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Introdução 



• Ambiente com distribuição de recursos 

• Recursos não são infinitos 

• Problema tradicional da Computação 

• Alocar usuários x recursos 

• Recursos em um aeroporto: 

• Portões de embarque e desembarque; 

• Pátio de taxiamento de aeronaves, ônibus, etc; 

• Pistas de decolagem e pouso, etc. 

 

Introdução 



• Ball et al. (2001)  

• Tendência da teoria dos jogos para alocação 

• Balakrishnan (2007) 

• Modelo com aeronaves 

• Schummer e Rakesh (2013) 

• Modelo com companhias aéreas 

• Bem aceitos com mercados de um lado 

• Esses trabalhos não associam o problema de 
alocação à um mercado de dois lados. 

 

Introdução 



Cenário 

 

• Não existe uma abordagem que trate: 

• Objetivos globais entre os intervenientes; 

• Objetivos específicos de cada elemento; 

• Participação colaborativa dos stakeholders mais 
relevantes, mesmo em ambientes competitivos; 

 

• Solução que trate preferências estratégicas 
com uma teoria com base matemática. 

Introdução 



 

 
Fundamentação Teórica 



• Teoria dos Jogos permite:  

• estudar comportamento de jogadores em 
ambientes competitivos e colaborativos; 

• elaborar modelos que reflitam a realidade 
necessária à solução de problemas em diversas 
áreas ; 

• estudar regras de relacionamento entre jogadores; 

• definir pontos de equilíbrio de forma a prever as 
ações dos jogadores, maximizando seus objetivos. 

• Subárea: Teoria de Matching estuda processos 
de alocação de recursos (1950 / 1962). 

Fundamentação Teórica 



• A teoria dos jogos apresenta alguns modelos 
de análise e tratamento de: 

• concorrência entre jogadores em ambientes 
competitivos; 

• mecanismos de alocação de recursos podem ser 
melhor estudados e avaliados:  

• eficiência, justiça e estabilidade nos resultados. 

 

• Teoria de Matching: 

• analisar, modelar e definir soluções para problemas 
de alocação de recursos, com base em modelos de 
mercados. 

Fundamentação Teórica 



Stable Marriage Problem 

1962 – Gale, D. and Shapley, L. S. College admissions and the 
stability of marriage. 
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1962 – Gale, D. and Shapley, L. S. College admissions and the 
stability of marriage. 



Stable Marriage Problem 

Algoritmo Deferred Acceptance 



Deferred Acceptance 

 



Deferred Acceptance 

• Vantagens 

• Analisa as preferências individuais de todos os 
jogadores do mercado; 

• O resultado é um ótimo global para os 
proponentes; 

• Sempre encontra um matching estável para todos 
os jogadores. 

• Desvantagem 

• O algoritmo DA não é à prova de estratégia. 

• Utilizado na alocação de médicos à hospitais 
(1950), estudantes à universidades, etc. 

 



 

 
Gerenciamento do 

Tráfego Aéreo 



Air Traffic Management – ATM 

• Objetivo – controlar o fluxo de aeronaves: 

• garantir a segurança; 

• garantir a fluência de voos; 

• tratar possíveis desbalanceamentos entre a 
demanda e a capacidade da infraestrutura 
aeronáutica e aeroportuária existente. 

• Fase Estratégica – sistemas automatizados 

• Fase Tática – ajustes manuais e medidas 
restritivas 

Gerenciamento do 
Tráfego Aéreo 



• Fase Estratégica – as operações de voo 
agendadas são previamente alocadas em um 
fila de decolagem/pousos, composta por slots 
ATC. 

• Slot ATC – tempo mínimo necessário para que uma 
aeronave possa utilizar uma pista. 

• Fase Tática – verificar possíveis 
congestionamentos em determinados locais 

• aplicar medidas restritivas, buscando: 

• reduzir a quantidade de aeronaves no local afetado;  

• manter uma quantidade segura de voos; 

• evitar o congestionamento. 

 

Medidas Restritivas 



• Tipos de Medidas Restritivas: 

• Ground Holding Delay; 

• Airborne Holding Delay; 

• Miles-in-Trail; 

• Reroute; 

• Slot Swapping; 

• Entre outras. 

 

• Esperas em solo são consideradas mais 
seguras e mais econômicas. 

 

 

Medidas Restritivas 



Collaborative Decision Making – CDM 

 

• É uma filosofia seguida pelo ATM onde a troca 
de informações entre os diversos 
intervenientes resultam em melhores decisões 
no gerenciamento de tráfego. 

• mapear stakeholders que afetam e são afetados 
por processos; 

• modelar processos do ATM, permitindo a 
participação destes na tomada de decisão; 

• otimizar qualquer processo novo ou já existente. 

