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RESUMO: Este artigo apresenta uma análise do potencial das Redes Neurais Artificiais – RNA – empregadas 

na solução de problemas gerenciais de Transportes direcionados à Logística Empresarial (integrada pela 

administração de materiais e pela distribuição física); revisando conceitos e aplicações inerentes à utilização de 

Redes Neurais Artificiais. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Redes Neurais;  Logística Empresarial; Distribuição física e Roteirização. 

 

ABSTRACT: This paper presents a potencial analysis of Artificial Neural Network – ANN applied to the 

solution of Transport problems administrative directed to Empresarial Logistic (integrated by material 

administration and physical distribution); reviewing concepts and  applicatios inherents to the utilisation of 

Artificial Neural Network. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Logística no Brasil está passando por um período de extraordinárias 

mudanças; podendo-se mesmo afirmar que estamos no limiar de uma nova revolução, tanto 

em termos práticos da solução de problemas empresariais, quanto em eficiência, qualidade e 

disponibilidade da infraestrutura de transportes e comunicações, elementos fundamentais para 

a existência de uma Logística moderna. 

Caso fosse viável produzir todos os bens e serviços no ponto onde eles são 

consumidos ou caso as pessoas desejassem viver onde as matérias-primas e a produção se 
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localizam, então a Logística seria pouco importante; no entanto, isso não ocorre na sociedade 

moderna, que exige mais eficiência e qualidade no nível de serviço prestado. 

Um dos objetivos da Logística Empresarial é vencer tempo e distância na 

movimentação de mercadorias ou entrega de serviços de maneira eficaz e eficiente, ou seja, 

colocar mercadorias ou serviços corretos, no lugar certo, no tempo exato e nas condições 

desejadas, ao menor custo possível (Ballou, 1993). Segundo este ponto de vista, a distribuição 

física representa uma das mais importantes atividades-chave da Logística Empresarial em 

razão dos impactos que causa nos custos, no nível de serviço e nas demais variáveis do 

problema logístico (Alvarenga e Novaes, 2000).  

Dentre os aspectos mais importantes, damos ênfase ao transporte, embora a 

logística Empresarial incorpore diversos fatores que  transcendem o domínio estrito dessa 

atividade. 

De acordo com Ballou (1993), uma das principais problemáticas da 

Logística está na administração da atividade de transporte, que geralmente envolve decisões 

quanto ao modo de transporte, aos roteiros (roteirização ou roteamento) e à utilização da 

capacidade dos veículos.  

A roteirização envolve a solução de diversas questões, destacando-se o: 

problema do caixeiro viajante, problema do carteiro chinês, problemas de entrega e/ou coleta 

(com ou sem janela de tempo), problema do mensageiro e  problema de planejamento de 

rotas. 

Diferentes formas para resolver problemas de roteirização vêm surgindo em 

várias áreas de estudo, tais como matemática, teoria dos grafos, teoria das probabilidades, 

programação linear, programação estocástica e técnicas envolvendo redes estocásticas e 

processo de decisão de Markov. 

Hoje, uma das dificuldades do problema de roteirização é o crescimento da 

quantidade e a diversidade de variáveis necessárias para se conseguir uma solução que possa 

representar o processo decisório humano. Essa complexidade matemática explica o constante 

interesse em busca de novas estratégias de solução, marcada por uma forte preocupação com a 

modelagem de características do mundo real.  
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Neste sentido, faz-se necessário o desenvolvimento de técnicas  que sejam 

capazes de considerar eficientemente, os diversos fatores que podem estar envolvidos na 

satisfação do indivíduo, para a geração e otimização de rotas. Assim, as técnicas de 

inteligência artificial que exploram o uso de conhecimento e o aprendizado com experiências 

passadas,  como, por exemplo, as Redes Neurais Artificiais (RNA), mostram-se eficientes 

para auxiliar na resolução desse tipo de problema (Liu, 1996; Haigh, 1995). 

