
Jarley Mantagute 

A utilizagao de urn software de roteirizagao e seus requisites basicos para 

implementagao 

Trabalho apresentado como requisite 

parcial para a conclusao de curse de MBA 

em Gerencia de Sistemas Logisticos da 

Universidade Federal do Parana -

CEPPAD. 

Orientador: Prof. Darli Rodrigues Vieira. 

Curitiba- PR 

2008 



AGRADECIMENTOS 

Agrade<;o a Deus pelas oportunidades que recebi nos ultimos tempos em 

minha vida pessoal e profissional, a minha esposa Elisangela e meu filho Joao 

Gabriel que sempre estao ao meu lado. 

Ao meu pai, minha mae e a toda minha familia que torcem pelo meu sucesso. 

A minha empresa Leao Junior S/A que financiou parte da minha 

especializa<;ao. 

Ao meu coordenador Prof. Darli Rodrigues Vieira que compartilhou parte de 

todos seus conhecimentos comigo. 



RESUMO 

MANT AGUTE, Jarley. A utilizac;ao de urn software de roteirizac;ao e seus requisites 
basicos para implementac;ao. 2008. 45 p. Monografia (MBA em Gerencia de 
Sistemas Logfsticos) - Universidade Federal do Parana - CEPPAD. Esta 
monografia tern como objetivo abranger as dificuldades e necessidades de uma 
empresa em relac;ao a distribuic;ao de seus produtos atraves da utilizac;ao de uma 
ferramenta de roteirizac;ao. Buscara descrever como acontecera a escolha do 
software, o momenta de optar pela implementac;ao e alguns cuidados a serem 
tornados. 
Palavras-chaves: Logfstica, Gestao da Cadeia de Suprimentos, Roteirizac;ao, 
Road show. 
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INTRODUCAO 

Com o aumento constante e cada vez maior da populac;ao, crescem tambem 

as necessidades de consumo, por conseqOencia a demanda por produtos e servic;os 

e tambem as oportunidades de crescimento das empresas e surgimento de novas 

concorrentes ou ramos de negocio. Os portfolios de produtos crescem e inovam-se 

para atender todas estas novas situac;oes. 

Este movimento reflete em inumeras atividades dentro de uma empresa, 

desde a previsao do volume de unidades que serao vendidas, como serao vendidas, 

as formas como os produtos serao planejados e produzidos, como serao 

armazenados e distribufdos ao cliente final. 

Parte deste processo e a logfstica de distribuic;ao destes produtos aos clientes 

que e realizada atraves de urn processo de montagem de cargas com base nos 

pedidos inseridos pelos vendedores e demais representantes da area comercial, 

bastante comum de forma simples e manual, muitas vezes nao representando a 

melhor escolha em relac;ao aos custos de transporte, a melhor ocupac;ao do vefculo, 

nao garantindo uma boa freqOencia de entregas, proporcionando inumeros 

problemas para os clientes deixando-os sem a mercadoria necessaria para o 

perfodo referente a programac;ao da compra, gerando inumeros retornos e ate 

mesmo devoluc;oes. Com certeza, impactando no resultado da area Comercial e 

principalmente para a Empresa de alguma forma, seja no faturamento ou no 

aumento das despesas, principalmente permitindo espac;o para a concorrencia. 

A entrada de pedidos nem sempre e estruturada e organizada, por urn lado 

existe a pressao pelas vendas que forc;a o vendedor a buscar os volumes a todo 

custo, de outro lado o foco pelo atendimento das entregas com eficacia pelo melhor 

custo possfvel. lnumeras empresas sofrem conseqOencias por esta desorganizac;ao 

e muitas vezes percebem mementos de definir processes para minimizar estas 

situac;oes. A roteirizac;ao manual faz com que a qualidade do programa de entregas 

fique regular, dependente do conhecimento do executor, possivelmente com urn 

custo que nao representa a melhor situac;ao possfvel, que gerara lentidao e maior 

deslocamento para cumprimento da tarefa. 

As dificuldades nao possuem origem nos departamentos comerciais, o vilao e 

o proprio mercado que dita o ritmo a que todas as empresas terao que acompanhar. 
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Talvez a empresa que conseguir manter urn departamento estrategico que garanta 

maior proximidade do alvo tera alguns beneficios em relagao a concorrencia, dado a 

este fato em que as mesmas buscaram investir neste departamento para tamar suas 

decisoes. 

A organizactao nos processes e fundamental e para a area de Logistica nao 

seria diferente, talvez mais importante pelo contato direto com os clientes servindo 

muitas vezes de vitrine para a empresa. Este aspecto esta intimamente relacionado 

a busca e acompanhamento de resultados. 

Uma importante area para a busca de organizactao e a de Tl - Tecnologia de 

lnformagao. Muito mais do que apenas urn armazenador de dados, como era tratada 

antigamente, faz a gestao dos mesmos e os links entre os setores e responsaveis 

pelos principais processes de uma empresa. 

Sao comuns situagoes onde empresas trabalhando em busca de resultados e 

reconhecimentos atingem o tao almejado crescimento e de repente percebem a 

desorganizagao, a diminuictao do Iuera e urn clima ruim de trabalho. Estas ainda 

tiveram a sorte ou a competencia de perceber a queda, outras s6 percebem estes 

pontos quando ja nao ha mais o que fazer a nao ser fechar as portas. 

Esta monografia buscara analisar e estudar parte da estrutura que envolve 

Logistica, Cadeia de Suprimentos, organizactao, tecnologia e principalmente 

resultados de qualidade, atendimento a clientes e Iuera, com a utilizactao de 

softwares de criactao e gestao de rotas para a realizagao de vendas e entregas dos 

produtos focados na melhoria do processo e do nivel de servicto com maior 

organizagao e qualidade, de maneira rapida e agil e ainda gerando reductao de 

custos. Verificara tambem vantagens e possiveis desvantagens geradas para a 

companhia. 

A ferramenta de roteirizactao atinge varios pontos importantes para as 

empresas dentro do processo de atendimento aos clientes, colabora para melhorias 

no nivel de servicto, agilidade e rapidez, organizactao, reductao de custos, visibilidade 

de novas oportunidades e ate mesmo estudos de possiveis situact6es futuras. 

Como qualquer software tern determinado custo, nem sempre muito baixo, 

geralmente significante e que pode ser inviabilizado por motives de caixa e de 

indisponibilidade para investimentos. 



