se encontra a Reitoria da universidade, 

conforme mostra a Figura 1. 
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Figura 1: Unidades Acadêmicas da UFF no Estado do Rio de Janeiro. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Assim sendo, este trabalho tende a considerar as implicações resultantes dessa 

descentralização, buscando propor recursos gerenciais para minimizar eventuais 

dificuldades e agravantes causadas pela distância da Sede, de modo a oferecer ao 

público usuário da instituição de ensino estudada o melhor atendimento possível de suas 

demandas, contudo minimizando o gasto de recursos públicos para isso. 

 

1.3. OBJETIVOS 

O objetivo geral desta pesquisa é propor duas ferramentas, sendo a primeira 

para otimização do transporte de documentos de uma universidade pública, e a segunda 

para otimizar a alocação de salas de uma unidade acadêmica. 

Para cumprir esse objetivo geral, foram estabelecidos os objetivos específicos: 

 Realizar uma pesquisa bibliográfica a respeito de soluções para roteamento de 

veículos para transporte de materiais e documentos; 

 Propor uma solução para otimização da logística do transporte de documentos 

e materiais entre unidades acadêmicas; 

 Efetuar um estudo bibliométrico sobre o Problema de Alocação de Salas em 

Instituições de Ensino Superior; 

 Elaborar um modelo matemático para otimização da alocação de salas do 

Instituto de Ciência e Tecnologia. 

 

1.4. JUSTIFICATIVA 

Segundo Daehn e Tosta (2018), a universidade é constituída por um elenco de 

atores que são responsáveis de forma direta ou indireta pelo seu crescimento e 

desenvolvimento. Assim, os três segmentos que atuam dentro da universidade: 

docentes, discentes e técnico-administrativos, acrescidos do público externo que 

interage de forma contínua no ambiente universitário, dão origem a uma comunidade 

extremamente diferenciada e eclética, que transforma a universidade, segundo Azevedo 
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et al. (2011), em um organismo complexo que não pode ser facilmente compreendido, 

dado que está entrelaçado com todos os fenômenos presentes na sociedade humana.  

Neste cenário, Daehn e Tosta (2018) afirmam que os gestores universitários têm uma 

grande quantidade de tarefas inesperadas, fora do planejamento, como reuniões, 

atividades paralelas ao trabalho em si, num fluxo intenso e descontínuo, fragmentando 

suas ações e prejudicando seu processo decisório. 

Assim, o planejamento é fundamental à gestão de uma universidade, pois há 

vários entes que devem ser considerados, segundo Cândido e Barbosa (2017), para 

tomarem parte do desenvolvimento da instituição, a fim de se alcançar os objetivos com 

eficiência. Esses autores salientam que, nas universidades públicas do Brasil, a etapa de 

planejamento geralmente representa uma formalidade apenas, não contando com a 

participação de indivíduos da comunidade acadêmica, e, portanto, não conseguindo ser 

colocado em prática. 

Andrade (2006) destaca que o gestor deve ter à disposição a maior quantidade 

possível de informação a respeito de sua instituição, para que o processo decisório seja 

calcado em fatos e dados, buscando sempre o melhor resultado possível com os recursos 

e capacidades disponíveis. Dessa forma, justifica-se a elaboração de ferramentas que 

organizem as informações, de modo a auxiliar o gestor para a escolha correta em cada 

decisão. Além disso, com as ferramentas apropriadas e as informações necessárias, a 

gestão universitária pode se tornar mais eficaz, aproveitando melhor os recursos, 

principalmente em períodos em que eles são escassos e esparsos. 

 

1.5. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Esta dissertação tem sua estrutura em formato de coletânea de artigos 

científicos. Dessa forma, cada artigo possui os tópicos característicos de uma publicação 

científica – resumo, contextualização, descrição do problema, conclusões e as 

respectivas referências bibliográficas. 

O Capítulo 1 é uma introdução geral, com a contextualização do tema da 

dissertação, a delimitação do problema, os objetivos e as justificativas. 
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O Capítulo 2 expõe, resumidamente, as etapas da pesquisa, visto que maiores 

detalhes sobre a metodologia e a coleta de dados serão fornecidos respectivamente em 

cada artigo. 

O Capítulo 3 explica como está estruturada a dissertação, e contém uma breve 

explicação a respeito de cada seção deste trabalho. 

O Capítulo 4 é referente ao Artigo A, que expõe um problema de transporte de 

documentos entre as unidades acadêmicas da instituição estudada. O trabalho propõe a 

aplicação de conceitos Lean Thinking no roteamento desse transporte, submetendo esse 

serviço ao método Milk Run, e demonstrando cálculos da otimização de recursos 

decorrentes dessa implantação. 

O Capítulo 5 refere-se ao Artigo B, que continua tratando do mesmo tema de 

transporte do Artigo A, porém com submissão a ferramentas de Auxílio Multicritério à 

Decisão, que possibilitam maior precisão na análise dos critérios de decisão para 

escolha de melhor opção de roteamento para o transporte de documentos da instituição. 

O Capítulo 6 é referente ao Artigo C, que contém um estudo bibliométrico 

sobre o Problema de Alocação de Salas, listando suas mais importantes características, 

que foram estudadas por autores de vários países, e os métodos de solução que já foram 

por eles apresentados. 

O Capítulo 7 é referente ao Artigo D, que aborda a proposta de um Modelo 

Matemático para resolução do Problema de Alocação de Salas, mais especificamente do 

Instituto de Ciência e Tecnologia de Rio das Ostras. 

O Capítulo 8 apresenta algumas considerações finais do pesquisador a respeito 

de cada parte desta dissertação. 
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2. METODOLOGIA 

Segundo Turrioni e Mello (2012), a classificação da pesquisa é um tema 

controverso, mas explicam que há, de certa forma, uma aceitação comum de classificar 

a pesquisa em relação à: sua natureza; seus objetivos; sua abordagem; e seu método. 

Quanto à sua natureza, esta pesquisa pode ser classificada como aplicada, visto 

que sua finalidade é a resolução de problemas reais e imediatos de uma instituição que, 

mesmo sendo do setor público, também depende de recursos financeiros, e por isso 

pode buscar reduzir a utilização dos mesmos. 

Pelo prisma de seus objetivos, esta pesquisa pode ser classificada como 

exploratória, pois tem finalidade de explicitar o problema através de pesquisa 

bibliográfica, pesquisa de campo e entrevistas com indivíduos familiarizados com o 

problema, de forma a construir hipóteses a respeito do problema pesquisado. 

Do ponto de vista da abordagem, esta pesquisa é combinada, pois contém 

aspectos quantitativos e qualitativos. Sempre que possível, os aspectos são 

quantificados, conforme será visto mais à frente; porém, há situações em que não é 

possível a quantificação, e há que se recorrer a uma análise qualitativa da situação, a fim 

de considerar a influência do contexto nos resultados do fenômeno. 

O principal método empregado nesta pesquisa é o método de modelagem e 

simulação, onde as situações reais da gestão são experimentadas através de modelos, a 

fim de constatar como se comportará o sistema após as modificações que lhe sejam 

propostas. 
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3. ARTIGO A – ESTUDO DE CASO DO SISTEMA LOGÍSTICO MILK RUN 

PARA GERENCIAMENTO DE DEMANDAS DE TRANSPORTE DE UMA 

INSTITUIÇÃO PÚBLICA 

 

Resumo 

Esse artigo apresenta um estudo de caso com proposta de aplicação dos conceitos Lean Thinking, em 

conjunto com o método milk-run em um sistema de transporte de malotes de uma Instituição de pública. 

A aplicação destas metodologias na Gestão Pública possibilita a busca de oportunidades de melhorias 

através da redução do desperdício de recursos, em especial recursos financeiros. O método convencional 

utilizado atualmente mostra que com a aplicação do método milk-run é possível reduzir gastos relativos 

ao serviço de malote prestado para esta instituição. Após uma avaliação das diversas propostas 

apresentadas nesse trabalho através do método Grey, definiu-se a melhor opção dentre as propostas a que 

apresenta melhor resultado com redução nos desperdícios, contribuindo assim para uma gestão pública 

mais eficiente. 

Palavras-chave: milk-run, gestão pública, método grey, Lean Thinking 

 

Abstract 

This article presents a case study with a proposal to apply the Lean Thinking concepts, together with the 

milk-run method in a pouch transport system of a public institution. The application of these 

methodologies in Public Management enables the search for opportunities for improvement by reducing 

the waste of resources, especially financial resources. The conventional method currently used shows that 

with the application of the milk-run method it is possible to reduce expenses related to the pouch service 

provided to this institution. After an evaluation of the various proposals presented in this work through 

the Gray method, the best option among those presented was defined, that presents the best result with a 

reduction in waste, thus contributing to a more efficient public management. 

Keywords: milk-run, public management, gray method, Lean Thinking 

 

3.1. INTRODUÇÃO 

Para uma empresa que pretende atender e ainda superar as expectativas de seus 

clientes é imprescindível que se deva pensar em Gestão como ferramenta fundamental 

para o alcance deste objetivo. Do latim Gestĭo, o conceito de Gestão refere-se à ação e 

ao efeito de gerir ou administrar. Quando se pensa em Gestão Pública, vem à mente um 

senso de responsabilidade social muito grande uma vez que se trata de lidar com 

investimentos e ativos construídos com o esforço de toda uma comunidade. Administrar 

uma instituição pública certamente não é uma tarefa trivial e fácil, requer dedicação e 

metodologia eficaz. 

No Brasil, após diversas iniciativas governamentais para promoção da gestão 

pública e da busca pela excelência, foi instituído, pelo Decreto nº 5.378 de 23 de 

fevereiro 2005, o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização 
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(GESPÚBLICA), com a finalidade de contribuir para a melhoria da qualidade dos 

serviços públicos prestados aos cidadãos e para o aumento da competitividade do país 

(BRASIL, 2005). Dentre os diversos objetivos gerenciais, destacamos nesse trabalho o 

objetivo de promover a eficiência, por meio de melhor aproveitamento dos recursos, 

relativamente aos resultados da ação pública. 

As Instituições públicas devem estar preocupadas com os resultados obtidos 

através de seu sistema de gestão, bem como com a otimização de recursos 

disponibilizados, principalmente em um momento onde o país passa por grandes 

questionamentos quanto ao gerenciamento de recursos financeiros disponibilizados às 

instituições públicas. Além disso, as constantes restrições orçamentárias impostas pelo 

governo e os consequentes cortes de verbas tornam necessárias e urgentes à revisão dos 

processos existentes e a busca da melhoria contínua e sistemática como proposta no 

método Lean Thinking (Mentalidade Enxuta). A identificação de desperdícios 

possibilita cortes nos processos que não agregam valor, alcançando assim um processo 

mais enxuto e menos oneroso para os cofres públicos entregando o mesmo resultado 

para sociedade. 

A aplicação dos conceitos de gestão na gestão pública tem referências nos 

conceitos aplicados nas empresas privadas. O conceito do Lean Thinking tem origem no 

Sistema de Produção Toyota, e em suma é enxuta, pois fornece um modo de fazer mais 

e mais com menos; menos esforço humano, menos tempo, menos espaço ao mesmo 

tempo que satisfaz as necessidades do cliente (WOMACK e JONES, 2010). 

 

3.1.1. Justificativa 

A aplicação dos conceitos Lean Thinking ao setor de transporte de uma 

instituição pública de ensino associada com a metodologia Milk-run pode tornar mais 

efetividade a gestão desse setor, trazendo economia e reduzindo o desperdício de 

recursos.  

Nesse sentido, este trabalho visualiza uma oportunidade de melhoria através do 

estudo do cenário atual do transporte administrativo de uma Instituição de Ensino, entre 

sua sede em Niterói e suas filiais localizadas nas cidades do interior do Estado do Rio 

de Janeiro (RJ). Para isso propomos a aplicação dos conceitos Lean Thinking associado 
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com a metodologia Milk-run para diminuir desperdícios envolvidos no processo, com o 

levantamento da situação atual e a simulação de diversas rotas aplicando essas 

metodologias para otimizar a utilização de recursos humanos, financeiros e de tempo 

para melhoria da gestão pública. 

 

3.1.2. Objetivo geral 

Esse trabalho tem o objetivo geral de avaliar o cenário atual de transporte de 

uma instituição pública de ensino e verificar se os conceitos e metodologias de gestão 

pode tornar mais eficiente a gestão desse setor, trazendo economia e reduzindo o 

desperdício de recursos.  

 

3.1.3. Objetivos específicos 

a) Apresentar os conceitos e metodologias Lean Thinking a fim de aplicá-los na 

avaliação do problema proposto; 

b) Identificar o cenário atual aplicado ao setor de transporte da instituição 

pública de ensino estudada; 

c) Aplicar a metodologia Milk-run na proposição de melhorias da situação 

problema identificado; 

d) Avaliar melhor proposta através da aplicação de método de análise 

relacional Grey. 

 

3.2. REFERENCIAL TEÓRICO 

A referência teórica para este trabalho foi construída de forma que os conceitos 

revisados foram desdobrados de forma sequencial, com o intuito de mostrar o 

relacionamento entre eles. A estrutura deste tópico seguirá a sequência mostrada na 

Figura 2. 
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Figura 2: Desdobramento conceitual aplicado neste trabalho 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O termo Lean foi popularizado no livro "A Máquina que Mudou o Mundo", de 

James P. Womack, Daniel T. Jones, e Daniel Roos, que mostrou de forma clara a 

diferença significativa de desempenho entre as indústrias automotivas japonesas e 

ocidentais. Nesse livro é possível identificar os principais elementos responsáveis pelo 

melhor desempenho japonês: uso reduzido de recursos, sendo eles financeiros, 

materiais, pessoal, tempo, estoque sintetizados em redução de desperdício (WOMACK, 

JONES e ROOS, 1992). 

Através de uma breve pesquisa é possível identificar os diversos conceitos 

sobre o Lean, os quais estão consolidados no Quadro 1. 

Quadro 1: Conceitos de Lean por diversos autores 

Fonte: Compilação de diversos autores  

Autor Conceito de Lean 

Worley & Doolen 

(2006) 

Lean é a sistemática remoção de desperdício realizado por todos os membros da 

organização e por todas as áreas envolvidas no fluxo de valor. 

Emiliani (2006) 

Lean é considerada pela maioria dos gerentes e consultores como uma forma rápida de 

alcançar os chamados resultados de soma zero que beneficiam a empresa com os 

esforços de todos. 

Rymaszewska 

(2014) 

Lean é entendido como sistema de gerenciamento que traz os melhores resultados em 

uma perspectiva a longo prazo. A curto prazo pode ser verificado uma forte orientação 

voltada aos ganhos financeiros. Além disso, a abordagem Lean não tem que ser 

eficiente em todas suas aplicações. 
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Karim & Arif-Uz-

Zaman (2013) 

O processo Lean é um sistema sócio técnico integrado, com o principal objetivo de 

eliminar o desperdício através da eliminação ou redução de fornecedores, clientes e a 

variabilidade interna. A filosofia Lean procura a redução de desperdício em qualquer 

processo da empresa, otimizando os recursos e estabelecendo uma cultura corporativa 

dedicada à contínua satisfação do cliente. 

Al-Balushi, Sohal, 

Singh, Al Hajri, Al 

Farsi, & Al Abri 

(2014) 

Lean é uma filosofia de reengenharia de processo composta por orientação de 

princípios e um conjunto de ferramentas de nível operacional. Lean é um sistema que 

requer menos tempo, menos esforço humano, menos custos, menos espaço com poucas 

perdas e menos erros para criar uma organização que realiza mais e da melhor forma.  

 

 

3.2.1 Lean Thinking (Pensamento Enxuto) 

O Lean Thinking é uma metodologia que nos permite fazer mais com menos, 

pensar em reduzir ou até mesmo eliminar os desperdícios e prover melhoria nos 

processos. O objetivo é produzir mais, utilizando menos recursos, motivo pelo qual 

ficou conhecido como Produção Enxuta (WERKEMA, 2006, p.15 a p.17). Produzir de 

forma enxuta significa utilizar menos tempo e recursos, inclusive financeiros, para 

produzir produtos e serviços. Essa metodologia está redefinindo a forma como as 

empresas se organizam para desenvolver seus produtos e serviços, e não pode ser 

diferente na Gestão Pública. 

O conceito de Pensamento Enxuto é proveniente da indústria automobilística 

japonesa, mais precisamente na Toyota, que compreendeu que muitos dos custos de 

produção do sistema de produção em massa são gerados por atividades que não 

agregam valor para o cliente, portanto devem ser eliminados, ou, caso não fosse 

possível, reduzidos ao máximo. Estas atividades que não agregam valor são chamadas 

de desperdícios. Segundo Ohno (1997, p.71), os desperdícios podem ser classificados 

em superprodução, inventário, transporte, movimentação, defeitos, processos 

desnecessários e espera. Este trabalho irá focar nos desperdícios de transporte e espera. 

 

3.2.2 Lean Enterprise (Empreendimento Enxuto) 

O Lean Enterprise propõe uma construção de cultura voltada para melhoria 

contínua dos processos e eliminação dos desperdícios, abrangendo todos os processos 
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da organização. Oferece metodologias e ferramentas para um sistema de gestão 

sistêmico, integrado e completo, compreendendo os objetivos estratégicos, táticos e 

sistêmicos da empresa.  

Os princípios do Lean Enterprise derivam do Lean Manufacturing e do Six 

Sigma. Womack e Jones (2010, p.16 a p.26) definiram cinco princípios fundamentais 

para eliminação dos desperdícios: a definição do valor, a identificação do fluxo de 

valor, constituição de um fluxo contínuo, a produção puxada e a busca da perfeição 

(Figura 3). 

 
Figura 3: Cinco Princípios Lean 

Fonte: Adaptado de Womack e Jones (2010, p.16 a p.26) 

 

A implementação da metodologia Lean Enterprise requer a construção de uma 

cultura voltada para a melhoria contínua e eliminação de desperdícios. Uma vantagem 

da aplicação do Lean é que seu conceito e suas ferramentas podem ser aplicados 

praticamente em todos os projetos de melhoria por permitirem, de forma ágil e 

descomplicada, a identificação e eliminação de desperdícios. No entanto, para que o 

método funcione como planejado, pressupõe uma mudança cultural visando a melhoria 

contínua, sendo necessário a participação e colaboração de todos os níveis envolvidos 

no processo. 