 

2. LOGÍSTICA E LOGÍSTICA EMPRESARIAL 

 

Verifica-se na literatura pertinente uma grande diversidade de conceitos a 

respeito de Logística. Daskin (1985), conceitua a logística considerando que insumos e 

produtos devem vencer condicionamentos espaciais e temporais de forma econômica. Ballou 

(1993), enfatiza as atividades de movimentação e armazenagem, atuando na sua 

compatibilização e  buscando desta forma, a máxima eficiência ao menor custo. Já Nagano e 

Aguiar (1996), definem a logística de maneira bem simples: “a Logística é a forma de prover 

bens e serviços a partir  de um ponto de oferta até um ponto de demanda”.     
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Figura 1: Emprego da logística empresarial 
Fonte: Ballou (1993), p. 35. 

 

A palavra logística veio do francês “Loger”, que significa alojar, um termo 

muito usado na arte militar. Antes que as empresas, em geral, mostrassem muito interesse em 

administrar atividades logísticas de forma integrada, os militares já estavam bem organizados 

para desempenhar as funções correspondentes a essa atividade. 

Nas décadas de 70 e 80, as empresas, de maneira unânime,   começaram a 

reconhecer os ganhos econômicos adicionais de integrar a administração de materiais com a 

administração da distribuição física de produtos. Essa integração, segundo Ballou (1993), foi 

denominada “Logística Empresarial“ ou simplesmente “Sistema Logístico“, conforme 

Alvarenga e Novaes (2000). 

 

2.1. O Subsistema Distribuição Física (com enfoque em Transporte) 
 

 

A distribuição física é formada pelas inter-relações administrativas e 

operacionais que buscam a transferência de produtos acabados e semi-acabados do fabricante 

ao consumidor, o que está esquematicamente representado na figura 1. De forma genérica, é o 

ramo da Logística Empresarial que trata da movimentação, estocagem e processamento de 

pedidos dos produtos finais. 

A atividade de transporte (refere-se aos vários métodos para se movimentar 

produtos)  representa o elemento mais importante e  identificável no cômputo do custo 

logístico na maior parte das empresas; pois ela contribui com um a dois terços do referido 

custo (Alvarenga e Novaes, 2000).  

À medida que a concorrência aumenta, as empresas se preocupam  em 

projetar e gerenciar sistemas de distribuição mais eficientes. Buscam a ampliação e o 

desenvolvimento das redes de atendimento aos clientes e para isso precisam de novas e 
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melhores maneiras de atingi-los; nesse caso a solução óbvia é a implementação de um 

eficiente sistema de transporte, começando pela escolha adequada da roteirização. 

 

2.2. Roteirização 

 

A montagem da rota ou plano de viagem é o problema quando se deseja  

direcionar veículos através de vias, rios ou corredores aéreos. O critério de seleção da melhor 

rota pode levar em consideração o menor tempo, a menor distância ou a combinação desses 

fatores. 

Para Alvarenga e Novaes (2000), a roteirização ou roteamento  (definição de 

roteiros, isto é, uma sequência de coletas ou entregas ou   ambos  ou até mesmo visita a 

clientes) é um dos componentes fundamentais no gerenciamento dos subsistemas  de 

distribuição física.  

Dentre outros grupos, o sistema de coleta e entrega de cargas, 

principalmente no âmbito da iniciativa privada, é o grupo mais promissor para o 

desenvolvimento e aplicação da roteirização. Pode-se citar como pertencente a esse grupo de 

coleta e entrega de cargas, os seguintes exemplos:  

 

 transporte de valores em veículos blindados; 

 distribuição de alimentos, bebidas, cigarros ou produtos similares; 

 coleta de lixo hospitalar, domiciliar e industrial; 

 coleta e entrega de malotes e encomendas postais; 

 serviços de coleta e entrega de encomendas e despacho de carga perecível à 

longa distância; 

 serviços de mudanças. 