10 

Em algumas situac;oes a empresa possui o valor referente a aqu1s1c;ao e 

implementac;ao, porem o que inviabiliza e a necessidade do detalhamento da 

operac;ao ou mesmo por esta ser tao simples que nao necessita de alga mais 

sofisticado. 

Tendo em vista esta situac;ao, faz-se importante a analise desta 

implementac;ao e o direcionamento adequado deste processo. 
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1 FUNDAMENTACAO TEORICA 

A Logistica cada vez mais se torna uma parte importante para finalizagao do 

processo de atendimento dos clientes dentro das empresas, sem a conclusao das 

atividades de responsabilidade da mesma, o fluxo comercial nao desenvolve-se, 

como indica o autor a seguir: 

Logistica e o processo que gera valor a partir da configura9ao do tempo e do 
posicionamento do inventario; e a combina9ao da gestae de pedidos de uma 
empresa, do inventario, do transporte, do armazenamento do manuseio e 
embalagem de materiais, enquanto procedimentos integrados em uma rede de 
instala96es. A Logistica integrada serve para relacionar e sincronizar a cadeia de 
suprimentos geral enquanto urn processo continuo, e e essencial para a 
conectividade efetiva da cadeia de suprimentos (BOWERSOX, 2006, p.21). 

0 Conselho de Gestao da Logistica (Council of Logistics Management) define 

logistica como: 

processo de planejamento, implementa9ao e controle da eficacia, da eficiencia do 
fluxo e estocagem de mercadorias, servi9os e informa96es relacionadas desde o 
ponto de origem ao ponto de consume pela razao de estar de acordo com as 
necessidades do cliente (BOWERSOX, 2006, p.22). 

Para o IMAN (1997), a Logistica preocupa-se com o gerenciamento do fluxo 

fisico que comega com a fonte de fornecimento e termina no ponto de consumo. 

Nesta abordagem, a logistica e muito mais do que a distribuigao fisica de produtos, 

pois tambem esta preocupada com a fabrica e o local de estocagem, niveis de 

inventario e sistemas de informagoes, como tambem com transporte e 

armazenagem. Logo, a logistica e definida como 

o processo que integra, coordena e controla a movimenta9ao de materiais, 
inventario de produtos acabados e informa96es relacionadas dos fornecedores 
atraves de uma empresa para satisfazer as necessidades dos clientes (IMAM, 
1997). 

Dessa forma a Logistica e urn processo importante que ocorre na Cadeia de 

Suprimentos que busca atender as exigencias e condigoes do cliente com a melhor 

condigao possivel em relagao as suas atividades de recepgao, separagao, 

armazenagem, distribuigao e demais. Pode-se considera-la uma importante 

ferramenta para realizar-se o fluxo da cadeia. 
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A Cadeia de Abastecimento (supply chain) eo conjunto de organiza<;oes que 

mantE~m relacionamento, criando valor na forma de produtos e servi<;os, desde os 

fornecedores de materia prima ate o consumidor final. 

A Gestae da Cadeia de Suprimentos compreende empresas que colaboram 

para alavancar posicionamento estrategico e para melhorar a eficiencia das 

opera<;oes (Bowersox, 2006). 

Segundo Laporte et al. (2000) 

o problema de roteirizac;ao de veiculos consiste em definir roteiros de veiculos que 
minimizem o custo total de atendimento, cada um dos quais iniciando e 
terminando no deposito ou base dos veiculos, assegurando que cada ponto seja 
visitado exatamente uma vez e a demanda em qualquer rota nao exceda a 
capacidade do veiculo que a atende (2000, p.11) 

Assim sendo, roteiriza<;ao e o processo de planejamento e distribui<;ao de 

uma empresa, que utiliza cria<;ao de rotas de vendas organizando as caletas e 

entregas considerando as condi<;oes e restri<;oes de cada opera<;ao visando o 

melhor nfvel de servi<;o possfvel. 

Na defini<;ao dos roteiros, se existirem alem da preocupa<;ao com os aspectos 

espaciais e geograficos, restri<;6es de horarios nos pontes a visitar, denominam-se 

estes problemas como roteiriza<;ao e programa<;ao de vefculos. 
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2 A MODERNA CADEIA DE SUPRIMENTOS 

Ha pouco tempo atras, em finais do SEkula XX, se constatava nas empresas 

uma demora no processamento de pedidos, a comunicac;ao entre departamentos 

dependia muito de fichas, formularies, anotac;oes e outros processes manuais, 

muitos pedidos se perdiam au sofriam erros constantes. 0 processo nao era 

confiavel forc;ando a gerac;ao de estoques altos a fim de suprir o atendimento aos 

clientes, evitar rupturas e perdas de faturamento. 

A confiabilidade aumentou a partir do momenta em que as informac;oes 

passaram a ser disponibilizadas em base de dados e o usa da informatica, na 

sequencia a utilizac;ao da Internet e as demais formas de transmissoes de dados 

passaram a ser constantes. 

Com o incremento de confianc;a veio tambem maior agilidade, juntas 

impactaram fortemente na mudanc;a expressiva no processo de recepc;ao dos 

pedidos, processamentos internes, faturamento, separac;ao, carregamento e 

entrega. 

A evoluc;ao da tecnologia e sua efetiva aplicac;ao proporcionaram o 

relacionamento das empresas diretamente com o consumidor final, originando a 

distribuic;ao direta (e-distribution). A pratica de neg6cios entre as empresas tambem 

ganhou intensidade gerando o (828)- Business to Business e-commerce. 

Atraves deste relacionamento entre as empresas surgiu a chamada Gestao 

da Cadeia de Suprimentos, as administradores cada vez mais questionaram todos 

as pontos envolvidos nos fornecimentos de materiais, produc;ao, distribuic;ao a as 

demais praticas comuns. A gestao da cadeia tornou-se parte estrategica da empresa 

para veneer a concorrencia, aumentar seus ganhos e fortalecer-se em urn mercado 

cada vez mais competitive. 

Atualmente pode-se perceber os pontos realc;ados acima em uma empresa 

automobilistica, ramo este que trabalha com o JIT- Just in Time, au seja, a entrega 

pode ocorrer minutes antes da necessidade da utilizac;ao. Este fato reflete a 

confiabilidade na velocidade e precisao do processo, gerando todas as vantagens 

citadas tanto para a empresa automobilistica como para o fornecedor. 
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0 conceito Cadeia de Suprimentos pode ser expresso como uma rede de 

organiza<;6es envolvidas em diferentes processes e atividades, com o objetivo de 

fornecer produtos e servi<;os que satisfa<;am as necessidades dos clientes. 