 

1.Definir valor 

2. Identificar o 

fluxo de valor 

5.Busca da 

perfeição 

4.Produção 

puxada 

3. Constituir 

um fluxo 

contínuo 
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3.2.3 Lean Supply Chain (Cadeia Enxuta de Suprimentos) 

Holweg (2007) destaca que durante os anos 80, com o aumento das 

importações dos produtos japoneses para os países Orientais, suas manufaturas 

começaram a demonstrar interesse, intensificando as práticas Lean.  

Worley e Doolen (2006) definiram as práticas Lean como “A Sistemática 

eliminação dos desperdícios realizada por todos os membros da organização em todas as 

áreas relacionadas ao fluxo de valor”. 

Atualmente, o cliente final pressiona todo o processo da cadeia produtiva por 

redução de preços. Desta forma os custos logísticos precisam também ser reduzidos 

para satisfazer este requerimento do cliente. Sendo assim, a redução de custos deve ser 

requerida também dos fornecedores de matéria-prima, dos fabricantes e distribuidores. 

Isso significa que é necessário envolver toda a cadeia de suprimentos para obter redução 

final do preço. 

Quando o pensamento enxuto é aplicado em todas as unidades da cadeia de 

suprimentos (fornecedores e clientes), isso representa uma nova forma de pensar que 

pode ser chamada de Lean Supply Chain (LSC), ou Cadeia Enxuta de Suprimentos. O 

conceito de LSC foi desenvolvido por Lamming (1996), que o define como “Um 

arranjo que deve fornecer um fluxo de bens, serviços e tecnologia dos fornecedores para 

os clientes de informação e outras comunicações em ambas direções, sem desperdícios”. 

Por exemplo, Toyota e Honda possuem uma relação de colaboração com seus 

fornecedores para dar suporte a implementação do LSC. 

A comparação entre LSC e as práticas convencionais mostra várias diferenças 

no que diz respeito aos assuntos operacionais e relacionais. O Quadro 2 ilustra as 

principais diferenças. 

 
Quadro 2 Comparação de algumas características de empresas com modelo convencional de  

Supply Chain X empresas com aplicação de LSC. 

Fonte: Manzouri et al. (2013) 

Características Modelo convencional de Supply Chain Lean Supply Chain 

Estrutura Organizacional Vertical  Processual 

Departamento de Compras Grande Limitado 

Terceirização Baseada em custo Estratégica 
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Interação entre as partes Individualista Cooperativo 

Critério de seleção Baixo preço Performance 

Tempo dos contratos firmados Curto prazo Longo prazo 

Práticas de preço Licitação de preços Meta de custos 

Qualidade Inspeção intensiva Projetada 

 

Saibani e Zain (2013) descrevem algumas barreiras encontradas na 

implementação do LSC: 

 Má interpretação e propósito do conceito Lean; 

 Falta de recursos disponíveis (tempo, dinheiro, expertise); 

 Falta de apoio da alta liderança para as mudanças necessárias;  

 Barreira humana / Resistência à mudança; 

 Cultura Organizacional; 

 Falta de interesse e comprometimento com o Lean por parte dos fornecedores. 

 

3.2.4 Milk-run (Rota do leite) 

O sistema Milk Run (Rota do Leite), conforme Sadjadi et al. (2009), surgiu da 

análise das pessoas que trabalhavam com a entrega do leite, de casa em casa, nos EUA. 

Havendo um melhor caminho para a entrega do leite e a coleta das embalagens vazias, 

isto serviu como base para o desenvolvimento de estudos que visavam à entrega do leite 

no local, na hora determinada e com suas embalagens específicas. Esse estudo foi 

adotado pelas empresas para a coleta programada de peças junto aos seus fornecedores 

na indústria americana, cumprindo os seguintes objetivos: 

 Reduzir custos de frete;  

 Reduzir tempo de carregamento e descarregamento;  

 Aumentar o comprometimento dos fornecedores; 

 Reduzir o número de veículos envolvidos;  

 Padronizar as coletas e embalagens;  

 Criar melhores rotas de transportes. 
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Nesse método há um aumento do fluxo de materiais entre plantas, no qual os 

veículos seguem uma rota para fazer múltiplas cargas e entregas em muitas plantas. Ao 

fazer carregamentos e entregas frequentes, com veículos em Milk Run conectando 

diversas plantas, ao invés de se esperar para acumular materiais para a expedição direta 

com caminhão cheio entre duas plantas, é possível reduzir o estoque e o tempo de 

reação ao longo de um fluxo de valor (SADJADI et al., 2009). 

Com a necessidade de minimização dos custos logísticos, o sistema 

convencional de transporte vem perdendo espaço, pois pode não ser eficaz. Nesse 

sistema, cabe ao fornecedor a responsabilidade de entregar os componentes na 

quantidade e data solicitada, o que pode encarecer o produto final por não haver 

aproveitamento da ocupação total do veículo. Como mostrado na Figura 4, o sistema 

Milk Run se difere na forma de execução do suprimento, pois um único veículo irá 

coletar em mais de um local e em horários pré-determinados, de forma a otimizar o 

carregamento e reduzir os custos com transporte. 

 
Figura 4: Entrega Individual x Operação Milk Run. 

Fonte: Bozer e Ciemnoczolowski (2013) 

 

De acordo com Bozer e Ciemnoczolowski (2013), o sistema Milk Run 

representa o manuseamento de materiais cíclicos baseados em itinerários que são 

amplamente utilizados para permitir entregas frequentes e consistentes numa base de 

necessidade, a partir de uma área de armazenamento central. A seguir, algumas 

vantagens desse sistema em relação ao convencional: 

 Embarques programados segundo a necessidade do cliente – uso de janelas de 

coleta com data, horário e quantidades pré-estabelecidas; 
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 Estoques reduzidos, devido à pulverização de embarques; 

 Nivelamento do fluxo diário de recebimento de materiais e redução do trânsito 

interno na fábrica; 

 Otimização na utilização (capacidade volumétrica) dos equipamentos de 

transporte, o que reduz bastante os custos associados à movimentação de 

materiais; 

 Melhoria nos serviços de manuseio de materiais, possibilitado pelo uso de 

embalagens padronizadas e reutilizáveis e pela maior agilidade no 

carregamento e descarregamento dos veículos; 

 Redução substancial nos custos de manutenção de estoques, pois o que chega 

dos fornecedores pode alimentar diretamente a linha de produção; 

 Possibilita a implementação de sistemas Just-in-Time integrado nas empresas 

parceiras. 

 

3.3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

A metodologia aplicada neste trabalho é de caráter qualitativo com a utilização 

de Estudo de Caso descritivo através de obtenção de informações documentais 

relevantes ao propósito do estudo. Será feita também uma revisão teórica sobre assuntos 

relevantes que darão sustentabilidade ao Estudo de Caso em questão. O método 

utilizado na pesquisa é mostrado na Figura 5. 
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Figura 5: Método de Trabalho aplicado 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

3.4. ESTUDO DE CASO 

3.4.1 Definição da situação problema 

O órgão analisado é uma Instituição Brasileira de Ensino Público, criada no 

século XX, através da agregação de várias Instituições de Ensino Superior que foram 

estatizadas. Essa Instituição tem algumas filiais situadas na mesma cidade de sua sede– 

Órgão Central – mas também contempla Filiais – Unidades Acadêmicas – em outros 

municípios. 

Uma das implicações dessa interiorização é a necessidade de transporte de 

documentos (malote) das Unidades Acadêmicas do interior para a Reitoria, onde estão 

localizados os setores centrais. Neste trabalho, as Unidades Acadêmicas do interior 

serão denominadas Filiais, e o conjunto de setores centrais será denominado Sede. 

Para cumprir esse fim, cada Filial desloca um veículo oficial com motorista, 

para levar seus documentos até o Protocolo Central, na Sede, e de lá traz os documentos 

e processos encaminhados para a respectiva Filial, ou seja, ida e volta, de cada veículo, 

de cada Filial, para transporte de documentos e processos. 

Esse formato de transporte de malote utiliza um carro e um motorista de cada 

Unidade, todos se dirigindo ao mesmo lugar, o Protocolo Central, na Sede da 

Instituição. E os dados desse modelo apresentam-se na Tabela 1: 
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Tabela 1: Modelo atual com custos de transporte de documentos das Filiais até a Sede 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Filial 

 

Distância Total 

(Km) 

Tempo de viagem 

(Minutos) 

Veículos 

Utilizados 

Diárias de 

Motoristas 

Filial 1 330 330 1 0,5 

Filial 2 530 440 1 0,5 

Filial 3 360 300 1 0,5 

Filial 4 250 260 1 0,5 

Filial 5 150 180 1 0,5 

Filial 6  300 260 1 0,5 

Filial 7 510 500 1 0,5 

Filial 8 280 260 1 0,5 

Total 2710 2530 8 4 

 

Para a análise da aplicação do Milk run nesse transporte de malote, 

inicialmente foram levantadas as distâncias entre as Filiais – Tabela 2 – e o tempo de 

duração da viagem entre elas – Tabela 3. 

Tabela 2: Distância entre as Filiais e a Sede (em Km) 

Fonte: Google Maps 

 

Filial 2 Filial 3 Sede Filial 4 Filial 5 Filial 6 Filial 7 Filial 8 

Filial 1 425 335 165 275 185 315 375 95 

Filial 2  110 265 215 315 150 135 400 

Filial 3  

 

180 130 230 28 200 310 

Sede    125 75 150 255 140 

Filial 4    

 

155 105 130 235 

Filial 5      225 210 150 

Filial 6      

 

240 285 

Filial 7        260 

 

 

Tabela 3: Tempo aproximado de viagem entre as Filiais e a Sede (em minutos). 

Fonte: Google Maps 

 

Filial 2 Filial 3 Sede Filial 4 Filial 5 Filial 6 Filial 7 Filial 8 

Filial 1 360 290 155 240 175 270 330 120 

Filial 2 

 

100 210 195 270 130 135 310 

Filial 3   140 130 210 37 210 260 

Sede    120 80 120 240 120 

Filial 4     160 120 150 200 

Filial 5     

 

190 210 130 

Filial 6       240 240 

Filial 7       

 

250 

 

3.4.2 Proposição de melhorias para situação problema com a implementação da 

metodologia Milk Run 
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A partir dos dados levantados nas Tabelas 2 e 3, foram estudadas cinco 

propostas de melhoria, dentre as várias possibilidades de otimização, onde cada uma 

deve ser analisada para tomada de decisão, visando a eficiência do serviço e a economia 

dos recursos públicos. A Figura 6 mostra as configurações das propostas estudadas e, a 

seguir, as mesmas são comentadas. 

 
Figura 6: Proposta de rotas 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Proposta 1: A primeira possibilidade analisada é traçar uma rota para efetuar 

esse serviço utilizando apenas um veículo e um motorista, que sai da Sede e passa em 

todas as Filiais, entregando e recebendo os malotes, seguindo o fluxo mais curto, e volta 

à Sede ao final:  

Rota A: Sede > Filial 6 > Filial 3 > Filial 2 > Filial 7 > Filial 4 > Filial 5 > 

Filial 8 > Filial 1 > Sede.  

Conforme mostrado anteriormente, na Figura 4, essa proposta é baseada no 

roteamento Milk Run tradicional, onde um veículo percorre toda a rota e retorna ao 

ponto de partida. Nesta aplicação, a Filial 6 foi selecionada como primeiro destino para 

facilitar o fluxo para a próxima Filial. Nitidamente, essa possibilidade reduz o número 

de veículos, o número de motoristas utilizados e a quantidade de rotas. A distância 

percorrida então é de 1118 Km, aproximadamente, a cada rota. Porém, há que se 

analisar o tempo de viagem, o que pode atrasar a entrega e coleta dos malotes, além de 
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influenciar na quantidade de diárias pagas, nesse caso, somente a um motorista. Nessa 

proposta, o tempo total de viagem é de, aproximadamente, 950 minutos – quase 16 

horas – e não pode ser concluída em um só dia. Além disso, há o tempo gasto em cada 

Filial para estacionar o veículo, levar o malote até o receptor, conferir, receber o malote 

para a Sede, levar até o veículo, etc. Pode-se acrescentar cerca de 20 minutos a cada 

Filial, ou seja, mais 180 minutos no total. Assim, o tempo total dessa rota é de 19 horas. 

Se a carga horária do motorista é de 8 horas diárias de trabalho, essa rota leva 3 dias 

para ser concluída, o que gerará o acréscimo de 2 diárias ao motorista. 

Com o objetivo de reduzir o tempo que os documentos levariam para ser 

entregues na Sede, foram elaboradas outras quatro propostas, que são explicadas a 

seguir. 

 

Proposta 2:, Uma das propostas alternativas é distribuir a Proposta 1 em 4 

rotas: 

Rota A: Sede > Filial 1 > Filial 8 > Sede  

Rota B: Sede > Filial 5 > Filial 4 > Sede  

Rota C: Sede > Filial 7 > Sede  

Rota D: Sede > Filial 2 > Filial 3 > Unidade 6 > Sede  

Essa proposta é um misto da situação atual com o modelo Milk-run. São 

necessários quatro veículos e quatro motoristas, sendo que todos os malotes são 

transportados no mesmo dia. As diárias pagas para motoristas são duas (quatro meias 

diárias). A distância percorrida é de 1818 Km no total. Pode-se acrescentar cerca de 20 

minutos com o veículo parado em cada Filial, e também no Protocolo Central, na Sede. 

Note-se que as rotas C e D ultrapassam a carga horária diária do motorista, o que pode 

ser um problema. 

 

Proposta 3: Partindo da proposta 2, e analisando a tabela de tempo de viagem 

entre as Unidades, percebe-se que as Filiais 2 e 7 são as mais distantes da sede. E 

levando em conta que a carga horária do motorista é de 8 horas por dia, conclui-se que é 
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necessário que a viagem até essas Filiais deve ser feita exclusivamente, ou seja, uma 

viagem somente até a Filial 2, e uma viagem somente à Filial 7. Então essa proposta 

poderia ficar assim: 

Rota A: Sede > Filial 1 > Filial 8 > Sede  

Rota B: Sede > Filial 3 > Filial 6 > Sede  

Rota C: Sede > Filial 4 > Filial 5 > Sede  

Rota D: Sede > Filial 2 > Sede  

Rota E: Sede > Filial 7 > Sede  

Excetuando a Rota E, cada uma das demais rotas dura 8 horas ou menos, 

utilizando 5 veículos, e meia diária para cada motorista. A distância total percorrida 

pelos veículos será de 2153 Km. 

 

Proposta 4: Sabendo-se que as Filiais 2 e 7 são as mais distantes, e que a 

viagem de ida e volta à Filial 7 já ultrapassa a carga horária diária do motorista, uma 

alternativa é unir as rotas D e E da proposta 3 em uma só rota, e recompensar o 

motorista dessa rota mais longa, que durará 2 dias: 

Rota A: Sede > Filial 1 > Filial 8 > Sede  

Rota B: Sede > Filial 3 > Filial 6 > Sede  

Rota C: Sede > Filial 4 > Filial 5 > Sede  

Rota D: Sede > Filial 7 > Filial 2 > Sede  

Esta proposta é mais econômica que a proposta 3, por utilizar um carro a 

menos e reduzir a distância total percorrida, 1768 Km, apesar de aumentar a diária para 

um dos motoristas. 

 

Proposta 5: Com o objetivo de reduzir a quantidade de veículos utilizados, 

uma alternativa é realizar a proposta 2 com um só veículo, fazendo cada uma das quatro 
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rotas em dias diferentes da semana. Assim, o mesmo veículo pode ser utilizado, se esse 

recurso for limitado. Porém, o circuito completo demoraria quatro dias para ser 

completado toda semana. 

A Tabela 4 mostra os dados comparativos das rotas propostas nesse trabalho: 

Tabela 4: Comparativo semanal das rotas propostas 

Fonte: Dados da Pesquisa 

  

Modelo 

atual Proposta 1 Proposta 2 Proposta 3 Proposta 4 Proposta 5 

Distância (Km) 2710 1118 1818 2153 1768 1818 

Tempo (minutos) 2530 1090 942 2212 877 1942 

Veículos 8 1 4 5 4 1 

Diárias  4 2,5 2 2,5 3 2 

Custo de combustível (R$) 1.355,00 559,00 909,00 1.076,50 884,00 909,00 

Custo com diárias (R$) 708,00 442,50 354,00 442,50 531,00 354,00 

Quantidade de dias  1 3 1 1 2 4 

Custo total (R$): diárias + 

combustível 2.063,00 1.001,50 1.263,00 1.519,00 1.415,00 1.263,00 

 

Os critérios comparados entre as propostas e o modelo atual são: 

 Distância percorrida: envolve desgaste do veículo, além de implicar tempo; 

 Tempo de viagem: leva-se em conta, além do tempo para percorrer a distância, 

também o tempo de serviço, ou seja, o tempo empregado para estacionar o 

veículo, entregar e receber documentos, etc. Para esse tempo de serviço foi 

suposto 20 minutos em cada Filial e também na Sede; 

 Veículos utilizados: é um critério importante nesse caso, pois essa 

Universidade não conta com muito espaço na Sede para estacionar os veículos 

oficiais que fazem o transporte de malote. Esse é um problema no modelo 

atual; 

 Diárias para motoristas: o pagamento de diárias obedece às regras do Sistema 

de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP), sendo devido o valor de meia 

diária ao motorista que se afasta de seu município de trabalho e retorna no 

mesmo dia. No caso de a viagem durar mais tempo, é acrescentado o valor de 

uma diária a cada dia excedente; 
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 Dias para completar a viagem: esse critério implica nos prazos dos documentos 

e processos que estão sendo transportados. 

Comparando o modelo atual com as propostas, percebe-se que qualquer uma 

delas tem um custo menor, já que o modelo atual custa R$ 107.276,00 à Universidade 

anualmente (52 semanas anuais). 

Além da redução de custos, há vantagem na redução de veículos empregados 

para o transporte de malote, o que permitirá uma maior disponibilidade desses veículos 

nas suas respectivas Unidades do interior, para atender as demandas locais. Isso também 

reduzirá a quantidade de veículos oficiais que necessitarão de vaga nas dependências da 

Reitoria, na Sede. Há que se observar que não estão aqui contemplados os custos com 

manutenção dos veículos, não analisados neste trabalho. 