 

Segundo Laporte et al. (2000), o problema de roteirização de veículos 

consiste em definir roteiros de veículos que minimizem o custo total de atendimento, 
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assegurando que cada ponto (cliente) seja visitado exatamente uma vez, e a demanda em 

qualquer rota não exceda a capacidade do veículo que a atende. 

Para auxiliar na tomada de decisão quanto à escolha da melhor rota, foram 

desenvolvidas diversas “heurísticas” usando “caminho mínimo”, tais como, o algoritmo de 

Dijkstra e o método de Clarke e Wright. Ocorre que, na prática, essa escolha baseia-se mais 

nas experiências do encarregado do depósito e de motoristas, deixando de lado as  tão 

famosas técnicas tradicionais de escolha de rotas, já que essas não contemplam uma 

modelagem que retrate,  com a fidelidade desejada, as características do mundo real. Para 

isso, segundo revisão bibliográfica, as técnicas tradicionais que usam programação 

matemática  envolvendo cálculos de distância e cálculos de tempo de viagem, apresentam-se 

pouco eficientes, ao contrário das que empregam as Redes Neurais Artificiais. 

 

3. REDES NEURAIS ARTIFICIAIS – RNA 

 

Pode-se dizer que Redes Neurais Artificiais, ou simplesmente Redes 

Neurais (RN), constituem uma das modalidades  de encontrar a solução de problemas de 

Inteligência Artificial (IA). Ao usarmos Redes Neurais, em lugar de tentarmos  programar um 

computador digital de modo a fazer com que ele imite um comportamento inteligente (saber 

jogar xadrez, compreender e manter um diálogo, traduzir idiomas estrangeiros, resolver 

problemas complexos de matemática etc.), procura-se construir uma máquina  que tenha 

circuitos modelando os circuitos cerebrais e espera-se ver um comportamento inteligente 

emergente, aprendendo novas tarefas, errando, fazendo generalizações e descobertas. 

As RN’s podem ser, de certa forma, consideradas como a mais antiga das 

técnicas atuais de Inteligência Artificial e vem se consolidando ao logo dos últimos anos 

como uma das mais poderosas ferramentas para obtenção de ganhos significativos de 

produtividade nas empresas. 

Redes Neurais é um termo amplo que abrange uma grande variedade de 

paradigmas de aprendizagem e arquiteturas diversificadas. A operação desses paradigmas 

pode variar bastante; porém, todas as Redes Neurais compartilham algumas características 



Revista Processus de Estudo de Gestão, Jurídicos e 
Financeiros – Ano IV – Número 12 – OUT/DEZ 

ISSN: 2178-2008 - Brasília-DF                             
Silvana Maria Barbosa da Silva Costa &      

Romualdo Potengy Revoredo Filho  

2013 

 

7 

 

básicas comuns. Elas são compostas de vários elementos de processamento muito simples, 

conhecidos como neurônios. Esses elementos recebem dados de várias fontes e calculam um 

valor de saída, de algum modo dependente dos valores dos dados de entrada, usando uma 

função interna de transferência. As atividades entre neurônios são disciplinadas, por meio de 

pesos definidos arbitrariamente, os quais são recalculados durante o treinamento. Cada dado 

de entrada flui então ao longo destas conexões tendo a sua importância escalada durante a 

transmissão de acordo  com os valores dos respectivos pesos.  

 

3.1 Notas Históricas 

 

As RN’s foram desenvolvidas, originalmente, na década de 40, pelo 

psiquiatra e neuroanatomista McCulloch e pelo matemático Walter Pitts, os quais, dentro do 

espírito cibernético, fizeram uma analogia entre células nervosas e o processamento 

eletrônico. 

Em 1949, Hebb com a publicação de seu livro A organização do 

comportamento que seguiu uma sugestão anterior de Ramón e Cajál, introduziu seu agora 

famoso Postulado de Aprendizagem que gerou o modelo básico de rede auto-organizada ou 

não supervisionada. 

