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RESUMO 

ALMEIDA, Filipe Gino. Otimizat;io de rotas e pagamento de frete na distribui~io 
de combustiveis. 2008. 54 p. Monografia (MBA Gerencia de Sistemas Logfsticos)
Universidade Federal do Parana- CEPPAD. 

0 presente trabalho tern como objetivo expor os beneficios da utiliza<;ao da 
roteiriza<;ao de entregas. Os sistemas de roteiriza<;ao, baseados em programa<;ao 
linear, vern evoluindo muito ao Iongo dos u!timos anos, especialmente em rela<;ao a 
capacidade de calculo, a facilidade de manuseio e a quantidade e qualidade de 
informa<;6es suportadas pelo sistema. Partindo do principia que a area de logfstica 
pode responde por ate 35% do valor das vendas da empresa e que transportes e 
responsavel por consideravel parte deste custo, uma economia na opera<;ao de 
distribui<;ao pode significar urn aumento sensivel na lucratividade das empresas. De 
encontro a isso, e exposto urn caso pratico em que e adotado um sistema de 
roteiriza<;ao para defini<;ao de rotas para pagamento de frete das transportadoras. 
No exemplo real em questao houve uma redugao de 1 0% no valor pago em frete no 
ano de 2007, o que corrobora a importancia de utilizar ferramentas desse tipo em 
empresas que buscam eficiencia e, sobretudo, redu<;ao de custo na opera<;ao. 

Palavnis-chave: roteiriza<;ao, programa<;ao linear, transportes, logfstica. 
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INTRODUCAO 

Atualmente esta convencionado que as atividades logisticas envolvem areas 

correlacionadas como transports, gerenciamento de estoque, armazenagem e 

manuseio. 

A gradativa equipara<;ao de tecnologia e expertise das empresas associada a 

uma exig€mcia de pre<;o cada vez mais agressiva dos mercados, sugere que urn 

born gerenciamento logfstico pode significar diferencial competitive para as 

companhias, uma vez que uma boa gestao, via de regra, reflete em redu<;ao de 

custos na opera<;ao. 

Os gastos com logfstica podem variar muito dependendo do tipo de atividade, 

da area geografica de opera<;ao e da rela<;ao peso/valor dos produtos e materiais. 

No entanto, podemos dizer que a logfstica e, em geral, responsavel por uma parte 

bastante representativa do custo final do produto. 

No ramo de distribui<;ao de combustiveis a area de transportes tern uma 

parcela singularmente significativa nos custos operacionais da empresa, posto que 

requer uma serie de especificidades devido a natureza dos produtos a serem 

transportados. 

Transportar combustive! e uma atividade que exige, alem de grande 

seguran<;a, agilidade na entrega, uma vez que sao produtos de alto giro e demanda 

dinamica, onde e facilmente mensuravel o valor de cada venda perdida. 

A especificidade supracitada oferece as empresas distribuidoras de 

combustive! apenas a op<;ao de manter uma frota propria com altos custos de 
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manuten<;ao ou terceirizar o servi90. Apesar de existir no mercado um numero muito 

restrito de empresas que fornecem o servic;o de transporte de combustiveis, as 

empresas tendem a optar por contratar esses servic;os devido ao alto capital 

imobilizado que a manutenc;ao de equipamentos requer. 

A principia a terceiriza<;ao do servic;o de transporte parece imobilizar a 

reatividade das empresas quanto ao controle e reduc;ao de custos das operac;6es de 

distribuic;ao. 

Com o prop6sito de desmistificar tal premissa, este trabalho se prop6e a 

demonstrar como a otimizac;ao de rotas por meio de ferramentas de roteirizac;ao e 

controle podem gerar reduc;6es de custo consideraveis no pagamento de frete para 

as empresas que atuam na distribuic;iio de combustive!. 

Com um enfoque direcionado para a utiliza<;ao de ferramenta de roteirizac;ao 

baseada em programac;ao linear associada a um processo claro e estruturado de 

programa<;ao de entregas de combustiveis e controle de pagamento de frete, o 

objetivo do trabalho e apresentar uma soluc;iio viavel para a reduc;iio de custos e 

ganho de eficiencia. 



