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Resumo 

 

A geração de grades de horário envolvendo centenas de empregados - respeitando suas 

particularidades e as necessidades da empresa - é uma tarefa que exige muito tempo, 

esforço e recursos, se executado manualmente, além de ser uma tarefa meticulosa e 

repetitiva. 

Algoritmos genéticos apresentam-se como uma das alternativas mais interessantes para 

buscar soluções ótimas ou quase-ótimas em tempo viável para problemas de "timetabling". 

O objetivo deste trabalho será apresentar uma solução para o problema de geração 

automatizada de grades de horários de escala trabalho para empresas, considerando 

diversos critérios observados na prática como disponibilidade e aptidão de recursos, 

legislação trabalhista, preferências pessoais dos funcionários e distribuição da demanda de 

trabalho ao longo de determinado período. Serão utilizadas como referências as 

necessidades de uma empresa de call center que precisa planejar as jornadas de trabalho 

de acordo com as exigências contratuais e com a distribuição da demanda de trabalho 

atendendo da melhor forma possível os critérios acima citados. 

Serão apresentados, neste trabalho, um algoritmo genético desenvolvido como parte de um 

software para gerar a grade de horários de escala de trabalho e as respectivas descrições 

do modelo do cromossomo, do algoritmo genético, dos operadores genéticos e dos critérios 

de avaliação da qualidade da grade de horários resultante. Além dos parâmetros de 

execução e as métricas de avaliação dos resultados obtidos nos testes. 

Por fim, a aplicabilidade da solução apresentada será avaliada e serão relatadas as 

possíveis melhorias identificadas. 
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1. Introdução 
 

 A geração de grades de horário envolvendo centenas de empregados - respeitando 

suas particularidades e as necessidades da empresa - é uma tarefa que exige muito tempo, 

esforço e recursos, se executado manualmente, além de ser uma tarefa meticulosa e 

repetitiva (DORNBERGER, FREY, & SCHMID, 2007) (BURKE, CAUSMAECKER, & 

BERGHE, 2004). As soluções convencionais, baseadas em procedimentos manuais e 

algoritmos determinísticos, geram resultados ruins tanto economicamente quanto em 

relação ao bem estar dos funcionários que têm suas rotinas fortemente afetadas pelas 

grades de horários geradas (BURKE, CAUSMAECKER, & BERGHE, 2004). Este tipo de 

problema é denominado na literatura como timetabling (VALDEZ & JIMENEZ, 2009) 

(BURKE, CAUSMAECKER, & BERGHE, 2004) (MÜLLER, 2005) (WREN, 2006) (BORGES, 

2003). 

 Tipicamente as empresas procuram grades de horários de escala trabalho que 

atendam da melhor forma possível critérios como disponibilidade e aptidão de recursos, 

legislação trabalhista, preferências pessoais dos funcionários e distribuição da demanda de 

trabalho ao longo de determinado período.  

 Uma abordagem para solucionar este problema é a utilização de algoritmos 

genéticos - uma técnica de busca heurística inspirada nas teorias de evolução natural e 

genética respeitando restrições impostas ao algoritmo através do domínio do problema. A 

representação de um problema como um algoritmo genético se dá pela definição de um 

cromossomo, que é uma sequência de caracteres que representam as características dos 

indivíduos. Sobre os cromossomos são aplicados operadores genéticos, que realizam o 

papel da evolução natural ao modificar e mesclar características de indivíduos diferentes. As 

restrições do problema são transformadas em funções de avaliação que medem o quão 

adaptados estão os indivíduos resultantes do processo evolutivo. 

 De acordo com diversos autores que abordaram o problema de timetabling, o uso de 

algoritmos genéticos apresenta-se como uma das alternativas mais interessantes para 

buscar soluções ótimas ou quase ótimas em tempo viável (DORNBERGER, FREY, & 

SCHMID, 2007) (JÚNIOR, 2000) (BORGES, 2003) (LOBO, 2005) (VALDEZ & JIMENEZ, 

2009). 
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1.1. Motivação 

 Em decorrência da nossa atividade profissional, tivemos contato com empresas cujo 

planejamento rápido e adequado das jornadas de trabalho de seus funcionários constitui 

fator crítico de sucesso de suas operações e consome grande esforço humano. 

 A maioria dos trabalhos analisados é específica para timetabling de universidades e 

se dividem em problemas de grades de horários de cursos e de exames (provas). Os 

poucos trabalhos que abordaram o problema de timetabling para empresas não exploraram, 

ou exploraram parcialmente, aspectos como orientação a objetos, comparações de 

diferentes operadores genéticos, métodos utilizados na otimização dos parâmetros de 

configuração do AG. 

 Apesar disso, estes trabalhos validam de forma complementar os aspectos que 

julgamos importantes ao elaborar uma solução robusta e efetiva para o problema de 

timetabling em empresas com diferentes necessidades e critérios de qualidade de 

planejamento das jornadas de trabalho.  

 Com isso, a motivação deste trabalho se apresenta na união entre os conceitos 

apresentados acima e aplicados pelos diversos autores, buscando uma abordagem flexível 

o bastante para poder ser aplicada em empresas com diferentes níveis de complexidade. 

1.2. Objetivos 

 O objetivo deste trabalho será apresentar uma solução para o problema de geração 

automatizada de grades de horários de escala trabalho para empresas, considerando 

diversos critérios observados na prática como disponibilidade e aptidão de recursos, 

legislação trabalhista, preferências pessoais dos funcionários e distribuição da demanda de 

trabalho ao longo de determinado período. 

1.2.1. Objetivos Específicos 

 Apresentar a teoria a respeito de Algoritmos Genéticos e o estado da arte 

 Construir um algoritmo genético 

 Avaliar a qualidade da grade de horários resultante 

1.3. Limitações 

 Para estarem aptas a utilizar o modelo proposto de automatização do planejamento 

das jornadas de trabalho, as empresas devem ser capazes de estimar a demanda a ser 

atendida em determinado período e a capacidade produtiva de seus recursos. Não faz parte 

do objetivo deste trabalho apresentar os modelos existentes de estimativa de demanda e de 

avaliação da capacidade produtiva. 
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1.4. Organização do texto 

 

 Este trabalho está organizado em seis capítulos, sendo o presente capítulo 

responsável por apresentar as informações gerais sobre o trabalho, a nível introdutório, 

mostrando a motivação e os objetivos esperados.  

 No segundo capítulo, são apresentados conceitos importantes sobre os temas 

abordados durante o trabalho, algoritmos genéticos e timetable, com suas características e 

peculiaridades. 

 O terceiro capítulo trás de forma resumida alguns conceitos e informações colhidas 

de trabalhos relacionados sobre o tema de algoritmos genéticos e timetable, diferentes 

métodos, domínios e soluções.  

 O quarto capítulo trata da implementação da solução proposta nas seções anteriores 

para o problema de timetable, a arquitetura base, características e detalhes da 

implementação de um algoritmo genético para o problema de timetable. 

 No quinto capítulo, são apresentados os resultados obtidos com execuções de testes 

da solução, tecendo considerações sobre seu funcionamento e características da 

implementação.  

 Finalmente no sexto capítulo, são apresentadas conclusões e considerações finais 

sobre a solução implementada, permeados por sugestões de trabalhos futuros na 

arquitetura base e na solução implementada. 

2. Fundamentação Teórica 

2.1. Algoritmos Genéticos 

 

 Algoritmo genético é um método utilizado para resolver problemas de otimização em 

cenários com ou sem restrições, e é baseado na seleção natural, processo que norteia a 

teoria da evolução biológica (OTHMAN, 2010). O algoritmo repetidamente modifica uma 

população de soluções individuais. Em cada passo o algoritmo seleciona indivíduos da 

através de um dado método de seleção, criado a partir do domínio do problema, que serão 

utilizados como pais para criação de filhos para uma próxima geração. Após algumas 

gerações a população "evolui" para uma solução ótima. 
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2.1.1. Breve histórico do desenvolvimento de algoritmos genéticos 

  

 Os primeiros estudos sobre o uso de algoritmos genéticos, de acordo com Lobo 

(2006), foram feitos a parti das décadas de 50 e 60 e buscavam tentar imitar a ideia de 

evolução das populações, iniciada com os estudos de Darwin e sua Teoria da Seleção 

Natural, posteriormente confirmada e ampliada através dos estudos de Mendel. 

 Estes estudos podem ser creditados a John Holland, o primeiro a propor soluções 

computacionais que incorporassem os princípios da evolução das espécies, exatamente 

como era observado na natureza, ou seja, evoluindo organismos na sua complexidade, 

permitindo sua sobrevivência durante as diversas gerações. Seu trabalho iniciou-se através 

de cadeias binárias simples para representação de um cromossomo e por consequência, 

cada indivíduo constituía uma possível solução ao problema. 

 Utilizando uma função simples de avaliação da adaptação de determinado indivíduo 

ao meio ambiente, era possível selecionar os mais adaptados para reprodução, similar ao 

processo que acontece naturalmente. A partir deste algoritmo era possível resolver 

problemas complexos de uma forma relativamente simples, e assim como a natureza, o 

algoritmo não faz ideia do tipo de problema que esta sendo resolvido.  

2.1.2. Conceitos de Algoritmos Genéticos 

  

 Segundo (FUCILINI, 2008) Algoritmos Evolucionários são técnicas de computação 

que foram inspiradas na teoria da seleção natural de Charles Darwin, tendo como principal 

ideia manter uma população indivíduos, possíveis soluções do problema, e também a 

criação de uma função que possui a responsabilidade de avaliar os indivíduos melhor 

adaptados, medida também chamada de fitness. 

 Algoritmos genéticos são um dos mais conhecidos modelos pertencentes a 

metodologia dos algoritmos evolucionários, que faz parte da área de inteligência artificial, 

seção das ciências da computação responsável pelo estudo do funcionamento e aplicações 

de algoritmos evolucionários (FUCILINI, 2008). 

 Diferente da maioria dos algoritmos convencionais de otimização, que utilizam um 

único ponto no espaço de busca, os algoritmos genéticos exploram o espaço de busca 

utilizando diversos pontos, tendo a possibilidade de encontrar muitos pontos bons em 

paralelo diminuindo assim a probabilidade da busca ficar presa a ótimos locais (BORGES, 
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2003). Nos métodos convencionais, chamados ponto-a-ponto, existe a possibilidade do 

processo de busca ficar "preso" a máximos locais, sem considerar todo o espaço de busca.  

2.1.2.1. Analogia entre Genética e Algoritmos Genéticos 

 

 De acordo com (LOBO, 2005), existem alguns tópicos relevantes relacionados à 

analogia entre algoritmos genéticos e à própria genética, entre eles, pode-se listar: 

 O vocabulário utilizado entre os algoritmos genéticos e a genética natural é o 

mesmo. 

 A cada iteração (geração) do algoritmo, o número de cromossomos (população) é 

atualizado.  

 Os indivíduos (genótipos) em uma população são representados por cromossomos.   

 Cada cromossomo (fenótipo) é uma solução potencial para o problema.   

 No processo de evolução, uma população de cromossomos corresponde a uma 

pesquisa através do espaço de possíveis soluções. 

 

2.1.3. Aspectos principais dos algoritmos genéticos 

 

 Algoritmos genéticos operam sobre uma população, evoluindo-a através de uma 

função de adaptação (fitness). Seu funcionamento ocorre através da geração da população 

inicial seguido dos processos de seleção, reprodução e mutação. Esses processos se 

repetem através das gerações até que algum critério de parada seja atingido, caracterizando 

o fim da evolução (KRUEGER, 2004). O funcionamento de um algoritmo genético pode ser 

compreendido analisando a Figura 1. 
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Figura 1 - Exemplo de funcionamento de um algoritmo genético  (KRUEGER, 2004). 

 

 

2.1.3.1. Representação cromossômica 

 

 Para iniciar a aplicação de algoritmos genéticos em um problema qualquer, é 

necessário definir uma representação para cada solução nos espaço de busca como uma 

sequência de símbolos criados a partir de um dado alfabeto finito A. No caso mais simples, 

pode ser utilizado o alfabeto binário A = {0,1}, porem, o alfabeto genético e o método de 
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representação podem variar de acordo com o problema que está sendo representado 

(JÚNIOR, 2000). 

 Ainda segundo (JÚNIOR, 2000), a maior parte dos autores utiliza indistintamente em 

trabalhos científicos e livros texto os termos cromossomo e indivíduo, por utilizar em sua 

maioria uma modelagem onde o indivíduo é constituído de um único cromossomo. Além 

disso, a grande maioria dos modelos propostos utiliza uma população de número fixo de 

indivíduos com cromossomos também de tamanho constante. 

2.1.3.2. População 

 

 Um conjunto de indivíduos que estão sendo cogitados como solução e que 

posteriormente serão utilizados para a criação de um novo conjunto de indivíduos é definido 

como população (LOBO, 2005). 

 De acordo com Concilio (CONCILIO apud BORGES, 2003), o método mais usado 

para a inicialização da população de um algoritmo genético é a geração aleatória dos 

indivíduos. Entretanto o conhecimento do domínio do problema pode ser usado para 

aumentar o desempenho dos indivíduos a partir das populações iniciais. Em problemas com 

restrições pré-estabelecidas, convém ter cautela ao gerar a população inicial para que ela 

seja livre de características que invalidem os indivíduos, isso poderia dificultar a 

convergência ao resultado ótimo, por retardar o processo evolutivo avaliando um espaço de 

busca sujeito a muitas restrições.  

2.1.3.3. Avaliação de Aptidão (Fitness) 

 

 Segundo (JÚNIOR, 2000), a avaliação da aptidão fornece para cada indivíduo uma 

medida para quão bem adaptado está ao ambiente, ou seja, quanto melhor for a nota, maior 

a possibilidade de o indivíduo sobreviver, reproduzir-se e passar seu material genético para 

as futuras gerações. O valor resultante dessa avaliação é comumente chamado de “fitness” 

ou adequabilidade. 

 A avaliação dos indivíduos, em conjunto com a escolha de como será representado o 

cromossomo, o ponto do algoritmo mais dependente do problema em si, pois é nesta etapa 

em que de fato o algoritmo avaliará se determinada resposta para o problema é adequada 

ou não. Atualmente varias formas de avaliação podem ser utilizadas: Em problemas de 

otimização através de funções matemáticas, o próprio retorno destas pode ser aplicado ao 
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indivíduo avaliado, porem em problemas com muitas restrições, funções baseadas em 

penalidades são mais comuns (PASTORINO apud BORGES, 2003).  

2.1.3.4. Seleção 

 

 De acordo com (BORGES, 2003), a proposta do processo de seleção é privilegiar os 

melhores indivíduos identificados pela função de avaliação, esperando que seus 

descendentes possuam um fitness tão bom quanto seus antecessores. 

 Quando esse processo ocorre de forma restritiva, os indivíduos com alto fitness 

dominarão a população provocando uma redução na diversidade que é necessária para 

provocar nas futuras gerações, mudanças e progressos. Entretanto, se o método acontecer 

de forma abrangente demais, o processo evolutivo (convergência) acontecerá muito 

lentamente devido a baixa aptidão dos indivíduos da população (COSTA e BRUNA apud 

BORGES, 2003). 

2.1.3.4.1.  Método da Seleção por Roleta  

 

 Inicialmente proposto por Goldberg (GOLDBERG apud BORGES, 2003), o método 

de seleção por roleta propõe a criação de uma roleta onde cada cromossomo possui um 

determinado segmento de proporcional ao fitness. Dessa forma, quanto mais adequado ao 

ambiente determinado cromossomo for, maior a probabilidade de ser sorteado. Por se tratar 

de um processo aleatório, os melhores indivíduos poderiam ser perdidos se por acaso não 

forem selecionados. 

2.1.3.4.2.  Método da Seleção por Torneio  

 

 Para o método de seleção por torneio, um número n de cromossomos da população 

é escolhido de forma aleatória para formar uma sub-população temporária. A partir desse 

grupo, o indivíduo selecionado dependerá de uma probabilidade k, definida previamente. 

Entre estes n cromossomos escolhidos, o com maior aptidão é selecionado para a 

população intermediária, o processo se repete até que a população intermediária seja 

preenchida (LOBO, 2005). 

2.1.3.4.3.  Método da Amostragem Universal Estocástica 
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 De acordo com Ferreira (FERREIRA apud LOBO, 2005) o método da Amostragem 

Universal Estocástica ou SUS (Stochastic Universal Sampling) pode ser considerado como 

uma variação do método da roleta, onde ao invés de fornecer apenas uma agulha, são 

fornecidas n agulhas igualmente espaçadas, sendo n também o número de indivíduos 

selecionados para a população intermediaria. Assim, a roleta é girada apenas uma vez, ao 

invés de n vezes como acontecia no método da roleta.  

 De forma similar a roleta, os indivíduos com maior fitness possuirão uma área maior 

da roleta e consequentemente poderão ser selecionados mais que uma vez. 

2.1.3.4.4.  Seleção Elitista 

 

 O elitismo pode ser considerado como um complemento aos outros métodos de 

seleção, forçando o algoritmo genético a manter alguns dos melhores indivíduos a cada 

nova geração, permitindo que contribuam com seu bom material genético nas futuras 

populações. Essa pratica se torna útil, pois esses melhores indivíduos podem ser perdidos 

com os métodos tradicionais de seleção (MITCHELL apud BORGES, 2003). 

 Uma desvantagem do elitismo, segundo (LOBO, 2005), é a possibilidade de forçar a 

busca na direção de um ótimo local, que não seja um ótimo global, devido à presença de 

varias cópias do melhor indivíduo, apesar de o algoritmo genético poder contornar essa 

situação. 

 

2.1.3.5. Operadores Genéticos  

 

(LOBO, 2005) menciona que o principio básico dos operadores genéticos de um 

algoritmo genético é transformar a população através de sucessivas gerações, estendendo 

a busca até obter um resultado satisfatório. Eles são necessários para diversificar a 

população inicial e permitir a manutenção de características de adaptação adquiridas pelas 

gerações anteriores. 

Durante a fase de reprodução do algoritmo, são selecionados pares de indivíduos, 

para formar descendentes a partir da recombinação de seus genes. Apesar de se tratar de 

um processo aleatório, normalmente são favorecidos os indivíduos mais aptos, permitindo 

que suas características de adaptação perpetuem para as outras gerações (LOBO, 2005). 
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2.1.3.5.1.  Operador de Cruzamento (Crossover)  

 

O operador de cruzamento é aplicado aos indivíduos previamente identificados pelo 

processo de seleção e é executado com uma determinada probabilidade parametrizada. 

Através desse operador é promovida a troca de material genético entre os indivíduos 

selecionados, gerando novos indivíduos com características combinadas (BORGES, 2003). 

De acordo com (BORGES, 2003), os métodos mais utilizados de crossover são: um 

ponto, dois pontos e uniforme. Entretanto Goldberg (GOLDBERG apud JÚNIOR, 2000) 

menciona métodos de crossover que podem ser utilizados em problemas com 

características especificas, onde a ordem dos genes de um determinado indivíduo deve ser 

considerada, são esses: 

 Cruzamento Emparelhado Parcialmente (PMX – Partially Matched 

Crossover) 

 Considerando um par de cromossomos p1 e p2 (Figura 2), através deles são 

determinados dois pontos de corte de forma aleatória. Os filhos f1 e f2 recebem toda a 

sequência parcial entre os pontos de corte. Essa troca ocorre sem alteração na sequência 

original. 

 

Figura 2 - Cruzamento aplicando operador PMX (Silva e Oliveira, 2006) 

 Nesse momento também é definido o mapeamento entre as sequências para reparar 

trocas que forem inviáveis: 1→3, 4→4, 5→5. Após isso, cada gene do filho f1, ainda não 

identificado com a definição das sequências parciais, é preenchido a partir do pai p1 e de 

forma similar f2 com seu pai p2, buscando nunca formar uma troca inviável. Quando não for 

possível gerar uma troca viável, utiliza-se o mapeamento entre os genes definidos no inicio 

do método (SILVA & OLIVEIRA, 2006).  

 Cruzamento de Ordem (OX – Order Crossover) 

 Através deste operador podem-se gerar filhos partindo de uma sequência parcial de 

genes de um dos pais, mantendo a ordem relativa dos genes do outro pai Figura 3: 
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Figura 3 - Cruzamento aplicando operador OX (Silva e Oliveira, 2006) 

 As faixas entre os pontos de corte nos pais p1 e p2 são herdados para os 

respectivos filhos f1 e f2. Então, a partir do segundo corte de um dos pais (p2, por exemplo), 

copiam-se os genes na mesma ordem em que aparecem, removendo aqueles genes 

contidos entre os dois cortes do outro pai (no caso p1). Assim, a partir da sequencia 5, 6, 2, 

1, 4 e 3, obtêm-se a sequencia 6, 1, 4 (removendo 3, 2 e 5 já presentes) a ser inserida em f1 

a partir de seu segundo ponto de corte. Da mesma maneira, a partir da sequencia 4, 1, 6, 3, 

2 e 5 de p1, têm-se a sequencia 6, 2 e 5 (removendo 1, 4 e 3 de p2) a ser inserida em f2 a 

partir de seu segundo corte.  Dessa forma, obtêm-se os filhos ilustrados na figura acima 

(SILVA & OLIVEIRA, 2006). 