0 Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos ou Supply Chain Management 

(SCM), e uma estrategia de neg6cio que visa o aumento do valor da cadeia e de 

seus clientes, atraves da otimiza<;ao do fluxo de produtos, servi<;os e informa<;6es 

relacionadas. 

"A gestao da cadeia de suprimentos (as vezes conhecida par cadeia de valor 

ou cadeia de demanda) compreende empresas que colaboram para alavancar 

posicionamento estrategico e para melhorar a eficiencia das opera<;6es" 

(BOWERSOX, 2006, p. 21 ). 

Abaixo segue quadro com urn exemplo de SCM: 

Figura 1: Supply Chain Management 

' ' ' 

Fomecedores ·· For"ecedores 
dos fornecedores dO$ ·romeeedores 
dos fornec&<tores ·' 

·I Fonte: Laudon et al (2007) 

No quadro acima se visualiza o fluxo de abastecimento do fornecedor inicial 

ate o cliente final, passando pelo fabricante, distribuidor e o varejo. 

0 processo da cadeia despertou nas empresas o interesse em assumir 

determinadas dependencias positivas em seus fornecedores, aos poucos as 
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corporac;oes perceberam que os mesmos poderiam ser aliados para veneer a 

concorrencia. Logo, com a intenc;ao de criar relacionamentos e por conseqOencia urn 

processo de ganha - ganha, investiram neste processo de colaborac;ao. 

A colaborac;ao entre as empresas passou a ser fundamental para o 

desenvolvimento de uma moderna cadeia de suprimentos, as empresas perceberam 

que com o comprometimento mutuo poderiam obter inumeras vantagens, diminuir 

seus custos de produc;ao evitando setups com a confiabilidade da entrega dos 

materiais, trabalharem com seus estoques mais baixos reduzindo custos com 

movimentac;ao e armazenagem, a reduc;ao de rupturas gerando confiabilidade junto 

ao cliente alem da nao perder faturamento, melhora a qualidade e alavanca seus 

nfveis de servic;os. 

0 SRM - Supplier Relationship Management - Gestao do Relacionamento 

com Fornecedores, e urn sistema de gestao que busca ganhos para a empresa 

atraves do relacionamento e colaborac;ao junto aos fornecedores, otimizando os 

processos de compra, monitoramento dos estoques e trocas freqOentes de 

informac;oes, possibilitando maior visibilidade do processo produtivo e dos dados 

globais. 

Entre as principais vantagens na utilizac;ao de urn sistema de SRM, pode-se 

citar as seguintes: 

• analise de fornecedores potenciais; 

• ganho de tempo nos ciclos de pedidos; 

• aumento de produtividade para a empresa e para o fornecedor; 

• gerac;ao de fluxo de caixa, ocasionado pela diminuic;ao dos estoques; 

• ganhos operacionais em qualidade e eficiencia; 

• reduc;oes de custos; 

• respostas mais rapidas no atendimento; 

• fortalecimento e flexibilidade na cadeia. 

Esta colaborac;ao e a troca de informac;oes visando ganhos para a empresa 

tambem pode acontecer junto os seus clientes, alem de seus fornecedores. 

Ja o CRM - Customer Relationship Management - Gerenciamento do 

Relacionamento com o Cliente, e urn sistema integrado que realiza a gestao com 
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foco no cliente, visando ganha-los e fideliza-los atraves do atingimento de sua 

satisfa9ao total, entendendo suas necessidades e suas expectativas. A intenctao das 

empresas ao buscar a sua utilizactao e ganhar mais rendimentos financeiros durante 

o maior tempo passive I. 

Os sistemas mais modernos de CRM capturam informact6es fundamentais 

para intera96es e as integram em todas as functoes relacionadas aos clientes e a 

troca de dados. 

Algum tempo atras as empresas conseguiam garantir seus resultados apenas 

com as redu96es de custos, ap6s procuraram reestruturar seus processos e em 

seguida a implementa9ao de um sistema de gestao integrado (ERP) - Enterprise 

Resource Plannig- Planejamento dos Recursos Empresariais. 0 CRM passou a ser 

um diferencial nos tempos atuais, atraves dele a empresa da um passo a frente de 

sua concorrencia administrando diretamente as necessidades de seus clientes. 

Algumas vantagens da aplicactao do CRM: 

• permite exploractao de oportunidades, criando aumento de valor para o cliente 

e par conseqOencia impactando positivamente no neg6cio da empresa; 

• incremento de faturamento; 

• ganhos na experiencia de trocas de informactoes e na confiabilidade junto ao 

cliente. 

Para implementactao de um sistema de CRM na empresa e importante se 

observar os seguintes pontos: 

• avaliactao criteriosa dos processos relacionados a assistencia e cantatas com 

os clientes; 

• utilizar-se de abordagem hist6rica e que seja possivel um suporte flexivel; 

• utilizactao de indicadores de desempenho, embasados nas necessidades do 

neg6cio, focados nas medi96es problematicas do cliente. 

Na sequencia um quadro (BOWERSOX, 2006, P.23) onde se visualiza o fluxo 

de uma cadeia de suprimentos, a integractao de uma empresa, os relacionamentos 

com seus fornecedores (SRM) e clientes (CRM): 



Figura 2: Gestao da Cadeia de Suprimentos (SRM I CRM) 

Gestao de relaclonamento 

Fluxos de informa~o. produto, servigo, finan~s e conheciment? 

M 
A 
T 
E 
R 
I 
A 
I 
s 

Empresa 
integrada 

• 

Restrigoes de capacidade, informagiio, competenclas essenciais e recursos humanos 

Fonte: Adaptado do Departamento de Cadeia de Suprimemos. Michigan State University. 
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Observa-se na figura a interac;ao que ocorra internamente na empresa entre 

os departamentos, os relacionamentos entre os departamentos e fornecedores, os 

relacionamentos entre os pr6prios fornecedores, as ligac;oes entre a empresa e seus 

clientes diretos e indiretos. 
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3 0 PLANEJAMENTO DE TRANSPORTES E A UTILIZACAO DE UM SOFTWARE 

DE ROTEIRIZACAO 

0 planejamento de transportes consiste na organiza<;ao das disponibilidades 

e na previsao de situa<;6es e necessidades futuras para que a opera<;ao de 

atendimento direto e indireto ao cliente ocorra com o menor custo possfvel e com a 

melhor qualidade atingfvel. 