O próximo desenvolvimento importante em RN’s veio em 1958, uns 15 

anos depois da publicação do artigo clássico de McCulloch e Pitts, com o trabalho de 

Rosenblat – Perceptron (forma mais simples de RN usada para classificação de um tipo 

especial de padrões chamados linearmente separáveis), que apresentou uma nova abordagem 

ao problema de reconhecimento de padrões. 

Durante o período clássico do Perceptron,  nos anos 60, parecia que as RN’s 

poderiam fazer qualquer coisa. Mas então surgiu o livro de Minsky e Papert (1969), no qual 

os autores, usando matemática distinta, demonstraram, por meio da função ou-exclusivo 

(XOR), que há limites fundamentais no Perceptron de camada única. Como eles não 

acreditavam na possibilidade de se construir um método de treinamento para redes com mais 

de uma camada, eles concluíram que as RN’s seriam sempre suscetíveis a essa limitação. 
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Contudo, o desenvolvimento do algoritmo de treinamento Backpropagation 

aplicado à Rede Perceptoron multicamadas (MLP), por Rumelhart, Hinton e Williams em 

1986, precedido por propostas semelhantes ocorridas nos anos 70 e 80, mostrou que é 

possível treinar eficientemente redes com camadas intermediárias, resultando no modelo de 

RN mais utilizado atualmente. 

Talvez mais do que qualquer outra publicação, o artigo publicado por 

Hopfield, em 1982, e o livro de Rumelhart e McClelland, com dois volumes, publicado em 

1986, foram as publicações mais influentes responsáveis pelo surgimento do interesse em 

RN’s nos anos 80. 

 

3.2 Principais propriedades 

 

As RN’s apresentam dentre outras, as seguintes propriedades: 

1. não linearidade; 

2. mapeamento de entrada/saída; 

3. adaptabilidade; 

4. resposta evidencial;  

5. tolerância a falhas; 

6. integração em muito grande escala (VLSI – Very-large-Scale-Integrated); 

7. informação contextual; 

8. uniformidade de análise e projeto; 

9. analogia neurobiológica. 

 

Das muitas propriedades interessantes de uma RN, a mais significativa é a 

habilidade da rede aprender através de seu ambiente, e assim melhorar sua performance. 

Aprendizagem (que pode ser supervisionada, não supervisionada e por 

reforço) é um processo pelo qual os parâmetros livres de uma RN são adaptados 

continuamente, por meio de  estímulos fornecidos pelo ambiente no qual a rede está inserida. 
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Uma RN pode aprender por memorização, contato, exemplos, analogia, exploração e 

descoberta.  

 

4. APLICAÇÃO DE REDES NEURAIS  
 

Desde seu ressurgimento, ocorrido nos anos 80, as RN’s têm sido aplicadas 

com sucesso a uma gama enorme de problemas. Pode-se citar, entre outras, aplicações ao 

controle de qualidade, mercado de capitais, reconhecimento de voz, aplicações navais, 

sistemas especialistas, escolha de rotas ótimas em problemas de transporte etc. 

 

Tabela 1:  Quantidade de documentos por  área de aplicação de redes neurais 

Área do assunto                     Número de documentos 

Comportamento de motoristas/ veículos autônomos  12 

Estimação de parâmetro 7 

Manutenção de pavimento  6 

Detecção/Classificação de veículo  5  

Análise de padrão de tráfego 5 

Operações de carga ( transporte de carga ) 4 

Previsão de tráfego 4 

Política e economia no Transporte 2 

Transporte aéreo 2 

Transporte marítimo 2 

Veículos submarinos 1 

Metrô - operações 1 

Controle de tráfego 1 

Total 52 

 
Fonte: Institute for Transport Studies, University of Leeds (1995) ) in Yamashita, Y. e D. X. Jun (  2000) 

 

O campo de estudos em Transportes tem apresentado uma explosão de 

interesse pelas Redes Neurais desde os anos 90. Segundo informação do Institute for 

Transport Studies, University of Leeds (1995),mais de 40 publicações sobre RN’s aplicadas 

ao Transporte desde 1990, foram submetidas à análise daquele  instituto. No entanto, ainda 

são poucos os estudos desta natureza disponíveis.  