 

 Cruzamento de Ciclo (CX) 

 Ao utilizar este operador, são gerados filhos que preservam a posição absoluta dos 

genes vindos dos cromossomos pais. Ele atua sobre um subconjunto de genes que ocupam 

um mesmo subconjunto de posições em ambos os pais, estes genes são copiados de um 

dos pais (por exemplo, p1), com as mesmas posições e ordem para o filho (f1). As posições 

que sobrarem são completadas com genes do outro pai (p2). Dessa forma o filho gerado 

herda cada gene e sua posição original dos pais (Figura 4).  

 

Figura 4 - Cruzamento aplicando operador CX (Silva e Oliveira, 2006) 

 

2.1.3.5.2.  Operador de Mutação 

 

 O operador genético de mutação pode ser explicado como uma alteração na 

sequência de pares de base de um gene, entretanto, esse conceito pode ser utilizado de 

forma mais abrangente, incluindo alterações na quantidade e estrutura dos cromossomos. A 
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diferença básica entre cruzamento e mutação é a sempre reciprocidade do primeiro, ou seja, 

troca de genes, na mutação, ocorrem alterações sem que exista o envolvimento de mais de 

um cromossomo (LOBO, 2005).  

 Através do operador de mutação, a varredura do espaço de busca do problema é 

mais ampla, impedindo, de certa forma, a convergência prematura do algoritmo para 

mínimos locais de busca, por introduzir uma maior variabilidade genética.  

 

2.1.3.6. Critérios de Parada 

 

De acordo com (LOBO, 2005), critérios variados podem ser utilizados para finalizar a 

execução de um algoritmo genético. Por exemplo:  

 Ao atingir um determinado número de gerações, ou seja, um total de ciclos de 

evolução de um algoritmo genético;  

 Ao perceber que não há melhora do o fitness médio  

 Ao perceber que os indivíduos da população possuem fitness semelhantes.  

 Ao conhecer a resposta máxima da função-objetivo;  
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2.2. Timetabling 

 

Segundo (MÜLLER, 2005), timetabling é o procedimento de alocar atividades no 

tempo e no espaço respeitando diversas restrições e satisfazendo da melhor forma possível 

um conjunto de objetivos desejáveis. Uma restrição típica é que as atividades que 

compartilham um mesmo recurso (ex: uma sala, uma máquina, um funcionário, etc.) não 

podem ocorrer ao mesmo tempo, ou que um recurso possui certa capacidade restringindo 

quantas atividades podem utilizá-lo simultaneamente. 

(WREN, 2006) define timetabling como a alocação, sujeita a restrições, de dados 

recursos a objetos distribuídos no tempo e no espaço, de maneira a satisfazer da melhor 

forma possível um conjunto de objetivos desejáveis. 

De acordo com (BURKE, CAUSMAECKER, & BERGHE, 2004), o uso de abordagens 

sistemáticas na criação de bons timetables é de grande importância. O autor enfatiza essa 

importância para organizações da área médica onde não é aceitável deixar de atender 

inteiramente as necessidades de cuidados médicos dos pacientes e as demandas 

gerenciais. Abordagens automatizadas detêm um potencial significativo para aperfeiçoar o 

processo de timetabling e a qualidade dos timetables. Abordagens matemáticas ou 

heurísticas podem produzir facilmente uma variedade de soluções, apresentar relatórios 

sobre a qualidade dos agendamentos e tentar distribuir o trabalho de forma homogênea 

para os funcionários. Um dos benefícios mais significativos de automatizar o processo de 

planejamento das jornadas de trabalho dos funcionários é a grande economia de tempo 

para o administrador responsável pela tarefa de planejamento. 

 

2.2.1. Variações e problemas relacionados 

 

De acordo com (MÜLLER, 2005), os termos schedule, sequence e timetable são 

utilizados como sinônimos em muitos casos mesmo existindo definições diferentes na 

literatura. Segundo o autor, um timetable mostra quando determinados eventos devem 

ocorrer, mas não necessariamente define quais recursos estão alocados. Como exemplo, as 

programações de trens ou ônibus mostram quando as jornadas ocorrem em determinadas 

rotas mas não definem quais veículos e motoristas estão alocados para as viagens. A 

alocação de recursos é, conceitualmente, parte do processo de agendamento (scheduling). 

Apesar do processo de timetabling ser estritamente o desenho do padrão de jornadas, este 
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padrão deve ser concebido como parte de um processo que almeja a alocação eficiente de 

recursos para o padrão de jornadas resultante. Em contraste com os timetables de 

transportes urbanos, os timetables de provas universitárias normalmente incluem a alocação 

das salas com base nos tamanhos das turmas e nas necessidades específicas dos locais 

onde as provas podem ser realizadas. O timetable de turmas universitárias também é outro 

exemplo que considera a disponibilidade de determinados professores. Portanto os 

timetables de provas e de turmas universitárias também incorporam atividades de 

scheduling. 

Ainda de acordo com (MÜLLER, 2005), um schedule normalmente inclui todas as 

informações específicas e temporais para que o procedimento seja realizado. Incluindo os 

horários nos quais as atividades ocorrerão, instruções como onde qual recurso será alocado 

e o planejamento de tarefas para maquinas e funcionários. 

(WREN, 2006) define scheduling como a alocação, sujeita a restrições, de recursos à 

objetos distribuídos no espaço e no tempo, de maneira a minimizar o custo total do conjunto 

de recursos utilizados. 

Conforme descrito por (MÜLLER, 2005), sequência (sequence) é a ordem em que as 

tarefas devem ser executadas. Como, por exemplo, a ordem em que as tarefas são 

executadas pelas máquinas de uma fábrica. O sequenciamento (sequencing) deve 

considerar os custos relacionados à execução de determinada tarefa precedendo outra 

tarefa (ex: custo de trocas entre máquinas). O problema de sequenciamento nestas 

circunstâncias é conhecido como flow shop problem.  

Employee rostering é outra definição que a literatura relaciona ao problema de 

employee schedulling. (WREN, 2006) define rostering como a alocação, sujeita a restrições, 

de recursos em slots segundo um padrão. Podem procurar minimizar uma função objetivo 

ou simplesmente obter uma alocação possível. Frequentemente os recursos serão 

atribuídos aos mesmos turnos a cada ciclo. 

 

2.2.2. Critérios de avaliação das soluções 

 

Warner (WARNER apud BURKE, et al., 2004) define cinco critérios que devem ser 

avaliados em soluções de employee schedulling: 
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I. Cobertura: diferença entre a quantidade necessária de pessoas e a 

quantidade alocada; 

II. Qualidade: quão justas são as jornadas de trabalho; qual a variação da 

duração das jornadas de trabalho; 

III. Estabilidade: como os funcionários avaliam os horários das jornadas em 

relação à consistência, previsibilidade, dias de folga e turnos aos finais de 

semana. 

IV. Flexibilidade: quão habilmente a solução é capaz de se adaptar às alterações 

do ambiente 

V. Custo: quantidade de recursos utilizados para elaborar a grade de horários; 

tempo despedido pela gerência e recursos computacionais; Burke, et 

al.,(2004) sugere também a inclusão dos custos de utilização dos recursos 

alocados nos agendamentos. 

Ernst et al. (ERNST et al. apud BURKE, et al., 2004) enfatiza alguns aspectos que 

precisam ser melhor explorados pelos trabalhos futuros em personnel scheduling and 

rostering: 

VI. Ampliação da aplicabilidade das soluções através da generalização dos 

modelos e métodos; 

VII. Ganho de eficiência com melhores integrações entre os passos do problema; 

VIII. Maior facilidade de acesso às soluções integrando-as aos sistemas ERPs 

(Enterprise Resource Planning); 

IX. Atendimento às preferências individuais; 

X. Generalização dos algoritmos de rostering; 

 

2.2.3. Modalidades administrativas 

 

Silvestro e Silvestro (SILVESTRO e SILVESTRO apud BURKE, et al., 2004) 

generalizam três opções de níveis administrativos aos quais se pode delegar o 

planejamento das jornadas do quadro funcional: 

 Departamento: a responsabilidade do procedimento de alocação é atribuída 

ao administrador do departamento; 

 Equipe: a responsabilidade do procedimento de alocação é atribuída a cada 

equipe de trabalho por meio de um representante da equipe. 
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 Individual: cada funcionário define a sua alocação. 

Conforme observado por (BURKE, CAUSMAECKER, & BERGHE, 2004) e 

(SILVESTRO e SILVESTRO apud BURKE, et al., 2004), quando o planejamento das 

jornadas é realizado de forma centralizada, o esforço despedido é bastante reduzido em 

comparação com o planejamento realizado pela equipe ou individualmente. Outra vantagem 

é o melhor aproveitamento dos recursos com a redução da ociosidade dos recursos 

alocados e maior coerência da disposição dos recursos para atendimento à demanda. Em 

contrapartida, as abordagens descentralizadas são descritas como mais efetivas no 

atendimento de preferências individuais e exercem um poder motivacional. 
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3. Trabalhos Relacionados 

3.1. Solução do problema de geração de horário para cursos 

universitários utilizando algoritmo genético 

 

 Com o objetivo de propor uma solução para o problema de construção de um quadro 

de horários para as instituições de ensino, (JÚNIOR, 2000) utiliza a abordagem de 

algoritmos genéticos.  

 Um problema clássico, historicamente solucionado através de formas artesanais ou 

soluções empíricas específicas para cada caso, a formulação de um quadro de horários é 

uma questão primordial na administração escolar, problema este que vem ganhando mais 

relevância à medida que as próprias instituições de ensino crescem. 

 O problema consiste em fixar encontros entre professores e alunos, dentro de 

horários pré-estabelecidos, obedecendo a determinadas restrições especificadas por cada 

instituição. 

 Além da alocação professor-aula, (JÚNIOR, 2000) trabalha com controle da 

utilização de recursos que podem ser compartilhados entre as aulas. As aulas de uma 

instituição são o conjunto de reuniões entre professores e alunos num conjunto de períodos 

de tempo. Nestes períodos de tempo, os recursos disponíveis são limitados, e várias outras 

restrições podem ser adicionadas. Portanto, o problema da geração de grades horárias 

pode ser entendido como relações entre conjuntos de professores, disciplinas, alunos, 

períodos de tempo e recursos. Ainda nesta modelagem, estas relações podem ser alvo de 

uma serie de restrições, sendo que a combinação entre elas tende a gerar uma 

complexidade ainda maior ao problema. 

 Através da abordagem por algoritmos genéticos, é possível encontrar soluções 

viáveis para o problema de geração de grades de horário, em um tempo também viável, 

devido ao amplo campo de busca que essa técnica apresenta, apesar da complexidade do 

domínio e restrições aplicadas. 

 Segundo Junior, o modelo desenvolvido, além de reduzir o tempo requerido para a 

confecção do horário, pode ser empregado como instrumento de decisão para uma melhor 

utilização dos recursos físicos e humanos da instituição. 

 O modelo proposto é composto por uma lista de horários, de forma que o gene é 

formado por um par de estruturas primárias e secundaria Figura. A estrutura primaria guarda 
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as informações relativas ao campus, curso, semestre e turno de determinado indivíduo, 

sendo que a lista das disciplinas e seus respectivos horários formam a estrutura secundária 

do cromossomo. Para cada horário especifico presente na estrutura secundaria, é alocado 

um par que representa a disciplina e seu respectivo grupo. 

 

Figura 5 - Representação do cromossomo (Junior, 2000) 

 

 O conjunto de turmas do universo do problema forma o cromossomo completo do 

modelo. Já a estrutura secundaria de cada gene representa os horários do curso que 

preenchem o seu currículo para o semestre definido na estrutura principal. 

 Os códigos dos horários foram divididos em turnos e codificados, podendo ser 

agrupados conforme a necessidade do curso, por exemplo, matutino, vespertino, noturno ou 

integral Tabela. 
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Figura 6 - Codificação dos Horários (Junior, 2000) 

 

 A população inicial para o algoritmo é gerada com base em dados pré-cadastrados 

dos cursos, disciplinas e professores, sendo que essa população inicial gerada 

aleatoriamente pode ser uma solução. 

 Buscando garantir a qualidade das gerações subsequentes, (JÚNIOR, 2000) aplica 

um algoritmo de elitismo sobre os indivíduos da geração atual a partir de um percentual pré-

determinado. Além disso, para os outros indivíduos, é utilizado um método de roleta 

convencional como método de seleção. 

 Devido à complexidade e especificidade do cromossomo, Junior implementou 

operadores genéticos específicos, buscando aumentar a variabilidade genética e a 

disseminação das características para as futuras gerações nas duas estruturas do 

cromossomo em separado. 

 O operador de cruzamento utilizado para a estrutura primaria do gene, utiliza 

princípios do cruzamento de ciclo proposto por Goldberg (GOLDBERG apud JÚNIOR, 

2000), entretanto, ao invés de ser aplicado em todo o cromossomo, é selecionado um ponto 

de corte e o operado é aplicado somente até este ponto, executando a troca de 

características e melhorando a performance de modo geral. 

 O mesmo método aplicado à estrutura primária, também é aplicado à estrutura 

secundária do gene, responsável por armazenar as informações sobre as disciplinas do 

currículo relacionadas à turma do cromossomo. 

 Ambos os operadores ocorrem sob restrições de população, com uma determinada 

probabilidade definida pelo usuário. 

 De forma similar ao cruzamento, o operador de mutação age separadamente sobre 

ambas as estruturas do cromossomo e buscam gerar variabilidade em estruturas do modelo 

que poderiam manter os mesmos dados e ordem inalterada a partir da população inicial. 

 Para a estrutura primária do gene são sorteados dois pontos onde será aplicado o 

operador de mutação, onde os valores dos genes apontados sofrerão uma troca de seus 
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dados. Com isso, não há perda de informações pois de fato, ocorre apenas a troca da 

posição de determinado gene. 

 A mutação da estrutura secundária do gene ocorre de forma similar à estrutura 

primaria, utilizando 2 pontos de mutação nos itens da estrutura e trocando disciplinas e seu 

respectivo grupo de posição em relação ao horário. 

 Júnior utiliza como método de seleção uma roleta simples tendo a probabilidade de 

um indivíduo ser selecionado é igual à nota do indivíduo dividida pela soma da nota de todos 

os indivíduos. 

 

Figura 7 - Cálculo da probabilidade de seleção (JÚNIOR, 2000) 

 O método de avaliação é composto por dois diferentes cálculos: 

Choque de disciplinas - Minimização do número de professores. 

Uma disciplina para diversos cursos - um mesmo professor, busca a melhor 

distribuição dos horários das disciplinas, permitindo que seja ministrada por apenas 

um professor. 

Choque de recursos - Minimização do número de recursos necessários. 

Disciplinas estão distribuídas em grupos, que representam as necessidades de 

recursos - Necessidade de Projetor/Caixas de som/Laboratório. 

 Dessa forma, a melhor solução é dada pelo cromossomo que possua o maior 

número de restrições respeitadas, ou seja, ao aplicar as funções de avaliação de choque de 

disciplinas e recursos, o melhor indivíduo deve possuir a nota mais próxima de zero. 

 Júnior conclui que a utilização de algoritmos genéticos representa uma alternativa 

satisfatória para a solução do problema de grade horária. A modelagem do cromossomo 

utilizando o paradigma de orientação a objetos permite a fácil manutenção do código, além 

disso, a estrutura simples do algoritmo implementado possibilita a fácil introdução e 

modificação de diferentes parâmetros e operadores genéticos. 
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3.2. Alocação de recursos em empresas de transporte ferroviário 

Em  (DORNBERGER, FREY, & SCHMID, 2007) os autores descrevem a aplicação 

de algoritmo genético como base para um módulo de otimização da alocação de recursos 

materiais e humanos em um sistema comercial  (QNAMIC LTD., 2007) de planejamento 

para companhias ferroviárias. O uso do sistema se dá pela criação de serviços lógicos onde 

cada serviço é um conjunto de tarefas (viagens de trem) cada qual com estações de origem 

e destino predefinidas assim como os horários de partida e de chegada de cada viagem. 

Figura 8 

 

Figura 8 - Várias tarefas “t” compõe um serviço lógico “S” (DORNBERGER, FREY, & SCHMID, 2007) 

A partir dos serviços e recursos cadastrados (ex: locomotivas, veículos, e tripulação), 

restrições legais e de tipos de recursos adequados para cada tarefa, o módulo sugere uma 

combinação válida de recursos alocados para as tarefas. Figura 9 



33 
 

 

Figura 9 - Representação visual de parte de uma típica grade de horários de jornadas de trabalho dos 

funcionários com seus serviços atribuídos  (DORNBERGER, FREY, & SCHMID, 2007) 

O escopo do trabalho se limitou ao uso de algoritmo genético na alocação dos 

empregados aos serviços cadastrados. Os demais subproblemas que compõe o 

planejamento de tarefas e a alocação de recursos em uma empresa de transporte ferroviário 

não foram abordados. 

Conforme os autores relatam, a alocação de empregados aos serviços é gerada por 

outro módulo do sistema que utiliza um algoritmo determinístico que procura garantir que a 

solução seja apenas válida. O algoritmo foi descrito simplificadamente como a alocação 

direta de um recurso disponível (próprio ou por contrato ad-hoc para suprir a demanda) para 

uma tarefa pendente. Sem o novo módulo de otimização, esta solução gera um esforço 

manual inapropriado para reduzir a ociosidade dos recursos e reduzir o número de recursos 

necessários para atender a demanda. Na maioria das vezes o resultado da intervenção 

humana se limita a encontrar uma solução apenas viável. 

A população inicial é gerada atribuindo aleatoriamente um empregado a cada 

serviço. Para tanto, os empregados são ordenados no início da execução do GA e 

referenciados pela posição nesta ordenação. Neste estágio, a única garantia é que todos os 

serviços estão alocados para algum empregado sem qualquer preocupação com choques 

de horários dos empregados ou outras restrições. 
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O cromossomo foi modelado como uma cadeia de genes (Figura 10). Cada gene 

contém a identificação de um empregado. A posição do gene indica o número do serviço. 

Por questões de performance não elucidadas pelos autores, a representação escolhida para 

o gene foi a de um array binário. 

 

Figura 10 - Esquema do cromossomo onde cada gene representa o ID de um funcionário e a posição do 

gene no cromossomo representa um determinado serviço (DORNBERGER, FREY, & SCHMID, 2007) 

Foram implementados 4 algoritmos de crossover: 

XI. Random 1 point: Os pais são selecionados aleatoriamente e a troca ocorre a 

partir de 1 ponto de corte escolhido aleatoriamente porém sempre 

movimentando genes completos. 

XII. Random 2 point: Idêntico ao “Random 1 point” porém com 2 pontos de corte. 

XIII. Roulette 1 point: Os pais são selecionados por uma roleta baseada no fitness 

e a troca ocorre a partir de 1 ponto de corte escolhido aleatoriamente porém 

sempre movimentando genes completos. 

XIV. Roulette 2 point: Idêntico ao “Roulette 1 point” porém com 2 pontos de corte. 

Foram implementados 3 algoritmos de mutação: 

XV. Point-Mutation: 1 bit de 1 gene é invertido (0 para 1 ou 1 para 0). 
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XVI. Gene-Mutation: Semelhante ao “Point-Mutation” porém, inverte todos os bits 

de 1 gene. 

XVII. Individual-Mutation: Semelhante ao “Point-Mutation” porém, inverte todos os 

bits de todos os genes do indivíduo. 

Em todos os algoritmos de mutação, sempre que for gerado um gene que referencie 

um empregado inexistente, um empregado aleatório é escolhido para substituir o gene 

defeituoso. 

Foram implementados 5 algoritmos de seleção: 

XVIII. Best of 2 random: torneio de 2 a 2 elementos que foram escolhidos 

aleatoriamente (sem influência do fitness). 

XIX. Best 20%: Elitismo de 20% do tamanho da nova geração. 

XX. Random 50%|50% (25%|25%|25%|25%): Os indivíduos são ordenados de 

acordo com o fitness e o vetor de indivíduos é dividido em 2 ou 4 grupos de 

tamanhos iguais. Feito isso, proporções aleatórias de indivíduos são 

escolhidas de cada grupo evitando que apenas os melhores indivíduos 

tenham chances de prosseguir para a próxima geração. 