 

3.4.3. Análise das propostas de implementação da metodologia Milk Run  

Com base nos dados da Tabela 1, os conceitos associados à análise relacional 

Grey foram aplicados de modo a se estabelecer uma ordem de prioridade entre as 

propostas apresentadas. O Método Grey de análise de correlação é uma análise 

estatística de multi-fator (TIE-JUN; SHA, 2008.), sendo útil para quantificar o nível de 

relacionamento entre uma situação referencial e um modelo alternativo proposto, sendo 

um importante instrumento para a tomada de decisão. Nesse método, primeiramente 

devem-se estabelecer as séries normalizadas de análise de correlação. Para se 

estabelecer uma ordem de prioridade entre as séries, procuram-se coeficientes 

relacionais de grau de relacionamento Grey. 

Tomando como referência o modelo atual, e nomeando os indicadores como 

W1 (distância), W2 (tempo), W3 (Veículos), W4 (Diárias), W5 (Combustível), e W6 

(dias), o percentual de redução de cada proposta foi calculado (Tabela 5). Essa 

quantificação foi baseada na porcentagem de redução do indicador em relação a 

proposta atual. 
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Tabela 5: Percentual de redução das propostas 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Propostas 

Indicadores 

Modelo 

atual Proposta 1 Proposta 2 Proposta 3 Proposta 4 Proposta 5 

W1 -Distância  0% 59% 33% 21% 35% 33% 

W2 -Tempo  0% 57% 23% 13% 26% 23% 

W3- Veículos 0% 88% 50% 38% 50% 88% 

W4 -Diárias  0% 38% 50% 38% 25% 50% 

W5 - Combustível  0% 59% 33% 21% 35% 33% 

W6 - Dias 0% 200% 0% 0% 100% 300% 

 

A partir dos percentuais calculados na Tabela 5, os dados foram quantificados 

em escalas de relevância, dividido em escalas, sendo 0-mudança sem impacto e 4-

extremantente impactante, conforme mostra a Tabela 6. 

Tabela 6: Índices de Avaliação Quantificados 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Indicadores 

Propostas W1 W2 W3 W4 W5 W6 

Modelo Atual 0 0 0 0 0 0 

Proposta 1  2 2 4 2 2 4 

Proposta 2  1 1 2 2 1 0 

Proposta 3  0 0 2 2 0 0 

Proposta 4  1 1 2 1 1 4 

Proposta 5  1 1 4 2 1 4 

 

Com os dados da Tabela 6, monta-se a matriz X – onde cada elemento é obtido 

dividindo cada elemento da tabela pelo maior valor da coluna correspondente – com 

todos os índices positivos: 

  

[
 
 
 
 
 
      
      
              
        
                
            ]

 
 
 
 
 

 

 

Sendo a amostra ideal X0 = (1,1,1,1,1,1,1), calculamos a Matriz Diferença: 

∆ij =| X0j- Xij| ( i= 1, 2, 3, 4, 5, 6 e j=1, 2, 3, 4, 5, 6)        (1) 
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[
 
 
 
 
 
      
      
              
        
                
             ]

 
 
 
 
 

 

 

A partir da matriz das diferenças, foram calcula-se os coeficientes. A Tabela 7 

mostra os dados obtidos pelo método. 

Tabela 7: Graus de relacionamento Grey 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Propostas Γi Prioridade 

Modelo Atual 0,1923 6 

Proposta 1 0,8333 1 

Proposta 2 0,4551 4 

Proposta 3 0,3830 5 

Proposta 4 0,4792 3 

Proposta 5 0,6875 2 

 

Na Tabela 7 observa-se que a Proposta 1 apresentou-se como melhor 

alternativa para a economia e o modelo atual o pior desempenho. Analisando os dados 

da Tabela 4, percebe-se que o resultado faz sentido, tendo em vista que a Proposta 1 

apresentou menor custo para os cofres públicos e também um uso menor de carro, 

enquanto o modelo atual apresenta maior custo financeiro e uso de maior quantidade de 

carros dentre todas as propostas apresentadas. 

Na tabela 8, pode-se observar que se a Proposta 1 for aplicada, a economia com 

combustível e diárias para transporte de malote será de 51,45%, o que representa o 

montante de R$ 55.198,00 economizados anualmente nessa Instituição. Esse valor pode 

ser revertido para aquisição de um novo veículo a cada ano. 

As economias com a aplicação das demais propostas seriam de R$ 41.600,00 

para as Propostas 2 e 5 (38,78% de economia), R$ 28.288,00 com a Proposta 3 (26,37% 

de economia), e R$ 33.696,00 (31,41%) seriam economizados anualmente com a 

Proposta 4. 
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Tabela 8: Comparativo de Custos anuais das Propostas 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Propostas 
Custo Total 

(R$/ano) 

Economia 

(R$/ano) 

Economia 

Total (%) 

Modelo Atual 107.276,00 0 0 

Proposta 1 52.078,00 55.198,00 51,45 

Proposta 2 65.676,00 41.600,00 38,78 

Proposta 3 78.988,00 28.288,00 26,37 

Proposta 4 73.580,00 33.696,00 31,41 

Proposta 5 65.676,00 41.600,00 38,78 

 

3.5. CONCLUSÃO 

A aplicação de metodologias Lean Thinking na Gestão Pública possibilita a 

busca de oportunidades de melhorias na gestão através da redução do desperdício de 

recursos. 

O estudo de caso da aplicação dos conceitos Lean Thinking ao setor de 

transporte de uma instituição pública de ensino associada com a metodologia Milk-run 

mostrou possibilidades de economia de recursos financeiros, materiais e pessoal, além 

da diminuição de emissões poluentes por colocar menos carros em operação. 

Este estudo apresentou cinco alternativas priorizadas utilizando o Método 

Grey, esse método mostrou ainda que o modelo atual apresenta a pior opção dentre 

todas apresentadas. 

Além disso, este artigo chegou ao conhecimento do Setor de Transporte de 

UFF, que está analisando a possibilidade de utilização das propostas apresentadas para 

entrega de material em Unidades Acadêmicas da Universidade, o que organizaria esse 

serviço, com entregas programadas para cada Unidade. 
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4. ARTIGO B – APLICAÇÃO DO LEAN SUPPLY CHAIN NO TRANSPORTE 

DE MALOTES UTILIZANDO AHP E GREY SYSTEM 

Resumo 

Esse trabalho apresenta uma proposta de melhoria de um sistema de transporte de malotes de documentos 

de uma Instituição Pública utilizando a abordagem Lean Supply Chain.  A análise do fluxo de transporte 

convencional utilizado atualmente mostra que com a aplicação da ferramenta Milk Run é possível reduzir 

gastos relativos ao serviço de malote prestado. A definição da melhor rota proposta é efetuada através do 

método de correlação Grey System juntamente com o método Analytical Hierarchy Process (AHP). O 

resultado mostrou maior redução dos desperdícios contribuindo para uma tomada de decisão mais 

eficiente de uma gestão pública. 

Palavras-chave: Milk Run, Gestão Pública, Método Grey, Lean Supply Chain, AHP 

 

Abstract 

This work presents a proposal to improve a system for transporting documents from a Public Institution 

that uses the Lean Supply Chain approach. An analysis of the conventional transport flow used today 

shows that with the Milk Run application it is possible to reduce costs with the service provided in the 

pouch. A definition of the best proposed route is performed using the Gray System correlation method 

associated with the Analytical Hierarchy Process (AHP) method. The result showed a greater reduction in 

waste, contributing to a more efficient decision-making decision. 

Keywords: Milk Run, Public Management, Grey Method, Lean Supply Chain, AHP 

 

4.1. INTRODUÇÃO 

Quando se pensa em Gestão Pública, grandes decisões que permeiam este tipo 

de organização são lembradas. Tomar decisões em uma instituição pública certamente 

não é uma tarefa trivial e fácil; requer uma metodologia eficaz, pois afeta diretamente o 

bem-estar e o desenvolvimento de toda uma sociedade, além do grande senso de 

responsabilidade social envolvido. 

As fases desse processo são classificadas por Oliveira (2004), sendo: 1º. 

identificação do problema, 2º. análise do problema, 3º. estabelecimento das soluções, 4º. 

análise e comparação das soluções, 5º. seleção das alternativas e 6º. avaliação das 



42 
 

alternativas. Este artigo irá se desenvolver considerando as fases 1, 2, 3 e 4 do processo 

decisório. 

Como uma forma de auxiliar o processo decisório de uma Instituição pública 

este trabalho associa metodologias de tomada de decisão ao seu setor de transporte 

propondo novas alternativas de rotas utilizando a ferramenta Milk Run e a aplicação do 

método Analytical Hierarchy Process (AHP) para definição dos pesos dos critérios 

utilizados para tomada de decisão e a metodologia Grey System para definição da 

melhor proposta. Desta forma é possível tornar mais efetiva a Gestão pública e 

consequentemente trazer como resultado um processo decisório mais consistente com 

redução de desperdícios. 

 

4.1.1. Objetivo Geral 

Este trabalho tem o objetivo geral de avaliar o cenário atual de rotas de 

transporte de documentos de uma Instituição pública, propor novas rotas através da 

utilização da ferramenta Milk Run, aplicação de dois métodos de tomada de decisão 

visando economia e reduzindo o desperdício de recursos no transporte de documentos. 

 

4.1.2. Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos são: 

a) apresentar os conceitos e metodologias Lean Thinking a fim de aplicar na 

avaliação do problema proposto;  

b) apresentar os conceitos e metodologias Grey System e AHP;  

c) identificar o cenário atual aplicado ao setor de transporte da Instituição 

pública estudada;  

d) aplicar a ferramenta Milk Run na proposição de melhorias da situação 

problema identificada;  

e) utilizar o método de Análise Hierárquica (AHP) para definir os pesos dos 

critérios utilizados para comparar as alternativas propostas;  
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f) avaliar a melhor proposta através da aplicação de método de análise 

relacional Grey System. 

 

4.2. REFERENCIAL TEÓRICO 

A referência teórica para este trabalho foi construída de acordo com a 

importância e relevância dos conceitos necessários para atingir o seu objetivo geral. 

Baseado na ampla pesquisa sobre aplicação desses conceitos necessários para melhoria 

de rota de transporte definiu-se uma estrutura de pesquisa que seguirá a seguinte 

sequência: desdobramento conceitual do Lean Thinking e Lean Supply Chain, Milk Run, 

Aplicação do método de análise hierárquica (AHP) para definição dos pesos dos 

critérios e aplicação do método relacional Grey System.  

 

4.2.1. Pensamento Enxuto (Lean Thinking) e Lean Supply Chain 

O termo Lean, foi popularizado no livro "A Máquina que Mudou o Mundo", 

onde foi possível identificar os principais elementos responsáveis pelo aumento de 

desempenho das indústrias japonesas: uso reduzido de recursos, sendo eles financeiros, 

materiais, pessoal, tempo, estoque sintetizados em redução de desperdício. Os 

princípios do Lean, conforme Womack e Jones (2004), definem cinco princípios 

fundamentais para eliminação dos desperdícios: a definição do valor, a identificação do 

fluxo de valor, constituir um fluxo contínuo, a produção puxada e a busca da perfeição. 

O Lean Thinking é uma metodologia que nos permite fazer mais com menos, 

pensar em reduzir ou até mesmo eliminar os desperdícios e prover melhoria nos 

processos. O objetivo é produzir mais, utilizando menos recursos, motivo pelo qual 

ficou conhecido como Produção Enxuta. Essa metodologia está redefinindo a forma 

como as empresas se organizam para desenvolver seus produtos e serviços, e não pode 

ser diferente na Gestão Pública. 

Muitos dos custos de produção do sistema de produção em massa são gerados 

por atividades que não agregam valor (desperdícios) para o cliente, portanto devem ser 

eliminadas, ou, caso não seja possível, reduzidas ao máximo. Segundo Ohno (1997), os 

desperdícios podem ser classificados em superprodução, inventário, transporte, 
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movimentação, defeitos, processos desnecessários e espera. Este trabalho irá focar nos 

desperdícios de transporte e espera. 

Quando o pensamento Lean é aplicado em todas as unidades da cadeia de 

suprimentos (fornecedores e clientes), isso representa uma nova forma de pensar que 

pode ser chamada de Lean Supply Chain (LSC). O conceito de LSC foi desenvolvido 

por Lamming (1996), que define Lean Supply Chain como “um arranjo que deve 

fornecer um fluxo de bens, serviços e tecnologia dos fornecedores para os clientes de 

informação e outras comunicações em ambas as direções sem desperdícios”. 

A comparação entre LSC e as práticas convencionais, conforme Manzouri et 

al. (2013), mostra várias diferenças no que diz respeito aos assuntos operacionais e 

relacionais. A começar pela estrutura organizacional onde verifica-se no modelo 

convencional uma estrutura vertical e no LSC uma estrutura processual. O departamento 

de compras grande, a terceirização baseada em custos, o critério de seleção baseado em 

baixo preço e tempo de contratos firmados em curto prazo se contrapõe às 

características do LSC onde o departamento de compras é limitado, a terceirização é 

estratégica, o critério de seleção é baseado em performance, tempo de contratos 

firmados em longo prazo e a qualidade de inspeção é projetada. 

4.2.2. Milk Run 

A ferramenta Milk Run (traduzida como “a rota do leite”) surgiu da análise das 

pessoas que trabalhavam com a entrega do leite, de casa em casa, nos EUA. O objetivo 

de encontrar um melhor caminho para a entrega do leite e a coleta das embalagens 

vazias serviu como base para o desenvolvimento de estudos que visavam à entrega do 

leite no local, na hora determinada e com suas embalagens específicas. Sadjadi et al. 

(2009) mencionam que este estudo foi adotado pelas empresas para a coleta programada 

de peças junto aos seus fornecedores na indústria americana, com o objetivo de reduzir 

custos com transporte, reduzir tempo de carregamento e descarregamento, reduzir o 

número de veículos envolvidos, padronizar as coletas e embalagens e criar melhores 

rotas de transportes. 

De acordo com Bozer e Ciemnoczolowski (2013), o Milk Run representa o 

manuseamento de materiais cíclicos baseados em itinerários que são amplamente 

utilizados para permitir entregas frequentes e consistentes numa base de necessidade a 
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partir de uma área de armazenamento central e pode ser aplicado dentro de uma fábrica 

e não somente entre fábrica e fornecedores. 

Com a necessidade de minimização dos custos logísticos, o fluxo de transporte 

convencional vem perdendo espaço e se difere do fluxo Milk Run na forma de execução, 

conforme pode ser visto na Figura 7. 

 
Figura 7: Fluxo de transporte convencional x Fluxo com Milk Run. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No fluxo convencional cabe ao fornecedor a responsabilidade de entregar os 

componentes na quantidade e data solicitada, caracterizando um sistema empurrado. 

Este sistema não é eficaz, pois, encarece o produto final por não haver aproveitamento 

da ocupação total do caminhão. Já no fluxo Milk Run o cliente com um único transporte 

irá coletar em mais de um local e em horários pré-determinados seus insumos, de forma 

a otimizar o carregamento e reduzir os custos com transporte, caracterizando um 

sistema puxado. 

 

4.2.3. AHP – Anaytical Hierarchy Process 

Desenvolvido para auxílio à decisão em problemas complexos, o AHP foi 

criado por Thomas. L. Saaty, que o define como uma teoria de medição através de 

comparações em pares e confia nas avaliações de especialistas para obter escalas de 

prioridade. Para Saaty (2008), tomar uma decisão de forma organizada para gerar 

prioridades, é decompor as seguintes etapas de decisão:  

a) definir o problema e determinar o tipo de resultado que deseja alcançar;  

b) decompor o problema em uma estrutura hierárquica;  



46 
 

c) construir a matriz de comparação através da análise par a par entre 

elementos de cada nível do sistema em relação ao nível imediatamente superior 

de cada elemento e  

d) definir a prioridade relativa de cada critério. 

Para fazer as comparações paritárias, Saaty propôs uma escala fundamental, 

mostrada na Figura 8, uma escala de números que compara cada critério com outro, 

analisando quantas vezes um elemento é mais importante – ou dominante – que o outro 

elemento em relação ao critério ou propriedade que está sendo comparado (SAATY, 

1990). 

 
Figura 8: Escala Fundamental de Saaty. 

Fonte: Saaty, 1990. 

 

A comparação entre os critérios é feita em uma Matriz de Comparação, onde a 

matriz triangular inferior é o inverso da matriz triangular superior, como mostrado no 

exemplo mostrado na Tabela 9. 

Tabela 9: Exemplo de Matriz de Comparação de Critérios– AHP. 

Fonte: Adaptado de Saaty, 1990. 

 Critério A Critério B Critério C 

Critério A 1 1/2 3 

Critério B 2 1 4 

Critério C 1/3 1/4 1 

 

A partir da Matriz de Comparação, cada valor é dividido pelo total de sua 

respectiva coluna, dando origem à Matriz Normalizada, e são feitas as médias 
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aritméticas de cada linha, o que resulta na coluna de Vetores de Prioridade Relativa, que 

indica a ordem de importância de cada critério. 

É importante também que, após definidos os Vetores de Prioridades, seja 

realizada a verificação das consistências (razão de consistência), que analisa a qualidade 

da atribuição de pesos, e se esta razão de consistência não for satisfatória, o processo 

deve retornar à etapa de comparação de critérios e atribuição de pesos, até que se 

alcance a consistência satisfatória. 

 

4.2.4. Grey System 

JuLong Deng (1982) propôs o Grey System, definindo-o de acordo com o 

conceito de uma caixa preta, como um sistema contendo informações conhecidas e 

desconhecidas, e a Matriz Grey como uma matriz que tem algumas de suas propriedades 

(por exemplo, o número de colunas ou linhas) conhecidas, mas alguns elementos são 

desconhecidos. 

A Análise Relacional Grey (GRA) integra a teoria de Sistemas Grey, sendo 

uma análise estatística de multi-fator, e seu objetivo é preencher a lacuna existente entre 

as ciências sociais e a ciência natural, com possibilidades de aplicação em diversas áreas 

como agricultura, ecologia, economia, medicina, etc. É um método utilizado para 

determinar o grau de relacionamento entre uma observação referencial com observações 

levantadas. Segundo Calado (2014), é usada para descrever a força e a fraqueza, o 

tamanho e a forma da relação entre fatores. 