A tabela 1 mostra, por exemplo, que foram publicados poucos documentos  

na área marítima e da aviação. Uma razão provável para isso é que muitos dos trabalhos 

foram mantidos em segredo, por motivos comerciais ou militares. Outra importante 
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conclusão, tirada a partir do exame na tabela 1, é que a maioria desses documentos diz 

respeito a transporte rodoviário.  

 

Análise de algumas publicações 
 

 Comportamento de motorista / veículos autônomos: nesta área os resultados obtidos 

levaram a concluir que o uso de RN’s provou ser um método rápido e mais preciso 

de análise de técnicas alternativas, tais como modelos lógicos. 

 Estimação de parâmetro: dentre as publicações, destaca-se um artigo que usou uma 

solução híbrida com algoritmos genéticos e RN’s. A Rede Neural foi aplicada como 

a função de custo a ser minimizada. O método mostrou-se mais rápido que um 

modelo convencional. 

 Manutenção de pavimento: neste trabalho as RN’s foram aplicadas para processar 

quadros de superfícies de uma estrada e categorizar características dentro deles por 

tipos diferentes de defeito. Vale a pena dizer que uma quantidade considerável de 

processamento clássico de imagem foi necessária antes da fase da RN ser aplicada, 

enfatizando com isso o fato de que redes neurais normalmente não proveem uma 

solução completa para um dado problema. 

 Detecção/classificação de veículos: seguiu-se a ideia de que a análise em uma 

autoestrada controlada por sensores requer muito esforço para extrair o máximo de 

informação dos sinais gerados. Os resultados numéricos não foram muito bons, a 

ponto de uma unidade comercial usando uma abordagem algorítmica obter um 

resultado menos ruim. 

 Análise de padrão de tráfego: este grupo usou a teoria de ressonância adaptativa para 

explorar a possibilidade de usar RN na análise da variação sazonal de fluxo de 

tráfego. Isso mostrou ser  de suma importância para os engenheiros de tráfego no 

trabalho de inspeção e análise de tráfego, de forma que resultados puderam ser 

reduzidos a uma base inicial comum. Porém, devido à dificuldade de obter bastante 

dados reais para testar a rede, em grande maioria, os grupos de dados foram 

simulados. 
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 Transporte de cargas: o principal problema detectado na aplicação de RN’s na 

otimização da roteirização e da sincronização, parece ter sido a parametrização do 

problema. Uma possível solução para isso foi apontada com o uso de redes neurais 

auto-organizadas. Infelizmente os resultados apresentados desapontaram um pouco e 

parece que as técnicas que envolvem um complexo de pré-processamento, mostram-

se mais promissoras. 

 Previsão de tráfego: a previsão de tráfego está inserida em duas categorias distintas.  

Previsão estratégica, na qual uma tentativa é feita para predizer o fluxo de tráfego 

nos meses ou anos no futuro, e normalmente influencia decisões principais em 

planejamento de estrada. Em contraste, previsões a curto prazo têm frequentemente 

um horizonte de apenas  alguns minutos, e pode alimentar diretamente sistemas de 

controle de tráfico.  Redes Neurais  têm sido usadas em ambas: previsões estratégica  

e curto prazo;  nos dois  casos foram constatados resultados promissores.  