XXI. Random: Indivíduos são escolhidos aleatoriamente, sem influência do fitness. 

XXII. Roulette: Roleta viciada. Os indivíduos são escolhidos aleatoriamente em 

uma roleta cujas chances de cada indivíduo se baseiam no fitness. 

Cada regra recebeu um peso atribuído de acordo com a sua relevância para a 

qualidade da solução. As regras críticas receberam peso 5 e as desejáveis receberam peso 

1. 

Foram consideradas as seguintes regras como críticas: 

XXIII. Quantidade máxima possível e quantidade mínima necessária de serviços por 

empregado considerando períodos semanais e mensais. 

XXIV. Disposições legais sobre períodos de descanso entre 2 serviços. Depende do 

horário e do dia da semana. Esta regra é violada também quando houver 

sobreposição de horários de serviços alocados para o mesmo empregado. 

XXV. Folgas têm dia fixo e requerem que o trabalho no dia anterior termine no 

máximo às 22h. 

As seguintes regras foram consideradas desejáveis: 

XXVI. No dia anterior à folga, o empregado deve começar a trabalhar mais cedo. 
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XXVII. No dia subsequente à folga, o empregado deve começar a trabalhar mais 

tarde. 

Inicialmente a função de avaliação foi definida como o somatório do peso de cada 

ocorrência de violação de regra, conforme a equação (1) abaixo. 

 

Figura 11 - Equação 1  (DORNBERGER, FREY, & SCHMID, 2007) 

f = função fitness; 

wm = fator de penalidade; 

vi,m = {0,1} fator de violação sendo 1 se Si violar a regra m, se não, 0; 

m = número de regras avaliadas; número de serviços. 

 

A função de avaliação foi, no entanto, expandida para minimizar a quantidade de 

funcionários necessários para atender os serviços. Sendo finalmente definida da seguinte 

forma e considerando melhor a solução que obtiver a avaliação mais baixa: 

 

Figura 12 - Equação 2  (DORNBERGER, FREY, & SCHMID, 2007) 

δ = desvio padrão em G2 

δmax = desvio padrão em G2 

nG2 = número de possíveis empregados de G2 

ns = número de serviços dedicados aos empregados em G1 empregados de G2 
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xi = número de serviços dedicados aos funcionários 

x = número médio de serviços 

O algoritmo implementado foi submetido a testes que o avaliaram em relação à 

velocidade de convergência (Figura 13) e à média de melhores fitness (Figura 14). Foram 

realizadas 10 execuções com cada combinação dos operadores de mutação, crossover e 

seleção implementados. Para possibilitar a comparação dos resultados, os seguintes 

parâmetros foram fixados: número de gerações = 60; número de indivíduos por geração = 

110; taxa de mutação = 0,5; taxa de crossover = 0,5. 

 

Figura 13 - Convergência da GA em um teste computacional, onde a melhor solução encontrada foi após 

97 gerações (eixo y: fitness, eixo x: número de gerações)  (DORNBERGER, FREY, & SCHMID, 2007) 

 

Figura 14 - Comparação da convergência do AG para o caso de teste utilizando diferentes configurações 

(DORNBERGER, FREY, & SCHMID, 2007) 
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4. Implementação da solução proposta 

 

 Foi desenvolvido um algoritmo genético utilizado como parte de uma solução para o 

problema de timetabling de escalas de trabalho de funcionários considerando restrições 

legais acerca dos horários de trabalho, otimizando o uso de recursos e minimizando a 

diferença entre a capacidade produtiva alocada e a demanda de trabalho estimada. 

 Conforme mencionado na análise realizada por  (JÚNIOR, 2000) entre os principais 

métodos de otimizações existentes no contexto de problemas de timetabling, há diversas 

vantagens no uso de algoritmos genéticos para esta classe de problema, o que fez o autor 

optar pelo uso de algoritmos genéticos. Entre as vantagens destacadas estão a versatilidade 

da técnica, a baixa necessidade de conhecimentos aprofundados sobre a função objetivo e 

a rapidez com que algoritmos genéticos descobrem sub-regiões de alta qualidade mesmo 

em espaços de busca amplos apesar de convergirem lentamente a partir de então. 

 De acordo com Goldberg (GOLDBERG apud JÚNIOR, 2000), outras vantagens de 

se utilizar algoritmos genéticos são: 

 Podem resolver problemas complexos rápida e confiavelmente 

 As construções de algoritmos genéticos e de modelos existentes são geralmente 

simples 

 São extensíveis 

 São fáceis de combinar com outros métodos 

 Além disso, outras abordagens para solucionar o problema de timetabling 

apresentam algumas desvantagens importantes, a abordagem através de grafos é 

inviabilizada devido ao grande número de vértices e arestas necessário para representar 

completamente o problema. Utilizando simulated annealing temos a desvantagem de que as 

execuções do algoritmo tendem a ficar presas a mínimos locais, ignorando grande parte do 

espaço de busca e gerando soluções de baixa qualidade. De forma similar a técnica de tabu 

search também é descartada por ignorar grande parte do espaço de busca. Utilizando a 

abordagem de programação linear é observado um aumento exponencial do custo 

computacional quando aplicado a cenários complexos (JÚNIOR, 2000). 

4.1. Cenário 
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 De acordo com (BOUZADA & SALIBY, 2009), call centers são centros operacionais 

que se utilizam de tecnologias computacionais e telecomunicação para automatizar grandes 

volumes de diferentes atividades de atendimento remoto ao cliente e serviços telefônicos, 

tanto recebidos (inbound) como originados (outbound) pelo call center. 

 Na experiência dos autores, após cerca cinco anos desenvolvendo e prestando 

suporte a empresas de grande porte no ramo de contact center em sistemas de ponto 

eletrônico e controle de jornadas, podemos observar a importância que a qualidade de um 

planejamento de jornadas possui para a produtividade da empresa e a satisfação tanto dos 

responsáveis pela administração das operações como do quadro operacional de 

funcionários. Também podemos observar o grande esforço humano necessário para 

distribuir adequadamente os horários das jornadas de trabalho de forma a atender a 

demanda prevista, conciliando restrições legais inerentes a essa atividade, além do custo 

associado à má distribuição da capacidade produtiva dos funcionários. 

 O planejamento de jornadas de trabalho em contact centers foi abordado por 

(VALDEZ & JIMENEZ, 2009), entretanto utilizando como método de busca uma abordagem 

de simulated annealing. O problema da previsão de demanda de um contact center foi 

trabalhado (BOUZADA & SALIBY, 2009), entretanto o estudo não se estendeu ao problema 

de alocação de jornadas. Apesar da proposta apresentada neste trabalho ser genérica o 

suficiente para aplicá-la em diferentes tipos de empresa, buscaremos evidenciar a 

aplicabilidade da solução em empresas complexas, tomando com exemplo o ambiente 

observado em contact centers. 

4.2. Critérios de qualidade do timetable 

 

 Podemos dividir os critérios utilizados para a avaliação da qualidade do timetable 

gerado a partir da solução proposta neste trabalho nas categorias apresentadas a seguir. 

 Incluímos na categoria “Restrições legais e de preferências de jornadas” algumas 

das determinações previstas na legislação trabalhista, com enfoque no que regem a 

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT, 2012) e a Norma Regulamentadora 17 (NR17, 

2012), responsáveis por regulamentar questões como duração da jornada, pausas para 

descanso e alimentação, descanso semanal remunerado, etc. Além de questões de 

preferências pessoais dos funcionários do quadro operacional relacionadas aos horários das 

jornadas. 
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 A categoria “Restrições de capacidade de recursos” reúne os critérios utilizados para 

verificar a compatibilidade do timetable avaliado com a capacidade de utilização dos 

recursos disponíveis, como refeitórios, elevadores, posições de atendimento (PA) e quadro 

funcional. 

 Por fim, na categoria “Restrições de atendimento da demanda” foram listados os 

critérios que validam a completude do atendimento à demanda prevista e que buscam a 

otimização do uso da capacidade produtiva alocada. 

4.2.1. Restrições legais e de preferências de jornadas 

 Distância mínima de 11h entre jornadas do mesmo funcionário 

 Existência de 1 DSR (descanso semanal remunerado) por semana por 

funcionário 

 Dia de semana preferencial do DSR. Penalidade baseada na 

quantidade de dias de distância entre o dia preferencial e o 

observado. 

 Intervalo de horários do dia no qual o funcionário prefere realizar sua 

jornada de trabalho. 

 Início das pausas é proporcional à duração da escala e ao horário de 

início da escala. 

 Intervalo de horários do dia no qual o funcionário tem disponibilidade de 

realizar sua jornada de trabalho. 

 Início das pausas é proporcional à duração da escala e ao horário de 

início da escala.  

4.2.2. Restrições de capacidade de recursos 

 Limite de funcionários em intervalo (capacidade do refeitório) 

 Limite de vazão de entrada/saída de funcionários (capacidade da portaria e 

dos elevadores) 

 Número de posições de atendimento (PAs) 

 Número de funcionários.  

4.2.3. Restrições de atendimento da demanda 

 Minimizar o subdimensionamento da capacidade produtiva alocada em 

relação à demanda prevista por timeslot. 

 Minimizar o sobredimensionamento da capacidade produtiva alocada em 

relação à demanda prevista por timeslot. 
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 Observando as categorias de restrições, podemos identificar duas visões principais 

do timetable. As restrições listadas na categoria “Restrições legais e de preferências de 

jornadas” se baseiam na leitura da sequência de jornadas de trabalho de determinado 

funcionário. As restrições listadas nas categorias “Restrições de capacidade de recursos” e 

“Restrições de atendimento da demanda” se baseiam no conjunto de planejamentos que 

ocorrem em determinado espaço de tempo. Essas visões são identificadas na Figura 15 

como horizontal e vertical, respectivamente. 

 

Figura 15 - Visões principais do timetable 
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4.3. Modelo do Cromossomo 

 

 De acordo com (LOBO, 2005), grande parte das aplicações de algoritmo utiliza como 

modelagem de cromossomo, uma sequência de bits ou tipos primitivos (números inteiros, 

por exemplo). Essa abordagem é bastante utilizada com a justificativa de tornar os 

operadores genéticos mais performáticos, devido ao alto custo computacional associado às 

operações genéticas. 

 Entretanto, a complexidade associada ao uso de timetabling no domínio de contact 

centers dificulta a modelagem de um cromossomo através de uma sequência de bits ou 

tipos primitivos. A aplicação do paradigma de orientação a objetos a este domínio reforça as 

vantagens deste paradigma na construção de um cromossomo que represente 

adequadamente o modelo. Tal abordagem foi intensamente explorada no trabalho de Júnior 

(2000) ao modelar um cromossomo não trivial como parte da solução do problema de 

timetabling aplicado a universidades com vários campi, cursos e disciplinas, ressaltando a 

manutenabilidade associada à solução. 

 O cromossomo proposto neste trabalho pode ser descrito como uma lista de 

semanas divididas em um vetor de timeslots de duração de dez minutos cada. Conforme 

exibido na Figura 16 cada linha representará um conjunto de recursos a ser alocado para 

cada jornada. A área central da figura representa as jornadas de trabalho. 

 

Figura 16 - Modelo de cromossomo 

 A Figura 17 detalha as jornadas de trabalho e as respectivas pausas. A variabilidade 

de escalas de trabalho será definida através do pré-cadastramento das escalas válidas. As 

três pausas descritas são, respectivamente, pausa descanso 1, pausa refeição, pausa 

descanso 2. As pausas de descanso são previstas pela legislação através da (NR17, 2012). 

A pausa para refeição é determinada pela (CLT, 2012) para jornadas de trabalho maiores do 

que 4h. 
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Figura 17 - Detalhe do cromossomo mostrando as jornadas de trabalho 

 

 Para simplificar o escopo deste trabalho e permitir o foco adequado as 

características principais da solução proposta, as alocações de pausas e DSRs serão 

destacadas como sugestões de trabalhos futuros. Entretanto, por serem componentes 

importantes para a aplicabilidade real da solução, o modelo desenvolvido já inclui partes da 

implementação necessária. 

 O diagrama de classe que detalha o cromossomo utilizado na solução implementada 

é apresentado na Figura 18. A classe agregadora do domínio é a TimeTable, que contem o 

conjunto de funcionários – representados pela classe User. Cada funcionário possui um 

conjunto de jornadas (Journey), sendo uma para cada dia do período abrangido pelo 

timetable. Cada jornada pode receber uma escala de trabalho (JobScale). A capacidade de 

percorrer as jornadas dos funcionários é o que possibilita à classe TimeTable ser avaliada 

sob a visão horizontal. 

 Além do conjunto de funcionários, a classe TimeTable contém o conjunto de 

intervalos de tempo – representados pela classe TimeSlot. Cada TimeSlot contém o 

conjunto de ocorrências de planejamentos (Allocation) com seu respectivo tipo 

(AllocationStatus). A contabilização das ocorrências de cada tipo em determinado espaço de 

tempo é o que permite a leitura do timetable sob a visão vertical. 
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Figura 18 - Diagrama de classe do domínio do timetable 
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4.4. Arquitetura da solução 

4.4.1. Arquitetura base 

 

 Procurando facilitar o uso do modelo criado como base para soluções em outros 

domínios de aplicação de algoritmos genéticos e buscando as melhores práticas associadas 

ao paradigma de orientação a objetos, a modelagem do algoritmo genético desenvolvido foi 

concebida, como mostra a Figura 19, exclusivamente através de contratos definidos com o 

uso de interfaces, buscando o menor acoplamento possível entres os componentes, e 

permitindo a utilização ou não de certos elementos, como por exemplo, novos operadores 

que podem ser injetados em tempo de execução. 
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Figura 19 - Diagrama de classe da arquitetura base 

4.4.1.1. Arquitetura base – O indivíduo 

 

 O indivíduo, ou cromossomo, é o principal elemento a ser implementado pela 

solução. Além de ser o ponto central do modelo, todas as implementações dos demais 

componentes estarão diretamente acopladas ao indivíduo.  

 Apesar do papel crítico do indivíduo na implementação da arquitetura base, esta não 

define nenhuma característica dele pois estas características são naturalmente dependentes 

do domínio do problema. 
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 A interface IIndividual, que caracteriza um indivíduo, define apenas que a 

implementação do indivíduo seja capaz de calcular o seu fitness. O modo de cálculo, no 

entanto, depende das características do indivíduo, não sendo responsabilidade da 

arquitetura base defini-lo. 

 Buscando manter o baixo acoplamento visado pela arquitetura proposta, é 

importante que as implementações de IIndividual não dependam de outros componentes da 

arquitetura base. 

 

4.4.1.2. Arquitetura base – Geração da população inicial 

 

 De acordo com o domínio do problema a ser tratado, diferentes abordagens para a 

geração da população inicial podem ser utilizadas. Através da arquitetura base 

implementada, a alteração dessas abordagens é facilitada, sendo necessária apenas uma 

nova implementação da interface IPopulationInitializer de acordo com o método desejado, 

podendo ser configurado na inicialização do algoritmo. 

 O método mais usado para a inicialização da população de um algoritmo genético é 

a geração aleatória dos indivíduos (CONCILIO apud BORGES, 2003), entretanto diversos 

trabalhos ressaltam os benefícios populações iniciais previamente refinadas, como bases 

históricas, algoritmos determinísticos, etc. (LOBO, 2005), (GOLDBERG apud KRUEGER, 

2004). 

 Tendo em vista que a geração da população inicial é diretamente dependente da 

modelagem do indivíduo e do conhecimento dos valores válidos para cada característica 

dele, consideramos que não seria de utilidade significativa incorporar implementações 

genéricas de geração da população inicial à arquitetura base. 

4.4.1.3. Arquitetura base – Critério de parada 

 

 A utilização da arquitetura base oferece o desacoplamento do componente 

responsável por definir os critérios de parada o algoritmo desenvolvido sem estabelecer os 

critérios de parada a serem aplicados. 

 A arquitetura base oferece os insumos necessários para se avaliar de forma genérica 

critérios de parada básicos, como quantidade máxima de gerações e fitness objetivo, 

entretanto reservamos como sugestão de trabalho futuro uma implementação genérica da 
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avaliação destes critérios, assim como outros critérios de aplicação comum, como tempo de 

execução e estabilização do fitness. 

4.4.1.4. Arquitetura base – Operador de seleção 

 

 Por não estabelecer dependências com quaisquer métodos específicos de seleção, a 

arquitetura base facilita a adoção de diferentes abordagens sem impactar os demais 

componentes.  

 Tipicamente os operadores de seleção se baseiam no fitness para escolher os 

indivíduos que participarão da criação da geração seguinte. Enquanto o método utilizado 

para a seleção deve ser criteriosamente escolhido para cada solução - pois o benefício 

resultante dependerá da necessidade de controlar a velocidade da convergência e evitar 

mínimos locais – a implementação dos métodos mais comuns de seleção pode ser 

desenvolvida de forma genérica. Tendo em vista essa possibilidade, sugerimos esta 

implementação em trabalhos futuros. 

4.4.1.5. Arquitetura base – Operador de elitismo 

 

 Foi implementado um operador de elitismo genérico que atende cromossomos cujos 

tipos das propriedades têm passagem por valor, e não por referência. Identificamos como 

melhoria futura da arquitetura, o amadurecimento da implementação padrão do operador de 

elitismo para que a clonagem dos indivíduos não comprometa o isolamento dos objetos 

entre as gerações do algoritmo genético. Tal melhoria permitiria que a maioria dos 

algoritmos genéticos utilizasse a implementação base visto que a literatura praticamente não 

apresenta variações de operadores de elitismo. 

 Seguindo a orientação de design já aplicada aos outros componentes, o operador de 

elitismo, caracterizado pela implementação da interface IElitismOperator, apresenta baixo 

acoplamento aos demais componentes, não sendo necessário a nenhum outro e 

dependendo apenas da população e do indivíduo. 
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4.4.1.6. Arquitetura base – Operador de mutação 

 

 A literatura cita uma grande variedade de tipos de operadores de mutação, 

tipicamente dependentes do domínio ao qual se aplicam no que se refere à forma de 

implementação e ao desempenho. 

 A arquitetura base permite a utilização de nenhum, um ou inúmeros operadores de 

mutação, cada qual a sua probabilidade de ocorrência, ficando a critério da implementação 

de IGeneticAlgorithm a decisão de permitir a utilização de apenas um dos operadores ou de 

tantos quantos forem sorteados, sobre determinado indivíduo. 

 Um dos pontos positivos desta arquitetura é a possibilidade de combinar diferentes 

operadores e probabilidades durante o processo de calibragem do algoritmo genético. Além 

disso, com o uso de apenas alguns operadores de mutação é possível avaliar a 

necessidade de novos operadores. Porém, é importante salientar que é necessário que ao 

menos um operador de mutação esteja disponível para que o algoritmo possa ser 

caracterizado como genético. 

 Também implementado visando o desacoplamento, a interface dos operadores de 

mutação, IMutationOperator, depende apenas do indivíduo, sendo agregada apenas pela 

IGeneticAlgorithm. 

 

4.4.1.7. Arquitetura base – Operador de crossover 

 

 A literatura apresenta uma grande variedade de tipos de operadores de crossover, 

assim como ocorre com os operadores de mutação. Enquanto os conceitos destes 

operadores podem ser aplicados a diferentes domínios, suas implementações são 

dependentes da modelagem do indivíduo. 

 À exemplo dos operadores de mutação, a IGeneticAlgorithm pode receber vários 

operadores de crossover, cada um com uma probabilidade de ocorrência. No entanto, para 

que o algoritmo seja caracterizado como genético, é necessário que ao menos um operador 

de crossover esteja disponível. Através do uso de mais de um tipo de crossover, é possível 

beneficiar diferentes aspectos dos indivíduos nos cruzamentos, entretanto, tipicamente 

somente um dos operadores de crossover serão utilizados em cada cruzamento. 
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 Aplicam-se aos operadores de crossover os mesmos benefícios que já foram 

apontados para os operadores de mutação, no que diz respeito tanto à possibilidade de 

avaliar o impacto do uso de um subgrupo dos operadores de crossover para identificar a 

necessidade de novos operadores quanto à possibilidade de testar diferentes probabilidades 

de ocorrências durante o processo de calibragem. 

 

4.4.2. Validação da arquitetura base 

 Como prova de conceito para o modelo arquitetural desenvolvido, foi implementada 

uma solução para um problema matemático de otimização, a função Rastrigin, Figura 20. 

Utilizando como base os contratos estipulados pelas interfaces do modelo apresentado 

acima, temos as classes apresentadas na Figura 21, que representam o mínimo de 

desenvolvimento necessário para apresentar uma solução para a função Rastrigin. 