Seja um conjunto de observações {x0, x1, ... , xm}, onde x0 é uma série 

referencial e x1, x2, ..., xm são observações originais a serem comparadas. Cada 

observação xi possui m atributos que são descritos sob a forma de séries xi = {xi(1), ..., 

xi(m)}, onde cada componente desta série, deve ser adequadamente normalizado, numa 

escala numérica comum. Esses componentes são descritos a seguir de acordo com os 

critérios. 
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Quanto maior o atributo melhor: 

 

  ( )  
  ( )     

  
  ( )

   
  
  ( )     

  
  ( )

   ( ) 

Quanto menor o atributo melhor: 

 

  ( )  
   
  
  ( )    ( )

   
  
  ( )     

  
  ( )

     ( ) 

 

Depois de normalizado, deve-se calcular os coeficientes relacionais γ, para 

cada atributo de cada série. Este coeficiente é obtido pela fórmula (3): 

 

 (  ( )   ( ))  
   
  
   
  
|  ( )    ( )|      

  
   
  
|  ( )    ( )|

  ( )    ( )      
  
   
  
|  ( )    ( )|

                  ( ) 

 

onde  [0,1] podendo assumir qualquer valor, em geral, o valor 0,5 sendo 

útil somente para diferenciar os elementos da série e não influenciando na ordenação 

final das séries. 

Sendo que γ assumirá valores entre 0 e 1, onde quanto mais próximo de 1 

maior é o relacionamento entre os atributos sob consideração. Estabelece-se o grau de 

relacionamento da série comparativa com a série padrão. Esse grau de relacionamento é 

dado por: 

 (     )  ∑                                                                     

 

   

( ) 

 

Sendo β o peso dos diversos índices, sendo sua somatória 1. 

 

 

4.3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

A metodologia aplicada neste trabalho é de caráter qualitativo com a utilização 

de estudo de caso descritivo através de obtenção de informações documentais relevantes 

ao propósito do estudo. Primeiramente, foi feito um levantamento de referencial 

bibliográfico sobre assuntos relevantes que darão sustentabilidade ao Estudo de Caso 

em questão. Logo em seguida, houve a definição da situação-problema do estudo de 

caso, incluindo os critérios que seriam relevantes para propostas de melhorias. A partir 
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daí, foram definidas algumas propostas de soluções à situação-problema, utilizando a 

ferramenta Milk Run. Posteriormente, foi utilizado o método de análise hierárquica AHP 

para definir os pesos dos critérios e posteriormente utilizá-los no método de correlação 

Grey System para comparar as propostas existentes. 

 

4.4. ESTUDO DE CASO 

4.4.1. Definição da situação problema 

O órgão analisado é uma Instituição pública, criada através da agregação de 

várias Instituições de Ensino Superior que foram estatizadas. Essa Instituição tem 

algumas filiais situadas na mesma cidade de sua Sede – Órgão Central – mas também 

possui Filiais – Unidades Acadêmicas – em outros municípios. 

Uma das implicações dessa interiorização é a necessidade de transporte de 

documentos (malote) das Unidades do interior para a Reitoria, onde estão localizados os 

setores centrais. Neste trabalho, as Unidades Acadêmicas do interior serão denominadas 

Filiais, e o conjunto de setores centrais será denominado Sede. 

Atualmente, para cumprir esse fim, cada Filial desloca um veículo oficial com 

motorista, para levar seus documentos até o Protocolo Central, na Sede, e de lá traz os 

documentos e processos encaminhados para a respectiva Filial, ou seja, ida e volta, de 

cada veículo, de cada Filial, para transporte de documentos e processos. Esse formato de 

transporte de malote utiliza um carro e um motorista de cada Unidade, todos dirigindo-

se ao mesmo lugar, o Protocolo Central, na Sede da Instituição. Neste modelo atual, a 

Instituição formada pela Sede e oito Filiais, percorre semanalmente um total de 2710 

Km, com um tempo de viagem de 2530 minutos, utiliza 8 veículos e um total de 4 

diárias. 

Para a análise da aplicação do Milk Run nesse transporte de malote, 

inicialmente foram levantadas as distâncias entre as Filiais e o tempo de duração da 

viagem entre elas, conforme Tabela 10. 
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Tabela 10: Distância e tempo aproximado de viagem entre as entre as Filiais e a Sede. 

Fonte: Google Maps 

 

Filial 2 Filial 3 Sede Filial 4 Filial 5 Filial 6 Filial 7 Filial 8 

Filial 1 
425 km 335 km 165 km 275 km 185 km 315 km  375 km 95 km 

360 min 290 min 155 min 240 min 175 min 270 min 330 min 120 min 

Filial 2 
  110 km 265 km 215 km 315 km 150 km 135 km 400 km 

  100 min 210 min 195 min 270 min 130 min 135 min 310 min 

Filial 3 
  180 km 130 km 230 km 28 km 200 km 310 km 

  140 min 130 min 210 min 37 min 210 min 260 min 

Sede 
    125 km 75 km 150 km 255 km 140 km 

    120 min 80 min 120 min 240 min 120 min 

Filial 4 
    155 km 105 km 130 km 235 km 

    160 min 120 min 150 min 200 min 

Filial 5 
      225 km 210 km 150 km 

      190 min 210 min 130 min 

Filial 6 
      240 km 285 km 

      240 min 240 min 

Filial 7 
        260 km 

        250 min 

 

As distâncias entre as Unidades, informação disponibilizada na Tabela 10, é 

um dos principais critérios que devem ser levados em conta neste estudo de caso, já que 

é aproximadamente proporcional ao tempo para realização do serviço, além de envolver 

desgaste do veículo e emissão de poluentes pelos veículos durante as viagens. Para 

efeitos quantitativos, a distância foi usada para calcular o custo com combustível, que é 

analisado neste trabalho. 

Outro critério fundamental para análise deste problema é o tempo de viagem – 

também apontado na Tabela 10 – entre as Unidades, visto que a quantidade de diárias 

pagas ao motorista depende diretamente do tempo para concluir a rota, além do tempo 

de serviço que para este trabalho foi considerado de 20 minutos. 

 

4.4.2. Proposição de melhorias para situação problema com a implementação da 

ferramenta Milk Run 

A partir dos dados levantados na Tabela 10, foram estudadas cinco propostas 

de melhoria, dentre as várias possibilidades de otimização, onde cada uma deve ser 

analisada para tomada de decisão, visando a eficiência do serviço e a economia dos 

recursos públicos. A Figura 9 mostra as configurações das propostas estudadas. 
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Figura 9: Propostas de rotas para o problema estudado. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Em síntese, a Tabela 11 mostra os dados comparativos, coletados das rotas 

propostas inicialmente neste trabalho: 

Tabela 11: Comparativo semanal das rotas propostas. 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Modelo 

atual Proposta 1 Proposta 2 Proposta 3 Proposta 4 Proposta 5 

Distância (km) 2710 1118 1818 2153 1768 1818 

Tempo (minutos) 2530 1287 1942 2212 1877 1942 

Veículos 8 1 4 5 4 1 

Diárias  4 2,5 2 2,5 3 2 

Custo de combustível (R$) 1.355,00 559,00 909,00 1.076,50 884,00 909,00 

Custo com diárias (R$) 708,00 442,50 354,00 442,50 531,00 354,00 

Quantidade de dias  1 3 1 1 2 4 

Custo total (R$): diárias + 

combustível 2.063,00 1.001,50 1.263,00 1.519,00 1.415,00 1.263,00 

 

Comparando o modelo atual com as propostas, percebe-se que qualquer uma 

delas tem um custo menor, já que o modelo atual custa anualmente R$ 107.276,00. 

4.4.3 Aplicação do AHP para definição dos pesos dos critérios 

Após o levantamento dos dados e das definições das propostas das rotas, é 

necessário estabelecer as prioridades entre os critérios. Para isso o problema foi 

decomposto hierarquicamente conforme Figura 10.  
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Figura 10: Hierarquia de decisão 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Essa avaliação foi efetuada com a utilização do método AHP, por meio de uma 

matriz de comparação utilizando a escala fundamental de Saaty – Figura 8 – calculando 

assim a prioridade relativa de cada critério representada na Tabela 12, pelo fator Peso. A 

razão de consistência calculada é de 8,73% o que caracterizam os julgamentos feitos 

como consistentes. 

Tabela 12: Definição da prioridade relativa de cada critério. 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Tempo N°veículos 
Custo de 

diária 

Custo de 

combustível 
N° de dias Pesos 

Tempo 1 3 6 3 1/3 27,0% 

N° de Veículos 1/3 1 4 2 1/4 14,0% 

Custo de diária 1/6 1/4 1 2 1/5 6,7% 

Custo de combustível 1/3 1/2 1/2 1 1/4 7,0% 

N° de dias 3 4 5 4 1 45,3% 

 

4.4.4 Análise das propostas de implementação utilizando o método Grey System  

Com base nos dados da Tabela 12 e os conceitos associados, a análise 

relacional Grey foram aplicados, de modo a se estabelecer uma ordem de prioridade 

entre as propostas apresentadas. Primeiramente, devem-se estabelecer as séries 

normalizadas de análise de correlação, com os dados normalizados, cada elemento é 

dividido pelo maior valor de cada coluna. Assim é montada uma matriz com todos os 

índices positivos. Sendo a amostra ideal X0 = (1,1,1,1,1), calcula-se a Matriz 

Diferença(∆): 

∆ij =| X0j- Xij| (i= 1, 2, 3, 4, 5, 6 e j=1, 2, 3, 4, 5).                        (5) 

  

[
 
 
 
 
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         ]

 
 
 
 
 

 

Escolha da melhor 
rota 

Tempo (C1) 
Número de veículos 

(C2)  

Custo com diárias 
de motoristas (C3)

  

Custo de 
combustível (C4) 

Número de dias 
gastos na execução 

da rota (C5) 
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A partir da matriz das diferenças (∆), foram calculados os coeficientes  △ 

(máx.) = 1 e △ (min.) = 0. É necessária a definição do peso, que representa o grau de 

importância da informação, os quais foram adquiridos através no método de análise 

hierárquica (AHP) (β): 0,27; 0,14; 0,067; 0,07; 0,453. Logo em seguida, calcula-se o 

coeficiente de correlação, conforme fórmula 2, considerando o coeficiente atribui-se o 

valor igual a 0,3 para se calcular os coeficientes relacionais γ. Calculam-se os graus de 

relacionamento Grey conforme Tabela 13: 

Tabela 13: Graus de relacionamento Grey. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

Propostas Modelo 

Atual 

Proposta 1 Proposta 2 Proposta 3 Proposta 4 Proposta 5 

Γi 0,5792 0,6571 0,7040 0,6374 0,4316 0,4379 

Prioridade 4 2 1 3 6 5 

 

Na Tabela 13 observa-se que a Proposta 2 apresentou-se como melhor 

alternativa e a Proposta 4 o pior desempenho. Analisando os dados dessa tabela, 

percebe-se que o resultado faz sentido, uma vez que o número de dias tem um 

importante papel no correto funcionamento das atividades da Instituição, representando 

45,3% de importância, calculado através do método AHP. Além disso, a Proposta 2 

utiliza somente um dia para cumprir a tarefa de malote em todas as filiais. O modelo 

atual utiliza também somente um dia para ser realizado, no entanto seus custos são 

visivelmente mais elevados, principalmente pela utilização de mais veículos para 

cumprir o trajeto. 

 

4.5. CONCLUSÃO 

Este trabalho mostrou que com a aplicação de metodologias científicas na 

Gestão Pública é possível obter melhorias de seus processos com foco na redução do 

desperdício de recursos, em especial financeiros os quais são primordiais para a 

construção de uma sociedade mais justa. 

O estudo de caso com as rotas propostas através da ferramenta Milk Run foram 

avaliadas através de técnicas de auxílio à decisão: Grey System em conjunto com a 
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AHP, possibilitando escolher uma proposta que atenda as expectativas dos usuários e o 

cumprimento da missão da Instituição contribuindo para um processo de tomada de 

decisão mais coerente e econômico. 

Pode-se observar que, se a Proposta 2 for aplicada, a economia com 

combustível e diárias para transporte de malote será de 38,47%, o que representa o 

montante de R$ 41.600,00 economizados anualmente nessa Instituição. Além disso, 

essa proposta permite a disponibilidade de quatro veículos em suas unidades para as 

demais demandas das filiais e uma economia em manutenção devido à diminuição da 

quilometragem rodada. Este resultado demonstra a pertinência da aplicação do método 

Grey System associado com a AHP aplicados na situação problema identificada. 

Vale acrescentar que este artigo chegou ao conhecimento do Setor de 

Transporte de UFF, que vem analisando a possibilidade de utilização dos roteamentos 

aqui apresentados para realizar as entregas de material em Unidades Acadêmicas da 

Universidade, o que organizaria esse serviço, com entregas programadas em cada 

Unidade. 
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5. ARTIGO C – O PROBLEMA DE ALOCAÇÃO DE SALAS EM 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR: UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO 

Resumo 

Esta pesquisa pretende elencar trabalhos publicados sobre o Problema de Alocação de Salas (PAS), além 

de descrever as principais características do problema e os principais autores. Estão explicadas as etapas 

da pesquisa e os resultados encontrados, além das restrições obrigatórias, as restrições qualitativas, e a 

forma de abordagem do problema utilizada por cada autor. Concluiu-se que cada Instituição de Ensino 

(IES) tem particularidades no que se refere à alocação de salas, o que dificulta encontrar uma solução 

definitiva universal, resultando em soluções específicas para cada instituição. 

Palavras-chave: problema de alocação de salas; alocação de salas; gestão escolar. 

 

Abstract 

This research intends to list published papers about the Classroom Assignment Problem, in addition to 

describing the main characteristics of the problem and the main authors. The stages of the research and 

the results found are explained, besides the mandatory constraints, the qualitative constraints, and the 

approach of the problem used by each author. It was concluded that each Educational Institution has 

particularities regarding the allocation of rooms, which makes it difficult to find a definitive universal 

solution, resulting in specific solutions for each institution. 

Keywords: classroom assignment problem; room allocation; school management. 

 

5.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

A área da educação superior vem se tornando cada vez mais competitiva nos 

últimos anos, seja pela criação de novas universidades, seja pela expansão na oferta de 

cursos presenciais e à distância das instituições já consolidadas, como salienta Andrade 

(2002). Com isso, os dirigentes das Instituições de Ensino Superior (IES) precisam 

dedicar-se cada vez mais à gestão, para desenvolver a posição de sua universidade no 

mercado. 

As universidades diferem de organizações empresariais por seus objetivos, que 

são: produzir e disseminar conhecimento, além de formar e aperfeiçoar profissionais 

para atuar na sociedade. Para cumprir esses objetivos, alguns desafios devem ser 

enfrentados a nível de gestão em diversas áreas, como administrativa, acadêmica, 
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financeira, recursos humanos, entre outras, de modo a cumprir normas legais do setor 

(ANDRADE, 2002). 

Segundo pesquisa publicada por Santos e Bronnemann (2013), que 

investigaram Unidades Acadêmicas de uma IES pública, as dificuldades são catalisadas 

pela falta de treinamento prévio dos gestores, pelos trâmites burocráticos obrigatórios, 

pela falta de comprometimento de alguns indivíduos envolvidos, além de outros 

problemas. Com isso, vai se tornando cada vez mais necessário a esses gestores contar 

com ferramentas para auxiliar o planejamento e implementação dos procedimentos. 

A área de gestão administrativa das IES abrange tomada de decisão no 

gerenciamento dos recursos disponíveis. Alguns exemplos podem ser citados: a 

distribuição de disciplinas entre professores, respeitando sua área de conhecimento e 

especialidade; atribuição de horários aos cursos; distribuição de espaço físico (SALES, 

2015). 

Algumas dessas tomadas de decisão envolvem problemas de distribuição 

horária de recursos – recursos humanos, equipamentos, salas e outros. Esses problemas 

são chamados por Burke, Kingston e Werra (2004) de Educational Timetabling 

Problems – Problemas de Cronograma Educacional. Um dos problemas conhecidos 

dessa categoria é o Classroom Assignment Problem (Problema de Alocação de Salas – 

PAS), que é o alvo desta pesquisa. 

O objetivo desta pesquisa é realizar um estudo bibliométrico sobre o Problema 

de Alocação de Salas, enumerando os principais autores, os critérios considerados e os 

métodos de solução mais utilizados. 

A importância de se estudar o tema deve-se à crescente escassez de recursos na 

área. Em meados da década de 1990, Martinez-Alfaro, Minero, Alanís, Leal e Ávila 

(1996) já citavam o problema da escassez de salas de aula para abrigar a quantidade 

cada vez maior de Cursos em universidades mexicanas, o que demandou alguma 

habilidade por parte daqueles que faziam o processo de alocação de salas, e o estudo do 

tema foi tomando importância, cada vez mais. Não demorou para que fossem utilizadas 

ferramentas da Pesquisa Operacional para ajudar na tomada de decisão sobre a alocação 

de salas. 
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Para realizar esta pesquisa, primeiramente será conceituado o Problema de 

Alocação de Salas, localizando-o entre as subdivisões dos problemas de timetabling. Na 

seção 5.3 estão catalogados os resultados bibliométricos das publicações encontradas 

sobre o tema. As características do PAS encontradas neste levantamento estão elencadas 

na seção 5.4, contendo suas principais restrições, assim como as formas de resolução do 

problema que foram propostas pelos autores consultados. E na seção 5.5 estão expostas 

as conclusões e considerações finais deste trabalho. 

 

5.2. CLASSIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS DE EDUCATIONAL TIMETABLING 

Os problemas chamados por Burke, Kingston e Werra (2004) de Educational 

Timetabling Problems, são problemas de distribuição horária de recursos, que podem 

envolver tomada de decisão sobre distribuição de horário de trabalho de funcionários – 

como professores – ou sobre melhor horário de uso de salas ou outros recursos visando 

seu melhor aproveitamento. 

Um desses problemas de timetabling na área da educação é o Problema de 

Alocação de Salas – Classroom Assignment Problem – que estuda a distribuição de 

salas de aula para as disciplinas, conforme explica Sales (2015), estando já definidos os 

horários, as quantidades de alunos, e os respectivos professores que as lecionam. É um 

dos subproblemas da categoria, chamada por Carter e Laporte (1998), de Course 

Scheduling Problems – Problemas de Agendamento de Cursos. A divisão proposta por 

Carter e Laporte (1998) dessa categoria de problemas, pode ser visto na Figura 11. 

 
Figura 11: Subdivisão dos problemas Course Scheduling, proposta por Carter e Laporte (1998). 

Fonte: Carter e Laporte (1998) 

 

Como se pode observar, Carter e Laporte (1998) dividem o Course Scheduling 

Problems em cinco subproblemas: 
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Course Timetabling Problem: é a atribuição de cursos, ou partes de cursos, a 

períodos de tempo. Podem existir restrições de estrutura do curso, ou de 

disponibilidade de salas e professores. 