Tomada de Decisão 
Colaborativa 



Ground Delay Program – GDP 

• Solução ao problema de alocação de slots 
ATC. 

• Processo multifases que trata o gerenciamento 
de alocação da fila de slots de aeroportos, 
impactado por restrições de capacidade 
operacional. 

• Tal medida restritiva resulta na necessidade de 
uma alteração no cronograma de alocação de 
slots original dos voos que utilizarão as pistas 
desses aeroportos. 

 

Programa de Espera em 
Solo 



Collaborative Decision Making – CDM 

Tomada de Decisão 
Colaborativa 



• Crescente demanda mundial pelo uso de 
aeronaves como meio de transporte. 

• Evolução do cenário / impacto:  

• aumento considerável da complexidade do 
gerenciamento de tráfego aéreo (ATM); 

• administração compartilhada dos principais 
aeroportos brasileiros;  

• objetivos conflitantes de empresas privadas x 
órgãos públicos; 

• afeta diversas áreas, entidades, processos e 
subprocessos. 

Cenário Atual do ATM 



• CDM atualmente conta apenas com a 
participação das empresas aéreas e o ATC no 
processo de decisão e de troca de 
informações. 

• a tomada de decisão não contempla um importante 
interveniente que afeta diretamente o resultado do 
processo; e 

• o algoritmo Compression, utilizado no processo de 
alocações de slots, não garante um resultado ótimo 
(Schummer e Rakesh, 2013). 

 

Problemática 



 

 
DA-SLOT 

 



• Abordagem com base na Teoria de Matching, 
cujos objetivos são: 

• manter a segurança e fluência no GDP; 

• permitir a participação colaborativa das áreas 
envolvidas, reforçando o conceito CDM;  

• apresentar um mecanismo de alocação que 
encontra resultados ótimos, com base em 
preferências de todos os jogadores. 

Modelo DA-SLOT 



Mercado de Slots 



Processo de Alocação 

• Etapa 1: monta listas de preferências 

• Etapa 2: realiza alocação estável 

• Etapa 3: otimiza resultado, se possível 



Arquitetura DA-SLOT 



 

 
Resultados 

 



• Para um resultado 

 µ = {{f1, s1}, {f2, s2}, ... , {fn, sn}} 

 

• Não existe uma situação onde existam pares 
bloqueadores: 

• P(f1) = {s2, s1}, e  

• P(s2) = {f1, f2} 

 

• Prova de estabilidade adaptada (Gale e 
Shapley, 1962). 

Estabilidade 



À Prova de Estratégia 

Mercado de Casamentos 



• Segundo Dubins e Freedman (1981), sabe-se : 

• Que o lado do mercado que faz propostas não 
consegue nunca melhorar seu resultado (ótimo de 
Pareto); 

• Que no lado que recebe as propostas, se 
conhecerem as demais preferências do mercado, 
algum jogador pode obter algum ganho se mentir 
quanto às suas preferências. 

• Segundo Roth (1982): 

• Não existe um mecanismo de matching que seja 
uma estratégia dominante para o lado que recebe 
as propostas. 

À Prova de Estratégia 



Mercado de Slots 
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Mercado de Slots 

À Prova de Estratégia 



• O mecanismo DA para o mercado de 
casamentos de Gale e Shapley (1962), não é à 
prova de estratégia. 

 

• O mecanismo DA para o mercado de slots 
(modelo DA-SLOT) é à prova de estratégias(*) 

• (*) em estudo 

• A arquitetura CDM, com a inclusão do Gestor do 
Aeroporto, permite essa associação. 

 

À Prova de Estratégia 



DA-SLOT x Compression 



DA-SLOT x Compression 



 

 
Conclusão 



• Nova abordagem ao problema de alocação de 
Slots. 

• Funções de payoff construídas segundo objetivos 
específicos definidos para cada jogador: 

• Para as companhias aéreas (maximizar o lucro); 

• Para o gestor do aeroporto (priorizar aeronaves atrasadas e 
a quantidade de passageiros). 

• Algoritmos: 

• 1. construção das listas de preferências 

• 2. alocação dos jogadores 

• 3. otimização do resultado 

Conclusão 



• Contribuição multidisciplinar nas áreas de: 

• Ciência da Computação:  

• desenvolvimento e análise de algoritmos; 

• funções de payoff utilizadas pelos stakeholders no CDM; 

• Teoria dos Jogos:  

• criação de um novo modelo de mercado de slots; 

• adaptação da teoria de mercados de matching; 

• definição de jogadores e estrutura de relacionamento; 

• Transportes:  

• otimização do programa de atraso em solo (GDP 

• A arquitetura construída para o DA-SLOT torna a 
solução estável e à prova de estratégia. 

 

Conclusão 
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