 A função Rastrigin, como mencionado por (CARVALHO, 2008), é frequentemente 

utilizada para testar novos algoritmos, sendo aplicada como função de apoio por diversos 

autores. (BAJPAI, 2010), (CARVALHO, 2008), (BÄCK, 1992). Não é o objetivo do atual 

trabalho explorar as características ou resultados da funçao Rastrigin. Tão pouco 

pretendemos avaliar a qualidade do algoritmo implementado. O único propósito da sua 

utilização é validar a compatibilidade da arquitetura base com um problema cujo domínio é 

completamente distinto do domínio de timetable, principal foco deste trabalho. Desta forma, 

pretendemos demonstrar o potencial de utilização da arquitetura sugerida em uma ampla 

gama de problemas. 

 

 

Onde: 

 
 

 
 

Tem seu mínimo global em  onde . 

Figura 20 - Função Rastrigin 



51 
 

 

 

Figura 21 - Diagrama de classe da solução de Rastrigin 
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4.4.3. Aplicação da arquitetura base 

 

 O diagrama da Figura 22 apresenta as classes desenvolvidas para a solução, onde, 

orientado pelas interfaces do modelo base, são implementadas classes que adicionam os 

componentes necessários para o funcionamento do algoritmo genético proposto.  

 

 

Figura 22 - Diagrama de classe da solução de timetable 

 Tendo em vista o alto custo computacional associado ao uso de algoritmos genéticos  

(LOBO, 2005) e a atual disponibilidade de computadores com múltiplos núcleos de 

processamento, a implementação da arquitetura base para timetable foi concebida de forma 

a permitir a aplicação de processamento paralelo nas seguintes estruturas: 

 Aplicação dos operadores genéticos para a geração dos indivíduos; 

 Cálculo do fitness de cada indivíduo; 

 Cálculo do fitness de cada usuário (fitness horizontal); 
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 Cálculo do fitness de cada timeslot (fitness vertical); 

 Apesar da possibilidade aplicação de paralelismo em todas estas estruturas, foi 

possível identificar, no que se refere ao tempo de execução, que no ambiente utilizado para 

testes e com as configurações atuais os benefícios do uso de paralelismo só foram 

perceptíveis para as duas primeiras estruturas.  

4.5. Parâmetros e configurações 

 

 As configurações do modelo se baseiam em duas classes principais, como mostra a 

Figura 23. A primeira, TimetableAlgorithmArgs, faz parte da implementação de 

TimetableAlgorithm e dessa forma, é criada em tempo de execução, tendo suas 

propriedades definidas no momento da sua criação. É responsável por armazenar os 

métodos de inicialização da população, critérios de parada, operadores genéticos, etc., 

injetando essas propriedades, em seguida, nas respectivas propriedades de 

TimetableAlgorithm.  

 A segunda, GeneticAlgorithmParameter, parte de TimetableAlgorithmArgs, define 

configurações importantes sobre o domínio do problema, como o comprimento do intervalo 

de tempo, tamanho máximo da população e fator de elitismo, Além de centralizar a definição 

de todos os parâmetros de probabilidade dos operadores.  

 Os detalhes destas classes serão apresentados nas seções a seguir. 

 

Figura 23 - Diagrama das classes de configuração do timetable 

 

4.5.1. TimetableAlgorithmArgs - Centralização das implementações dos 

componentes do algoritmo 
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 Implementado para centralizar as implementações de cada um dos componentes do 

algoritmo, TimetableAlgorithmArgs contem as propriedades a seguir: 

 PopulationInitializer - Identifica o método utilizado para a inicialização da população, 

através da instancia de uma classe que implemente a interface IPopulationInitializer. 

 SelectionOperator - Identifica o método utilizado como operador de seleção, 

implementado através de uma classe que siga a interface ISelectionOperator e deve ser 

escolhido através da propriedade SelectionOperatorEnum da 

GeneticAlgorithmParameter. 

 StoppingCriteria - Propriedade que define como os critérios de parada serão avaliados 

pelo algoritmo. É criado a partir de uma classe que implemente a interface 

IStoppingCriteria e segue os valores definidos nas propriedades de StoppingCriterion da 

GeneticAlgorithmParameter. 

 ElitismOperator - Define o método utilizado como operador de elitismo. Esse método 

deve ser descrito como uma implementação da interface IElitismOperator e utiliza o 

parâmetro . 

 CrossoverOperators - Lista de operadores de crossover que participarão dos processos 

de criação das gerações. Cada um tem sua própria probabilidade definida através do 

seu construtor. Diferentes operadores de crossover podem desenvolvidos através de 

classes que implementem a interface ICrossoverOperators. 

 MutationOperators - Lista de operadores de mutação que poderão ser aplicados aos 

indivíduos em cada geração do algoritmo. Como os operadores de crossover, cada 

operador de mutação tem sua própria probabilidade definida através do seu construtor. 

Diferentes métodos de mutação podem ser criados através da implementação de 

classes que sigam as definições da interface IMutationOperators. 

 Parameters - Instância de GeneticAlgorithmParameters, armazena as configurações do 

domínio do problema descritas na seção a seguir. 

 

 

4.5.2. GeneticAlgorithmParameters - Parâmetros do domínio e componentes. 

 

 Desenvolvido como parte de TimetableAlgorithmArgs, permite múltiplas execuções 

do algoritmo genético com as mesmas configurações do domínio e parâmetros para os 

componentes, possibilitando analises através da comparação de resultados dessas 

execuções, Além de facilitar a etapa de calibragem dos parâmetros. 

GeneticAlgorithmParameters possui as seguintes propriedades. 
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 TimeSlotLength - Define o comprimento do intervalo de tempo mínimo utilizado pelo 

timetable. 

 MaxPopulationSize - Define o tamanho máximo da população de cada geração. 

 ElitismFactor - Fator de atuação do operador de elitismo, ou seja, valor que define qual 

porcentagem da população atual será transportada para a próxima geração através do 

operador de elitismo. 

 SelectionOperatorEnum - Define qual o operador de seleção que será utilizado. 

 StoppingCriterion - Instância da classe StoppingCriterion, cujas propriedades definem 

quais serão os critérios considerados na implementação do componente de avaliação 

dos critérios de parada. 

 FitnessPartWeight - Define, para cada parte do fitness, qual o peso utilizado na sua 

avaliação. Através desse peso, pode-se estipular qual o impacto que cada parte do 

fitness terá no resultado final. As partes do fitness estão detalhadas na seção 4.12 - 

Cálculo do fitness.  

 ProbabilityByOperator- Define, por operador, qual a probabilidade que será utilizada. 

Através dessa propriedade, o processo de calibragem fica bastante facilitado devido à 

centralização de todas as probabilidades. Meios que facilitem o processo de calibragem 

são importantes devido ao tamanho do cromossomo utilizado. 

 

Operadores Genéticos 
Exemplo de 

Probabilidade (0,0 a 1,0) 
Descrição 

OnePointUserCrossoverOperator 1 

Cruzamento de um ponto a nível de 

usuários - Horizontal 

JobScaleMutationOperator 0,2 Mutação em escalas de trabalho 

ProductionUndersizingGuidedMutationO

perator 0,1 

Mutação guiada para a parte do fitness de 

Subalocação 

ProductionOversizingGuidedMutationOp

erator 0,1 

Mutação guiada para a parte do fitness de 

Sobrealocação 

Tabela 1 - Probabilidades por operador genético 

 

 Forecast – Representado por uma matriz de demanda por período, é o principal insumo 

recebido como parâmetro de entrada. Sua origem, formato e características serão 

apresentados na seção 4.6. 
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4.6. Estimativa de demanda e limitações de recursos 

 

 Um dos objetivos principais de uma solução de timetabling é o atendimento da 

demanda de trabalho considerando determinadas limitações de recursos. Não é intenção 

deste trabalho discutir as técnicas que podem ser utilizadas para estimar a demanda de uma 

empresa, a produtividade dos funcionários ou as limitações de recursos. No entanto, é de 

importância estratégica para uma solução de timetabling que estes aspectos do 

planejamento sejam considerados. Como exemplo, observamos que algumas empresas que 

disponibilizam refeitório nas suas instalações consideram a capacidade de atendimento dos 

refeitórios durante o processo de planejamento dos intervalos de descanso e refeição. 

 Neste trabalho, a demanda estimada e outras restrições de recursos foram definidas 

através da classe Forecast que quantifica, para cada intervalo de tempo (timeslot), os 

seguintes itens: 

 ProductionDemand – Representa a demanda estimada, medida em quantidade de 

funcionários necessários para atendê-la. Uma sugestão de trabalho futuro é a utilização 

de métricas de produtividade por funcionário. Desconsiderando a complexidade da 

medição da produtividade em si, uma vez que esta tenha sido calculada, sua utilização 

requer uma pequena alteração no cálculo do fitness vertical e a conversão da unidade 

de medida utilizada na estimativa de demanda. 

 RestaurantCapacity – Define quantos funcionários podem ser atendidos pelo refeitório. 

 PeopleIncommingThroughput – Define a capacidade de entrada de funcionários das 

instalações da organização. 

 PeopleDepartureThroughput – Define a capacidade de saída de funcionários das 

instalações da organização. 

 AvaliableWorkStations – Define a quantidade de posições de trabalho disponíveis. 

  

 A definição das restrições acima por timeslot visa facilitar a utilização do algoritmo 

proposto em cenários não triviais onde a demanda de trabalho e a disponibilidade de 

recursos podem variar em um curto espaço de tempo. Exemplos simples seriam a 

manutenção de um elevador que dá acesso ao ambiente de trabalho ou a manutenção de 

equipamentos necessários à atividade exercida pelos funcionários. O trabalho de  

(BOUZADA & SALIBY, 2009) ressalta que o bloco básico de planejamento em callcenters é 

de trinta minutos. 
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 As informações básicas dos funcionários estão na classe UserInfo que, além de 

fornecer a identificação do funcionário, possui uma propriedade de tipo 

UserPreferencesAndSettings, que define para cada dia da semana as escalas de trabalho 

planejáveis e os períodos de preferência e disponibilidade para trabalho. Ao associar essas 

informações a cada funcionário, o modelo permite a busca por soluções que atendam tanto 

às necessidades da organização quanto as necessidades e preferências individuais dos 

funcionários. 

 

4.7. Geração da população inicial 

 

 A população inicial foi gerada a partir da escolha aleatória da escala de trabalho de 

cada jornada para cada usuário, sendo que estes usuários foram previamente cadastrados 

como usuários elegíveis ao planejamento. 

 Através da geração aleatória da população inicial, é possível explorar um espaço de 

pesquisa amplo, reduzindo as chances de limitar prematuramente a execução à uma região 

de mínimo local. Esta estratégia dispensa a utilização de dados históricos e/ou outras 

técnicas complexas de geração de timetable. 

 Conforme relatado em (DORNBERGER, FREY, & SCHMID, 2007), a utilização de 

algoritmos genéticos pode ter como objetivo a otimização de uma solução gerada por outra 

técnica. Um método viável para essa integração é utilização dessa solução como população 

inicial do algoritmo genético.  
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4.8. Critérios de parada 

 

 A partir da avaliação dos critérios definidos na classe StoppingCriterion pelo 

componente TimetableStoppingCriteria, implementação da interface IStoppingCriteria, 

verifica o número máximo de gerações e se o melhor indivíduo encontrado em determinada 

geração atingiu o fitness objetivo. 

4.9. Elitismo 

 

 Utilizando a propriedade ElitismFactor, o componente de elitismo representado pela 

classe TimetableElitismOperator que implementa a interface IElitismOperator, transfere a 

porcentagem da população anterior definida pelo fator de elitismo para a próxima geração. 

 

4.10. Seleção 

 

 Através da classe RouletteSelectionOperator, implementação da interface 

ISelectionOperator, é utilizado uma roleta viciada operador de seleção. Esse operador é 

parte importante dos métodos de aplicação dos operadores genéticos, mais exatamente na 

escolha dos pais que participarão do operador de crossover. 

 A utilização de diferentes operadores de seleção, que aumentem ou diminuam a 

pressão seletiva ou ainda que distribuam as chances por faixas de valores de fitness, 

precisa ter seu efeito avaliado sobre este algoritmo e, portanto destacamos como trabalhos 

futuros a importância destas implementações.  

4.11. Operadores genéticos 

 

 Em virtude da complexidade do cromossomo e da variedade de critérios de avaliação 

da qualidade do timetable, se faz necessária a implementação de operadores genéticos 

projetados para afetar os genótipos críticos para cada parte da função fitness. Dessa forma 

é possível ajustar de forma mais precisa os parâmetros de incidência de cada operador de 

modo a enriquecer a dinâmica de evolução da população e explorar a variabilidade dos 

indivíduos, um dos pilares da abordagem de algoritmos genéticos. 
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 No estágio atual da implementação, foram desenvolvidos dois operadores principais 

baseados nos conceitos clássicos de mutação e crossover e dois operadores de mutação 

guiada que serão detalhados a seguir. 

 

Figura 24 - Diagrama de classe dos operadores genéticos para timetable 

 

4.11.1. Operadores genéticos - Crossover 

 

 Foi utilizado o conceito clássico de crossover com um ponto de corte na visão 

horizontal do cromossomo, ou seja, segmentando a lista de usuários em duas partes e 

formando o filho a partir do primeiro segmento do pai e do segundo segmento da mãe, como 

mostra a Figura 25. 
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Figura 25 - Processo de crossover de um ponto em funcionários 

  

 O processo de cruzamento é dividido em duas fases. Na primeira, os funcionários e 

jornadas dos pais são transmitidos ao filho, formando a parte do cromossomo necessária 

para a visão horizontal (User, Journey e JobScale). Na segunda fase, o filho reconstrói os 

elementos que compõe a visão vertical do cromossomo (TimeSlot e Allocation) com base 

nas informações da visão horizontal, concluindo a formação do novo indivíduo. 

 

4.11.2. Operadores genéticos - Mutação 

 

 Foi implementado o operador de mutação JobScaleMutationOperator onde, para 

cada jornada de cada funcionário existe uma probabilidade do operador atribuir uma nova 
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escala. Esta nova escala é sorteada aleatoriamente dentre as escalas válidas do dia de 

semana afetado para o funcionário em questão.  

 

4.11.3. Operadores genéticos – Mutação guiada 

 

 Devido à grande complexidade do indivíduo e à amplitude do espaço de pesquisa, 

que geram uma maior dificuldade para que a convergência da população ocorra em um 

tempo aceitável, foram concebidos dois operadores de mutação guiada que analisam o 

cromossomo em busca das regiões ofensoras à determinada parte do fitness e utilizam 

heurísticas específicas ao critério de qualidade avaliado para gerar mutações que impactem 

positivamente àquela parte do fitness. 

 O primeiro operador, ProductiveCapacityUndersizingGuidedMutationOperator, tem 

como objetivo gerar mutações que beneficiem a parte do fitness relacionada à subalocação 

de capacidade produtiva. Para tanto, o cromossomo é avaliado em busca dos dias com 

maior subalocação, selecionando uma porcentagem destes dias. Para cada dia selecionado, 

novas escalas são atribuídas a uma porcentagem das suas jornadas. A nova escala é 

selecionada através de uma roleta viciada que concede maior chance às escalas que 

interceptam os timeslots com maior penalidade na parte do fitness em foco. 

 O segundo operador, ProductiveCapacityOversizingGuidedMutationOperator, tem 

seu funcionamento análogo ao primeiro porém focando em mutações que beneficiem a 

parte do fitness relacionada à sobrealocação de capacidade produtiva. A implementação 

que acompanha este trabalho não inclui uma versão estável do segundo operador e 

reservamos sua implementação como sugestão para trabalhos futuros. 

 

4.12. Cálculo do fitness 

 

 As partes do fitness, criadas a partir dos critérios de qualidade do timetable 

detalhados na sessão 4.2, estão listadas na Tabela 2 - Partes do Fitness. 

 

FitnessPart Descrição Visão 

IntervalBetweenJourneys Distância entre as jornadas Horizontal 

WeeklyRestBreakExistence Existência de DSR (Descanso Semanal Remunerado) Horizontal 



62 
 

WorkTimeRangeAvailability Período com disponibilidade para trabalho Horizontal 

WorkTimeRangePreference Período preferencial de trabalho Horizontal 

PeopleThroughput Vazão de pessoas (Elevadores e catracas) Vertical 

ProductiveCapacityOversizing Sobrealocação de capacidade produtiva Vertical 

ProductiveCapacityUndersizing Subalocação de capacidade produtiva Vertical 

RestaurantCapacity Capacidade do refeitório Vertical 

WorkStationAvailability Disponibilidade de PAs (Estações de trabalho) Vertical 

Tabela 2 - Partes do Fitness 

 Cada parte do fitness é multiplicada pelo seu peso associado, configurado através da 

propriedade FitnessPartWeight da classe de configuração GeneticAlgorithmParameters. 

Diferentes pesos permitem um ajuste mais apurado sobre exatamente que partes do fitness 

devem ser mais ou menos consideradas na avaliação final de determinado indivíduo. 

 O fitness final é calculado a partir da soma de todas as partes do fitness 

multiplicadas pelos seus respectivos pesos. 

 Para cada parte do fitness, há um componente que realiza o cálculo com base na 

avaliação das características do indivíduo quanto a determinado critério de qualidade. Os 

procedimentos de cálculo de cada parte do fitness estão detalhados nas seções a seguir. 

4.12.1. Fitness - Distância entre as jornadas 

 

 Para cada usuário do timetable, é avaliada a "distância" entre suas jornadas 

adjacentes. De acordo com a (CLT, 2012), as distâncias entre as jornadas de trabalho dos 

funcionários não podem ser menores que 11 horas, sendo que as circunstâncias da não 

obediência ou outras características inerentes a essa regra não fazem parte deste trabalho. 

 Durante a avaliação, ao ser identificado um intervalo menor que 11 horas, é atribuída 

a penalidade de 1 ponto para cada intervalo mínimo de tempo (timeslot) que não respeitou 

este limite. O resultado é então multiplicado pelo peso atribuído a essa parte do fitness. A 

Figura 26 apresenta um exemplo deste cálculo. 
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Figura 26 - Fitness - Exemplo de cálculo da distância entre jornadas 

 

4.12.2. Fitness - Existência de DSR 

 

 Para cada usuário do timetable, é avaliada a existência de agendamentos de DSR 

(Descanso Semanal Remunerado). De acordo com a (CLT, 2012), para o planejamento 

semanal de um funcionário, é obrigatória a existência de pelo menos um agendamento de 

DSR, salvo exceções que não fazem parte do escopo deste trabalho.  

 Para cada usuário do indivíduo, todo o planejamento de suas semanas é avaliado 

quanto à existência ou não de agendamentos de DSR. Cada semana em que não houver 

um agendamento de DSR receberá uma penalidade de 1 ponto. O resultado é então 

multiplicado pelo peso atribuído a essa parte do fitness. 

4.12.3. Fitness - Período com disponibilidade para trabalho  

 

 Para cada usuário, é definido um período de disponibilidade de trabalho, onde 

através deste, o usuário define períodos do dia em que existe a possibilidade de ser alocado 

para trabalhar. 

 Serão avaliadas cada jornada de todos os usuários, comparando o período alocado 

de trabalho pelo algoritmo com o período de disponibilidade de trabalho definido pelo 

usuário. Para cada espaço mínimo de tempo (timeslot) cuja alocação seja escala de 

trabalho e que não coincida com o período de disponibilidade informado pelo funcionário, 
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será considerado como um ponto de penalidade. A soma total dos pontos de penalidade de 

todos os usuários será multiplicada pelo peso associado a esse critério e tem-se então a 

parte do fitness que corresponde à avaliação do período com disponibilidade para trabalho. 

A Figura 27 demonstra essas características. 

 

Figura 27 - Fitness - Exemplo de cálculo do periodo de disponibilidade para trabalho 

 

4.12.4. Fitness - Período preferencial de trabalho  

 

 Complementar a avaliação feita como período com disponibilidade para trabalho, a 

avaliação do período preferencial de trabalho possui as mesmas características, entretanto, 

utiliza o período que cada usuário julga ser mais adequado para trabalho. A Figura 28 

demonstra essas características.  
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Figura 28 - Fitness - Exemplo de cálculo do período de preferência para trabalho 

 

4.12.5. Fitness - Vazão de pessoas  

 

 De acordo com a alocação de entrada e saída de escalas de trabalho, existem picos 

na utilização dos mecanismos de auxilio (ex. elevadores) ou controle (ex. catracas de 

acesso) de entrada e saída dos funcionários dos seus locais de trabalho. A parte do fitness 

associada a essa característica do domínio é chamada de vazão de pessoas e tem o 

objetivo de minimizar os impactos negativos que uma sobrecarga na utilização destes 

equipamentos poderia ocasionar, como por exemplo, filas excessivas e atrasos decorrentes 

dessas filas. 

