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Os modelos de otimização considerando explicitamente múltiplas funções objetivo 

permitem captar os diferentes, incomensuráveis e geralmente conflituosos eixos de avalição 

do mérito das soluções admissíveis, bem como explorar os compromissos (trade-offs) 

associados no sentido de identificar soluções satisfatórias. No contexto de processos de apoio 

à tomada de decisão, as abordagens multiobjetivo permitem ainda que a estruturação do 

problema e a construção dos modelos matemáticos sejam mais ricas, incorporando múltiplas 

perspectivas de avaliação, e que a análise dos resultados seja mais informada, explorando 

soluções com diferentes características. O conceito chave em otimização multiobjetivo é o de 

solução não dominada (ótima de Pareto, eficiente, não inferior): não existe outra solução 

admissível que melhore simultaneamente todas as funções objetivo, i.e. a melhoria numa 

função objetivo só pode ser alcançada aceitando piorar o valor de pelo menos uma das outras 

funções objetivo. Contudo, no contexto de apoio à decisão, a simples análise de um 

geralmente vasto conjunto de soluções não dominadas não fornece uma recomendação final, 

sendo então necessário, para além de usar técnicas de cálculo de soluções não dominadas, 

incorporar no processo informação sobre as preferências do agente de decisão. 

Os problemas de gestão da produção envolvem, entre outros, aspetos de avaliação 

do mérito das soluções de natureza económica, ambiental, de fiabilidade, de tempo, de 

desempenho, de flexibilidade de configurações e volumes de produção, de qualidade do 

produto e de serviço, que devem ser explicitamente considerados nos modelos de otimização 

através de funções objetivo que concorrem para aferir a vantagem competitiva das empresas. 

Nesta comunicação serão apresentados vários problemas de gestão da produção, e 

correspondentes modelos de otimização multiobjectivo e abordagens algorítmicas. Será 

efetuada uma caracterização da estrutura dos principais modelos, incluindo categorias de 

funções objetivo e restrições, bem como dos algoritmos usados para calcular soluções não 

dominadas e técnicas interativas de apoio à tomada de decisão. Na componente algorítmica 

será dada atenção à “dicotomia” entre métodos baseados em programação matemática 

(envolvendo a otimização de funções escalares substitutas) e em meta-heurísticas, sobretudo 

populacionais e em particular algoritmos genéticos/evolutivos, bem como formas de 

hibridização entre ambos para construir abordagens com melhor desempenho computacional.  

 