 Transporte na política e na economia: um problema  de tráfego  relacionado à 

economia é a modelagem do efeito de barulho de tráfego aéreo sobre os preços de 

casas adjacentes a  um aeroporto (Collins e Evans, 1994).  Este trabalho é um 

exemplo excelente de como Redes Neurais podem ter usos em áreas de estudos de 

transportes. Os investimentos  consistiram em determinar um número grande de 

possíveis fatores importantes no preço de venda das casa em questão:  condição, 

tamanho, idade etc. e, claro, o reflexo do fator de barulho de aeroplanos que pousam 

no aeroporto local.  A versatilidade da Rede Neural foi usada para medir a 

importância de um parâmetro particular: neste caso o fator de barulho. 

 Transporte aéreo: a área da aviação é altamente especializada, e é amplamente 

dominada por grandes organizações de pesquisa. Muito trabalho é mantido em 

segredo por razões de defesa, não se estranhe o fato de que somente dois documentos 

foram mencionados. 

 Transporte marítimo: vamos destacar partes contrastantes de dois trabalhos. Um 

deles mostrou que Redes Neurais  têm potencial para uso em navegação autônoma de 
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navio em espaços limitados. Um  segundo documento se interessou em usar 

aprendizagem com redes de vetores de quantização em um sistema de processamento 

de  imagem que  reconhece e classifica imagens de perfil de navios. Apesar desta  

área particular de trabalho provavelmente ser de pequeno  interesse civil, ela aponta, 

não obstante, a possíveis aplicações futuras de Redes  Neurais na indústria marítima.  

 Veículos submarino: o trabalho analisado  relata o emprego de veículos submarinos 

autônomos, e muito dos trabalhos envolvem Redes Neurais. 

 Operação de metrô: um recente trabalho discutiu a possibilidade de usar uma 

combinação de Lógica Fuzzy e Redes Neurais para controlar a aceleração e 

desaceleração de um trem de metrô.  Esse trabalho, muito interessante, descreve um 

complexo sistema de tomada de decisão hierárquico híbrido que pode ser equivalente 

a um  sistema baseado em  vetor de quantização. 

 Controle de tráfego: apenas um dos trabalhos trata de uma Rede Neural que aborda  

diretamente o problema de controle de tráfego.  Uma Rede Neural foi treinada para 

sugerir as divisões verdes ótimas para uma interseção simples. Posteriormente, foi 

estendido a uma rede de três interseções. Mesmo sendo um trabalho 

indubitavelmente interessante, os autores não deixam claro como eles prepararam os 

conjuntos de dados que treinaram e testaram a Rede Neural. 

 

Tabela 2: Quantidade de documentos por paradigma 

 Paradigma Número 

Backpropagation 36 

Aprendizagem por vetor de Quantização 7 

Teoria de ressonância adaptativa 4 

Mapa de auto-organização 2 

ADALINE  1 

Máquina de Boltzmann  1 

Hopfieid 1 

Funções básicas 1 

Counterpropagation 1 

 
Fonte: Institute for Transport Studies, University of Leeds (1995) in Yamashita, Y. e D. X. Jun (  2000) 
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A tabela 2 mostra a distribuição de documentos que tratam  sobre o emprego 

de paradigmas diferentes. Deve-se notar que nem todos os trabalhos apresentados seguem 

exatamente as definições usadas nos livros-texto. 

 

Outras publicações 

 

 Modelagem Neuro-Fuzzy do comportamento dos usuários do transporte privado na 

definição de rotas: relatório de dissertação que tenta integrar a Lógica Fuzzy e Redes 

Neurais com objetivo de obter maior representação do conhecimento incerto e 

manipulação das grandes quantidades dos dados, podendo, dessa forma, modelar o 

comportamento da escolha de rotas pelos usuários do Transporte Privado de maneira 

mais eficiente por ser capaz de simular a realidade. O desenvolvimento deste modelo 

busca contribuir para o estudo de planejamento de Transportes (Yamashita e Jun, 

2000). 

 Modelo Neuro-Geo-Espacial para previsão da demanda de viagens no contexto do 

planejamento estratégico: artigo que trata de um modelo para o Planejamento 

Estratégico do Transporte Urbano. A concepção do modelo apresentado foi possível 

devido à integração das Redes Neurais, dos Sistemas de Informação Geográfica 

(SIG) e do Sensoriamento Remoto (SR). (Dantas et al., 2000). 