 Utilizando as propriedades PeopleIncommingThroughput como parâmetro de limite 

de entrada de pessoas e PeopleDepartureThroughput como parâmetro de saída, ambas 

recebidas como insumo através da classe Forecast, é calculada a diferença, por timeslot, 

entre o total de pessoas com entrada ou saída de escala de trabalho com a respectiva 

propriedade de parâmetro. Esse o excesso, ou seja, a exata quantidade excedente de 

pessoas entrando ou saindo de suas escalas de trabalho é considerado como 1 ponto de 

penalidade, sendo o total multiplicado pelo peso associado a essa parte do fitness. 

 

4.12.6. Fitness - Capacidade do refeitório  
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 Complementar a avaliação feita como vazão de pessoas, a capacidade do refeitório 

também é avaliada, através da diferença entre a quantidade de pausas alocada para cada 

timeslot e o parâmetro RestaurantCapacity da classe Forecast.  

 A quantidade excedente de pausas alocadas quando comparado com a capacidade 

informada do refeitório é considerada como excedente, sendo também multiplicada pelo 

peso associado a essa parte do fitness. 

 

4.12.7. Fitness - Sobrealocação e subalocação de capacidade produtiva  

 

 Ainda através da classe Forecast na propriedade ProductionDemand, são definidas 

os valores referentes à demanda para cada timeslot. Esse valor de demanda é comparado à 

quantidade de usuários que possuem alocação de escala de trabalho para o timeslot 

associado e a diferença entre os valores é associada à sobrealocação, quando há mais 

usuários alocados do que demanda e subalocação quando existem menos usuários 

trabalhando do que o necessário para atendimento da demanda informada.  

 O valor da penalidade, quando excedente, é atribuído como penalidade de 

sobrealocação, e quando déficit é atribuído à penalidade de subalocação. Ambas as 

penalidades são multiplicadas pelos seus pesos associados.  

4.12.8. Fitness - Disponibilidade de estações de trabalho  

 

 O total de usuários alocados em escala de trabalho é comparado com o parâmetro 

AvaliableWorkStations da classe Forecast para cada timeslot, dessa forma, é possível 

identificar o número excedente de funcionários frente ao número total de estações de 

trabalho disponíveis. Esse número excedente é finalmente considerado como penalidade 

para a parte do fitness associada à disponibilidade de estações de trabalho e é também 

multiplicada pelo seu peso associado antes de compor o fitness total do indivíduo. 

 

4.13. Coleta de métricas de execução 

 

 Em decorrência da necessidade de identificar oportunidades de melhorias e validar 

os resultados obtidos pela execução do algoritmo, uma parte importante deste trabalho visa 
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à coleta de dados sobre detalhes da execução, gerando insumos para a análise dos 

resultados demonstrados na seção 5.  

 Com a complexidade associada ao domínio e ao indivíduo desenvolvido, existe a 

dificuldade em transformar os dados das execuções em informações de fato. Sendo que em 

cada uma das estruturas da execução, sejam elas as próprias execuções, suas gerações ou 

mesmo os indivíduos dessas gerações, todas possuem dados importantes para determinada 

análise o que gera uma complexidade elevada tanto na coleta e tratamento desses dados 

como para sua análise.  

 Para mitigar a complexidade associada à coleta, tratamento e análise desses dados, 

foram criadas três estruturas de auxílio, conforme a Figura 29, que serão detalhadas nas 

seções a seguir. 

 

Figura 29 - Diagrama de coleta de métricas de execução 
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4.13.1. Métricas de execução – Resultados por execução 

 O primeiro estágio de coleta de dados se dá a nível de execução, através das 

classes TimetableEvaluationResult e sua classe base, EvaluationResult. Neste estágio são 

coletados o momento da execução, o tempo total de execução, a quantidade de gerações 

necessárias para alcançar o critério de parada, os parâmetros e configurações utilizados 

pelo algoritmo na execução em questão, a melhor solução, representado pelo indivíduo com 

o menor valor para a função fitness e finalmente a coleção de resultados por cada geração 

criada. 

4.13.2. Métricas de execução – Resultados por geração 

 Para cada execução, são coletados dados relativos a cada geração criada. Entre os 

dados coletados neste nível, tem-se o número ordinal referente a esta geração, tempo total 

relativo ao seu processamento completo e a coleção de resultados por indivíduo referente à 

população desta geração. 

4.13.3. Métricas de execução – Resultados por indivíduo 

 O ultimo estágio de coleta de dados se concentra nos indivíduos associados a cada 

geração da execução. Para cada indivíduo são coletados os operadores que atuaram na 

sua criação, o valor de cada parte do seu fitness e os seus genitores. 

 A utilização dos dados coletados nos três estágios citados possibilita análises 

comuns como:  

 Relação entre o tempo de execução, diferentes configurações e qualidade do 

resultado. 

 A evolução do fitness total por geração. 

 A quantidade de gerações até a estagnação do fitness.  

 Além de análises menos usuais, utilizando o cruzamento de dados de todas as 

camadas, como: 

 A evolução de uma determinada parte do fitness através das gerações, o que 

permite identificar o grau de dificuldade para o completo atendimento de cada 

critério de qualidade e evidencia as necessidades de melhorias na aplicação dos 

operadores existentes ou até mesmo a criação de novos operadores.  

 A possibilidade de traçar a árvore genealógica do indivíduo além de quais 

operadores influenciaram a sua evolução. 
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5. Demonstração de resultados 

 

 Para formação do cenário de testes, a quantidade de funcionários, a distribuição de 

demandas, as opções de escala de trabalho para cada funcionário e a distribuição de 

horários de preferência e disponibilidade de trabalho foram escolhidas de forma a possibilitar 

a existência de soluções que atendam grande parte dos critérios, sem, no entanto, permitir 

uma solução que atenda todos os critérios simultaneamente. 

 Todas as execuções apresentadas nesta seção utilizam os valores de disponibilidade 

de recursos e estimativa de demanda apresentados na Figura 30 e na Figura 31. Além 

disso, todos os usuários têm a disposição, para todos os dias da semana, escalas de 

trabalho iniciadas a cada hora entre 00:00 e 20:00 horas com duração de quatro horas. 

 

Figura 30 – Valores de teste para estimativa de recursos e demanda 

 

Figura 31 - Valores de teste para distribuição de funcionários de acordo com horários de preferência e 

disponibilidade 

 

 Assim como os valores de teste já mencionados, foram fixados valores de teste para 

o peso de cada parte do fitness, conforme a Tabela 3. Os pesos foram balanceados de 

forma a salientar a influência da parte do fitness responsável por avaliar as subalocações de 
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funcionários frente à demanda. Vale ressaltar que os valores utilizados para estes pesos 

não foram validados em cenários reais, e tão pouco foi objetivo desde trabalho fazê-lo. 

FitnessPart 
Peso

s 

IntervalBetweenJourneys 100 

WeeklyRestBreakExistence 1000 

WorkTimeRangeAvailability 20 

WorkTimeRangePreference 5 

PeopleThroughput 50 

ProductiveCapacityOversizin

g 
50 

ProductiveCapacityUndersizi

ng 
200 

RestaurantCapacity 50 

WorkStationAvailability 1000 

Tabela 3 - Valores de teste para o peso de cada parte do fitness 

 Buscando reduzir o espaço de pesquisa de soluções para o cenário de teste, 

diminuindo o tempo de execução e obtendo melhores resultados, foram disponibilizadas 

apenas escalas de trabalho compatíveis com os períodos de disponibilidade para trabalho 

de cada funcionário. Por este motivo, não foram geradas penalidades referentes á avaliação 

do período de disponibilidade para trabalho (WorkTimeRangeAvailability). 

 Para efetuar a calibragem do algoritmo foram selecionadas algumas combinações de 

valores de parâmetros, conforme a Tabela 4.  

Combinação 
Nº de 

gerações 

Tamanho 

da 

população 

Probabilidade 

de mutação 

(%) 

Probabilidade 

de mutação 

guiada (%) 

Combinação 1 50 50 0,5 0 

Combinação 2 50 50 0,5 10 

Combinação 3 50 50 0,5 50 

Combinação 4 50 50 0,5 100 

Tabela 4 - Combinações de valores de parâmetros para o cenário de teste 

 Apesar da alta probabilidade de atuação do operador de mutação guiada, apenas 

10% das jornadas dos indivíduos afetados serão, de fato, alteradas. Isto porque, além da 

probabilidade de aplicação nos indivíduos, a atuação do operador se restringe a 20% das 

jornadas de 50% dos dias do timetable. Desta forma, apesar do operador ser aplicado em 

100% dos indivíduos da combinação 4, apenas 10% do total de jornadas de cada indivíduo 

serão modificados. 
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5.1. Avaliação das combinações de valores de parâmetros 

 

 Para avaliar sua qualidade, foram realizadas trinta execuções de cada combinação, 

permitindo amenizar, através da média das execuções, as oscilações de resultado naturais 

em algoritmos não determinísticos. A consolidação dos resultados dos testes é apresentada 

na Tabela 5 e será analisada a seguir. 

 

Combinação 
Nº de 

execuções 

Média do 

melhor 

fitness 

Média do valor 

percentual do 

fitness final 

Média da 

melhoria do 

fitness (%) 

Desvio 

padrão (%) 

Média da geração que 

resultou em 90% da 

melhoria 

Combinação 1 30 521809 78,89 21,11 5,35 19 

Combinação 2 30 513727 77,01 22,99 4,93 21 

Combinação 3 30 500924 75,42 24,58 4,62 23 

Combinação 4 30 492054 73,33 26,67 3,94 23 

Tabela 5 - Consolidação dos resultados das execuções de teste 

 

 Como pode ser observado na Figura 32, a média das execuções da combinação 4 

alcançou a melhoria mais significativa do fitness, 26,67%, além de apresentar a menor 

oscilação entre os fitness obtidos ao final de cada execução, com um desvio padrão de 

3,94%. Pode-se observar também uma melhora gradativa no fitness resultante, além da 

redução desvio padrão, de acordo com o aumento da probabilidade da utilização do 

operador de mutação guiado. 

 

 

Figura 32 - Melhoria do fitness (%) 
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 Os testes também demonstraram que as combinações que apresentam os melhores 

resultados estão associadas a velocidades de convergência mais lentas, como pode ser 

observado na Figura 33, sugerindo uma tendência de aumento da variabilidade genética 

entre os indivíduos nas combinações com maior probabilidade de atuação do operador de 

mutação guiado. 

 

 

Figura 33 - Número de gerações para alcançar 90% do fitness final 

 

 A partir das informações obtidas, foi possível identificar que a combinação 4 

apresentou o melhor resultado entre as combinações avaliadas. Para nos aprofundarmos na 

análise do funcionamento do algoritmo na próxima seção, selecionamos a execução 12, cuja 

melhoria do fitness mais se aproximou da média das execuções da combinação 4, 

apresentadas na Tabela 6.  

 

Combinação Nº da execução Melhor fitness Melhoria do fitness (%) 

4 20 438585 34,91 

4 3 474930 32,99 

4 11 476175 32,91 

4 4 481980 31,56 

4 13 468710 30,65 

4 5 471230 30,36 

4 9 490740 29,27 

4 15 471920 29,11 

4 19 482340 28,93 

4 27 489560 28,80 

1900ral 1900ral 1900ral 1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

1900ral

Número de gerações para alcançar 90% 
do fitness final
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4 23 477905 28,40 

4 26 466700 28,07 

4 17 478310 27,53 

4 30 476395 27,52 

4 12 484320 26,84 

4 22 504570 26,30 

4 21 497140 25,49 

4 29 510435 25,27 

4 6 513580 25,08 

4 28 494465 24,65 

4 16 473815 24,64 

4 24 491870 24,59 

4 10 505305 24,18 

4 1 508350 23,85 

4 18 508935 23,63 

4 2 490485 23,06 

4 14 504985 22,74 

4 7 518955 22,25 

4 8 555470 19,69 

4 25 553460 16,74 

Tabela 6 - Resultados das execuções da combinação 4 

 

5.2. Análise do resultado de uma execução 

 

 Nesta seção, será demonstrado com mais detalhes o funcionamento do algoritmo 

através da análise do resultado da execução 12, apresentada anteriormente na Tabela 6. A 

Figura 34 apresenta a evolução do melhor fitness e do fitness médio, assim como o desvio 

padrão do fitness ao longo das gerações da execução 12. 

 É possível observar que a melhoria do fitness ocorre com maior intensidade até 

aproximadamente a geração 25 e permanece praticamente estável até o final da execução. 

O mesmo comportamento foi observado em praticamente todas as execuções de todas as 

combinações testadas. O desvio padrão apresenta um leve declínio ao longo das gerações 

iniciais, tendo sua redução intensificada entre as gerações 23 e 27 e retornando a reduzir 

lentamente nas gerações finais. 
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Figura 34 - Evolução do fitness por geração 

 

 Na Figura 35 podemos observar que o peso atribuído à parte do fitness referente à 

subalocação de capacidade produtiva, em conjunto com a quantidade de ocorrências de 

penalidade deste critério, fez com que sua avaliação dominasse o fitness do indivíduo. 

 

 

Figura 35 - Partes do fitness do melhor indivíduo ao longo da execução 
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5.2.1. Análise das ocorrências de penalidade por parte do fitness 

 

 A Figura 36 mostra a evolução do número de ocorrências de penalidades por 

superação do limite de vazão de pessoas. Este critério recebeu peso 50, conforme a Tabela 

3, e teve uma quantidade de ocorrências bastante reduzida, o que implicou na baixa 

influência sobre o fitness observada na Figura 35. 

 Ainda conforme pode ser observado na Figura 36, o número médio de ocorrências foi 

reduzido até a geração 25 e voltou a aumentar nas gerações seguintes. O desvio padrão foi 

reduzido significativamente até aproximadamente a geração 25 e se manteve estável a 

partir de então. O número de ocorrências neste critério para o melhor indivíduo de cada 

geração apresentou uma pequena variação, se mantendo abaixo de 6 em praticamente toda 

a execução. 

 

 

Figura 36 - Ocorrências de penalidade referentes à vazão de pessoas 

 

 A evolução do número de ocorrências de penalidade na avaliação de disponibilidade 

de PAs (posições de atendimento), conforme a Figura 37, revela uma redução consistente 

ao longo da execução dos três aspectos analisados. Houve, no entanto, um crescimento 

inicial no número de ocorrências devido a forte influência de outras partes do fitness, em 

especial da avaliação do subdimensionamento da capacidade produtiva. Mesmo com o 

número de ocorrências muito reduzido em comparação com as demais partes do fitness, a 
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avaliação de disponibilidade de PAs manteve a sua participação no valor do fitness devido 

ao seu peso configurado em 1000, o maior valor dentre os pesos. 

 

 

Figura 37 - Ocorrências de penalidade referentes à disponibilidade de PAs 

 

 A Figura 38 apresenta o número de ocorrências de penalidade por subalocação de 

capacidade produtiva. Este critério obteve a maior participação na avaliação final do fitness 

devido ao número elevado de ocorrências e de peso. As reduções de aproximadamente 

15% da média e do melhor indivíduo na segunda geração, as mais expressivas dentre as 

partes do fitness, podem ser apontadas como reflexos de sua participação elevada no valor 

do fitness. 

 Assim como ocorreu em praticamente todas as partes do fitness, o número de 

ocorrências de penalidade deste critério no melhor indivíduo e na média, assim como o 

desvio padrão, foram significativamente reduzidos até a geração 25 e permaneceram 

estáveis a partir de então. E sendo esta a parte com maior participação na função fitness, 

sua estagnação precoce pode indicar que a execução do algoritmo fica restrita a uma região 

de mínimos locais. Por esse motivo, ressaltamos a importância da avaliação em trabalhos 

futuros de estratégias de fuga de mínimos locais para a obtenção de melhores resultados no 

algoritmo proposto nesse trabalho. 
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Figura 38 - Ocorrências de penalidade referentes à subalocação de capacidade produtiva 

 

 A Figura 39 apresenta a evolução do número de ocorrências de penalidade 

referentes à avaliação da sobrealocação de capacidade produtiva. As quantidades de 

penalidades médias e do melhor indivíduo, assim como o desvio padrão, reduziram até a 

geração 30, de maneira semelhante ao observado em outras partes do fitness. Porém, 

houve uma pequena elevação nas gerações seguintes. 

 

 

Figura 39 - Ocorrências de penalidade referentes à sobrealocação de capacidade produtiva 
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 A Figura 40 apresenta a contagem de ocorrências de penalidade na avaliação do 

período preferencial de trabalho. Devido ao baixo peso atribuído a este critério (Tabela 3) e 

estratégia citada anteriormente de disponibilizar apenas escalas compatíveis com o período 

de disponibilidade para trabalho de cada funcionário, esta parte da função fitness obteve 

uma participação muito pequena na avaliação do fitness final do indivíduo, apesar da 

quantidade elevada de ocorrências. 

 

 

Figura 40 - Ocorrências de penalidades referentes à avaliação do período preferencial de trabalho 

 

 Como mencionado no início da seção 5 a parte do fitness referente à avaliação do 

período de disponibilidade para trabalho não gerou ocorrências de penalidade pois todas as 

escalas disponibilizadas aos funcionários estão de acordo com este período. Além desta 

parte do fitness, as partes que avaliam a existência de DSR e a capacidade do refeitório não 

serão detalhadas, pois conforme citado na seção 4 a implementação das alocações de 

pausas e DSRs não foram finalizadas. 

 

5.2.2. Análise do atendimento da demanda de produção 

 

 O objetivo mais importante e também o mais difícil da geração do planejamento de 

jornadas de trabalho é o completo atendimento da demanda sem o desperdício de recursos.  
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 Nesta seção, será analisada a grade de horários resultante da execução do algoritmo 

sob o enfoque de atendimento a demanda. Para facilitar o entendimento do que é gerado 

como solução a partir da execução do algoritmo, a Tabela 7 apresenta as jornadas 

planejadas para os 12 primeiros funcionários envolvidos no cenário de teste. 

Funcionário Jornada 1 Jornada 2 Jornada 3 Jornada 4 Jornada 5 Jornada 6 Jornada 7 

User1 18:00 - 22:00 16:00 - 20:00 20:00 - 00:00 19:00 - 23:00 19:00 - 23:00 19:00 - 23:00 20:00 - 00:00 

User2 16:00 - 20:00 20:00 - 00:00 19:00 - 23:00 19:00 - 23:00 20:00 - 00:00 18:00 - 22:00 17:00 - 21:00 

User3 04:00 - 08:00 00:00 - 04:00 03:00 - 07:00 00:00 - 04:00 01:00 - 05:00 01:00 - 05:00 01:00 - 05:00 

User4 07:00 - 11:00 07:00 - 11:00 06:00 - 10:00 04:00 - 08:00 07:00 - 11:00 07:00 - 11:00 06:00 - 10:00 

User5 08:00 - 12:00 11:00 - 15:00 10:00 - 14:00 09:00 - 13:00 12:00 - 16:00 09:00 - 13:00 10:00 - 14:00 

User6 20:00 - 00:00 20:00 - 00:00 20:00 - 00:00 20:00 - 00:00 20:00 - 00:00 20:00 - 00:00 20:00 - 00:00 

User7 16:00 - 20:00 13:00 - 17:00 16:00 - 20:00 15:00 - 19:00 16:00 - 20:00 16:00 - 20:00 12:00 - 16:00 

User8 16:00 - 20:00 16:00 - 20:00 15:00 - 19:00 13:00 - 17:00 14:00 - 18:00 14:00 - 18:00 13:00 - 17:00 

User9 12:00 - 16:00 15:00 - 19:00 13:00 - 17:00 12:00 - 16:00 13:00 - 17:00 13:00 - 17:00 13:00 - 17:00 

User10 13:00 - 17:00 15:00 - 19:00 16:00 - 20:00 15:00 - 19:00 13:00 - 17:00 15:00 - 19:00 16:00 - 20:00 

User11 20:00 - 00:00 17:00 - 21:00 20:00 - 00:00 18:00 - 22:00 17:00 - 21:00 20:00 - 00:00 18:00 - 22:00 

User12 17:00 - 21:00 19:00 - 23:00 16:00 - 20:00 18:00 - 22:00 20:00 - 00:00 18:00 - 22:00 16:00 - 20:00 

Tabela 7 - Amostra das escalas de trabalho planejadas 

 

 A partir da consolidação da demanda e da alocação de capacidade produtiva do 

período de uma semana definido no teste, para a visão de 24 horas apresentada na Figura 

41, é possível visualizar facilmente em quais períodos o timetable atendeu completamente a 

demanda e em quais períodos houve sobrealocação ou subalocação de recursos.  

 

 

Figura 41 – Demanda de produção x Alocação 
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 Outra forma de analisar a qualidade do timetable no que diz respeito à coerência da 

distribuição de escalas frente à demanda é apresentada na Figura 42, a partir da diferença 

entre a demanda e a alocação de escalas de trabalho. De forma objetiva, o gráfico mostra a 

necessidade, por período, de contratação ou mesmo, de redistribuição de recursos. 