Class-Teacher Timetabling Problem: é mais frequente em instituições de 

ensino básico, e consiste na programação de horários das aulas entre as turmas, 

para se evitar que um professor tenha aula em duas turmas no mesmo horário, e 

vice-versa. 

Student Scheduling Problem: acontece quando os cursos são distribuídos em 

seções (módulos), que podem ser escolhidos pelos alunos. O objetivo é 

estabelecer um agendamento sem conflitos para o aluno, além de respeitar a 

estrutura do curso e a capacidade das salas. 

Teacher Assignment Problem: é a atribuição de professores a cursos, 

considerando suas preferências de função, de horário, etc. 

Classroom Assignment Problem: atribuição de aulas a salas, considerando 

restrições – de capacidade, localização e outras preferências. Acontece, 

geralmente, após estarem definidos os horários das aulas. 

Esses autores consideram o Problema de Alocação de Salas como uma das 

partes dos Course Scheduling Problems, tratando-o separadamente, e considerando que 

já estão concretizados os processos de atribuição de horários e de professores, ou seja, 

cada disciplina já está com seu horário estabelecido e com um docente designado para 

lecioná-la. 

Essa distribuição é diferente para Schaerf (1999), que classifica os problemas 

de horários específicos de instituições de ensino em três grandes áreas, sendo que uma 

delas se subdivide, como pode ser visto na Figura 12. 
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Figura 12: Subáreas possíveis para o subproblema Course Timetabling, proposto por Schaerf (1999). 

Fonte: Adaptado de Schaerf (1999) 

 

As três grandes áreas propostas por Schaerf (1999) são conceituadas assim: 

School Timetabling Problem: é a programação semanal de horários de aulas de 

todas as turmas da escola, para se evitar que um professor tenha aula em duas 

turmas no mesmo horário, e vice-versa. 

Course Timetabling Problem: é a programação semanal de horários de todas as 

disciplinas de todos os Cursos da IES – para evitar que disciplinas do mesmo 

período de cada Curso sejam agendadas para o mesmo horário – além da 

atribuição de sala e de professor para cada uma delas. Esse problema leva em 

consideração o número de disciplinas, seus horários e quantitativos de alunos, 

os horários dos professores e as salas e recursos disponíveis. 

Examination Timetabling Problem: é a programação de horários de exames de 

cada período de cada Curso, distribuindo mais esparsamente as avaliações, e 

evitando que haja sobreposição de exames para a mesma data. 

Dentre esses problemas elencados, os mais complexos estão concentrados na 

área dos Course Timetabling Problems, pois envolvem a atribuição de horário a todas as 

disciplinas, juntamente com a alocação de sala e de professor para as mesmas. Pela 

quantidade de parâmetros considerados, como explica Sales (2015), esse problema é 

subdividido em partes, de modo que seja menos complexa sua resolução, e uma dessas 

partes é o Problema de Alocação de Salas, conforme ilustra a Figura 12. 
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Tanto a subdivisão proposta por Schaerf (1999), quanto a subdivisão feita por 

Carter e Laporte (1998), são utilizadas pelos pesquisadores da área, sendo que a 

proposta dos autores Carter e Laporte encontra mais adeptos no Brasil, por ter maior 

identificação com a forma de organização das IES locais. 

Esse problema é considerado por Carter e Tovey (1992) como pertencente à 

classe NP-difícil (NP-hard), onde é difícil encontrar uma solução ótima para o problema 

em um tempo aceitável. Por isso, alguns pesquisadores utilizam métodos heurísticos 

para resolução desse tipo de problema, enquanto outros aplicam Programação Linear, 

dependendo da quantidade de salas, da quantidade de disciplinas, e das restrições que 

serão consideradas para uso das salas. Essas restrições serão explicadas mais adiante, na 

seção 5.4. 

 

5.3. METODOLOGIA DE REVISÃO 

As bases de dados consultadas nesta pesquisa foram três: Scopus, Web of 

Science e o Catálogo de Teses e Dissertações da Capes, onde foram pesquisadas as 

palavras-chave diretamente relacionadas ao PAS: “alocação de salas”, “classroom 

assignment” e “classroom assignment problem”. 

Descobriu-se, durante a pesquisa, que o termo “classroom assignment” 

também é utilizado na literatura para fazer referência às tarefas de sala de aula, ou seja, 

as atividades do processo de aprendizagem, o que não é o foco desta pesquisa; por isso, 

publicações referentes a esse assunto foram desconsideradas neste trabalho, e foram 

eliminadas durante o processo de refinamento da pesquisa. 

Após a pesquisa por palavras-chave, foi feito um refinamento em fases. 

Inicialmente, foram excluídas as publicações de áreas que não estão relacionadas ao 

objeto de estudo desta pesquisa. Em um segundo momento, foram analisados os títulos 

e resumos dos trabalhos restantes, o que resultou também em eliminação de algumas 

publicações. Antes de realizar uma leitura minuciosa dos trabalhos que seriam 

analisados para esta pesquisa, foram removidas as duplicidades, já que algumas 

publicações constam em mais de uma das bases de dados consultadas. A Figura 13 

resume esse processo e revela as quantidades de publicações em cada etapa. 
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Figura 13: Resumo dos resultados do método de refinamento da pesquisa. 

Fonte: dados desta pesquisa 

A maioria dessas publicações consideradas são de origem brasileira, como 

pode ser visto na Figura 14, o que mostra o interesse dos pesquisadores brasileiros sobre 

o tema. 

 
Figura 14: Distribuição das publicações sobre PAS por países 

Fonte: Dados da pesquisa 

Como mostra a Figura 15, o Problema de Alocação de Salas (PAS) vem sendo 

investigado mundialmente desde o final da década de 1980, apesar de que a maioria dos 

trabalhos encontrados nas bases pesquisadas foram publicados a partir de 2010. 
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Figura 15: Publicações por ano, sobre o PAS. 

Fonte: Dados desta pesquisa 

Na Tabela 14 estão relacionadas as informações de ano da publicação, o país 

de origem e o tipo de documento, e pode-se ver que o interesse é crescente no Brasil 

sobre o tema, rendendo vários artigos e até mesmo dissertações de Mestrado. 

Tabela 14: Publicações por ano, país de origem e tipo de documento. 

Fonte: dados desta pesquisa 

Ano País de Origem Tipo de Documento 

1991 EUA Artigo 

1992 EUA Artigo 

1995 Nova Zelândia Artigo 

1996 México Artigo 

1998 México Artigo 

2002 Brasil Artigo 

2005 Brasil Artigo 

2005 Brasil TCC Graduação 

2006 Brasil Artigo 

2008 Brasil Dissertação 

2010 Argentina Artigo 

2010 Irlanda Artigo 

2011 Brasil Artigo 

2011 Kuwait Artigo 

2012 Brasil Artigo 

2013 Brasil Dissertação 

2013 Brasil Artigo 

2013 China Artigo 

2014 Brasil Artigo 

2014 Brasil Dissertação 
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2014 Brasil Artigo 

2014 Colômbia Artigo 

2015 Brasil Dissertação 

2015 Brasil Dissertação 

2015 Brasil Artigo 

2015 Gana Artigo 

2016 Brasil Artigo 

2016 Brasil Dissertação 

2016 Brasil Dissertação 

2017 Colômbia Artigo 

2017 Brasil Artigo 

 

A Figura 16 relaciona os países de origem dos pesquisadores ao ano da 

publicação. Como será visto mais adiante, essa variedade de publicações nacionais se 

deve, além do interesse de pesquisadores brasileiros sobre o tema, à diversidade do que 

cada IES define como prioridade em seu processo de alocação de salas. 

 
Figura 16: Quantidade de publicações por ano, sobre o PAS, comparando países. 

Fonte: Dados desta pesquisa 
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Numa pesquisa inicial, constatou-se que as informações fundamentais para o 

processo de alocação de salas são: a capacidade de cada sala, a quantidade de alunos 

inscritos na disciplina, e o horário da disciplina. Contudo, algumas IES priorizam a 

alocação das salas atentando também a outros critérios, como diminuir o deslocamento 

dos alunos entre as salas, diminuir a diferença entre a capacidade da sala e a quantidade 

de alunos, entre outros critérios, o que demanda a análise de outros dados e também 

podem exigir diferentes abordagens de resolução para o problema de alocação de salas. 

É importante notar que, em todas as publicações consultadas os autores 

consideram que, no momento da alocação de salas, as disciplinas já têm seus horários 

definidos, além de uma previsão do número de alunos inscritos e o professor que 

lecionará a disciplina. Sendo assim, a decisão a ser tomada é somente em qual sala será 

alocada a disciplina, respeitando as restrições. Wendt e Müller (2017) ressaltam que 

existem particularidades de cada Universidade que demandam sempre uma solução 

específica para suprir essa necessidade de alocação de salas, já que ainda não se chegou 

a uma solução que seja universal. 

Antes de expor as análises, vale ressaltar que foram encontradas, durante esta 

pesquisa, publicações sobre Educational Timetabling tratando especificamente da 

alocação de provas, conhecido por Examination Timetabling Problem (Problema de 

Cronograma de Provas), como foi explicado na introdução deste trabalho. Assim, 

somente para enumerar exemplos, podem ser citadas a publicações de: Dammak, 

Elloumi e Kamoun (2006), que analisaram a alocação de exames da FEMSS (Faculty of 

Economics and Management Sciences os Sfax), e resolveram o problema usando 

Programação Linear; e de Elloumi, Kamoun, Jarboui e Dammak (2014), que 

pesquisaram a mesma instituição de ensino, porém abordando o problema pelo método 

heurístico Variable Neighbourhood Search (VNS). Em ambos os trabalhos foi proposto 

somente o melhor aproveitamento de capacidade das salas. 

 

5.4.1. Análise por Tipos de Restrições do Problema de Alocação de Salas (PAS) 

Conforme explicam Martínez-Alfaro e Flores-Terán (1998), o processo de 

alocação de salas consiste, basicamente, em distribuir cada turma, ou disciplina, em uma 

sala de aula que atenda aos requisitos dessa turma. Existem alguns requisitos que são 
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básicos, e é obrigatório que sejam atendidos, sob pena de tornar impossível a alocação; 

e há outros requisitos que são complementares, ou seja, é salutar que sejam atendidos, 

mas não inviabilizam a alocação em caso de não atendimento. Esses dois tipos de 

requisitos são conhecidos na literatura, respectivamente, como restrições essenciais – ou 

obrigatórias – e restrições não-essenciais – também chamadas qualitativas – que serão 

explicadas mais adiante. 

Os primeiros trabalhos sobre o Problema de Alocação de Salas que foram 

publicados consideravam basicamente só as restrições essenciais – que serão listadas a 

seguir – e trataram o problema teoricamente, não implementando em nenhuma IES, 

como a publicação de Aboudi, Hallefjord e Jornsten (1991), que propuseram a solução 

através de Programação Linear. 

 

5.4.1.1. Restrições essenciais 

Desde as primeiras publicações sobre o Problema de Alocação de salas, as 

restrições essenciais, que são os requisitos básicos, se mantêm os mesmos e, segundo 

Kripka e Kripka (2010), são: 

a) a sala deve ter capacidade igual ou maior do que a quantidade de alunos 

inscritos na disciplina; 

b) cada horário da disciplina deve ser alocado em somente uma sala; 

c) cada sala pode receber somente uma disciplina em cada horário disponível. 

Todas essas três restrições obrigatórias devem ser satisfeitas para que a 

alocação seja possível. Não se pode alocar, por exemplo, uma turma com 40 alunos em 

uma sala que só comporte 20 pessoas. Por isso, essas são chamadas restrições 

obrigatórias, ou essenciais. 

Com o passar do tempo, autores começaram a estudar o PAS aplicado à 

realidade de alguma IES, o que obrigou o acréscimo de alguma restrição diferente das 

três restrições obrigatórias listadas, devido a peculiaridades de alguns cursos oferecidos 

pela IES. Uma dessas restrições essenciais é que a disciplina precise de algum recurso 

especial, como laboratório específico, ou sala equipada com um tipo especial de mesa 
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para desenho. Esse foi o caso das publicações de Sales, Müller e Simonetto (2015); 

Wendt e Müller (2017); Sales (2015); Alarcão (2015); Subramanian, Medeiros, Cabral e 

Souza (2006); Theodoro, Peretta e Yamanaka (2016); Ribeiro (2013); Theodoro (2016). 

Além dessa restrição, em algumas publicações pesquisadas, os autores acrescentaram 

uma restrição obrigatória para sala com acessibilidade a pessoas com deficiência, 

quando houver aluno com necessidades especiais inscrito na disciplina. É o caso dos 

trabalhos de Sales (2015); Marcondes Filho (2008); Constantino, Marcondes Filho e 

Landa-Silva (2010). Um resumo desses quantitativos pode ser visto na Figura 17. 

 
Figura 17: Quantidade de publicações encontradas que consideram restrições obrigatórias diferenciadas. 

Fonte: dados desta pesquisa 

 

5.4.1.2. Restrições não-essenciais 

As restrições não-essenciais, ou qualitativas, diferem de instituição para 

instituição, de acordo com as prioridades de cada IES. Para melhor organização, neste 

trabalho as restrições qualitativas serão codificadas da seguinte forma: 

N1. Buscar o menor deslocamento dos alunos e professores pelas 

instalações da IES, ou seja, alocar as disciplinas em salas mais próximas da sede do 

curso, evitando que os usuários precisem percorrer longas distâncias para chegar até a 

sala. Encontra-se essa restrição nos trabalhos de Morais e Silva (2014); Liu (2013); 

Martinez-Alfaro e Flores Téran (1998); Al-Husain, Hasan e Al-Qaheri (2011); 

Constantino, Marcondes Filho e Landa-Silva (2010); Alarcão (2015); Ribeiro (2013); 

Kripka e Kripka (2012); Kripka, Kripka e Silva (2011); Kripka e Kripka (2010); Cirino 

(2016); Marcondes Filho (2008); Souza, Martins e Araújo (2002); Silva, Sampaio e 

Alvarenga (2005); Prado e Souza (2014); Prado (2014); Sales (2015); Wendt e Müller 
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(2017); Sales, Müller e Simonetto (2015); Theodoro (2016); Waterer (1995); Phillips, 

Waterer, Ehrgott e Ryan (2014). 

N2. Reservar um horário vago para cada sala, para que possa ocorrer a 

limpeza da mesma, como foi proposto nos trabalhos de Souza, Martins e Araújo (2002); 

Silva, Sampaio e Alvarenga (2005); e Silva (2005). 

N3. Buscar a menor diferença entre a capacidade da sala e o número de 

alunos inscritos na disciplina, a fim de evitar desperdícios de espaço. Essa restrição foi 

considerada nas publicações de Duque, Gozalez e Ramírez (2017); Martinez-Alfaro e 

Flores-Téran (1998); Al-Husain, Hasan e Al-Qaheri (2011); Frimpong e Owusu (2015); 

Torres-Ovalle, Montoya-Torres, Quintero-Araújo, Sarmiento-Lepesqueur e Castilla-

Luna (2014); Cirino, Costa e Santos (2013); Cirino (2016); Souza, Martins e Araújo 

(2002); Silva, Sampaio e Alvarenga (2005); Prado e Souza (2014); Silva (2005); Prado 

(2014); Wendt e Müller (2017); Waterer (1995); Phillips, Waterer, Ehrgott e Ryan 

(2014). 

N4. Manter a disciplina sempre na mesma sala durante a semana, no caso 

de ela ocorrer mais de uma vez por semana, abordado por Martinez-Alfaro, Minero, 

Alanis, Leal e Ávila (1996); Constantino, Marcondes Filho e Landa-Silva (2010); 

Alarcão (2015); Ribeiro (2013); Cirino, Costa e Santos (2013); Cirino (2016); 

Marcondes Filho (2008); Subramanian, Medeiros, Cabral e Souza (2006); Theodoro, 

Peretta e Yamanaka (2016); Waterer (1995); Phillips, Waterer, Ehrgott e Ryan (2014). 

N5. Manter o professor na mesma sala em aulas consecutivas, ou seja, se o 

professor lecionar duas ou mais disciplinas no mesmo período do dia, 

consecutivamente, é interessante mantê-lo na mesma sala, o que ganhou relevância 

apenas nos trabalhos de Sales (2015); Sales, Müller e Simonetto (2015); Waterer 

(1995). 

N6. Alocar o professor em uma sala que tenha algum recurso específico de 

sua preferência. Em algumas IES, alguns professores demostraram preferir lousa 

branca, enquanto outros preferem o quadro de giz, ou algum tipo de cadeira acolchoada, 

ou outro tipo de recurso, como nas publicações de Ribeiro (2013); Sales (2015); e Sales, 

Müller e Simonetto (2015). 
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N7. Alocar disciplina preferencialmente em um prédio específico. Algumas 

IES têm um prédio específico para cada curso oferecido, priorizando manter as 

disciplinas de cada curso no mesmo prédio. É assim nas instituições estudadas por 

Constantino, Marcondes Filho e Landa-Silva (2010); Frimpong e Owusu (2015); 

Alarcão (2015); Ribeiro (2013); Cirino (2016); Subramanian, Medeiros, Cabral e Souza 

(2006); Prado e Souza (2014); Prado (2014); Waterer (1995); Phillips, Waterer, Ehrgott 

e Ryan (2014). 

Como já foi comentado anteriormente, não há unanimidade no uso de 

restrições qualitativas. Em cada publicação pesquisada, os autores utilizaram algumas e 

deixaram de usar outras. A densidade de uso de cada restrição não-essencial é mostrado 

na Figura 18. 

 
Figura 18: Quantidade de publicações encontradas que consideram cada restrição qualitativa. 

Fonte: dados desta pesquisa 

Conforme pode ser visto na Figura 18, a maior preocupação das IES estudadas 

foi com relação à minimização do deslocamento de usuários pelo campus, seguida pelo 

melhor aproveitamento das salas, diminuindo a diferença entre a quantidade de alunos e 

a capacidade da sala. 
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5.4.2. Análises por Abordagens de Solução do Problema de Alocação de Salas 

Para resolver o Problema de Alocação de Salas, podem ser utilizados, 

basicamente, dois tipos de algoritmos: Programação Linear e Métodos Heurísticos 

(SCHAERF, 1999). Em algumas publicações estudadas, encontrou-se ainda uma 

resolução híbrida, ou seja, usando Programação Linear em parte da resolução e fazendo 

uso de algum Método Heurístico em outra parte. No caso específico de reduzir o 

deslocamento entre os prédios do campus, Liu (2013) mostrou que pode ser eficiente o 

uso de Grafos. Essa distribuição está quantificada na Figura 19. 