A definic;:ao de uma polltica de transporte envolve a escolha entre modos de 
transporte, a decisao do tamanho das entregas, roteamento e programac;:ao. As 
decisoes de transporte sao altamente inter-relacionadas com o servic;:o ao cliente e 
com as decisoes de polltica e localizac;:ao dos estoques (DORNIER, 2000, p. 97). 

Assim sendo, o custo de transporte e representative no resultado das 

empresas, chegam entre um e dois ter<;os do total dos custos logfsticos, devido a 

este fator, merece aten<;ao e planejamento para aplica<;ao de novos estudos e novas 

alternativas, visando diminuir o impacto nos resultados da empresa. 

Atualmente, a preocupa<;ao com os gastos em fretes tornou-se uma 

oportunidade de criar diferencias competitivos entre grandes empresas, lan<;ando 

mao de inumeras possibilidades de parcerias, localiza<;ao estrategica das empresas 

ou ate mesmo do volume, proporcionando poder de negocia<;ao. Esta questao afeta 

diretamente nos pre<;os dos produtos, gerando ganho de mercado devido a queda 

dos mesmos. 

Neste sentido, a empresa pode optar por possuir uma frota propria, utilizar-se 

de parceiros fornecedores de servi<;os de transportes ou ainda direcionar parte da 

sua opera<;ao para um terceiro e ficar responsavel por outra parte. Neste processo 

decisorio cabe ainda a op<;ao por uma estrutura propria de armazenagem ou a 

contrata<;ao de operadores logfsticos. 

Ao optar por estrutura e distribui<;ao propria as empresas obtem um melhor 

desempenho operacional, maior disponibilidade e capacidade de servi<;os e ate um 

custo menor, porem coloca em risco determinados pontos de sua flexibilidade 

financeira. Nestes casos geralmente as empresas possuem um alto volume de 

servi<;os que compensam todo o investimento. Partindo deste raciocfnio, se as 

empresas optarem por terceirizar e contratar os servi<;os de transportes e 
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armazenagem, criam disponibilidade de recursos para outros investimentos 

assumindo provavelmente urn custo mais alto para realizar a opera<;ao. 

No momenta em que a empresa procura planejar-se em rela<;ao ao futuro do 

seu transporte, a mesma necessita considerar alguns pontos em rela<;ao aos seus 

parceiros, caso sua op<;ao seja entregar sua opera<;ao de distribui<;ao ou parte dela 

a urn terceiro. Entre eles, os principais: 

• pre<;o: geralmente composto pelo valor referente a distancia de deslocamento 

mais as taxas necessarias para cumprimento do servi<;o contratado, porem 

alem destes pontos, podem-se considerar os servi<;os de carga e descarga na 

origem e no destine, e, seguro de transporte. 

• tempo em transite e variabilidade: estas duas questoes pesam no momenta 

da escolha dos parceiros de transporte, o tempo da mercadoria em transite 

refere-se ao perfodo em que o produto sai da origem ate sua chegada no 

destine, ja a variabilidade refere-se as altera<;oes de tempos que as mesmas 

distancias podem sofrer devido a trafego, meteorologia e demais variaveis. 

• perdas e avarias: a perda de mercadorias entre a origem e o destine em 

posse do transportador e as possfveis avarias tambem possuem determinado 

peso na decisao entre os fornecedores de servi<;o de transporte disponfveis. 

0 impacto da cobran<;a pela diminui<;ao das tarifas de fretes associadas as 

exigencias de menor tempo para cumprimento das entregas, for<;am ainda 

mais as ocorrencias destes problemas. 

Para o transportador, os itens relacionados ao tempo de atendimento e as 

despesas relacionadas as perdas e avarias interferem diretamente em seus 

resultados financeiros e tambem no relacionamento de confian<;a com seus clientes. 

0 segundo, e talvez mais temido pelas empresas do ramo, devido a grande 

comunica<;ao e troca de informa<;oes, que ocorre neste meio, entre os profissionais 

da area de Logfstica. 

Outro ponto importante para o planejamento em transportes nas empresas e 

o conhecimento dos modais disponfveis para utiliza<;ao na sua opera<;ao, 

dependendo das distancias a serem percorridas e o tempo disponfvel podera ser 

usado outro modal diferente do convencional para determinada situa<;ao. 
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Os modais basicos disponfveis sao as seguintes: ferroviario, rodoviario, 

aereo, aquaviario e dutoviario. 

0 modal ferroviario e basicamente utilizado para longas distancias, e Iento e 

utilizado de forma a completar vagoes. No Brasil e pouco utilizado devido a malha 

incompleta que nao proporciona muitas opc;oes para as usuaries. 

0 modal rodoviario proporciona mais agilidade que o ferroviario, possibilita a 

entrega porta a porta, o fracionamento e urn custo razoavel. Esta modalidade e bern 

dedicada a produtos semi-elaborados e acabados. 

Ja o modal aereo possui como grande diferencial a agilidade e grande 

confiabilidade, porem resulta em urn custo significative. A utilizac;ao deste modal fica 

concentrada para transporte de itens de alto valor agregado. 

0 modal aquaviario geralmente e utilizado juntamente com outro tipo de 

transporte devido a disponibilidade de pontos para embarque. Mais Iento que o 

modal ferroviario, de custo atraente para determinadas ocasioes, sua confiabilidade 

fica diretamente associada as condic;oes climaticas para navegac;ao. Neste modal 

ocorre a utilizac;ao de containers, equipamento que facilita a movimentac;ao e o 

deslocamento. 

0 modal dutoviario ainda e pouco utilizado devido a disponibilidade, custo e 

determinadas limitac;oes impostas pelo proprio produto. Hoje em dia pode-se citar 

como exemplos de utilizac;ao dos dutos o transporte de petr61eo cru e seus 

derivados. 

Na sequencia segue quadro comparative (BALLOU, 2001, p.127) em relac;ao 

ao custo e caracterfsticas de desempenho: 



Quadro 1: Caracterfsticas de desempenho dos modais de transportes 

CARACTERlSTICAS DE DESEMPENHO 

Variabilldade de tempo de entrega 

Tempomedio 
Modal de Custo• deentregac Absoluto Porcentagemd 
transporJe 1 =maior I = mais rapido 1 =menor I ;: ni.e110r 

Ferroviario 3 3 4 3 
Rodoviario 2 2 3 2 
Aquaviado 5 5. 5 4 
Dutovh\rio 4 4 2 l 
Aeroviario 1 1 1 5 

. a 0 servi~o e presumido estar disponivel. . f 

· b Custo por tonelada·milba. ' 
c Velocidade porta a porta. . 
d 0 quociente de variayao absoluta do tempo de entrega por tempo me~io de entrega. 
Fonte: Estimativas do autor pelo desempenho medio sobre uma variedade de circunst!ncias. 