 

 

Figura 42 - Diferença entre a demanda e a alocação 
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6. Conclusões e trabalhos futuros 

 

6.1. Conclusões 

 

 Este trabalho apresentou a teoria a respeito de algoritmos genéticos e timetabling, 

parte importante do embasamento teórico necessário para a construção do algoritmo 

genético proposto e implementado como principal objetivo deste trabalho. A utilização de 

algoritmos genéticos possibilitou a resolução de problemas complexos sem a utilização de 

técnicas especificas do domínio abordado. No lugar destas, o algoritmo necessita apenas de 

meios para avaliar a qualidade das soluções obtidas. 

 Podemos concluir que a abordagem utilizando algoritmos genéticos oferece uma 

alternativa viável para solucionar problemas de timetabling em domínios complexos como o 

de planejamento de jornadas de trabalho aderentes à legislação trabalhista, às preferências 

dos funcionários e critérios de qualidade das organizações, como atendimento à demanda e 

às restrições de recursos. O uso de algoritmos genéticos em domínios complexos de 

timetabling também foi abordado nos trabalhos de (JÚNIOR, 2000) e (DORNBERGER, 

FREY, & SCHMID, 2007), tomados como principais referências neste trabalho. 

 Buscando simplificar o cálculo do fitness e facilitar a adição de novos critérios de 

avaliação da qualidade do timetable, o cálculo do fitness foi decomposto em partes 

independentes, permitindo ainda a construção de operadores guiados pelos valores das 

partes do fitness, o que foi demonstrado através da aplicação de um operador de mutação 

guiada. 

 A implementação do algoritmo genético apresentada neste trabalho demonstra a 

viabilidade da utilização de orientação a objetos e os benefícios práticos que a acompanham 

como maior manutenabilidade, desacoplamento de componentes, facilidade na adição e 

modificação de operadores genéticos e demais elementos e até mesmo na modificação das 

estruturas do cromossomo. Além disso, a arquitetura base proposta neste trabalho foi 

utilizada com sucesso na implementação de um algoritmo genético que possui um domínio 

completamente diferente, otimização da função Rastrigin, demonstrando a sua validade na 

construção de algoritmos genéticos em um conjunto amplo. 

 Apesar do resultado obtido neste trabalho confirmar a aplicabilidade da técnica, a 

implementação apresentada, no seu estado atual, requer melhorias de importância crítica 

para a sua utilização em cenários reais. Entre essas melhorias, podemos citar a finalização 
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da alocação de pausas e DSRs, entre outras que trataremos na seção 6.2. Tendo em vista 

os resultados obtidos e a escassez de publicações que solucionem problemas de 

timetabling para jornadas de trabalho utilizando algoritmos genéticos, esperamos que este 

trabalho auxilie novas iniciativas na área. 

 

6.2. Trabalhos futuros 

 

 Esta seção reúne as sugestões de melhorias e continuidade na busca por soluções 

para a automatização do planejamento de escalas de trabalho, muitas das quais já foram 

mencionadas nas seções referentes aos seus contextos ao longo do trabalho. 

 

 Para permitir a utilização do algoritmo implementado em cenários reais, é 

imprescindível a finalização da implementação das alocações de pausas e DSRs. 

Além disso, é possível trabalhar com uma fase de execução complementar, 

responsável por planejar alocações de hora-extra para os momentos que a demanda 

não foi completamente atendida. 

 

 Mecanismos que buscam a melhor solução com o menor número possível de 

recursos, baseados em pré-análise da demanda, para iniciar a resolução do 

problema com um conjunto mais reduzido possível de recursos, realizando correções 

dos elementos do conjunto ao longo das execuções. 

 

 Utilização de métricas de produtividade por funcionário permite um ajuste fino quanto 

à necessidade de recursos para atendimento da demanda. Devido à existência de 

inúmeras formas de se avaliar a produtividade e das diferenças de meios para 

obterem-se essas informações em cada ambiente organizacional, reforçamos que o 

cálculo em si se trata de um problema a parte do problema de timetabling. No 

entanto, uma vez que esta tenha sido calculada, sua utilização requer uma pequena 

alteração no cálculo do fitness vertical e a conversão da unidade de medida utilizada 

na estimativa de demanda. 

 

 A avaliação da utilização de diferentes operadores de seleção, que aumentem ou 

diminuam a pressão seletiva ou ainda que distribuam as chances por faixas de 
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valores de fitness. Operadores que utilizem somente a função fitness, podem ser 

implementados de forma genérica permitindo o reuso em diferentes domínios. 

 

 Métodos de parada podem ser implementados de forma genérica para os critérios 

mais comuns como número máximo de gerações, fitness objetivo, tempo de 

execução, estagnação do valor do fitness, etc. 

 

 Avaliação dos efeitos da utilização de novos operadores de mutação guiada, que 

auxiliem na obtenção de melhores soluções com foco nas restrições com maior 

dificuldade de serem atendidas. Também é possível sua utilização como gerador de 

variabilidade genética especifica para este critério, auxiliando na fuga de mínimos 

locais. 

 

 Avaliação dos efeitos do uso de técnicas e estratégias para permitir a fuga de 

eventuais mínimos locais atingidos.  

 

 Avaliação do uso de técnicas de calibragem confiáveis de parâmetros de algoritmos 

genéticos. 

 

 Acelerar a obtenção de melhores resultados através do uso de outras técnicas para 

geração da população inicial, como histórico de planejamento, planejamento manual, 

algoritmos determinísticos e não determinísticos. 

 

 Utilização de novos operadores de crossover, que possibilitem o cruzamento de 

diferentes genes do cromossomo. 

 

 Comparação do resultado encontrado neste trabalho com o obtido em outras 

técnicas de resolução de problemas de timetabling para jornadas de trabalho. 

 

 Considerar a dispersão dos intervalos dentro da jornada como um critério de 

qualidade a ser avaliado em uma nova parte do fitness. 
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8. Anexos 

8.1. Resultado completo da execução 12 da combinação 4 

 

Funcionário Jornada 1 Jornada 2 Jornada 3 Jornada 4 Jornada 5 Jornada 6 Jornada 7 

User1 18:00 - 22:00 16:00 - 20:00 20:00 - 00:00 19:00 - 23:00 19:00 - 23:00 19:00 - 23:00 20:00 - 00:00 

User2 16:00 - 20:00 20:00 - 00:00 19:00 - 23:00 19:00 - 23:00 20:00 - 00:00 18:00 - 22:00 17:00 - 21:00 

User3 04:00 - 08:00 00:00 - 04:00 03:00 - 07:00 00:00 - 04:00 01:00 - 05:00 01:00 - 05:00 01:00 - 05:00 

User4 07:00 - 11:00 07:00 - 11:00 06:00 - 10:00 04:00 - 08:00 07:00 - 11:00 07:00 - 11:00 06:00 - 10:00 

User5 08:00 - 12:00 11:00 - 15:00 10:00 - 14:00 09:00 - 13:00 12:00 - 16:00 09:00 - 13:00 10:00 - 14:00 

User6 20:00 - 00:00 20:00 - 00:00 20:00 - 00:00 20:00 - 00:00 20:00 - 00:00 20:00 - 00:00 20:00 - 00:00 

User7 16:00 - 20:00 13:00 - 17:00 16:00 - 20:00 15:00 - 19:00 16:00 - 20:00 16:00 - 20:00 12:00 - 16:00 

User8 16:00 - 20:00 16:00 - 20:00 15:00 - 19:00 13:00 - 17:00 14:00 - 18:00 14:00 - 18:00 13:00 - 17:00 

User9 12:00 - 16:00 15:00 - 19:00 13:00 - 17:00 12:00 - 16:00 13:00 - 17:00 13:00 - 17:00 13:00 - 17:00 

User10 13:00 - 17:00 15:00 - 19:00 16:00 - 20:00 15:00 - 19:00 13:00 - 17:00 15:00 - 19:00 16:00 - 20:00 

User11 20:00 - 00:00 17:00 - 21:00 20:00 - 00:00 18:00 - 22:00 17:00 - 21:00 20:00 - 00:00 18:00 - 22:00 

User12 17:00 - 21:00 19:00 - 23:00 16:00 - 20:00 18:00 - 22:00 20:00 - 00:00 18:00 - 22:00 16:00 - 20:00 

User13 17:00 - 21:00 19:00 - 23:00 18:00 - 22:00 19:00 - 23:00 19:00 - 23:00 16:00 - 20:00 19:00 - 23:00 

User14 18:00 - 22:00 20:00 - 00:00 20:00 - 00:00 16:00 - 20:00 16:00 - 20:00 17:00 - 21:00 18:00 - 22:00 

User15 02:00 - 06:00 00:00 - 04:00 00:00 - 04:00 02:00 - 06:00 01:00 - 05:00 00:00 - 04:00 04:00 - 08:00 

User16 07:00 - 11:00 07:00 - 11:00 07:00 - 11:00 05:00 - 09:00 06:00 - 10:00 08:00 - 12:00 07:00 - 11:00 

User17 08:00 - 12:00 08:00 - 12:00 11:00 - 15:00 10:00 - 14:00 12:00 - 16:00 08:00 - 12:00 08:00 - 12:00 

User18 20:00 - 00:00 20:00 - 00:00 20:00 - 00:00 20:00 - 00:00 20:00 - 00:00 20:00 - 00:00 20:00 - 00:00 

User19 13:00 - 17:00 12:00 - 16:00 14:00 - 18:00 12:00 - 16:00 14:00 - 18:00 16:00 - 20:00 15:00 - 19:00 

User20 14:00 - 18:00 12:00 - 16:00 16:00 - 20:00 15:00 - 19:00 13:00 - 17:00 13:00 - 17:00 14:00 - 18:00 

User21 12:00 - 16:00 15:00 - 19:00 14:00 - 18:00 12:00 - 16:00 13:00 - 17:00 12:00 - 16:00 13:00 - 17:00 

User22 13:00 - 17:00 12:00 - 16:00 14:00 - 18:00 16:00 - 20:00 16:00 - 20:00 13:00 - 17:00 12:00 - 16:00 

User23 17:00 - 21:00 19:00 - 23:00 18:00 - 22:00 17:00 - 21:00 18:00 - 22:00 19:00 - 23:00 17:00 - 21:00 

User24 16:00 - 20:00 17:00 - 21:00 17:00 - 21:00 18:00 - 22:00 16:00 - 20:00 16:00 - 20:00 20:00 - 00:00 

User25 19:00 - 23:00 17:00 - 21:00 17:00 - 21:00 16:00 - 20:00 18:00 - 22:00 20:00 - 00:00 16:00 - 20:00 

User26 20:00 - 00:00 20:00 - 00:00 19:00 - 23:00 16:00 - 20:00 18:00 - 22:00 17:00 - 21:00 19:00 - 23:00 

User27 01:00 - 05:00 03:00 - 07:00 00:00 - 04:00 02:00 - 06:00 02:00 - 06:00 03:00 - 07:00 00:00 - 04:00 

User28 05:00 - 09:00 07:00 - 11:00 08:00 - 12:00 08:00 - 12:00 08:00 - 12:00 04:00 - 08:00 04:00 - 08:00 

User29 09:00 - 13:00 09:00 - 13:00 11:00 - 15:00 08:00 - 12:00 12:00 - 16:00 11:00 - 15:00 11:00 - 15:00 

User30 20:00 - 00:00 20:00 - 00:00 20:00 - 00:00 20:00 - 00:00 20:00 - 00:00 20:00 - 00:00 20:00 - 00:00 

User31 14:00 - 18:00 14:00 - 18:00 12:00 - 16:00 15:00 - 19:00 12:00 - 16:00 15:00 - 19:00 13:00 - 17:00 

User32 14:00 - 18:00 15:00 - 19:00 15:00 - 19:00 14:00 - 18:00 15:00 - 19:00 16:00 - 20:00 16:00 - 20:00 

User33 12:00 - 16:00 12:00 - 16:00 15:00 - 19:00 13:00 - 17:00 12:00 - 16:00 14:00 - 18:00 14:00 - 18:00 

User34 14:00 - 18:00 16:00 - 20:00 12:00 - 16:00 14:00 - 18:00 15:00 - 19:00 12:00 - 16:00 12:00 - 16:00 

User35 17:00 - 21:00 17:00 - 21:00 18:00 - 22:00 17:00 - 21:00 16:00 - 20:00 20:00 - 00:00 20:00 - 00:00 

User36 17:00 - 21:00 19:00 - 23:00 16:00 - 20:00 19:00 - 23:00 18:00 - 22:00 20:00 - 00:00 19:00 - 23:00 

User37 19:00 - 23:00 20:00 - 00:00 19:00 - 23:00 16:00 - 20:00 20:00 - 00:00 20:00 - 00:00 16:00 - 20:00 

User38 17:00 - 21:00 16:00 - 20:00 19:00 - 23:00 17:00 - 21:00 17:00 - 21:00 16:00 - 20:00 17:00 - 21:00 

User39 01:00 - 05:00 02:00 - 06:00 04:00 - 08:00 00:00 - 04:00 00:00 - 04:00 01:00 - 05:00 03:00 - 07:00 
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User40 07:00 - 11:00 08:00 - 12:00 08:00 - 12:00 04:00 - 08:00 04:00 - 08:00 04:00 - 08:00 06:00 - 10:00 

User41 09:00 - 13:00 12:00 - 16:00 12:00 - 16:00 09:00 - 13:00 12:00 - 16:00 08:00 - 12:00 10:00 - 14:00 

User42 20:00 - 00:00 20:00 - 00:00 20:00 - 00:00 20:00 - 00:00 20:00 - 00:00 20:00 - 00:00 20:00 - 00:00 

User43 12:00 - 16:00 12:00 - 16:00 12:00 - 16:00 14:00 - 18:00 13:00 - 17:00 15:00 - 19:00 12:00 - 16:00 

User44 13:00 - 17:00 13:00 - 17:00 12:00 - 16:00 13:00 - 17:00 16:00 - 20:00 12:00 - 16:00 16:00 - 20:00 

User45 15:00 - 19:00 14:00 - 18:00 13:00 - 17:00 12:00 - 16:00 16:00 - 20:00 12:00 - 16:00 12:00 - 16:00 

User46 12:00 - 16:00 15:00 - 19:00 16:00 - 20:00 14:00 - 18:00 16:00 - 20:00 15:00 - 19:00 13:00 - 17:00 

User47 18:00 - 22:00 20:00 - 00:00 16:00 - 20:00 18:00 - 22:00 17:00 - 21:00 16:00 - 20:00 18:00 - 22:00 

User48 20:00 - 00:00 20:00 - 00:00 19:00 - 23:00 20:00 - 00:00 17:00 - 21:00 17:00 - 21:00 20:00 - 00:00 

User49 18:00 - 22:00 19:00 - 23:00 20:00 - 00:00 16:00 - 20:00 20:00 - 00:00 19:00 - 23:00 16:00 - 20:00 

User50 18:00 - 22:00 19:00 - 23:00 20:00 - 00:00 19:00 - 23:00 20:00 - 00:00 18:00 - 22:00 16:00 - 20:00 

User51 01:00 - 05:00 00:00 - 04:00 00:00 - 04:00 01:00 - 05:00 04:00 - 08:00 04:00 - 08:00 04:00 - 08:00 

User52 05:00 - 09:00 04:00 - 08:00 08:00 - 12:00 06:00 - 10:00 04:00 - 08:00 05:00 - 09:00 08:00 - 12:00 

User53 11:00 - 15:00 10:00 - 14:00 09:00 - 13:00 10:00 - 14:00 12:00 - 16:00 08:00 - 12:00 10:00 - 14:00 

User54 20:00 - 00:00 20:00 - 00:00 20:00 - 00:00 20:00 - 00:00 20:00 - 00:00 20:00 - 00:00 20:00 - 00:00 

User55 16:00 - 20:00 12:00 - 16:00 14:00 - 18:00 14:00 - 18:00 15:00 - 19:00 15:00 - 19:00 15:00 - 19:00 

User56 13:00 - 17:00 15:00 - 19:00 12:00 - 16:00 13:00 - 17:00 14:00 - 18:00 12:00 - 16:00 15:00 - 19:00 

User57 12:00 - 16:00 16:00 - 20:00 13:00 - 17:00 12:00 - 16:00 12:00 - 16:00 13:00 - 17:00 12:00 - 16:00 

User58 12:00 - 16:00 15:00 - 19:00 13:00 - 17:00 12:00 - 16:00 13:00 - 17:00 14:00 - 18:00 13:00 - 17:00 

User59 20:00 - 00:00 18:00 - 22:00 19:00 - 23:00 18:00 - 22:00 17:00 - 21:00 19:00 - 23:00 18:00 - 22:00 

User60 20:00 - 00:00 16:00 - 20:00 20:00 - 00:00 16:00 - 20:00 20:00 - 00:00 16:00 - 20:00 17:00 - 21:00 

Tabela 8 - Escalas de trabalho planejadas - Resultado completo da execução 12 da combinação 4 
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8.2. Tempo de cada execução de teste 

 

Combinação Número da execução Tempo de execução 

1 1 00:01:35:037 

1 2 00:01:32:950 

1 3 00:01:33:730 

1 4 00:01:35:463 

1 5 00:01:35:773 

1 6 00:01:33:870 

1 7 00:01:36:440 

1 8 00:01:36:990 

1 9 00:01:40:390 

1 10 00:01:36:513 

1 11 00:01:35:383 

1 12 00:01:39:483 

1 13 00:01:37:393 

1 14 00:01:35:733 

1 15 00:01:42:207 

1 16 00:01:43:050 

1 17 00:01:42:603 

1 18 00:01:44:043 

1 19 00:01:44:620 

1 20 00:01:43:500 

1 21 00:01:44:837 

1 22 00:01:39:657 

1 23 00:01:40:683 

1 24 00:01:40:597 

1 25 00:01:42:927 

1 26 00:01:41:333 

1 27 00:01:43:387 

1 28 00:01:43:603 

1 29 00:01:47:457 

1 30 00:01:45:540 

2 1 00:01:53:367 

2 2 00:01:52:943 

2 3 00:01:51:403 

2 4 00:01:51:037 

2 5 00:01:52:153 

2 6 00:01:54:560 

2 7 00:01:53:707 

2 8 00:01:53:960 

2 9 00:01:46:197 

2 10 00:01:49:997 

2 11 00:01:50:450 

2 12 00:01:55:223 

2 13 00:01:56:440 
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2 14 00:01:56:760 

2 15 00:01:55:400 

2 16 00:02:01:000 

2 17 00:01:57:543 

2 18 00:01:49:477 

2 19 00:01:52:230 

2 20 00:01:53:717 

2 21 00:01:52:717 

2 22 00:01:49:417 

2 23 00:01:51:157 

2 24 00:01:53:323 

2 25 00:01:52:250 

2 26 00:01:53:967 

2 27 00:01:52:147 

2 28 00:01:57:057 

2 29 00:01:55:243 

2 30 00:01:56:177 

3 1 00:02:21:920 

3 2 00:02:17:980 

3 3 00:02:11:470 

3 4 00:02:04:227 

3 5 00:02:09:597 

3 6 00:02:10:210 

3 7 00:02:14:503 

3 8 00:02:16:080 

3 9 00:02:11:527 

3 10 00:02:09:033 

3 11 00:02:17:823 

3 12 00:02:14:893 

3 13 00:02:22:183 

3 14 00:02:23:183 

3 15 00:02:14:010 

3 16 00:02:40:017 

3 17 00:02:29:680 

3 18 00:02:28:427 

3 19 00:02:27:933 

3 20 00:02:26:223 

3 21 00:02:23:077 

3 22 00:02:12:820 

3 23 00:02:08:883 

3 24 00:02:06:427 

3 25 00:02:18:747 

3 26 00:02:19:907 

3 27 00:02:20:470 

3 28 00:02:24:017 

3 29 00:02:21:180 

3 30 00:02:18:657 
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4 1 00:02:44:407 

4 2 00:02:37:933 

4 3 00:02:41:383 

4 4 00:02:46:250 

4 5 00:02:51:540 

4 6 00:02:49:110 

4 7 00:02:44:490 

4 8 00:02:44:170 

4 9 00:02:44:663 

4 10 00:02:31:027 

4 11 00:02:27:647 

4 12 00:02:30:223 

4 13 00:02:31:073 

4 14 00:02:31:443 

4 15 00:02:30:767 

4 16 00:02:37:980 

4 17 00:02:41:063 

4 18 00:02:39:427 

4 19 00:02:27:223 

4 20 00:02:26:437 

4 21 00:02:34:967 

4 22 00:02:34:890 

4 23 00:02:39:347 

4 24 00:02:30:907 

4 25 00:02:36:283 

4 26 00:02:31:800 

4 27 00:02:32:143 

4 28 00:02:27:917 

4 29 00:02:26:227 

4 30 00:02:27:960 

Tabela 9 - Tempo de cada execução de teste 
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Abstract - This paper presents a solution, based on genetic 

algorithm, to the problem of automatic generation of timetable of 

scale work for companies considering various criteria such as those 

observed in the availability and suitability of resources, labor law, 

employees personal preferences and distribution of labor demand 

over period. Were used as references to the needs of a call center 

company that needs to plan working hours in accordance with 

contractual requirements and the distribution of labor demand as 

well as possible given the above criteria. 