 
Figura 19: Formas de abordagem para solucionar o PAS. 

Fonte: dados desta pesquisa 

 

5.4.2.1. Programação Linear 

A Programação Linear é a abordagem que busca a solução ótima para o 

problema, analisando todas as possibilidades até encontrar a melhor. Os autores 

pesquisados que utilizaram essa forma para solucionar o PAS foram: Duque, Gonzalez e 

Ramirez (2017); Al-Husain, Hasan e Al-Qaheri (2011); Frimpong e Owusu (2015); 

Torres-Ovalle, Montoya-Torres, Quintero-Araújo, Sarmiento-Lepesqueur e Castilla-

Luna (2014); Morais e Silva (2014); Alarcão (2015); Ribeiro (2013); Cirino, Costa e 

Santos (2013); Sales (2015); Wendt e Müller (2017); Sales, Müller e Simonetto (2015). 

A dificuldade para resolução com Programação Linear encontra-se, segundo Andrade 
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(2009), quando o problema é de maiores proporções, com muitas variáveis e parâmetros 

de entrada. 

 

5.4.2.2. Métodos Heurísticos 

Dentre os Métodos Heurísticos, Simulated Annealing é o mais utilizado, como 

é o caso de: Martinez-Alfaro, Minero, Alanis, Leal e Ávila (1996); Martinez-Alfaro e 

Flores-Téran (1998); Kripka e Kripka (2012); Kripka e Kripka (2010); Kripka, Kripka e 

Silva (2011); Silva, Sampaio e Alvarenga (2005); Prado e Souza (2014); Silva (2005); 

Prado (2014). Além desse, também foram utilizados outros Métodos. Subramanian, 

Medeiros, Cabral e Souza (2006), utilizaram Busca Tabu. Theodoro (2016) utilizou 

Algoritmos Genéticos em sua dissertação, e também em seu artigo com Peretta e 

Yamanaka (2016). Constantino, Marcondes Filho e Landa-Silva (2010) utilizaram 

Variable Neighborhood Search (VNS) na solução de seu trabalho. Essa distribuição 

pode ser vista na Figura 20. 

 

Figura 20: Distribuição dos Métodos Heurísticos utilizados. 

Fonte: dados desta pesquisa 

 

Como demonstra a Figura 20, além desses autores listados, o trabalho de 

Souza, Martins e Araújo (2002), conjuga mais de um Método Heurístico, usando 

Simulated Annealing em uma parte da resolução e Busca Tabu em outra parte da 

resolução. 

Simulated 
Annealing; 9 

Busca Tabu; 1 

Algoritmos 
Genéticos; 2 

Simulated 
Annealing com 
Busca Tabu; 1 

VNS; 1 

Métodos Heurísticos utilizados 
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5.4.2.3. Métodos híbridos (Programação Linear com Métodos Heurísticos) 

Devido à complexidade do caso, dois autores preferiram usar uma forma 

híbrida de resolução. Marcondes Filho (2008) usou a Programação Linear em parte de 

sua solução e o Método Heurístico Variable Neighborhood Search (VNS) em outro 

momento da resolução. E Cirino (2016) usou Programação Linear, Algoritmos 

Genéticos, Busca Tabu e Grasp para resolução em sua pesquisa. 

 

5.4.2.4. Grafos 

Conforme demonstra Liu (2013), quando a finalidade é reduzir o deslocamento 

de usuários entre vários prédios de um campus universitário, é válido utilizar Grafos, no 

caso de uma IES com vários prédios. 

 

5.5. CONCLUSÕES 

Pode-se concluir com esta pesquisa que o Problema de Alocação de Salas 

(PAS) é um dos problemas da categoria educational timetabling problems, referente à 

gestão escolar, e que vem sendo estudado desde a década de 1990, principalmente por 

americanos que identificaram o crescente número de novos cursos nas instituições 

acadêmicas que começaram a sofrer com a escassez de salas de aula para alocá-los. As 

primeiras propostas de solução para o PAS levavam em conta somente as três restrições 

essenciais básicas, mas com o passar dos anos e com as particularidades das instituições 

de ensino, algumas restrições qualitativas foram sendo acrescentadas ao problema, 

principalmente quando o estudo do PAS conquistou a atenção de pesquisadores 

brasileiros, que já aplicaram várias abordagens de resolução – como Programação 

Linear e alguns Métodos Heurísticos – em algumas instituições nacionais. Essas 

implementações do PAS aplicado em IES pelo Brasil mostra que não há uma solução 

definitiva, visto que cada instituição tem suas prioridades para distribuir suas salas, o 

que também pode alterar a complexidade da resolução. 
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6. ARTIGO D – MODELAGEM MATEMÁTICA DO PROBLEMA DE 

ALOCAÇÃO DE SALAS DE UMA UNIDADE ACADÊMICA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

Resumo 

O presente trabalho tem a intenção de propor um modelo matemático para alocação de salas no Instituto 

de Ciência e Tecnologia, Unidade Acadêmica da Universidade Federal Fluminense em Rio das Ostras. 

Durante a pesquisa, foi revisada a literatura publicada sobre o Problema de Alocação de Salas, para servir 

de base teórica para a proposição do modelo, mas também foram analisadas as características e 

expectativas da Unidade Acadêmica para otimizar seu processo semestral de alocação de salas. Com 

todas as informações coletadas, o modelo matemático foi elaborado e implementado, quando foram 

realizados testes com resultado satisfatório, reduzindo o tempo necessário ao processo de alocação 

realizado pela Direção da Unidade, e ainda acrescentando uma restrição qualitativa visando a eficiência 

energética. 

Palavras-chave: problema de alocação de salas; otimização; modelagem matemática. 

 

Abstract 

The present work intends to propose a mathematical model for room allocation at the Institute of Science 

and Technology, Academic Unit of the Fluminense Federal University in Rio das Ostras. During the 

research, the published literature on the Room Allocation Problem was reviewed, to serve as a theoretical 

basis for the model's proposal, but the characteristics and expectations of the Academic Unit were also 

analyzed to optimize its semiannual room allocation process. With all the information collected, the 

mathematical model was elaborated and implemented, when tests were performed with satisfactory 

results, reducing the time needed for the allocation process carried out by the Unit's Management, and 

adding a qualitative restriction aiming at energy efficiency. 

Keywords: room allocation problem; optimization; mathematical modeling. 

 

6.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

Garantir a qualidade nas Instituições de Ensino Superior (IES) tem-se tornado, 

nos últimos anos, um elemento que está recebendo cada vez mais atenção, dada sua 

relevância na contribuição para o desenvolvimento social, econômico e cultural de uma 

sociedade com uma perspectiva de ser mais equitativa e próspera. Assim, na medida em 

que o ensino superior se tornou uma atividade dinâmica e global, a gestão estratégica e 
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operacional da sua infraestrutura física e suporte institucional se tornou mais complexa. 

Portanto, como aponta Andrade (2002), surge a necessidade de que os estabelecimentos 

educacionais possam incorporar critérios de inovação nos seus espaços educativos, 

revisar seus padrões de dimensionamento, bem como adotar critérios de 

sustentabilidade e eficiência energética nos seus respectivos locais.  

É neste cenário que as IESs – instituições de ensino superior – têm utilizado 

sistemas de apoio à decisão para um conjunto amplo de tarefas administrativas, como 

registro de cursos, gerenciamento de registros dos alunos, contabilidade e finanças, 

entre outras. Outra atividade recorrente em qualquer IES corresponde à programação 

das atividades realizadas durante um determinado semestre acadêmico e em que local 

serão realizadas (RIBEIRO, 2013). 

É importante ressaltar que existe uma diferença muito grande na infraestrutura 

de uma universidade pública e de uma universidade privada. A pública depende do 

aporte do governo para funcionar, o qual vive praticando cortes orçamentários na 

educação, tornando sua infraestrutura arcaica. Já no âmbito da rede privada, a prática 

costuma ser de investir muito na sua infraestrutura, incluindo prédios maiores, 

ambientes mais confortáveis e ferramentas modernas (ANDRADE, 2002). 

Portanto, no cenário em que as universidades públicas federais brasileiras 

oferecem cursos de graduação, pós-graduação, extensão, além de pesquisas e outras 

atividades, se faz necessário gerenciar muito bem os recursos disponíveis, de modo a 

otimizar o uso de sua infraestrutura, principalmente com a escassez financeira que tem 

se abatido sobre instituições públicas de todo o país (SALES, 2015). 

Neste contexto, o Instituto de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal 

Fluminense enfrenta a cada semestre o problema de programação de horários e alocação 

de salas e laboratórios, recursos esses que são necessários às aulas dos cursos oferecidos 

na instituição. Sendo assim, a cada semestre a instituição precisa disponibilizar espaço 

físico para cada disciplina ofertada, de acordo com as características que cada disciplina 

exige, onde as mais comuns são: capacidade da sala, equipamentos disponíveis e 

localização em determinado prédio ou andar. 

Do ponto de vista da Pesquisa Operacional, esses tipos de problemas são 

enquadrados na área conhecida como Problema de Quadro de Horários. Dada a natureza 
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combinatória deste tipo de problema, pertencente à classe de problemas NP-Completo 

ou NP-Difícil (problemas de otimização), torna-se um problema de difícil resolução. 

Portanto, abordagens manuais com base na tentativa e erro são ineficientes, conforme 

afirmam Wendt e Muller (2017), principalmente quanto maior o número de 

turmas/disciplinas e as características exigidas das salas. Esses últimos fatores 

aumentam a necessidade de buscar abordagens de solução que permitam determinar 

boas soluções. No entanto, o Problema de Quadro de Horários não é um problema novo, 

e existem vários trabalhos a esse respeito na literatura da área de Pesquisa Operacional 

(Burke, 2002). 

Em alguns casos, os problemas de programação de horários e alocação de salas 

de aula podem ser tratados simultaneamente, conforme na publicação de Torres-Ovalle 

et al. (2014). No entanto, como foi visto nas publicações analisadas nesta pesquisa, na 

maior parte das instituições os horários das disciplinas são elaborados com antecedência 

e, em uma segunda etapa, busca-se uma alocação de salas que se ajuste ao horário 

predefinido. Isto geralmente ocorre quando o horário das disciplinas é replicado de um 

período para o outro, mas varia o número de alunos matriculados nas disciplinas, ou 

quando o processo de planejamento é descentralizado e as pessoas responsáveis pela 

programação de horários e alocação de salas são de setores/órgãos diferentes, existindo 

pouca ou nenhuma retroalimentação, como é o caso do Instituto de Ciência e 

Tecnologia, da Universidade Federal Fluminense.  

Cabe ressaltar que esse processo de alocação de disciplinas em salas nas 

universidades federais já chamou a atenção de alguns pesquisadores, que fizeram 

propostas de automatização do processo através de modelagem matemática, buscando 

melhorias e redução de tempo para a solução, de modo que esse já é um problema de 

otimização conhecido, e comumente é chamado de Problema de Alocação de Salas, ou 

PAS. Nas publicações desses pesquisadores há variedade de restrições consideradas 

para a alocação, como foi catalogado por Py e Meza (2019), pois cada universidade tem 

suas prioridades de alocação. 

O objetivo desta pesquisa é propor um modelo matemático para o problema de 

alocação de salas de aula para disciplinas com horários pré-definidos, que considere 

além das restrições já conhecidas na literatura, aspectos como sustentabilidade e 

eficiência energética. Para isso, na seção 6.2 serão demonstrados os aspectos mais 
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importantes deste tipo de problema bem como algumas publicações que mais 

contribuíram com esta pesquisa. Já na seção 6.3 será descrito o problema específico 

considerado neste trabalho, seguido da explicação, na seção 6.4, do modelo matemático 

elaborado para resolução do problema. Finalmente, na seção 6.5 serão demonstrados os 

resultados obtidos na execução do modelo matemático. 

 

6.2. REVISÃO DA LITERATURA 

Um dos primeiros trabalhos que tratou de forma específica o Problema de 

Alocação de Salas foi em Glassey e Mizrach (1986), onde apresenta-se um sistema de 

apoio à decisão com base num modelo de programação inteira para programar as aulas 

de uma semana e replicá-las em todo o período. Basicamente o modelo atribui 

disciplinas individualmente e considera que todas as sessões das disciplinas ocupam a 

mesma sala de aula. Cabe ressaltar que, devido à tecnologia da época, os autores 

apresentaram um procedimento heurístico que atribui progressivamente disciplinas 

ainda não atribuídas, em ordem decrescente do número de alunos. 

Já na década de 1990, Martinez-Alfaro et al. (1996) sinalizaram o aumento da 

oferta de Cursos em instituições de ensino mexicanas, que dificultavam a alocação das 

poucas salas existentes, o que contribuiu para que alguns pesquisadores começassem a 

desenvolver propostas de modelagem matemática para otimização desse processo.  

Carter e Laporte (1998) explicam que o Problema de Alocação de Salas, ou 

Classroom Assignment Problem, é um subproblema da categoria Course Scheduling 

Problems, que abrange também outros problemas de distribuição de recursos horários 

educacionais, e por isso são chamados por Burke et al. (2004) de Educational 

Timetabling Problems. Essas subdivisões favorecem a resolução, pois esses problemas 

tendem a ser de difícil resolução, devido à quantidade de variáveis consideradas. O 

problema de Alocação de Salas é classificado como um problema da classe NP-difícil, 

ou seja, é raro chegar a uma solução ótima em tempo aceitável. E o PAS torna-se mais 

complexo quanto mais são incluídas salas, disciplinas e/ou restrições de alocação. 

As restrições de alocação do PAS são classificadas como: obrigatórias (ou 

essenciais), e qualitativas (ou não-essenciais). Os autores Kripka, Kripka e Silva (2011) 

explicam que as restrições obrigatórias são aquelas que têm que ser atendidas para que a 
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alocação seja viável, enquanto as restrições qualitativas são indicativos de preferências 

de alocação da disciplina, mas que não precisam necessariamente ser atendidas. Ambos 

os casos serão melhor explicados a seguir. Porém, é importante salientar as informações 

básicas para a alocação de salas, que são: capacidade da sala; quantidade de inscritos na 

turma; e horário da aula. Além dessas informações, podem aparecer outras, relacionadas 

a recursos necessários ou prioridades específicas, o que implicará diretamente nas 

restrições consideradas na resolução do problema. 

As restrições obrigatórias – ou essenciais – mais comumente consideradas no 

PAS são: 

E1 – A quantidade de alunos inscritos na disciplina deve ser menor ou igual à 

capacidade da sala; 

E2 – Cada sala deve acolher somente uma disciplina em cada horário; 

E3 – Cada horário da disciplina deve ser alocado em somente uma sala. 

As primeiras publicações sobre o Problema de Alocação de Salas eram mais 

generalistas, e consideravam somente essas restrições, como por exemplo nos trabalhos 

de Aboudi et al. (1991) e Carter e Tovey (1992), que apresentaram propostas de 

resolução envolvendo programação linear. Porém, com o aprofundamento do estudo do 

tema, começou-se a fazer aplicação do PAS para resolver alocação de salas de 

Instituições de Ensino Superior específicas e assim outras restrições foram 

acrescentadas, a maioria qualitativas, também chamadas de não-essenciais. 

Por exemplo, publicações como as de Waterer (1995); Martínez-Alfaro et al. 

(1996) e de Martínez-Alfaro e Flores-Téran (1998) acrescentaram novos parâmetros ao 

PAS, de forma a considerar prioridades de capacidade e distância na resolução do 

problema. Além disso, introduziram a possibilidade de resolução com Simulated 

Annealing. Já no cenário do Brasil, foi só a partir do início do século XXI que 

começaram a surgir pesquisadores do Problema de Alocação de Salas, com a 

característica de acrescentar restrições peculiares àquelas já consolidadas para o PAS. 

Destacaram-se durante esta pesquisa os artigos de Sales et al. (2015), Waterer (1995) e a 

dissertação de Sales (2015). 
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Assim, a combinação de restrições qualitativas varia de caso para caso, 

dependendo das prioridades de alocação da instituição de ensino. As prioridades mais 

citadas nas publicações, conforme compilação realizada em Py e Meza (2019), são: 

N1. Menor deslocamento de usuários pelas dependências da IES: 

disciplinas de mesmo curso, alocadas em salas distantes entre si, aumentam o trânsito de 

alunos e, quiçá, de professores entre as aulas. Esse problema torna-se maior em campus 

que tenham mais salas, ou que estas sejam distribuídas em maior área territorial. Mesmo 

que seja em um mesmo prédio, se este contar com muitos andares, essa restrição pode 

ser importante para não sobrecarregar a utilização dos elevadores. 

N2. Horário reservado para manutenção: em algum momento do dia, é 

necessário fazer a limpeza das salas de aula e laboratórios, ou até mesmo alguma 

manutenção mais emergencial. Sendo assim, é importante que haja um horário vago em 

cada sala para esse fim. Um aperfeiçoamento desta restrição é que os horários de 

limpeza não sejam conflitantes de sala para sala, pois, se todas elas tiverem o mesmo 

horário de limpeza será necessária uma grande equipe para dar cabo dessa tarefa. 

N3. Menor diferença entre a capacidade da sala e o número de alunos da 

turma: esta restrição visa a otimização, pois evita o desperdício de espaço físico, 

alocando turmas menores em salas menores, e liberando as salas maiores para turmas 

maiores ou outras atividades compatíveis. 

N4. Alocar todas as aulas da disciplina na mesma sala: ou seja, uma 

disciplina que tenha aulas mais de uma vez por semana, todas essas aulas devem ser 

alocadas na mesma sala. Apesar de esta restrição ter sido citada em várias publicações 

passadas – o que quer dizer que era prioridade para algumas IES – não ficou claro o 

objetivo ou a vantagem dessa utilização. 

N5. Manter o professor na mesma sala em aulas consecutivas: esta 

restrição, além de diminuir o deslocamento do professor, justifica-se principalmente em 

casos em que são necessários montagem de equipamentos para aula. Ao invés de o 

professor desmontar o equipamento didático e montá-lo em outra sala para a próxima 

aula, mantém-se o docente na mesma sala, já com os recursos didáticos montados, para 

lecionar a outra turma no horário consecutivo. 
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N6. Alocar professor em sala que tenha recurso específico necessário ou de 

sua preferência: há disciplina que, preferencialmente, deve ser lecionada em sala com 

acesso à internet, ou com computadores, ou mesas de desenho, etc. Ou pode também ser 

o caso de professores que preferem usar lousa de giz ao invés de lousa branca, como foi 

citado por Sales (2015) em sua dissertação. 