/ 

Perdas e danos 
1 -menor 

5 
4 
2 
1 
3 
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Nos ultimos anos vern ocorrendo o crescimento do transporte intermodal, 

cada vez mais e utilizado uma combinac;ao de dois modais nas operac;oes de 

transporte das empresas. As mais utilizadas sao a piggyback - junc;ao entre o 

ferroviario e o rodoviario - e o fishyback- junc;ao entre o rodoviario e aquaviario. 

Tambem e fundamental no planejamento de transporte da empresa, o 

crescimento almejado dentro do mercado, ou seja, o que a companhia pretende 

crescer em relac;ao ao faturamento e volume ffsico. 

Faz-se necessaria que o departamento de logfstica da empresa obtenha 

informac;oes e alinhe-se com a estrategia da empresa, os focos de atendimentos 

futuros para prever as possibilidades de consolidac;ao de volumes, decidir qual linha 

seguir, optar pelo modal adequado, procurar parceiros adequados e estruturar-se 

internamente para o desenvolvimento da operac;ao. 

Em algumas empresas nota-se as consequencias sofridas com a ausencia de 

urn planejamento estrategico, nao existe urn norte determinado e muitas delas ficam 

expostas a urn crescimento desordenado que proporciona perda no resultado e no 

atendimento ao cliente. Em casas extremos e nao detectados, muitas delas chegam 
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a falir, esta situac;:ao e comum para grandes empresas familiares que procuram a 

profissionalizac;:ao sem corpo diretivo qualificado. 
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4 SOFTWARES DE ROTEIRIZACAO E SEUS PRINCIPAlS REQUISITOS PARA 

IMPLEMENTACAO 

A busca pela redU<;ao de custos dentro do processo de distribui<;ao de uma 

empresa passa pela roteiriza<;ao de entregas com qualidade. As empresas realizam 

o processo de montagem de cargas a partir da disponibiliza<;ao dos pedidos 

implantados pela area comercial, o sequenciamento de entrega das notas fiscais, a 

programa<;ao das necessidades de veiculos e o controle das informa<;6es de forma 

manual. 

A maioria das empresas que possui uma opera<;ao razoavel ainda nao tern 

uma ferramenta para auxiliar este processo, nestes casas ocorre uma probabilidade 

de ineficiencia e de alto custo, fato gerado pela dependencia de conhecimentos de 

determinadas pessoas para execu<;ao desta atividade. 

Na ocorrencia desta situa<;ao ha em alguns casas a percep<;ao das empresas 

referente a possibilidade de ganhos em eficiencia e qualidade, em muitas situa<;6es 

ate redu<;ao de custos de fretes gerados pela consolida<;ao de cargas e otimiza<;ao 

dos veiculos. Estas situa<;oes podem ser trabalhados atraves de urn roteirizador, 

software que possibilita uma programa<;ao de veiculos e distribui<;ao da sequencia 

de entregas entre as mesmos. 

Na roteiriza<;ao sao consideradas varias restri<;6es que se combinam de 

inumeras formas, par exemplo, quantidades de clientes atendidos, quantidade de 

paradas para atender a estes clientes, periodo de recep<;ao de mercadorias 

estipulado pelo cliente, peso dos pedidos, volumes, quantidades de caixas, 

disponibilidade de veiculos, se as mesmos sao abertos au fechados, as capacidades 

de cargas em quilos e de quantidades de pallets. A melhor combina<;ao proporciona 

o resultado esperado pela empresa ap6s investimento nas ferramentas disponiveis 

no mercado. 

A disposi<;ao das empresas existe varios softwares disponiveis, entre eles: 

Roadnet, Roadshow, BDC, Delivery, BR Express, Truckstops, Router, RouteSmart e 

Paragon. 

Par tras dos softwares de roteiriza<;ao existe uma complexidade matematica 

que nao assegura a obten<;ao da solu<;ao 6tima, dado este fato pode-se considerar 
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que os softwares encontrados no mercado sao heurlsticos. Este ponto demonstra 

porque uma solw;ao adaptada a um caso nem sempre se encaixa em outras 

situac;oes, ou seja, acaba ocorrendo uma customizac;ao do processo de roteirizac;ao 

em cada aplicac;ao da ferramenta. 

A procura por softwares de roteirizac;ao cresceu muito nas ultimas duas 

decadas, o processo se iniciou ap6s a estabilizac;ao da economia, que gerou uma 

mudanc;a no mercado, os clientes diminulram os estoques, as compras ficaram mais 

freqOentes. Em conjunto veio o crescimento populacional que gerou um trafico de 

velculos mais complexo, as vezes ca6tico, e tambem as restric;oes de horarios de 

clientes. 

A escolha do software de roteirizac;ao deve ser criteriosa, a empresa deve 

primeiramente realizar uma pesquisa referente as opc;oes, verificar operac;oes 

semelhantes que ja utilizam roteirizadores. Conforme citado anteriormente, a 16gica 

matematica interfere diretamente na ferramenta, porem muitas vezes neste 

momento de decisao este fato nao e claro para as empresas ou as pessoas que 

farao a opc;ao nao sao especialistas no assunto. Logo, o importante e evitar que a 

aquisic;ao da ferramenta seja em vao, se o investimento ocorreu deve ser 

aproveitado. 

De uma forma geral, os softwares de roteirizac;ao devem apresentar, segundo 

Cunha (1997), um conjunto de elementos para caracterizac;ao dos problemas de 

roteirizac;ao que poderao ser utilizados para especificac;ao dos atributos e requisitos 

de um software: 

• natureza e caracterlsticas dos atendimentos: somente coletas e entregas; 

coletas de retornos; um unico produto ou multiplos produtos; atendimento 

parcial ou total de demanda; conhecimento das demandas antecipadamente; 

existencia de incerteza das demandas; necessidade de programac;ao de 

visitas peri6dicas com freqOencias definidas; prioridade de atendimentos; 

• frota de velculos: tipos de velculos; restric;oes de capacidades (kg I m3
); 

compatibilidades entre o velculo e os locais de carga e descarga; entre os 

velculos e os produtos a transportar; frota fixa ou variavel; frota propria ou de 

terceiros; 
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• requisites de pessoal: composi~ao dos turnos de trabalhos; disponibilidades 

de horas extras diarias; numero de motoristas e ajudantes fixos e variaveis; 

tempos de viagens; pausas para refei~oes e descanso; 

• requisites de programa~ao: grade de atendimento aos clientes; janelas de 

tempo para coletas e entregas; tempos de carga e descarga; horarios de 

atendimento do cliente; horarios de inconveniencia; 

• requisites de informa~oes: disponibilidades de dados geograficos e redes 

viarias; recursos de localiza~ao de endere~os de clientes; localiza~ao de 

veiculos; 

Dessa forma a escolha e defini~ao do hardware necessario para colocar em 

funcionamento a ferramenta e uma decisao importante, na qual, impreterivelmente, o 

departamento de Tl, devera envolver-se. Esta parceria interferira diretamente na 

performance do software. 