Keywords: Genetic algorithm; timetable; timetabling; 

scheduling; rostering. 

I.  INTRODUÇÃO 

A geração de grades de horário envolvendo centenas de 

empregados - respeitando suas particularidades e as 

necessidades da empresa - é uma tarefa que exige muito 

tempo, esforço e recursos, se executado manualmente, além de 

ser uma tarefa meticulosa e repetitiva [1] [2]. As soluções 

convencionais, baseadas em procedimentos manuais e 

algoritmos determinísticos, geram resultados ruins tanto 

economicamente quanto em relação ao bem estar dos 

funcionários que têm suas rotinas fortemente afetadas pelas 

grades de horários geradas [2]. Este tipo de problema é 

denominado na literatura como timetabling [3] [2] [4] [5] [6]. 

Tipicamente as empresas procuram grades de horários de 

escala trabalho que atendam da melhor forma possível 

critérios como disponibilidade e aptidão de recursos, 

legislação trabalhista, preferências pessoais dos funcionários e 

distribuição da demanda de trabalho ao longo de determinado 

período.  

Uma abordagem para solucionar este problema é a 

utilização de algoritmos genéticos (AG) - uma técnica de 

busca heurística inspirada nas teorias de evolução natural e 

genética respeitando restrições impostas ao algoritmo através 

do domínio do problema. A representação de um problema 

como um AG se dá pela definição de um cromossomo, que é 

uma sequência de caracteres que representam as características 

dos indivíduos. Sobre os cromossomos são aplicados 

operadores genéticos, que realizam o papel da evolução 

natural ao modificar e mesclar características de indivíduos 

diferentes. As restrições do problema são transformadas em 

funções de avaliação que medem o quão adaptados estão os 

indivíduos resultantes do processo evolutivo. 

 De acordo com diversos autores que abordaram o 

problema de timetabling, o uso de AG apresenta-se como uma 

das alternativas mais interessantes para buscar soluções ótimas 

ou quase ótimas em tempo viável [1] [7] [6] [8] [3]. 

A maioria dos trabalhos analisados é específica para 

timetabling de universidades e se dividem em problemas de 

grades de horários de cursos e de exames (provas). Os poucos 

trabalhos que abordaram o problema de timetabling para 

empresas não exploraram, ou exploraram parcialmente, 

aspectos como orientação a objetos, comparações de 

diferentes operadores genéticos, métodos utilizados na 

otimização dos parâmetros de configuração do AG. 

Apesar disso, estes trabalhos validam de forma 

complementar os aspectos que julgamos importantes ao 

elaborar uma solução robusta e efetiva para o problema de 

timetabling na alocação de tarefas para empregados em 

empresas. Esta alocação deve considerar as diferentes 

necessidades dos empregados e recursos disponíveis e critérios 

de qualidade de planejamento das jornadas de trabalho. Com 

isso, a motivação deste trabalho se apresenta na união entre os 

conceitos apresentados acima e aplicados por diversos autores, 

buscando uma abordagem flexível o bastante para poder ser 

aplicada em empresas com diferentes níveis de complexidade. 

A contribuição deste trabalho é o uso de algoritmos 

genéticos para solucionar problemas de timetabling em um 

domínio complexo, tal como um Call Center, considerando 

alocação de tarefa para os funcionários, recursos disponíveis 

(posições de atendimento) e o cumprimento de requisitos 

predeterminados. Nesta modelagem, as complexidades desta 

aplicação envolve o planejamento de jornadas de trabalho 

aderentes à legislação trabalhista, às preferências dos 

funcionários e critérios de qualidade das organizações, como 

atendimento à demanda e às restrições de recursos. Além 

disso, a implementação do algoritmo genético apresentada 

neste artigo foi baseada em orientação a objetos permitindo 

uma melhor manutenção de código, desacoplamento de 



92 
 

componentes, facilidade na adição e modificação de 

operadores  genéticos  e  demais  elementos  e  até  mesmo  na  

modificação  das  estruturas  do cromossomo. 

 

II.TRABALHOS RELACIONADOS 

Em [1] é descrita a aplicação de um AG como base para 

um módulo de otimização da alocação de recursos materiais e 

humanos em um sistema comercial [9] de planejamento para 

companhias ferroviárias. O uso do sistema se dá pela criação 

de serviços lógicos onde cada serviço é um conjunto de tarefas 

(viagens de trem) cada qual com estações de origem e destino 

predefinidas assim como os horários de partida e de chegada 

de cada viagem. 

Com o objetivo de propor uma solução para o problema de 

construção de um quadro de horários para as instituições de 

ensino, [7] utiliza a abordagem de AG. O problema consiste 

em fixar encontros entre professores e alunos, dentro de 

horários pré-estabelecidos, obedecendo a determinadas 

restrições especificadas por cada instituição. Além da alocação 

professor-aula, em [7] é proposto um controle da utilização de 

recursos que podem ser compartilhados entre as aulas. As 

aulas de uma instituição são o conjunto de reuniões entre 

professores e alunos num conjunto de períodos de tempo. 

Nestes períodos de tempo, os recursos disponíveis são 

limitados, e várias outras restrições podem ser adicionadas. 

Portanto, o problema da geração de grades horárias pode ser 

entendido como relações entre conjuntos de professores, 

disciplinas, alunos, períodos de tempo e recursos. Ainda nesta 

modelagem, estas relações podem ser alvo de uma serie de 

restrições, sendo que a combinação entre elas tende a gerar 

uma complexidade ainda maior ao problema. 

De acordo com [10], call centers são centros operacionais 

que se utilizam de tecnologias computacionais e 

telecomunicação para automatizar grandes volumes de 

diferentes atividades de atendimento remoto ao cliente e 

serviços telefônicos, tanto recebidos (inbound) como 

originados (outbound) pelo call center. 

O planejamento de jornadas de trabalho em contact centers 

foi abordado por [3], entretanto utilizando como método de 

busca uma abordagem de simulated annealing. O problema da 

previsão de demanda de um contact center foi trabalhado [10], 

entretanto o estudo não se estendeu ao problema de alocação 

de jornadas. Apesar da proposta apresentada neste artigo ser 

genérica o suficiente para aplicá-la em diferentes tipos de 

empresa, buscou-se evidenciar a aplicabilidade da solução em 

empresas complexas, tomando com exemplo o ambiente 

observado em contact centers. 

III.ALGORITMOS GENÉTICOS 

AG é um método utilizado para resolver problemas de 

otimização em cenários com ou sem restrições, e é baseado na 

seleção natural, processo que norteia a teoria da evolução 

biológica [11]. O algoritmo repetidamente modifica uma 

população de soluções individuais. Em cada passo o algoritmo 

seleciona indivíduos da através de um dado método de 

seleção, criado a partir do domínio do problema, que serão 

utilizados como pais para criação de filhos para uma próxima 

geração. Após algumas gerações a população evolui para uma 

solução ótima. 

Diferente da maioria dos algoritmos convencionais de 

otimização, que utilizam um único ponto no espaço de busca, 

os algoritmos genéticos exploram o espaço de busca utilizando 

diversos pontos, tendo a possibilidade de encontrar muitos 

pontos bons em paralelo diminuindo assim a probabilidade da 

busca ficar presa a ótimos locais [6]. Nos métodos 

convencionais, chamados ponto-a-ponto, existe a possibilidade 

do processo de busca ficar "preso" a máximos locais, sem 

considerar todo o espaço de busca. 

Algoritmos genéticos operam sobre uma população, 

evoluindo-a através de uma função de adaptação (fitness). Seu 

funcionamento ocorre através da geração da população inicial 

seguido dos processos de seleção, reprodução e mutação. 

Esses processos se repetem através das gerações até que algum 

critério de parada seja atingido, caracterizando o fim da 

evolução [12]. O funcionamento de um algoritmo genético 

pode ser compreendido analisando a Figura 1. 

  

 

Exemplo de funcionamento de um algoritmo genético [12] 

IV.TIMETABLING 

Segundo [4], timetabling é o procedimento de alocar 

atividades no tempo e no espaço respeitando diversas 

restrições e satisfazendo da melhor forma possível um 

conjunto de objetivos desejáveis. Uma restrição típica é que as 

atividades que compartilham um mesmo recurso (ex: uma 

sala, uma máquina, um funcionário, etc.) não podem ocorrer 

ao mesmo tempo, ou que um recurso possui certa capacidade 
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restringindo quantas atividades podem utilizá-lo 

simultaneamente. 

Em [5] timetabling é definido como a alocação, sujeita a 

restrições, de dados recursos a objetos distribuídos no tempo e 

no espaço, de maneira a satisfazer da melhor forma possível 

um conjunto de objetivos desejáveis. 

De acordo com [2], o uso de abordagens sistemáticas na 

criação de bons timetables é de grande importância. 

Abordagens automatizadas detêm um potencial significativo 

para aperfeiçoar o processo de timetabling e a qualidade dos 

timetables. Abordagens matemáticas ou heurísticas podem 

produzir facilmente uma variedade de soluções, apresentar 

relatórios sobre a qualidade dos agendamentos e tentar 

distribuir o trabalho de forma homogênea para os 

funcionários. Um dos benefícios mais significativos de 

automatizar o processo de planejamento das jornadas de 

trabalho dos funcionários é a grande economia de tempo para 

o administrador responsável pela tarefa de planejamento. 

A. Critérios de avaliação das soluções 

Em [13] são definidos cinco critérios que devem ser 

avaliados em soluções de employee schedulling: 
Cobertura: diferença entre a quantidade necessária de 

pessoas e a quantidade alocada; 

Qualidade: quão justas são as jornadas de trabalho; qual a 
variação da duração das jornadas de trabalho; 

Estabilidade: como os funcionários avaliam os horários das 
jornadas em relação à consistência, previsibilidade, 
dias de folga e turnos aos finais de semana. 

Flexibilidade: quão habilmente a solução é capaz de se 
adaptar às alterações do ambiente 

Custo: quantidade de recursos utilizados para elaborar a 
grade de horários; tempo despedido pela gerência e 
recursos computacionais; [2] sugere também a inclusão 
dos custos de utilização dos recursos alocados nos 
agendamentos. 

V.APLICAÇÃO DE ALGORITMOS GENÉTICOS PARA A GERAÇÃO 

AUTOMÁTICA DE ESCALAS DE TRABALHO 

Foi desenvolvido um AG utilizado como parte de uma 

solução para o problema de timetabling de escalas de trabalho 

de funcionários considerando restrições legais acerca dos 

horários de trabalho, preferências de horários para trabalho 

dos funcionários, limites de recursos disponíveis e 

minimizando a diferença entre a capacidade produtiva alocada 

e a demanda de trabalho estimada. 

Conforme mencionado na análise realizada por [7] entre os 

principais métodos de otimizações existentes no contexto de 

problemas de timetabling, há diversas vantagens no uso de AG 

para esta classe de problema. Entre as vantagens destacadas 

estão a versatilidade da técnica, a baixa necessidade de 

conhecimentos aprofundados sobre a função objetivo e a 

rapidez com que AG descobrem sub-regiões de alta qualidade 

mesmo em espaços de busca amplos apesar de convergirem 

lentamente a partir de então. 

De acordo com [15], outras vantagens de se utilizar AG 

são: podem resolver problemas complexos rápida e 

confiavelmente; as construções de AG e de modelos existentes 

são geralmente simples; são extensíveis e são fáceis de 

combinar com outros métodos. 

A. Critérios de qualidade do timetable 

Podemos dividir os critérios utilizados para a avaliação da 

qualidade do timetable gerado a partir da solução proposta 

neste artigo nas categorias apresentadas a seguir.  

Na categoria Restrições legais e de preferências de 

jornadas, foram inseridas algumas das determinações previstas 

na legislação trabalhista, com enfoque no que regem a 

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) [16] e a Norma 

Regulamentadora 17 (NR17) [17], responsáveis por 

regulamentar questões como duração da jornada, pausas para 

descanso e alimentação, descanso semanal remunerado, etc. 

Além de questões de preferências pessoais dos funcionários do 

quadro operacional relacionadas aos horários das jornadas. 

A categoria Restrições de capacidade de recursos, reúne os 

critérios utilizados para verificar a compatibilidade do 

timetable avaliado com a capacidade de utilização dos 

recursos disponíveis, como refeitórios, elevadores, posições de 

atendimento (PA) e quadro funcional. 

Por fim, na categoria Restrições de atendimento da 

demanda, foram listados os critérios que validam a 

completude do atendimento à demanda prevista e que buscam 

a otimização do uso da capacidade produtiva alocada. 

1) Restrições legais e de preferências de jornadas 
Distância mínima de 11h entre jornadas do mesmo 

funcionário. 

Existência de 1 DSR (Descanso Semanal Remunerado) por 
semana por funcionário. 

o Dia de semana preferencial do DSR. 
Penalidade baseada na quantidade de dias de 
distância entre o dia preferencial e o 
observado. 

Intervalo de horários do dia no qual o funcionário prefere 
realizar sua jornada de trabalho. 

o Início das pausas é proporcional à duração da 
escala e ao horário de início da escala. 

Intervalo de horários do dia no qual o funcionário tem 
disponibilidade de realizar sua jornada de trabalho. 

o Início das pausas é proporcional à duração da 
escala e ao horário de início da escala. 

2) Restrições legais e de preferências de jornadas 
Limite de funcionários em intervalo (capacidade do 

refeitório). 

Limite de vazão de entrada/saída de funcionários 
(capacidade da portaria e dos elevadores). 

Número de posições de atendimento (PAs). 

Número de funcionários.  

3) Restrições legais e de preferências de jornadas 
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Minimizar o subdimensionamento da capacidade produtiva 
alocada em relação à demanda prevista por timeslot. 

Minimizar o sobredimensionamento da capacidade 
produtiva alocada em relação à demanda prevista por 
timeslot. 

Observando as categorias de restrições, podemos 

identificar duas visões principais do timetable. As restrições 

listadas na categoria “Restrições legais e de preferências de 

jornadas” se baseiam na leitura da sequência de jornadas de 

trabalho de determinado funcionário. As restrições listadas nas 

categorias “Restrições de capacidade de recursos” e 

“Restrições de atendimento da demanda” se baseiam no 

conjunto de planejamentos que ocorrem em determinado 

espaço de tempo. Essas visões são identificadas na Figura 2 

como horizontal e vertical, respectivamente. 
 

 

Visões principais do timetable 

B. Modelo do Cromossomo 

De acordo com [8], grande parte das aplicações de 

algoritmo utiliza como modelagem de cromossomo, uma 

sequência de bits ou tipos primitivos (números inteiros, por 

exemplo). Essa abordagem é bastante utilizada com a 

justificativa de tornar os operadores genéticos mais 

performáticos, devido ao alto custo computacional associado 

às operações genéticas. 

Entretanto, a complexidade associada ao uso de 

timetabling no domínio de contact centers dificulta a 

modelagem de um cromossomo através de uma sequência de 

bits ou tipos primitivos. A aplicação do paradigma de 

orientação a objetos a este domínio reforça as vantagens deste 

paradigma na construção de um cromossomo que represente 

adequadamente o modelo. Tal abordagem foi intensamente 

explorada em [7] ao modelar um cromossomo não trivial 

como parte da solução do problema de timetabling aplicado a 

universidades com vários campi, cursos e disciplinas, 

ressaltando a manutenabilidade associada à solução. 

O cromossomo proposto neste trabalho pode ser descrito 

como uma lista de semanas divididas em um vetor de timeslots 

de duração de trinta minutos cada. Conforme exibido na 

Figura 3 cada linha representará um conjunto de recursos a ser 

alocado para cada jornada. A área central da figura representa 

as jornadas de trabalho. 

 

 

Modelo de cromossomo 

A Figura 4 detalha as jornadas de trabalho e as respectivas 

pausas. A variabilidade de escalas de trabalho será definida 

através do pré-cadastramento das escalas válidas. As três 

pausas descritas são, respectivamente, pausa descanso 1, pausa 

refeição, pausa descanso 2. As pausas de descanso são 

previstas pela legislação [17]. A pausa para refeição é 

determinada para jornadas de trabalho maiores do que 4h [16]. 

 

 

Detalhe do cromossomo mostrando as jornadas de trabalho 

C. Implementação 

Procurando facilitar o uso do modelo criado como base 

para soluções em outros domínios de aplicação de algoritmos 

genéticos e buscando as melhores práticas associadas ao 

paradigma de orientação a objetos, a modelagem do AG 

desenvolvido foi concebida exclusivamente através de 

contratos definidos com o uso de interfaces, buscando o menor 

acoplamento possível entres os componentes, e permitindo a 

utilização ou não de certos elementos, como por exemplo, 

novos operadores que podem ser injetados em tempo de 

execução. 

1) Geração da população inicial 

A população inicial foi gerada a partir da escolha aleatória 

da escala de trabalho de cada jornada para cada usuário, sendo 

que estes usuários foram previamente cadastrados como 

usuários elegíveis ao planejamento. 

 

2) Critérios de parada 

De acordo com as configurações especificadas para a 

execução do algoritmo, é verificado se foi atingido o número 

máximo de gerações ou se o melhor indivíduo encontrado em 

determinada geração atingiu o fitness objetivo. 

 

3) Elitismo 

Utilizando o fator de elitismo configurado para execução, é 

transferida uma porcentagem da população anterior para a 

próxima geração. 

 

4) Seleção 

É utilizado uma roleta viciada como operador de seleção, 

sendo parte importante dos métodos de aplicação dos 



95 
 

operadores genéticos, mais exatamente na escolha dos pais 

que participarão do operador de crossover. 

 

5) Operador genético de crossover 

Foi utilizado o conceito clássico de crossover com um 

ponto de corte na visão horizontal do cromossomo, ou seja, 

segmentando a lista de usuários em duas partes e formando o 

filho a partir do primeiro segmento do pai e do segundo 

segmento da mãe, como mostra a Figura 5. 

 

 

Processo de crossover de um ponto em funcionários 

O processo de cruzamento é dividido em duas fases. Na 

primeira, os funcionários e jornadas dos pais são transmitidos 

ao filho, formando a parte do cromossomo necessária para a 

visão horizontal. Na segunda fase, o filho reconstrói os 

elementos que compõe a visão vertical do cromossomo com 

base nas informações da visão horizontal, concluindo a 

formação do novo indivíduo. 

 

6) Operador genético de mutação 

Foi implementado um operador de mutação onde, para 

cada jornada de cada funcionário, existe uma probabilidade do 

operador atribuir uma nova escala. Esta nova escala é sorteada 

aleatoriamente dentre as escalas válidas do dia de semana 

afetado para o funcionário em questão. 

 

7) Operador genético de mutação guiada 

Devido à grande complexidade do indivíduo e à amplitude 

do espaço de pesquisa, que geram uma maior dificuldade para 

que a convergência da população ocorra em um tempo 

aceitável, foi concebido um operador de mutação guiada que 

analisa o cromossomo em busca das regiões ofensoras à 

determinada parte do fitness e utiliza heurísticas específicas ao 

critério de qualidade avaliado para gerar mutações que 

impactem positivamente àquela parte do fitness. 

Esse operador tem como objetivo gerar mutações que 

beneficiem a parte do fitness relacionada à subalocação de 

capacidade produtiva. Para tanto, o cromossomo é avaliado 

em busca dos dias com maior subalocação, selecionando uma 

porcentagem destes dias. Para cada dia selecionado, novas 

escalas são atribuídas a uma porcentagem das suas jornadas. A 

nova escala é selecionada através de uma roleta viciada que 

concede maior chance às escalas que interceptam os timeslots 

com maior penalidade na parte do fitness em foco. 

 

8) Cálculo do fitness 

As partes do fitness, criadas a partir dos critérios de 

qualidade do timetable detalhados na sessão 4.2, estão listadas 

na Tabela 1. 