N7. Alocar disciplina em prédio específico: em algumas IES, cada Curso 

oferecido possui um prédio ou um andar específico, e as disciplinas devem ser alocadas, 

preferencialmente, em seu respectivo setor territorial. 

Em algumas publicações, como em Ribeiro (2013), Sales (2015), Alarcão 

(2015), Wendt e Müller (2017), e Theodoro (2016), por causa das priorizações da IES, 

os autores converteram uma ou outra restrição qualitativa em restrição essencial. Por 

exemplo, há caso em que se torna obrigatório a alocação de determinada disciplina em 

sala com computadores ou outro recurso. Além disso, alguns autores, como Marcondes 

Filho (2008), Constantino et al. (2010), e Sales (2015), acrescentaram uma restrição 

obrigatória de acessibilidade, onde a disciplina que tenha aluno com necessidade 

especial inscrito deve ser alocada, obrigatoriamente, em sala que atenda a esse critério. 

É importante ressaltar que, para resolução do Problema de Alocação de Salas, 

podem ser utilizados a Programação Linear, Métodos Heurísticos, ou até um híbrido 

dessas duas abordagens, utilizando Programação Linear em parte da resolução e alguma 

Heurística em outra parte. No caso de redução de deslocamento dentro do campus, 

também pode ser considerado o uso de Grafos, como foi o caso da publicação de Liu 

(2013). 

Conforme explicam Wendt e Müller (2017), ainda não há uma solução 

universal para o Problema de Alocação de Salas, pois cada universidade pode apresentar 

prioridades locais, que demandam uma solução específica e com parâmetros peculiares. 

Isso também fez com que surgissem variações na resolução do problema, como uso de 

Métodos Heurísticos e até mesmo de Grafos para se chegar a melhores soluções em um 

menor tempo. 

Por último, deve-se salientar que outros parâmetros também podem ser 

indicados no momento da alocação, como: quantidade de alunos, equipamentos e outros 
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recursos necessários à disciplina, professor responsável, ou outra característica da 

disciplina. 

 

6.3. DESCRIÇÃO DO PROBLEMA 

Conforme já foi citado anteriormente, ainda não se chegou a uma solução 

definitiva e universal para o Problema de Alocação de Salas, visto que cada instituição 

de ensino pode ter prioridades diferentes nesse processo, além de contar com estruturas 

e recursos diferentes. Sendo assim, como o objetivo principal desta pesquisa é a 

proposição de um modelo matemático para alocação de salas no Instituto de Ciência e 

Tecnologia, é necessário descrever as características dessa Unidade Acadêmica, assim 

como outros fatores importantes ao processo de alocação de salas. 

 

6.3.1. Infraestrutura do Instituto de Ciência e Tecnologia 

A estrutura física do Instituto de Ciência e Tecnologia é um prédio de dois 

andares, com um total de 1.724 m² de área construída, sendo 35% dessa área destinado a 

sanitários e à circulação de pessoas. Os demais 65% da área do prédio são distribuídos 

entre: salas, de tamanhos diversos, para aula; salas para pesquisa e inovação; salas de 

setores administrativos da própria Unidade Acadêmica; e salas cedidas a outros setores 

da Universidade – como biblioteca, setor de perícia médica, empresa júnior, Centro 

Acadêmico e posto de atendimento da PROAES. Essas informações são importantes, 

visto que a alocação de salas está limitada à quantidade de salas disponíveis e a 

capacidade de cada sala. A distribuição do espaço está demonstrada na Figura 21. 
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Figura 21: Distribuição das salas disponíveis do Instituto de Ciência e Tecnologia. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os espaços dedicados a aulas estão listados na Tabela 15. Eles variam em 

capacidade e compreendem as salas de aula, os laboratórios para aulas e, eventualmente, 

o auditório. 

Tabela 15: Localização e capacidade dos espaços destinados a aulas. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Espaço Andar Capacidade 

Sala 1 Térreo 50 

Sala 2 Térreo 50 

Sala 3 Térreo 32 

Sala 4 Térreo 48 

Sala 5 Térreo 50 

Sala 6 2º 48 

Sala 7 2º 30 

Sala 8 2º 37 

Laboratório de Engenharia 2º 24 

Laboratório de Computação 2º 36 

Auditório Térreo 80 

 

6.3.2. As disciplinas 

As disciplinas dos Cursos possuem carga horária de 2 a 5 aulas semanais, 

sendo essa carga horária distribuída em um ou dois dias da semana, entre segunda e 

sexta-feira. A média de disciplinas é de 140 por semestre. Porém, há uma certa variação, 

de semestre para semestre, na quantidade de disciplinas ofertadas, dependendo da 

Salas para aulas 
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do ICT 
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Cedidos para 
setores externos 
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pesquisa 

16% 

Distribuição de Espaço no prédio do ICT 
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quantidade de disciplinas optativas disponíveis para inscrição. As disciplinas do Curso 

de Mestrado são sempre compostas de três aulas semanais, e sempre no mesmo horário 

– de 19 às 22 horas – e por isso não representam dificuldade para o processo de 

alocação de salas. Por outro lado, as disciplinas dos Cursos de Graduação que 

acontecem durante o dia e que possuem três aulas consecutivas tornam mais complexa a 

alocação de salas, pois formam blocos heterogêneos e acabam comprometendo uma sala 

que poderia ser utilizada por duas disciplinas de duas horas consecutivas – que são a 

maioria, conforme mostra a Figura 22. 

 
Figura 22: Distribuição de disciplinas por carga horária semanal. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Conforme pode ser visto na Figura 23, as informações necessárias para a 

alocação de salas no Instituto de Ciência e Tecnologia são: nome da disciplina; nome da 

turma; quantidade de alunos inscritos; nome do professor; horários das aulas; e 

quantidade de aulas no laboratório. Em relação à sala, as informações analisadas são: 

nome da sala; andar onde encontra-se a sala; capacidade da sala; tipo da sala (sala 

comum ou laboratório). 
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Figura 23: Informações necessárias para alocação de salas. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

6.3.3. Os entes envolvidos no processo de Alocação de Salas 

O Instituto de Ciência e Tecnologia oferece os cursos de graduação em Ciência 

da Computação e em Engenharia de Produção, além do Mestrado Profissional em 

Engenharia de Produção e Sistemas Computacionais. Cada um dos cursos conta com 

sua própria Coordenação, que semestralmente elabora seu respectivo quadro de horários 

das disciplinas – em acordo com os Departamentos de Ensino – e encaminha as 

demandas de salas de aula para a Direção da Unidade. A alocação de salas deve ser feita 

respeitando os critérios de cada disciplina, e pode haver necessidade de algum ajuste 

após essa etapa. Esse processo está representado na Figura 24. 

 

Disciplina: 

- Nome 

- Turma 

- Nº de inscritos 

- Professor 

- Horário 

- Tipo de sala 
 

Sala: 

- Nome 

- Localização 

- Capacidade 

- Tipo 
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Figura 24: Ilustração simplificada do processo de alocação de salas. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Antes do modelo proposto neste trabalho, a alocação de salas do Instituto de 

Ciência e Tecnologia era feita manualmente, conforme grande parte das instituições, 

incluindo também as instituições analisadas por Alarcão (2015), Cirino (2016), Prado 

(2014), Ribeiro (2013), Sales (2015). Essa alocação manual pode trazer dificuldades já 

relatadas por esses autores, pois exige mão de obra especializada, geralmente um 

funcionário da instituição, que mesmo já tendo experiência nessa prática, dispende um 

considerável tempo nessa elaboração, o que pode se tornar mais problemático com as 

reduções de pessoal técnico-administrativo que vêm acontecendo ultimamente. Além 

disso, qualquer alteração que precise ser feita, mesmo que seja em somente uma 

disciplina, pode implicar a necessidade de refazer toda a alocação de salas. 
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Um fator que pode dificultar a alocação de salas é a aglomeração de muitas 

disciplinas em horários específicos. Para melhor análise desse fator, as informações da 

taxa de ocupação das salas do 2º semestre de 2019 foram compiladas no mapa de calor 

da Figura 25, onde pode ser visto que o período com mais aulas se concentra entre 9 e 

18 horas, com um pico às 15 horas, tornando mais complexa a alocação nesse período 

do dia. 

 
Figura 25: Distribuição das disciplinas 2º/2019 por horário. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Em relação aos dias da semana, conforme pode ser visto na Figura 26, houve 

maior número de disciplinas alocadas na terça e na quarta-feira, principalmente. 
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Figura 26: Distribuição das disciplinas 2º/2019 por dia da semana. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Para se ter uma visão mais geral, a Figura 27 mostra os percentuais de alocação 

de salas em cada dia/horário, também no 2º semestre de 2019. 

 
Figura 27: Mapa de calor com percentual de ocupação das salas no 2º semestre de 2019 

Fonte: Dados da pesquisa 
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20-21h 30% 30% 50% 30% 20%

21-22h 30% 20% 50% 30% 10%
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A dispersão na taxa de ocupação observada nas Figuras 25, 26 e 27, pode ser 

influenciada pelo tempo que o docente dispõe à ministração de aulas. Foi observado 

que, dos aproximadamente 50 docentes envolvidos, grande parte leciona suas 

disciplinas em apenas dois dias da semana, o que pode dificultar a composição do 

Quadro de Horários e, consequentemente, a alocação das disciplinas nas salas, conforme 

Figura 28. 

 
Figura 28: Quantidades de docentes de acordo com a quantidade de dias de aula lecionados por semana. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

6.3.4. Restrições a serem consideradas 

O modelo proposto para o Problema de Alocação de Salas aqui estudado 

considera as restrições essenciais, ou obrigatórias, que são amplamente adotadas desde 

os primeiros trabalhos sobre o tema, como a publicação de Carter e Tovey (1992), pois 

tornam viável a alocação: 

E1 – A capacidade da sala deve ser igual ou maior que a quantidade de alunos 

inscritos na disciplina; 

E2 – Em cada sala deve haver somente uma disciplina alocada para cada 

horário; 

E3 – Somente uma sala deve ser atribuída para cada horário da disciplina. 
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Além das restrições obrigatórias, também estão sendo consideradas para a 

construção do modelo proposto algumas restrições qualitativas, conforme as prioridades 

indicadas pela instituição: 

Q1 – Manter o professor na mesma sala em aulas consecutivas, para reduzir o 

deslocamento do docente, e também para evitar a desmontagem dos equipamentos 

didáticos em uma sala para montá-los em outro local para a próxima aula. 

Q2 – Alocar em salas do segundo andar disciplinas lecionadas por docentes 

com dificuldades de deslocamento. Já que a sala dos professores se encontra no segundo 

andar do prédio, aqueles docentes que estejam com problemas de saúde que dificultem 

seu deslocamento devem ter suas disciplinas alocadas preferencialmente nas salas desse 

andar. 

Q3 – Alocar disciplinas que necessitam recurso específico em sala apropriada. 

Há disciplinas que necessitam aula em laboratório, e devem ser alocadas devidamente. 

Essa necessidade de aula em laboratório deve ser sinalizada pela Coordenação do 

Curso. 

Q4 – Alocar disciplinas de 1º Período em sala específica. As disciplinas da 

turma de ingressantes do Curso de Ciência da Computação devem ser alocadas 

preferencialmente na Sala 1, enquanto que as disciplinas da turma de ingressantes do 

Curso de Engenharia de Produção devem ser alocadas preferencialmente na Sala 2. 

Q5 – Diminuir o deslocamento dos professores. Já que a sala de professores 

dos Departamentos da Unidade Acadêmica está localizada no segundo andar, deve 

haver uma preferência de alocar as disciplinas desses professores em salas desse andar, 

enquanto que os professores de Departamento externo (disciplinas de matemática, física 

e química) devem ser alocados prioritariamente em salas do andar térreo, pois estão 

sediados em outro prédio. 

Q6 – Deve haver preferência de alocar sala que não tenha incidência de luz 

solar direta no horário da disciplina. Para que haja menor consumo de energia elétrica 

com uso de ar condicionado, o modelo deve abranger uma restrição qualitativa que visa 

a eficiência energética dos aparelhos de ar condicionado. 
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6.4. MODELAGEM MATEMÁTICA 

A partir das informações coletadas e das restrições essenciais e não-essenciais 

citadas na seção 6.3.4, iniciou-se a construção do modelo. Para a inserção e pré-

processamento dos dados foi elaborada uma planilha eletrônica Excel, onde são 

inseridas informações das salas, das disciplinas, dos professores, e parâmetros de 

restrição. Para a resolução do modelo, utilizou-se o software LINGO 10.0, que coleta as 

informações da planilha eletrônica, faz o processamento de acordo com a programação 

inserida e devolve a alocação já processada à mesma planilha eletrônica. Esse processo 

está ilustrado na Figura 29. 

 
Figura 29: Fluxo de resolução do modelo matemático. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

6.4.1. Primeiro modelo proposto 

Inicialmente, foi proposto um modelo de programação linear inteira mista, o 

qual visualiza o problema como o desejo de designar uma turma t, previamente alocada 

a um dia d no horário h, a uma sala s. Este modelo tem sua apresentação dividida em 

índices, parâmetros, variáveis de decisão e as expressões do modelo. 

 

Índices 

 t – representa as turmas; 

 p – representa os professores; 

 d – representa os dias da semana letivos; 

 h – representa os horários disponíveis; 

 s – representa as salas. 

 

Parâmetros 

 T – conjunto das turmas; 
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 P – conjunto dos professores; 

 D – conjunto dos dias da semana letivos; 

 H – conjunto dos horários disponíveis; 

 S – conjunto de salas; 

 PRECr – penalidade associada à falta do recurso r; 

 PTUR – penalidade associada à alocação de uma turma em salas diferentes; 

 PTURDIA – penalidade associada à alocação de uma turma em salas diferentes 

em um mesmo dia; 

 PPROF – penalidade pela troca de salas de um professor em horários 

consecutivos; 

 PSALAsdh – penalidade associada ao uso da sala s no dia d e horário h; 

 TURRECtr – quantidade do recurso r solicitada para a turma t; 

  SALARECsr – quantidade do recurso r disponível na sala s; 

 CHt – carga horária da turma t; 

 GRADEtdh – GRADEtdh = 1 indica que a turma t foi alocada no dia d no horário 

h. GRADEtdh = 0, caso contrário; 

 TURPROFtp – TURPROFtp = 1 indica que o professor p leciona a turma t. 

TURPROFtp = 0, caso contrário. 

 

Variáveis de decisão 

 

                            xtdhs = 1 – a turma t, no dia d e horário h, foi alocada na sala s, 

 Xtdhs  

                           xtdhs = 0 – caso contrário; 

 

 vRectdhr – variável de decisão linear que indica a quantidade de violações do 

recurso r associadas à alocação da turma t, no dia d e horário h; 

 vTurt – variável de decisão linear que indica a quantidade de violações 

relacionadas à alocação da turma t, em dias e horários diferentes, em salas 

diferentes; 

 vTurDiat – variável de decisão linear que indica a quantidade de violações 

relacionadas à alocação da turma t, em um mesmo dia, em salas diferentes; 

 vProfpd – variável de decisão linear que indica a quantidade de violações 

relacionadas à troca de salas de um professor p em horários consecutivos do dia 

d. 

 

Modelo 
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A Expressão 1 destaca a função objetivo, a qual visa minimizar o total de 

penalidades, as quais estão associadas: (i) à falta de um recurso na sala onde a turma foi 

alocada; (ii) à alocação da mesma turma, em dia e horários diferentes, em salas 

diferentes; (iii) à alocação da mesma turma, no mesmo dia, em salas diferentes; (iv) à 

troca de salas, em aulas consecutivas, de um mesmo professor; e (v) à alocação de 

turmas, em um determinado dia e horário, em salas com restrição de uso nestes dia e 

horário.  

A Expressão 2 garante que uma turma, em determinados dia e horário, será 

alocada em exatamente uma sala. Em um mesmo dia e horário, poderá haver no máximo 

uma turma alocada a uma sala. Este fato é garantido pela Expressão 3. 

Na Expressão 4 é calculado o número de violações de recurso, ou seja, o 

número de vezes que uma turma que necessita de um recurso é alocada a uma sala que 

não o possui (ou não possui a quantidade demandada do recurso). O número de vezes 

que uma mesma turma é alocada, em diferentes horários, em salas diferentes é calculado 

na Expressão 5. Na Expressão 6, semelhante à Expressão 5, é calculado o número de 

vezes que uma turma é alocada em salas diferentes em um mesmo dia. 

Na Expressão 7 é calculado o número de violações por troca de salas em aulas 

consecutivas de um professor em um determinado dia. O domínio das variáveis de 

decisão está descrito nas Expressões 8-13.  

Ao final da construção deste modelo, e dos experimentos iniciais, surgiu a 

vontade de definir um modelo mais eficaz para o problema abordado, o qual pudesse 

apresentar um número menor de variáveis de decisão inteiras e/ou um número menor de 

restrições. Neste intuito, buscou-se analisar melhor a iteração do solver Lingo com o 

software Excel, de forma a trazer o máximo de processamento para o Excel, retirando-o 

do Lingo. A Seção 6.4.2 apresenta um novo modelo construído. Além disso, o modelo 

inicial não se mostrou eficaz com a restrição de alocar a disciplina X no andar Y; e 

também não contemplou a distribuição das disciplinas que devem acontecer no 

laboratório em um dia da semana e em sala de aula em outro dia da semana, o que 

necessitou ser feito manualmente. 

 

6.4.2. Segundo modelo proposto 
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Neste segundo modelo, deseja-se designar uma alocação a a uma sala s. Uma 

alocação é associação de uma turma t a um dia d e horário h. Embora pareça semelhante 

ao modelo inicial (descrito na seção 6.4.1), esta nova abordagem diminuirá o número de 

variáveis de decisão inteiras. No modelo anterior, havia um total de t × d × h × s 

variáveis binárias a serem analisadas; neste modelo, será um total de  a × s variáveis 

binárias, o que é um número menor de variáveis pois uma turma t será alocada em 

poucos dias (d) / horários (h). 

Além de um menor número de variáveis inteiras, buscou-se também diminuir o 

número de restrições. Para isso, um conjunto de informações são processadas no Excel e 

recebidas pelo modelo como parâmetros. Como exemplos, podem-se citar as seguintes 

informações: se existe conflito de horário entre duas alocações – não podendo então 

serem associadas a uma mesma sala –; se duas alocações são de uma mesma turma e 

estão em horários consecutivos – o que determina que devem estar designadas a uma 

mesma sala –; se duas alocações são de um mesmo professor e estão em horários 

consecutivos – o que determina que devem estar designadas a uma mesma sala –; dentre 

outras. Esses parâmetros diminuem as verificações a serem realizadas pelo modelo, 

diminuindo assim o número de restrições necessárias. 