Urn grande desafio para iniciar o processo de implementa~ao do roteirizador e 

a valida~ao de cadastros de clientes, muitas empresas descobrem neste momento 

de que seus cadastros possuem inumeros problemas: falta de padrao para descri~ao 

de nomes de ruas, numeros, bairros, cidades, entre outros. 

Para tal problematiza~ao, duas solu~oes podem ser propostas neste momento, 

a corre~ao e valida~ao do cadastro atual ou a padroniza~ao do mesmo atraves de 

softwares disponiveis no mercado, como por exemplo, o da empresa dos Correios, 

baseado no CEP (C6digo de Endere~amento Postal) de cada cliente. A primeira 

op~ao sera a mais viavel, porem nao sanara o problema futuro no momento em que 

houver incremento de clientes, por exemplo, com a compra de uma carteira. A 

segunda op~ao necessita de investimento, porem e a mais indicada. 

A escolha dos profissionais que realizarao a implementa~ao, a posterior 

operacionaliza~ao e analise, tambem e fundamental. A disponibilidade de 

profissionais de roteiriza~ao nao e tao comum, muitos estao alocados em empresas 

e outros ainda estao com a carreira em desenvolvimento. 

Uma saida para o inicio das atividades na empresa e a mescla de 

profissionais, ou seja, ter funcionarios contratados com experiencia de uso na 

ferramenta adquirida - estes serao os multiplicadores dos conhecimentos - tambem 

dar a oportunidade para funcionarios que ja estao envolvidos no processo de 
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distribui<;ao na empresa e com conhecimentos adquiridos durante determinado 

tempo, que colaborarao para a implementa<;ao. 
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5 ROADSHOW- DETALHAMENTO DA FERRAMENTA 

0 Roadshow e comercializado no Brasil desde 1992 pela Routing, empresa 

que possui sede em SP. 

0 Roadshow e uma ferramenta de roteiriza<;ao que busca permitir analises 

ageis e precisas em rela<;ao ao aproveitamento ideal dos recursos disponiveis dentro 

do processo de distribui<;ao de uma empresa. 

0 software de ambiente Windows utiliza-se de mapas vetoriais, que consistem 

numa composi<;ao de camadas para apresentar as informa<;oes referentes as ruas, 

pra<;as, rios, nome de bairros, avenidas em imagens diferentes, para elabora<;ao das 

rotas de vendas - Planner, localizando os clientes atraves de coordenadas 

geograficas. Permite tambem a visualiza<;ao dos dados juntamente ao mapa, 

conforme figura abaixo: 

Figura 3: Ambiente Road show- Visualiza<;ao de mapa e dados numericos 
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0 Planner e uma ferramenta que compoe urn modulo do Roadshow que 

consiste em simular o planejamento de vendas, de forma rapida e precisa, atraves 

de representac;oes graficas e relatorios. Atraves dele e possivel visualizar estrategias 

e definir o que e mais interessante para a empresa. 

Na elaborac;ao do Planner inicia-se o processo de elaborac;ao do cenario de 

trabalho, determinam-se os territories, realizam-se o balanceamento das jornadas e 

roteiros de visitas para os vendedores. Neste processo e fundamental o 

envolvimento dos responsaveis pela area comercial, o comprometimento e a 

colaborac;ao fortalecerao futuramente a resoluc;ao de problemas e o funcionamento 

do software. 

0 primeiro processo necessaria para utilizac;ao do Roadshow e a preparac;ao 

do ambiente de trabalho, no Planner inicia-se a preparac;ao do cenario, que e o 

espac;o de trabalho composto pelas definic;oes de clientes, vendedores, territories e 

as rotas de vendas, consistindo nas seguintes etapas: 

• criac;ao do cenario; 

• separac;ao dos clientes par pontos de parada; 

• inclusao e exclusao de produtos; 

• inclusao e exclusao de veiculos; 

• inclusao e exclusao de cadastre de motoristas; 

• criac;ao de depositos; 

• ajustes cadastrais em cenario; 

• inclusao e exclusao de formatos de importac;ao e exportac;ao. 

Apos a realizac;ao da preparac;ao do ambiente, surge a necessidade da 

preparac;ao dos dados que consiste em tres partes: 

• realizar a importac;ao dos arquivos de clientes e pedidos; 

• alterar os tempos de atendimento dos clientes; 

• processar o conjunto de pedidos para o Planejamento de Vendas. 

Apos o termino da etapa relativa aos dados, segue-se a elaborac;ao efetiva do 

Planejamento de Vendas que consistira nos seguintes itens: 
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• atribuir criterios de frequencia de visita aos clientes; 

• criar e balancear territ6rios de vend as; 

• determinar os dias de atendimento aos clientes; 

• fazer alterac;oes manuais nos territ6rios, frequencias e dias de atendimento. 

0 Roadshow permite avaliar as informac;oes referentes as compras efetuadas 

pelos clientes e concluir a nova frequencia de visitas. Ap6s a determinac;ao da 

periodicidade de visitas, determina-se a area de atendimento e o vendedor. Existem 

duas formas de estipular estes territ6rios: pelo Metoda de Balanceamento, que 

consiste na definic;ao de estrategia e de quantos territ6rios devem ser gerados pelo 

usuario, e o Metoda de Especificac;ao de Limites, que consiste na determinac;ao pelo 

usuario do limite semanal de visitas e tempo de atendimento ou volume. Em seguida 

o Roadshow determina o numero de territ6rios necessaries para atendimento. 

Abaixo segue uma tela com os territ6rios diarios dos vendedores definidos: 
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Figura 4: Territories de vendas 

Nesta tela e pessivel visualizar a cencentra<;ae tes territories em uma area 

central dividida em seteres. 