 Estimativa do fluxo de saturação com auxílio de Redes Neurais: relatório de 

dissertação  que tem por objetivos desenvolver um modelo de estimativa do fluxo de 

saturação com base na análise de regressão, definir um modelo de Redes Neurais 

para estimativa do fluxo de saturação e comparar a eficácia dos dois modelos, 

identificando as vantagens e desvantagens das duas técnicas utilizadas; investigando, 

dessa maneira, o potencial de aplicação de Redes Neurais nesta área (Jacques et al., 

2000). 

 Avaliação ambiental de projetos de Transporte Rodoviário – Modelo Neuro-Fuzzy: 

relatório de dissertação que vai avaliar o potencial da aplicação do modelo Neuro-
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Fuzzy  na avaliação ambiental de alternativas de empreendimentos de implantação 

e/ou operação de rodovias (Sinay e Goudard, 2000).   

 

Conclusão 

 

1) As Redes Neurais são preferencialmente empregadas como método de análise e não por 

melhorarem a precisão dos resultados. Muitos autores citam que é bem mais rápido 

construir um modelo de Redes Neurais do que o correspondente modelo estatístico, 

porque a maioria das tarefas de especificação de modelo e ajustes é automatizada.  

2) Um trabalho com Redes Neurais exige um bom conjunto de dados. Esse fato torna-se 

importante se considerarmos que em algumas aplicações de Transporte é muito difícil a 

obtenção de bons dados; neste caso recomenda-se usar dados de simulação. Vale a pena 

lembrar que frequentemente usam-se mais os dados para treinamento do que para teste; 

portanto, quando temos poucos dados reais devemos reservá-los para a bateria de teste, o 

que permite melhor confiança nos resultados produzidos. 

  

5. POTENCIAL DA APLICAÇÃO DE REDES NEURAIS EM GESTÃO LOGÍSTICA 

 

A tabela 1 mostra que poucos trabalhos foram ou estão sendo feitos nessa 

área. Dentre os já comentados citamos um artigo que apresenta o desenvolvimento de um 

sistema – Planejador de Rotas para Transporte em Espaços Urbanos e Similares (Proteus), 

que utiliza a técnica de Algoritmos Genéticos e Raciocínio Baseado em Casos (RBC) na  

elaboração de Planos de Rotas sobre ambientes urbanos, agindo sobre uma malha viária 

podendo estender-se para atuação em malha rodoviária, ferroviária ou para qualquer outro 

espaço (marítimo ou aéreo) que possa ser representado em malha. Sistema este desenvolvido 

na Universidade Federal de Santa Catarina, no programa de pós-graduação em engenharia de 

produção (Bastos e Peres, 2000).  

Alguns trabalhos também estão sendo feitos no setor de Agrobusiness: 
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 no planejamento de colheita, que compreende uma aplicação de Inteligência 

Artificial voltada para a definição otimizada da programação de corte mensal da 

cana-de-açúcar de uma unidade industrial para todo o período da safra; 

  no plantio, que compreende uma elaboração de programação que indica os anos 

ideais de reforma de cada bloco de cultivo e aponta a variedade ideal para o plantio 

segundo critérios e restrições qualitativos e quantitativos de análise das variedades da  

cana-de-açúcar especificadas;  

 no sistema de frota que tem como objetivo a geração da configuração ideal de 

unidade de transporte para execução da tarefa de transporte de matéria-prima entre o 

campo e a indústria. 

 

Os trabalhos que mais se aproximam deste estudo estão relacionados a 

gestão de  Controle de Tráfego e  Planejamento  em  transportes  envolvendo   principalmente,  

programação de jornada de trabalho (para motoristas, cobradores e veículos de uma empresa 

de transporte coletivo de passageiros), em função dos esquemas de linhas de Transportes 

existentes. O esquema de linhas compreende um conjunto de rotas, com origem/destino e 

horários pré-estabelecidos e fixos, que devem ser preenchidos por uma combinação de 

veículos/motoristas. 