O novo modelo, que atende todas as restrições de prioridade – não-essenciais – 

da instituição, tem sua apresentação dividida em índices, parâmetros, variáveis de 

decisão e as expressões do modelo. 

 

Índices 

 a – representa as alocações; 

 s – representa as salas; 

 t – representa as turmas. 

 

Parâmetros 

 A – conjunto de alocações; 

 T – conjunto das turmas; 

 S – conjunto de salas; 

 PRECas – penalidade associada à falta de um recurso; 

 PTURSALA – penalidade associada à alocação de uma turma em salas 

diferentes; 
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 PPROFSALA – penalidade associada à alocação de um professore em salas 

diferentes em aulas consecutivas; 

 PALOCSALAas – penalidade associada a associar a alocação a à sala s; 

 PTURSALAas – penalidade associada a associar uma turma a uma sala; 

 PTURLAB – penalidade associada ao não atendimento de demandas de turmas 

por laboratório de informática; 

 CONFa1,a2 – parâmetro binário que indica (CONFa1,a2 = 1) se há conflito de 

horários entre as alocações; 

 TCONSa1,a2 – parâmetro binário que indica (TCONSa1,a2 = 1) se duas alocações 

da mesma turma estão em horários consecutivos; 

 PCONSa1,a2 – parâmetro binário que indica (PCONSa1,a2 = 1) se duas alocações 

do mesmo professor estão em horários consecutivos; 

 DISTs1,s2 – informa a distância entre as salas; 

 TURa – informa a turma associada a uma alocação; 

 DEMLABk – informa o número de alocações a serem designadas a laboratórios 

de informática. 

 

Variáveis de decisão 

 

                            xas = 1 – a alocação a foi associada à sala s, 

 xas  

                           xas = 0 – caso contrário; 

 

 vTurSalaa – variável de decisão linear que indica se alocações de uma mesma 

turma ocupam mais de uma sala;  

 vProfSalaa – variável de decisão linear que indica se o professor mudou de sala 

entre aulas consecutivas;  

 vTurLabk – variável de decisão linear que indica a quantidade de violações 

relacionadas ao não atendimento da demanda por laboratório de informática da 

turma k. 

 

Modelo 
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A Expressão 1 destaca a função objetivo, a qual visa minimizar o total de 

penalidades, as quais estão associadas: (i) à troca de salas, em aulas consecutivas, de um 

mesmo professor; (ii) à alocação da mesma turma, em dia e horários diferentes, em salas 

diferentes; (iii) à associação de uma turma a uma sala não desejada ou não 

disponibilizada; (iv) à associação de um professor a uma sala não desejada ou não 

disponibilizada; (v) ao não atendimento de uma turma por laboratório de informática; e 

(vi) à falta de um recurso na sala onde a turma foi alocada. 

A Expressão 2 garante que uma turma, em determinados dia e horário, será 

alocada em exatamente uma sala. Em um mesmo dia e horário, poderá haver no máximo 

uma turma alocada a uma sala. Este fato é garantido pela Expressão 3. O número de 

vezes que um professor é alocado, em aulas consecutivas, a salas distintas é calculado 

na Expressão 4. 

Na Expressão 5 é calculado o número de vezes que uma turma é alocada em 

salas diferentes em um mesmo dia. O número de vezes que uma mesma turma é 

alocada, em diferentes horários, em salas diferentes é calculado na Expressão 6. 

Na Expressão 7 é calculado o número de vezes que a demanda de uma turma 

por laboratório não é atendida. O domínio das variáveis de decisão está descrito nas 

Expressões 8-11.  

 

6.5. TESTES E RESULTADOS 

Ambos os modelos foram testados com dados de alocação de semestres letivos 

do Instituto de Ciência e Tecnologia, sendo os dois semestres do ano de 2018 e os dois 

semestres de 2019. Os modelos foram executados no solver LINGO, cada um durante 

uma hora, e os resultados foram analisados. Porém, antes de executar o solver, foram 

preenchidas as planilhas eletrônicas com as informações do respectivo semestre. Esse 

tempo fixado de uma hora para realização dos experimentos teve a finalidade de igualar 

as condições de resolução para todos os casos. Porém, os resultados indicam que, se um 

maior tempo estiver disponível, um melhor desempenho do modelo pode ser obtido. 

 

6.5.1. Entrada de dados 
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Os dados para alocação são inseridos em várias planilhas eletrônicas de uma 

mesma “pasta de trabalho” do software EXCEL, as quais serão mostradas a seguir, 

começando com a planilha demonstrada na Figura 30, que possibilita acrescentar e 

determinar o valor, o peso, para cada tipo de restrição. 

 
Figura 30: Planilha de determinação de valor para cada tipo de restrição. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na Figura 31 pode ser vista uma parte da planilha onde são inseridas as 

informações das disciplinas, a saber: nome, carga horária semanal, quantidade de aulas 

semanais em laboratório (somente no segundo modelo), professor, quantidade de alunos 

inscritos na turma, restrições de alocação, além de um somatório da quantidade de 

disciplinas e de professores cadastrados e informações de alocações já feitas. 



101 
 

 
Figura 31: Planilha de inserção de dados das disciplinas. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Após o cadastro das disciplinas, as mesmas são disponibilizadas para registro 

em seu horário determinado na planilha que é mostrada na Figura 32. 
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Figura 32: Planilha de atribuição de horário à disciplina. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Há também uma planilha para inserção das salas disponíveis e suas 

características de nome, capacidade, prédio, andar e tipo, o que é demonstrado na Figura 

33. No primeiro modelo elaborado não havia as três últimas colunas. Podem ser 

inseridas outras restrições qualitativas nas colunas com 0 (zero), como tipo de quadro, 

tipo de carteira, ou outro recurso específico. 

 
Figura 33: Planilha de inserção das informações das salas. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Também é possível controlar os horários que cada sala fica disponível para 

alocação, como pode ser visto na Figura 34. Para cada horário da semana há quatro 
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opções para determinar a disponibilidade da sala: “Disponível”; “Pouco restrito”; 

“Muito restrito”; e “Não usar”. O peso de cada uma dessas opções pode ser alterado na 

planilha mostrada na Figura 30. Entre outras utilidades, essa planilha permite 

determinar a restrição de eficiência energética, aumentando o peso no horário em que a 

sala estiver recebendo maior incidência de luz solar direta. 

 
Figura 34: Planilha de disponibilidade das salas. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Para determinar as prioridades de alocação da disciplina em determinado 

andar, é utilizada a planilha mostrada na Figura 35. Essa planilha somente é utilizada no 

segundo modelo elaborado. 

 
Figura 35: Planilha de determinação de salas/andar da disciplina. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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O tempo utilizado para inserção dessas informações nas planilhas eletrônicas 

foi de aproximadamente 4 horas para cada semestre, e esse trabalho foi realizado pela 

própria pessoa que já fazia a alocação de salas manualmente na Unidade Acadêmica. 

Após a inserção de todas as informações, respeitando as características de priorização 

da Unidade Acadêmica, a resolução cabe ao solver LINGO, que resolve o modelo. A 

seguir, são feitas análises sobre as soluções encontradas pelo modelo. 

 

6.5.2. Desempenho e comparação dos modelos 

Após a entrada de dados, os dois modelos elaborados foram testados com 

limitação de tempo de 1 hora para cada semestre escolhido – dois semestres de 2018 e 

dois semestres de 2019 – e os desempenhos foram analisados e comparados. Vale 

ressaltar que as alocações resultantes foram satisfatórias e atenderam às prioridades da 

Unidade Acadêmica onde os modelos foram aplicados. 

A apresentação da solução é feita em planilha eletrônica, na mesma “pasta de 

trabalho” onde são inseridas as informações para a alocação. Aqui são demonstradas 

algumas amostras de como são disponibilizados os resultados da resolução. A solução 

pode ser compilada por sala, como pode ser visto na Figura 36. 

 
Figura 36: Planilha de solução por sala. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Também há possibilidade de compilar a solução por professor, conforme 

mostra a Figura 37. 

 
Figura 37: Planilha de solução por professor. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No modelo elaborado inicialmente, não havia a possibilidade de compilar os 

dados por professor, mas toda a alocação era mostrada como no exemplo da Figura 38. 

 
Figura 38: Planilha de solução do modelo inicial. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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As alocações dos semestres escolhidos são analisadas individualmente a seguir, 

e os indicadores mais importantes são comparados. 

 

6.5.2.1. Primeiro semestre de 2018 

As informações do Quadro de Horários do 1° semestre de 2018 foram inseridos 

em cada um dos dois modelos, e o solver LINGO foi executado por uma hora em cada 

caso. Algumas informações importantes sobre o desempenho dos modelos estão listadas 

na Tabela 16. 

Tabela 16: Desempenho dos modelos com dados do 1° semestre de 2018. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 Restrições Total de variáveis Variáveis inteiras Iterações 

Primeiro Modelo 120.583 8.146 4.378 1.584.137 

Segundo Modelo 78.343 (65%) 4.340 (53%) 3.415 (78%) 8.480.593 (535%) 

 

Conforme foi previsto, a quantidade de restrições analisadas no solver diminui 

no segundo modelo, pois há maior pré-processamento na planilha eletrônica. Pelo 

mesmo motivo, também a quantidade de variáveis no solver diminuiu. 

 

6.5.2.2. Segundo semestre de 2018 

As informações do Quadro de Horários do 2° semestre de 2018 foram inseridos 

em cada um dos dois modelos, e o solver LINGO foi executado por uma hora em cada 

caso. Algumas informações importantes sobre o desempenho dos modelos estão listadas 

na Tabela 17. 

Tabela 17: Desempenho dos modelos com dados do 2° semestre de 2018. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 Restrições Total de variáveis Variáveis inteiras Iterações 

Primeiro Modelo 119.645 7.972 4.246 1.589.869 

Segundo Modelo 73.691 (62%) 4.158 (52%) 3.255 (77%) 9.073.323 (570%) 

 

A redução da quantidade de variáveis no solver permite o aumento na 

quantidade de iterações, o que possibilita maior eficácia na resolução do modelo. 
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6.5.2.3. Primeiro semestre de 2019 

As informações do Quadro de Horários do 1° semestre de 2019 foram inseridos 

em cada um dos dois modelos, e o solver LINGO foi executado por uma hora em cada 

caso. Algumas informações importantes sobre o desempenho dos modelos estão listadas 

na Tabela 18. 

Tabela 18: Desempenho dos modelos com dados do 1° semestre de 2019. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 Restrições Total de variáveis Variáveis inteiras Iterações 

Primeiro Modelo 116.547 7.934 4.246 1.400.254 

Segundo Modelo 75.510 (65%) 4.180 (53%) 3.279 (77%) 8.348.254 (596%) 

 

6.5.2.4. Segundo semestre de 2019 

As informações do Quadro de Horários do 2° semestre de 2019 foram inseridos 

em cada um dos dois modelos, e o solver LINGO foi executado por uma hora em cada 

caso. Algumas informações importantes sobre o desempenho dos modelos estão listadas 

na Tabela 19. 

Tabela 19: Desempenho dos modelos com dados do 2° semestre de 2019. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 Restrições Total de variáveis Variáveis inteiras Iterações 

Primeiro Modelo 117.401 8.191 4.422 1.731.435 

Segundo Modelo 77.490 (66%) 4.303 (53%) 3.367 (76%) 5.739.401 (331%) 

 

Comparando-se os dois modelos elaborados, em todos esses testes realizados, 

houve redução na quantidade de restrições e de variáveis analisadas pelo solver quando 

executado o segundo modelo elaborado. A quantidade de iterações também é muito 

maior no segundo modelo em relação ao primeiro. 

 

6.5.2.5. Comparação do Gap entre os modelos 

Um importante indicador de eficácia nesse tipo de modelo é o Gap, ou seja, a 

diferença percentual entre o melhor valor obtido (B.O.) e o limitante inferior do objetivo 

(Obj. Bound), da seguinte forma: 
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Essa expressão demonstra, basicamente, o quão próximo o valor encontrado 

pelo Solver está do valor ideal da função objetivo. Sendo assim, quanto menor o valor 

do Gap, melhor é o resultado obtido. Também nesse critério o segundo modelo 

elaborado mostrou-se melhor que o primeiro modelo, o que pode ser visto no 

comparativo da Figura 39. 

 
Figura 39: Comparativo dos valores de Gap entre os dois modelos elaborados. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Como pode ser visto, o Gap é menor no segundo modelo, chegando a valores 

próximos de zero. Por isso, essas valores percentuais são mostrados na Tabela 20. 

Tabela 20: Percentual do Gap – Comparativo de desempenho dos modelos. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 1º sem/2018 2º sem/2018 1º sem/2019 2º sem/2019 

Primeiro Modelo 47,23% 64,57% 52,71% 51,30% 

Segundo Modelo 13,32% 0,91% 0,40% 0,02% 

 

Em linhas gerais, o segundo modelo mostrou-se mais eficaz, pois atende todas 

as necessidades da Unidade Acadêmica, enquanto no modelo inicial a alocação das 

turmas de ingressantes e das aulas de laboratório precisavam ser feitas manualmente. 
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6.6. CONCLUSÕES 

Após o levantamento de informações necessárias a esta pesquisa, constatou-se 

que a alocação de salas é uma parte importante da Unidade Acadêmica, e é influenciada 

por outros fatores da gestão universitária; podem ser citados: oferta de cursos, salas 

disponíveis para aula, tempo que os professores dedicam às aulas, e construção do 

Quadro de Horários dos cursos. Alguns desses recursos dependem de repasse de verbas 

governamentais – por exemplo, a quantidade de salas construídas para aula – que nem 

sempre são disponibilizados em quantidade suficiente. 

Por isso, a utilização de ferramentas computacionais torna-se cada vez mais 

necessária para uma gestão eficiente das Unidades Acadêmicas de instituições públicas 

de ensino superior, a fim de facilitar a execução de procedimentos administrativos e 

minimizar a quantidade de pessoas comprometidas no processo, além de otimizar o 

tempo de execução dessas atividades. 

Tendo em vista que o Problema de Alocação de Salas toma contornos um 

pouco diferentes em cada instituição estudada, como foi explicado anteriormente, o 

objetivo desta pesquisa foi alcançado, visto que o modelo construído atendeu às 

prioridades da Unidade Acadêmica estudada e resolveu a alocação de salas em menor 

tempo comparado à resolução manual da tarefa. Além disso, o modelo proposto insere 

uma nova possibilidade de restrição ao PAS, que é a busca da eficiência energética, 

evitando alocar aulas em sala que esteja recebendo maior incidência de luz solar direta 

no respectivo horário. 

Vale acrescentar que os Modelos Matemáticos elaborados vêm sendo 

utilizados no Instituto de Ciência e Tecnologia. O primeiro modelo foi utilizado 

inicialmente, e serviu de base para que o segundo modelo fosse elaborado. Essa 

ferramenta tem sido eficaz em seus objetivos, contribuindo para que o processo de 

alocação de salas aconteça de forma otimizada, mais rapidamente e com confiabilidade. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Todos os artigos apresentados nesta dissertação foram produzidos durante o 

mestrado cursado por este autor, e tiveram a intenção de otimizar problemas na 

Universidade Federal Fluminense, especialmente no Instituto de Ciência e Tecnologia, 

em Rio das Ostras, onde o autor cumpre suas atividades laborais. 

O artigo A, apresentado na seção 3, que propõe uma otimização de roteamento 

de veículos para transporte de documentos, foi apresentado no XIII Congresso Nacional 

de Excelência em Gestão & IV INOVARSE, em 2017. 

O artigo B, apresentado na seção 4 propõe a otimização do mesmo roteamento 

de veículos do artigo A, porém utilizando novas ferramentas da Pesquisa Operacional, o 

que permitiu uma melhor análise do problema e uma proposta de solução com redução 

de custos para a instituição. Esse trabalho foi apresentado no VII Lean Day, do Grupo 

de Inovação e Gestão na Saúde da UNICAMP, em 2018. 

Esses dois artigos – A e B – sobre roteamento de veículos chegaram ao 

conhecimento do Setor de Transporte de UFF, que está analisando a possibilidade de 

utilização da proposta para entrega de material em Unidades Acadêmicas da 

Universidade, o que organizaria essa atividade, com entregas programadas em cada 

Unidade. 

O artigo C apresentado na seção 5, que apresenta um estudo bibliométrico 

sobre o Problema de Alocação de Salas, foi submetido ao XVI Simpósio de Excelência 

em Gestão e Tecnologia, em 2019, sendo avaliado entre os 20 melhores trabalhos do 

Simpósio. 

O artigo D, apresentado na Seção 6, que propõe um modelo matemático para 

solução do Problema de Alocação de Salas do Instituto de Ciência e Tecnologia, será 

enviado em breve para publicação em uma revista especializada. Vale dizer que o 

modelo proposto já está sendo utilizado com sucesso no ICT, e reduziu 

consideravelmente o tempo total do processo de alocação de salas. 

Após apreciação dos artigos componentes desta dissertação, pode-se concluir 

que o objetivo foi alcançado, pois foram propostas ferramentas que contêm potencial 
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para otimizar processos de duas importantes áreas da gestão da universidade pública 

estudada, que são: o transporte de materiais e a alocação de salas de aula. 

É importante ressaltar que os estudos aqui apresentados podem ser analisados 

em futuras pesquisas para serem aplicados também em outras instituições públicas de 

educação, resguardadas as devidas proporções de recursos. Algumas sugestões de 

trabalhos futuros podem ser: analisar o roteamento para transporte de funcionários da 

instituição, que precisam se deslocar do interior até a Sede para reuniões e outros 

procedimentos administrativos presenciais; aplicação de heurísticas para resolução do 

problema de alocação de salas apresentado, pois quando o problema cresce (com maior 

quantidade de salas, de disciplinas e de restrições), um modelo matemático passa a 

perder desempenho; pode-se experimentar, inclusive, uma associação das metodologias 

e ferramentas apresentadas nos artigos (Modelagem Matemática; AHP; Grey System), e 

ainda podendo-se acrescentar outros (Grafos; Simulated Annealing), para propor outras 

soluções de roteamento na entrega de malotes ou transporte de pessoal da instituição, 
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