Na sequencia as telas ende se epta pele metede de balanceamente 

explanade anteriermente: 
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Figura 5: Tela para cadastre de regras de freqOencia 

Figura 6: Tela para cadastre de territories 
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0 software permite adicionar mais vendedores a determinado territorio, caso o 

mesmo seja muito extenso. Situa<;ao que pode ser exemplificada por regioes 

centrais de grandes capitais em uma distribui<;ao de pequeno varejo. 

Apos a determina<;ao do territorio de trabalho e possivel definir a carga de 

trabalho de cada vendedor, estipular os clientes que serao atendidos em cada dia da 

semana, com a op<;ao de determinar pesos para cada dia, caso seja interessante 

para a empresa. 

Na sequencia tem-se o processo de gera<;ao de rotas e exporta<;ao de 

pedidos atraves de arquivos para o ERP que realizara a emissao e impressao das 

notas fiscais e romaneios de cargas. 

0 Roadshow disponibiliza para analise do Planner os seguintes relatorios: 

Quadro de Regras de Frequencia, Lista de Pedidos Agregados, Resume de 

Frequencia de Atendimento, Resume de Atendimento de Tipo de Cliente, Territories. 

E necessaria que a revisao do Planner nas empresas ocorra com certa 

regularidade, as altera<;oes diarias podem causar altera<;oes em territories e nas 

rotas dos vendedores. Depois de instaurada a cultura da revisao pode-se aplicar 

algumas op<;oes avan<;adas que o software disponibiliza: 

• roteirizar territories em que os vendedores visitam os clientes a pe; 

• gerar rotas para diferentes tipos de clientes; 

• fixar frequencias de dias de atendimentos; 

• criar planejamentos com frequencias menores do que semanal; 

• inserir novas clientes nos territories ja definidos. 

No Roadshow existem dais conceitos em rela<;ao a localiza<;ao do cliente e do 

ponto de parada para descarga. Gada cliente e urn ponto registrado no mapa, cada 

ponto de parada e urn local registrado no mapa para associa<;ao de urn ou mais 

clientes. Na sequencia segue exemplo de urn ponto de parada associada a urn 

cliente: 
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Figura 7: Visualiza9ao de cliente associado a um ponto de parada 

... #.I.Jl 

A localiza9ao inicial acontece par um processo chamado Geoprocessamento, 

com base nos endere9os cadastrados o software pre-localiza todos os pontos para 

posterior valida9ao e conexao a pontos de paradas. 

Outro processo importante na localiza9ao de clientes e a Condensa9ao que 

consiste na localiza9ao de clientes de uma mesma rua, por exemplo, em um mesmo 

ponto de parada. 

A malha viaria consiste nas ruas existentes, determinadas para utiliza9ao na 

roteiriza9ao. Nela ficam definidos os sentidos e velocidades reais. Abaixo seguem 

duas telas com exemplos de elabora9ao de rotas: 
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Figura 8: Exemplo de rota ( 1) 
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Figura 9: Exemplo de rota (2) 
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0 processo de roteirizac;ao pelo Roadshow considera determinadas restric;oes 

cadastradas na ferramenta, entre as informac;oes cadastradas estao: 

• veiculos e suas capacidades em kg I m3 I numeros de entregas; 

• temo de espera no ponte de parada; 

• tempo de viagem na malha viaria; 

• tempo de entrega por tipo de cliente; 

• tempo de entrega com ajudante; 

• intervale para refeic;oes e descanso; 

• numero limite de rotas; 

• distancia maxima por rota; 

• tempo limite por rota. 
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Abaixo segue a tela onde sao realizados os cadastros citados: 

Figura 10: Tela para parametriza<;ao de rotas 

As inumeras restri<;6es podem ocasionar que alguns clientes fiquem de fora 

da roteiriza<;ao, definem-se estes clientes de Orfaos. 0 Roadshow sinaliza estes 

pontes para roteiriza<;ao separada. 

As informa<;6es inseridas no primeiro memento para implementa<;ao e 

funcionamento do sistema nem sempre sao as reais ou as definitivas, ap6s o 

processo de roteiriza<;ao ganhar for<;a e regularidade e necessaria realizar a 

chamada Calibragem que consiste no levantamento das informa<;6es reais atraves 

de acompanhamento para conferir, comparar e sugerir altera<;6es. 

Por exemplo, pode-se citar os ajustes dos tempos de entregas, as 

velocidades medias das vias, o limite de entregas por veiculos em determinadas 
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regioes, ate as capacidades dos veiculos utilizados. Seguem as telas utilizadas para 

realizac;ao das calibragens: 

Figura 11: Tela para ajustes de clientes 

Figura 12: Tela para cadastramento de janelas de atendimento e horarios de 

inconveniencia 
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Figura 13: Tela de cadastro de tempos de entrega e de espera 

A Calibragem e fundamental para o fortalecimento da ferramenta e do 

processo, e 0 reflexo da efetiva analise diaria e com certeza e 0 que fara diferen<;a 

em busca de redu<;ao de custos e melhorias na qualidade do trabalho. 

Em resumo, segue os passos basicos da rotina de roteiriza<;ao via Roadshow. 

1) atualiza<;ao do cadastro de clientes; 

2) altera<;6es na malha viaria; 

3) importa<;ao dos pedidos; 

4) verifica<;ao das op<;6es de processamento de pedidos; 

5) processamento de pedidos; 

6) verifica<;ao dos parametros; 

7) execu<;ao das rotas; 

8) edi<;ao e verifica<;ao das rotas geradas; 

9) associa<;ao da placa do veiculo a rota; 

1 0) exporta<;ao dos pedidos. 

A seguir fluxograma com os Procedimentos Basicos para Roteiriza<;ao: 



Figura 14: Fluxo de processos para roteiriza<;ao via Roadshow 

Processo de roteirlza~o via Roadshow 
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6 OS DESAFIOS E OPORTUNIDADES 

Com o estudo, as leituras e a pratica do dia a dia fica visfvel as oportunidades 

de melhorias nos processos dentro da empresa e tambem ficam clara que ha 

desafios a ser enfrentados. Fato que cria o diferencial dos profissionais, das equipes 

e principalmente da empresa. 

Neste trabalho, no que diz respeito a moderna cadeia de suprimentos 

descreveu-se sabre os processos de colabora<;ao entre a empresa e seus 

fornecedores (SRM) e tambem com seus clientes (CRM). Uma grande dificuldade 

nesta questao esta relacionada a cultura dos envolvidos, atualmente nao e comum 

compartilhar informa<;6es consideradas estrategicas com seu fornecedor, para 

chegar-se a este nfvel e necessaria muita confian<;a e cumplicidade. 