Existe, obviamente, um número limitado de recursos humanos, financeiros e 

materiais que podem ser alocados, além de uma série de restrições de compatibilidade, tempos 

de folga, manutenção e reabastecimento, regras trabalhistas etc., que devem ser enfocados no 

processo de roteirização, visando uma melhor relação de custo/benefício para a empresa. 

 

6. ANÁLISE DO CUSTO-BENEFÍCIO NA APLICAÇÃO DE REDES NEURAIS 

 

Mesmo que as redes neurais apresentem melhores alternativas técnicas para 

tipos particulares de análise, questiona-se muito pouco  se o benefício em desempenho vale a 

pena.  Poderíamos pelo menos buscar uma resposta para: sabe-se qual é o investimento 
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necessário em termos de plataforma computacional (hardware e software) e treinamento de  

pessoal para perceber os benefícios da computação neural? 

Para aqueles que consideram o paradigma “backpropagation”  (que foi 

usado na grande maioria das aplicações em  transporte), o investimento necessário não é 

muito grande, até porque existem vários simuladores de backpropagation, de domínio 

público, e há comparativamente poucos parâmetros da rede a serem otimizados pelo usuário. 

 

CONCLUSÃO 

 

Em função do grande número de possíveis aplicações potenciais e dos altos 

custos usualmente envolvidos, o subsistema de distribuição física (com enfoque em  

Transporte), é uma área que tem merecido maior atenção quanto ao desenvolvimento de 

pesquisas com o intuito de gerar  modelos que possam  otimizar este subsistema da Gestão 

Logística . 

A maioria dos problemas que os estudiosos de Sistemas de Transporte estão 

tentando resolver são altamente não lineares. As fontes de dados são frequentemente 

numerosas e complexas.  As Redes Neurais mostram–se muito promissoras como uma 

ferramenta útil para analisar esses dados, mas ainda há muito trabalho a ser feito, 

particularmente com respeito à interpretação  e validação do modelo, necessita-se de grandes 

e mais compreensivos  estudos comparativos. 

Um dos desafios da pesquisa na área de Gestão da Logística Empresarial 

tem sido a modelagem matemática e o desenvolvimento de algoritmos de solução que 

possibilitem incorporar restrições de forma a tornar o problema representado mais realista, 

possibilitando a sua aplicação em situações práticas. A aplicação de RN’s nessa problemática 

busca suprir essa deficiência. 

O objetivo do emprego  de Redes Neurais Artificiais (RNA) na solução 

desse problema é reduzir as  dificuldades  de modelagem e melhorar o desempenho dos 

modelos tradicionalmente usados na solução do problema de roteirização; viabilizando, dessa 
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forma, a utilização de  variáveis de entrada  que incorporem a  experiência dos Encarregado 

do Depósito e Motoristas. 

A gestão da Logística Empresarial precisa ser usada na integração de novas 

técnicas, pois quando há conflitos mais profundos de natureza multidisciplinar, ou quando as 

restrições técnicas, operacionais ou até mesmo sócio econômicas, são muito severas, o 

método clássico já não dá mais resultados satisfatórios. Nessas condições, é preciso lançar 

mão do enfoque sistêmico e analisar várias alternativas factíveis que combinam os fatores 

multidisciplinares de formas diversas, tornando esta uma das infindáveis aplicações das Redes 

Neurais. 

Outro aspecto relevante de Gestão na Logística Empresarial é a necessidade 

de técnicas modernas e eficientes que apóiem a tomada de decisão, como a escolha da melhor 

alternativa de rota para transportes, aí incluídas as questões referentes aos menores custos e 

menores prazos de entrega, além de outros fatores como segurança e confiabilidade. 
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