PARTES DO FITNESS 

FitnessPart Descrição Visão 

IntervalBetweenJourneys Distância entre as jornadas Horizontal 

WeeklyRestBreakExistence Existência de DSR (Descanso Semanal Remunerado) Horizontal 

WorkTimeRangeAvailability Período com disponibilidade para trabalho Horizontal 

WorkTimeRangePreference Período preferencial de trabalho Horizontal 

PeopleThroughput Vazão de pessoas (Elevadores e catracas) Vertical 

ProductiveCapacityOversizing Sobrealocação de capacidade produtiva Vertical 

ProductiveCapacityUndersizing Subalocação de capacidade produtiva Vertical 

RestaurantCapacity Capacidade do refeitório Vertical 

WorkStationAvailability Disponibilidade de PAs (Estações de trabalho) Vertical 

 

Cada parte do fitness é multiplicada pelo seu peso 

associado. Diferentes pesos permitem um ajuste mais apurado 

sobre exatamente que partes do fitness devem ser mais ou 

menos consideradas na avaliação final de determinado 

indivíduo. 

Para cada parte do fitness, há um componente que realiza o 

cálculo com base na avaliação das características do indivíduo 

quanto a determinado critério de qualidade. Os procedimentos 

de cálculo de cada parte do fitness estão detalhados nas seções 

a seguir, onde cada ponto de penalidade corresponde a uma 

ocorrência. 

O fitness final é calculado a partir da soma de todas as 

partes do fitness multiplicadas pelos seus respectivos pesos. 

 

a) Fitness - Distância entre as jornadas 

Para cada usuário do timetable, é avaliada a "distância" 

entre suas jornadas adjacentes. De acordo com [16], as 

distâncias entre as jornadas de trabalho dos funcionários não 

podem ser menores que 11 horas, sendo que as circunstâncias 

da não obediência ou outras características inerentes a essa 

regra não fazem parte deste trabalho. 

Durante a avaliação, ao ser identificado um intervalo 

menor que 11 horas, é atribuída a penalidade de 1 ponto para 

cada intervalo mínimo de tempo (timeslot) que não respeitou 

este limite. O resultado é então multiplicado pelo peso 

atribuído a essa parte do fitness. A Figura 6 apresenta um 

exemplo deste cálculo. 
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Fitness - Exemplo de cálculo da distância entre jornadas 

 

b) Fitness - Existência de DSR 

Para cada usuário do timetable, é avaliada a existência de 

agendamentos de DSR. De acordo com [16], para o 

planejamento semanal de um funcionário, é obrigatória a 

existência de pelo menos um agendamento de DSR, salvo 

exceções que não fazem parte do escopo deste trabalho.  

Para cada usuário do indivíduo, todo o planejamento de 

suas semanas é avaliado quanto à existência ou não de 

agendamentos de DSR. Cada semana em que não houver um 

agendamento de DSR receberá uma penalidade de 1 ponto. O 

resultado é então multiplicado pelo peso atribuído a essa parte 

do fitness. 

c) Fitness - Período com disponibilidade para 

trabalho 

Para cada usuário, é definido um período de disponibilidade 

de trabalho, onde através deste, o usuário define períodos do 

dia em que existe a possibilidade de ser alocado para trabalhar. 

 

 

Fitness - Exemplo de cálculo do periodo de disponibilidade para trabalho 

Serão avaliadas cada jornada de todos os usuários, 

comparando o período alocado de trabalho pelo algoritmo com 

o período de disponibilidade de trabalho definido pelo usuário. 

Para cada espaço mínimo de tempo (timeslot) cuja alocação 

seja escala de trabalho e que não coincida com o período de 

disponibilidade informado pelo funcionário, será considerado 

como um ponto de penalidade. A soma total dos pontos de 

penalidade de todos os usuários será multiplicada pelo peso 

associado a esse critério e tem-se então a parte do fitness que 

corresponde à avaliação do período com disponibilidade para 

trabalho. A Figura 7 demonstra essas características. 

 

d) Fitness - Período preferencial de trabalho 

Complementar à avaliação feita como período com 

disponibilidade para trabalho, a avaliação do período 

preferencial de trabalho possui as mesmas características, 

entretanto, utiliza o período que cada usuário julga ser mais 

adequado para trabalho. A Figura 8 demonstra essas 

características. 

 

e) Fitness - Vazão de pessoas 

De acordo com a alocação de entrada e saída de escalas de 

trabalho, existem picos na utilização dos mecanismos de 

auxilio (ex. elevadores) ou controle (ex. catracas de acesso) de 

entrada e saída dos funcionários dos seus locais de trabalho. A 

parte do fitness associada a essa característica do domínio é 

chamada de vazão de pessoas e tem o objetivo de minimizar 

os impactos negativos que uma sobrecarga na utilização destes 

equipamentos poderia ocasionar, como por exemplo, filas 

excessivas e atrasos decorrentes dessas filas. 

Utilizando as configurações de limite de entrada e de saída 

de pessoas, é calculada a diferença, por timeslot, entre o total 

de pessoas com entrada ou saída de escala de trabalho com o 

respectivo limite. Esse o excesso, ou seja, a exata quantidade 

excedente de pessoas entrando ou saindo de suas escalas de 

trabalho é considerado como 1 ponto, ou seja, uma ocorrência 

de penalidade, sendo o total multiplicado pelo peso associado 

a essa parte do fitness. 

 

 

Fitness - Exemplo de cálculo do período de preferência para trabalho 

 

f) Fitness - Capacidade do refeitório 

A capacidade do refeitório é avaliada através da diferença 

entre a quantidade de pausas alocada para cada timeslot e o 

parâmetro que define a capacidade do refeitório.  

A quantidade excedente de pausas alocadas quando 

comparado com a capacidade informada do refeitório é 

considerada como excedente, sendo também multiplicada pelo 

peso associado a essa parte do fitness. 

 

g) Fitness - Sobrealocação e subalocação de 

capacidade produtiva  

Dentre os insumos recebidos pelo algoritmo genético, são 

definidos os valores referentes à demanda para cada timeslot. 
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Esse valor de demanda é comparado à quantidade de usuários 

que possuem alocação de escala de trabalho para o timeslot 

associado e a diferença entre os valores é associada à 

sobrealocação, quando há mais usuários alocados do que 

demanda e subalocação quando existem menos usuários 

trabalhando do que o necessário para atendimento da demanda 

informada.  

O valor da penalidade, quando excedente, é atribuído como 

penalidade de sobrealocação, e quando déficit é atribuído à 

penalidade de subalocação. Ambas as penalidades são 

multiplicadas pelos seus pesos associados.  

 

h) Fitness - Disponibilidade de estações de trabalho  

O total de usuários alocados em escala de trabalho é 

comparado com o limite de estações de trabalho, dessa forma, 

é possível identificar o número excedente de funcionários 

frente ao número total de estações de trabalho disponíveis. 

Esse número excedente é finalmente considerado como 

penalidade para a parte do fitness associada à disponibilidade 

de estações de trabalho e é também multiplicada pelo seu peso 

associado antes de compor o fitness total do indivíduo. 

VI.DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 

Para formação do cenário de testes, a quantidade de 

funcionários, a distribuição de demandas, as opções de escala 

de trabalho para cada funcionário e a distribuição de horários 

de preferência e disponibilidade de trabalho foram escolhidas 

de forma a possibilitar a existência de soluções que atendam 

grande parte dos critérios, sem, no entanto, permitir uma 

solução que atenda todos os critérios simultaneamente. 

Todas as execuções apresentadas nesta seção utilizam os 

valores de disponibilidade de recursos e estimativa de 

demanda apresentados na Figura 9 e na Figura 10. Além disso, 

todos os usuários têm a disposição, para todos os dias da 

semana, escalas de trabalho iniciadas a cada hora entre 00:00 e 

20:00 horas com duração de quatro horas. 

 

 

Valores de teste para estimativa de recursos e demanda 

 

Valores de teste para distribuição de funcionários de acordo com horários de 

preferência e disponibilidade 

Assim como os valores de teste já mencionados, foram 

fixados valores de teste para o peso de cada parte do fitness, 

conforme a Tabela 2. Os pesos foram balanceados de forma a 

salientar a influência da parte do fitness responsável por 

avaliar as subalocações de funcionários frente à demanda. 

Vale ressaltar que os valores utilizados para estes pesos não 

foram validados em cenários reais, e tão pouco foi objetivo 

desde trabalho fazê-lo. 

Buscando reduzir o espaço de pesquisa de soluções para o 

cenário de teste, diminuindo o tempo de execução e obtendo 

melhores resultados, foram disponibilizadas apenas escalas de 

trabalho compatíveis com os períodos de disponibilidade para 

trabalho de cada funcionário. Por este motivo, não foram 

geradas penalidades referentes á avaliação do período de 

disponibilidade para trabalho (WorkTimeRangeAvailability). 

VALORES DE TESTE PARA O PESO DE CADA PARTE DO FITNESS 

FitnessPart Pesos 

IntervalBetweenJourneys 100 

WeeklyRestBreakExistence 1000 

WorkTimeRangeAvailability 20 

WorkTimeRangePreference 5 

PeopleThroughput 50 

ProductiveCapacityOversizing 50 

ProductiveCapacityUndersizing 200 

RestaurantCapacity 50 

WorkStationAvailability 1000 

 

Para efetuar a calibragem do algoritmo foram selecionadas 

algumas combinações de valores de parâmetros, conforme a 

Tabela 3. 

COMBINAÇÕES DE VALORES DE PARÂMETROS PARA O CENÁRIO DE TESTE 

Combinação 
Nº de 

gerações 
Tamanho da 
população 

Probabilidade de 
mutação (%) 

Probabilidade de 
mutação guiada (%) 

Combinação 1 50 50 0,5 0 

Combinação 2 50 50 0,5 10 

Combinação 3 50 50 0,5 50 

Combinação 4 50 50 0,5 100 

 

Apesar da alta probabilidade de atuação do operador de 

mutação guiada, apenas 10% das jornadas dos indivíduos 

afetados serão, de fato, alteradas. Isto porque, além da 

probabilidade de aplicação nos indivíduos, a atuação do 

operador se restringe a 20% das jornadas de 50% dos dias do 

timetable. Desta forma, apesar do operador ser aplicado em 

100% dos indivíduos da combinação 4, apenas 10% do total 

de jornadas de cada indivíduo serão modificados. 
 



98 
 

A. Avaliação das combinações de valores de 

parâmetros 

Para avaliar sua qualidade, foram realizadas trinta 

execuções de cada combinação, permitindo amenizar, através 

da média das execuções, as oscilações de resultado naturais 

em algoritmos não determinísticos. A consolidação dos 

resultados dos testes é apresentada na Tabela 4 e será 

analisada a seguir. 

- CONSOLIDAÇÃO DOS RESULTADOS DAS EXECUÇÕES DE TESTE 

Combinação 
Nº de 

execuções 

Média do 
melhor 
fitness 

Média do valor 
percentual do 

fitness final 

Média da 
melhoria 
do fitness 

(%) 

Desvio 
padrão 

(%) 

Média da geração 
que resultou em 
90% da melhoria 

Combinação 1 30 521809 78,89 21,11 5,35 19 

Combinação 2 30 513727 77,01 22,99 4,93 21 

Combinação 3 30 500924 75,42 24,58 4,62 23 

Combinação 4 30 492054 73,33 26,67 3,94 23 

Como pode ser observado na Figura 11, a média das 

execuções da combinação 4 alcançou a melhoria mais 

significativa do fitness, 26,67%, além de apresentar a menor 

oscilação entre os fitness obtidos ao final de cada execução, 

com um desvio padrão de 3,94%. Pode-se observar também 

uma melhora gradativa no fitness resultante, além da redução 

desvio padrão, de acordo com o aumento da probabilidade da 

utilização do operador de mutação guiado. 

 

 
Melhoria do fitness (%) 

Os testes também demonstraram que as combinações que 

apresentam os melhores resultados estão associadas a 

velocidades de convergência mais lentas, como pode ser 

observado na Figura 12, sugerindo uma tendência de aumento 

da variabilidade genética entre os indivíduos nas combinações 

com maior probabilidade de atuação do operador de mutação 

guiado. 

 

 

Número de gerações para alcançar 90% do fitness final 

A partir das informações obtidas, foi possível identificar 

que a combinação 4 apresentou o melhor resultado entre as 

combinações avaliadas. Para aprofundamento na análise do 

funcionamento do algoritmo na próxima seção, foi selecionada 

a execução cuja melhoria do fitness mais se aproximou da 

média das execuções da combinação 4.  

B. Avaliação das combinações de valores de 

parâmetros 

Nesta seção, será demonstrado com mais detalhes o 

funcionamento do algoritmo através da análise do resultado da 

execução escolhida. A Figura 13 apresenta a evolução do 

melhor fitness e do fitness médio, assim como o desvio padrão 

do fitness ao longo das gerações da execução escolhida. 

É possível observar que a melhoria do fitness ocorre com 

maior intensidade até aproximadamente a geração 25 e 

permanece praticamente estável até o final da execução. O 

mesmo comportamento foi observado em praticamente todas 

as execuções de todas as combinações testadas. O desvio 

padrão apresenta um leve declínio ao longo das gerações 

iniciais, tendo sua redução intensificada entre as gerações 23 e 

27 e retornando a reduzir lentamente nas gerações finais. 

 

 
Evolução do fitness por geração 

Na Figura 14 pode-se observar que o peso atribuído à parte 

do fitness referente à subalocação de capacidade produtiva, em 

conjunto com a quantidade de ocorrências de penalidade deste 

critério, fez com que sua avaliação dominasse o fitness do 

indivíduo. 
 

Média 
da 

geração 
que …

Média 
da 

geração 
que …

Média 
da 

geração 
que …

Média 
da 

geração 
que …

Número de Gerações 
Para Alcançar 90% do …



99 
 

 

Partes do fitness do melhor indivíduo ao longo da execução 

C. Análise das ocorrências de penalidade por parte do 

fitness 

A Figura 15 apresenta o número de ocorrências de 

penalidade por subalocação de capacidade produtiva. Este 

critério obteve a maior participação na avaliação final do 

fitness devido ao número elevado de ocorrências e de peso. As 

reduções de aproximadamente 15% da média e do melhor 

indivíduo na segunda geração, as mais expressivas dentre as 

partes do fitness, podem ser apontadas como reflexos de sua 

participação elevada no valor do fitness. 

Assim como ocorreu em praticamente todas as partes do 

fitness, o número de ocorrências de penalidade deste critério 

no melhor indivíduo e na média, assim como o desvio padrão, 

foram significativamente reduzidos até a geração 25 e 

permaneceram estáveis a partir de então. E sendo esta a parte 

com maior participação na função fitness, sua estagnação 

precoce pode indicar que a execução do algoritmo fica restrita 

a uma região de mínimos locais. Por esse motivo, é importante 

ressaltar a importância da avaliação em trabalhos futuros de 

estratégias de fuga de mínimos locais para a obtenção de 

melhores resultados no algoritmo proposto nesse artigo.  

 

 

Ocorrências de penalidade referentes à subalocação de capacidade produtiva 

D. Análise das ocorrências de penalidade por parte do 

fitness 

O objetivo mais importante e também o mais difícil da 

geração do planejamento de jornadas de trabalho é o completo 

atendimento da demanda sem o desperdício de recursos.  A 

Tabela 5 ilustra a grade de horários resultante da execução do 

algoritmo sob o enfoque de atendimento a demanda. Para 

facilitar o entendimento do que é gerado como solução a partir 

da execução do algoritmo, são apresentas as jornadas 

planejadas para os 12 primeiros funcionários envolvidos no 

cenário de teste. 

AMOSTRA DAS ESCALAS DE TRABALHO PLANEJADAS 

Funcionári
o Jornada 1 Jornada 2 Jornada 3 Jornada 4 Jornada 5 Jornada 6 Jornada 7 

User1 
18:00 - 
22:00 

16:00 - 
20:00 

20:00 - 
00:00 

19:00 - 
23:00 

19:00 - 
23:00 

19:00 - 
23:00 

20:00 - 
00:00 

User2 
16:00 - 
20:00 

20:00 - 
00:00 

19:00 - 
23:00 

19:00 - 
23:00 

20:00 - 
00:00 

18:00 - 
22:00 

17:00 - 
21:00 

User3 
04:00 - 
08:00 

00:00 - 
04:00 

03:00 - 
07:00 

00:00 - 
04:00 

01:00 - 
05:00 

01:00 - 
05:00 

01:00 - 
05:00 

User4 
07:00 - 
11:00 

07:00 - 
11:00 

06:00 - 
10:00 

04:00 - 
08:00 

07:00 - 
11:00 

07:00 - 
11:00 

06:00 - 
10:00 

User5 
08:00 - 
12:00 

11:00 - 
15:00 

10:00 - 
14:00 

09:00 - 
13:00 

12:00 - 
16:00 

09:00 - 
13:00 

10:00 - 
14:00 

User6 
20:00 - 
00:00 

20:00 - 
00:00 

20:00 - 
00:00 

20:00 - 
00:00 

20:00 - 
00:00 

20:00 - 
00:00 

20:00 - 
00:00 

User7 
16:00 - 
20:00 

13:00 - 
17:00 

16:00 - 
20:00 

15:00 - 
19:00 

16:00 - 
20:00 

16:00 - 
20:00 

12:00 - 
16:00 

User8 
16:00 - 
20:00 

16:00 - 
20:00 

15:00 - 
19:00 

13:00 - 
17:00 

14:00 - 
18:00 

14:00 - 
18:00 

13:00 - 
17:00 

User9 
12:00 - 
16:00 

15:00 - 
19:00 

13:00 - 
17:00 

12:00 - 
16:00 

13:00 - 
17:00 

13:00 - 
17:00 

13:00 - 
17:00 

User10 
13:00 - 
17:00 

15:00 - 
19:00 

16:00 - 
20:00 

15:00 - 
19:00 

13:00 - 
17:00 

15:00 - 
19:00 

16:00 - 
20:00 

User11 
20:00 - 
00:00 

17:00 - 
21:00 

20:00 - 
00:00 

18:00 - 
22:00 

17:00 - 
21:00 

20:00 - 
00:00 

18:00 - 
22:00 

User12 
17:00 - 
21:00 

19:00 - 
23:00 

16:00 - 
20:00 

18:00 - 
22:00 

20:00 - 
00:00 

18:00 - 
22:00 

16:00 - 
20:00 

 

A partir da consolidação da demanda e da alocação de 

capacidade produtiva do período de uma semana definido no 

teste, para a visão de 24 horas apresentada na Figura 16, é 

possível visualizar facilmente em quais períodos o timetable 

atendeu completamente a demanda e em quais períodos houve 

sobrealocação ou subalocação de recursos. 

 

 
Demanda de Produção x Alocação 

Outra forma de analisar a qualidade do timetable no que 

diz respeito à coerência da distribuição de escalas frente à 

demanda é apresentada na Figura 17, a partir da diferença 

entre a demanda e a alocação de escalas de trabalho. De forma 

objetiva, o gráfico mostra a necessidade, por período, de 

contratação ou mesmo, de redistribuição de recursos. 
 

Intervalo de tempo

Demanda de Produção X 
Alocação

Alocação

Demanda
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Diferença entre a demanda e a alocação 

VII.CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

A. Conclusões 

Este artigo apresentou a teoria a respeito de algoritmos 

genéticos e timetabling, parte importante do embasamento 

teórico necessário para a construção do algoritmo genético 

proposto e implementado como principal objetivo deste 

trabalho. A utilização de algoritmos genéticos possibilitou a 

resolução de problemas complexos sem a utilização de 

técnicas especificas do domínio abordado. No lugar destas, o 

algoritmo necessita apenas de meios para avaliar a qualidade 

das soluções obtidas. 

Pôde-se concluir que a abordagem utilizando algoritmos 

genéticos oferece uma alternativa viável para solucionar 

problemas de timetabling em domínios complexos como o de 

planejamento de jornadas de trabalho aderentes à legislação 

trabalhista, às preferências dos funcionários e critérios de 

qualidade das organizações, como atendimento à demanda e às 

restrições de recursos. O uso de algoritmos genéticos em 

domínios complexos de timetabling também foi abordado nos 

trabalhos de [7] e [1], tomados como principais referências 

neste trabalho. 

Buscando simplificar o cálculo do fitness e facilitar a 

adição de novos critérios de avaliação da qualidade do 

timetable, o cálculo do fitness foi decomposto em partes 

independentes, permitindo ainda a construção de operadores 

guiados pelos valores das partes do fitness, o que foi 

demonstrado através da aplicação de um operador de mutação 

guiada. 

A implementação do algoritmo genético apresentada neste 

artigo demonstra a viabilidade da utilização de orientação a 

objetos e os benefícios práticos que a acompanham como 

maior manutenibilidade, desacoplamento de componentes, 

facilidade na adição e modificação de operadores genéticos e 

demais elementos e até mesmo na modificação das estruturas 

do cromossomo. Além disso, a arquitetura base proposta neste 

trabalho foi utilizada com sucesso na implementação de um 

algoritmo genético que possui um domínio completamente 

diferente, demonstrando a sua validade na construção de 

algoritmos genéticos em um conjunto amplo. 
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