Se a dificuldade ja existe entre grandes empresas, e possfvel mensurar a 

dificuldade ainda maior de a empresa obter estas informa<;6es junto a seus clientes. 

lnfelizmente muito deles ainda pensam que o fornecedor em alguns momentos fica 

quase numa posi<;ao de inimigo e que podem repassar a seus concorrentes as 

i nforma<;6es. 

Cabe as empresas primeiramente quebrar este paradigma, dispor-se a 

prestar esta posi<;ao de compartilhamento e envolvimento tanto na posi<;ao de 

fornecedor quanta na de cliente nos relacionamentos de SRM e CRM. Filtrar os 

parceiros que estejam dispostos e entendam o processo da mesma forma e focar 

nestes para aplica<;ao dos metodos. 0 resultado com certeza sera notado no 

rendimento financeiro dos envolvidos. 

Ao estudar sabre o planejamento de transportes destacou-se urn desafio 

antigo para todas as empresas, a redu<;ao de custos. Atualmente as empresas 

possuem inumeros focos, porem a redu<;ao de custos nunca foi ignorada e com 

certeza impacta em qualquer opera<;ao. 

Neste desafio surge uma oportunidade, o relacionamento e o 

desenvolvimento de parceiros que prestarao servi<;os de transporte para a empresa, 

bern como novas alternativas e soluc;oes de embarques e consolidac;ao de cargas. 
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Este processo e interessante e ao mesmo tempo comum e dinamico, 

possibilitando diferenciais no atendimento ao cliente. As empresas devem investir 

mais na identifica({ao e no desenvolvimento destes parceiros. 

No item que tratou dos requisites basicos para implementa({ao de urn software 

de roteiriza({ao em uma empresa percebeu-se a necessidade do cadastre 

consolidado e bern estruturado para localiza({ao dos clientes, bern como o 

funcionamento da ferramenta. 

0 cadastre de clientes para a empresa e talvez urn dos principais bens 

existentes, e nele que confiamos inumeras informa96es e buscamos conhecer os 

perfis de quem proporciona o Iuera para a empresa. 

Uma carteira de clientes e artigo importante para uma empresa, pode-se 

compra-las e cadastra-las, existem empresas especializadas na venda destas 

informa96es. Par isso, e importante que as empresas valorizem estas informa({6es 

geradas e principalmente a forma de relacionamento com os mesmos. 

A empresa deve buscar em todos os mementos atender da melhor forma 

possfvel os seus clientes e todos os seus funcionarios devem ter conhecimento 

desta importancia mesmo que nao atenda diretamente aos mesmos. 

Do ponto de vista operacional, urn cadastre sem padrao impacta 

significativamente na qualidade da roteiriza({ao. Os names de ruas descritos de mais 

de uma forma gera mais de uma informa({ao para o software, que interpreta que os 

locais sao diferentes. 0 tratamento do cadastre torna-se urn desafio desde a 

adequa9ao ate a padroniza({ao das informa96es. 

E importante a aplica({ao da solu({ao proposta anteriormente com base nos 

cadastros do CEP da empresa Correios, bastante utilizada par inumeras empresas 

que se enquadram neste dilema. 

A utiliza({ao de urn software de roteiriza({ao levanta uma importante discussao, 

a utiliza({ao de frota propria ou a contrata({ao de frota terceirizada. Cabe urn estudo 

referente a opera({ao da empresa atraves de hist6ricos de faturamento para uma 

tomada de decisao. 

0 software permite urn controle maior sabre o trabalho dos motoristas, aliado 

a urn monitoramento, e possfvel ate mesmo rastrear os vefculos, acompanhar as 

entregas e ter as informa96es referentes as ocorrencias de retornos 

antecipadamente. 
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Em conjunto com esta decisao pode-se adotar uma estrategia de 

remunerac;ao de frete de va ao encontro dos interesses da empresa e que seja 

crucial na determinac;ao do perfil da frota. 

E importante a dedicac;ao dos envolvidos no processo de implementac;ao e 

utilizac;ao do software para que haja sucesso, pais os resultados que podem ser 

obtidos trarao beneficios para diferentes areas da empresa. 
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CONCLUSAO 

Com a elaborac;ao deste trabalho foi possfvel uma analise de todos os 

processes envolvidos em uma cadeia de suprimentos atual, desde o relacionamento 

junto aos fornecedores ate o consumidor final. 

Notou-se que a colaborac;ao e o grande diferencial do momenta, as empresas 

que emplacarem esta metodologia com o maior numero de fornecedores e clientes 

dara urn salta a frente dos concorrentes e tera urn diferencial no mercado. Esta 

caracterfstica vale tambem para os demais envolvidos nos processes de CRM e 

SRM. 

Outro aspecto importante percebido no estudo do planejamento de transporte 

e a representatividade do frete em relac;ao a operac;ao de logfstica das empresas. 

Esta conta deve receber a devida atenc;ao das empresas iniciando-se no 

atendimento aos parceiros, onde sera possfvel conhece-los e escolhe-los. 

Lembrando que nao deve apenas ser considerada a questao do valor do frete, mas 

sim todos os outros custos incorporados como avarias, atrasos, multas e 

principalmente os pontos que oneram os clientes. 0 relacionamento entre 

fornecedores de transportes e a empresa e muito importante e necessita de 

fortalecimento. A empresa deve dar atenc;ao ao interesse destes parceiros em 

participar do processo de distribuic;ao. 

Na busca pela reduc;ao destaca-se a sugestao da utilizac;ao de urn software 

de roteirizac;ao. Nao se pode entender que a ferramenta resolvera todos os 

problemas relacionados a distribuic;ao. Deve-se ter clara que a dependencia do 

comprometimento de todos os envolvidos, a seriedade no processo de implantac;ao, 

a persistencia ao encontrar barreiras e a vontade de obter sucesso serao 

fundamentais para que o software traga beneffcios para a empresa. 

A empresa deve ter clareza no momenta de definic;ao de implantac;ao da 

ferramenta, deve estar convicta da decisao e da necessidade de sua logfstica. 0 

investimento mal feito ou o excesso de tecnologia para urn processo simples, se for 

o caso, nao serao perdoados e terao conseqOencias nao produtivas. Porem, 

atendendo aos criterios basicos para implantac;ao e adotando uma boa forma de 

aplicac;ao sera possfvel obter 6timos resultados eo retorno do investimento. 
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