8 

1. TRANSPORTES 

Com origem na Segunda Guerra Mundial pela necessidade de movimenta9ao 

de tropas, alimentos, medicamentos e armamentos de guerra a logistica atualmente 

e definida como todas as movimenta96es e armazenagens, que faci!itam o fluxo de 

produtos desde o ponto de aquisi9ao de materia-prima ate o ponto de consume final, 

assim como todos os fluxes e informa96es que colocam os produtos em movimento, 

com o prop6sito de providenciar nfveis de servi9os adequados aos clientes a urn 

custo razoavel {Agencia Nacional de Transportes Terrestres (2004) apud Hallal 

(2004)]. 

0 relacionamento entre as atividades primarias e de apoio agrega valor ao 

produto a medida que aumenta o nivel do servi9o prestado. Segundo CHISTOPHER 

(1997), no relacionamento entre comprador e vendedor, tal fato consists do 

acrescimo de valor dado ao produto devido ao tempo e Iugar nas transfer€mcias de 

mercadorias e servi90s, haja vista que a mercadoria nao tern valor ate que o cliente 

a tenha em maos na hora e Iugar desejado. 

0 nfvel de servi9o logfstico torna-se, entao, uma vantagem competitiva de 

suma importancia, fazendo com que o produto seja diferente dos concorrentes aos 

olhos do consumidor, bern como possibilita reduzir custos e, por conseguinte, o 

pre90 de venda. 

Portanto, a logistica adquire a fun98o de planejar, integrar e coordenar as 

atividades de diferentes areas da empresa, de forma que as informa96es circulem 

constantemente de maneira que o fluxo de materiais seja eficiente e eficaz, com isso 
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pode-se reduzir os desperdicios e custos desnecessarios e assim garantir um alto 

nfvel de servi90 aos clientes (VERISSIMO, 2001 ). 

Segundo BOWERSOX & CLOSS (2001) os gastos com logfstica variam entre 

5% e 35% do valor das vendas, dependendo do tipo de atividade, da area geografica 

de operac;ao e da relac;ao peso/valor dos produtos e materiais. 

0 transportee, em linhas gerais, responsavel por grande parcela dos custos 

logisticos. Por essa razao existe uma continua preocupac;ao para redu<;Bo desses 

custos nas companhias. Uma das iniciativas adotada pelas empresas nesse sentido 

e a integra<;ao entre os diversos modais de transporte, tambem conhecida como 

intermodalidade eo surgimento de operadores logfsticos, ou seja, de prestadores de 

servi90s integrados capazes de gerar economias de escala ao compartilhar sua 

capacidade e seus recursos de movimenta<;ao com varios clientes. 

A partir desses dados, podemos dizer que transportes e, em geral, 

responsavel por uma parte bastante representativa do custo final do produto. 

1.1 Conceitos da Administra<;ao do Transporte 

As principais func;oes do transporte na logfstica estao ligadas basicamente as 

dimens6es de tempo e utilidade de Iugar. 0 conceito basico do transporte esta 

associado a disponibilizar produtos onde existe demanda potencial, dentro do prazo 

adequado as necessidades do comprador (FLEURY, 2007). 

0 transporte e, sem duvida, um dos elementos mais explfcitos da loglstica, 

posto que os consumidores estao habituados a ver, especialmente, caminh6es e 

trens circulando e descarregando mercadorias em depositos. 
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A partir disso, pode-se dizer que dois prindpios norteiam a administrac;ao de 

transportes: economia de escala e economia de distancia. 

A economia de escala pode ser definida como o ganho financeiro obtido com 

a diminuit;ao do custo de transporte por unidade de peso ou cubagem. Geralmente 

os vefculos de transporte de maior capacidade, usualmente ferroviarios e 

aquaviarios, apresentam urn menor custo por unidade de peso que aqueles de 

menor capacidade, como rodoviarios e aereos. 

Esse tipo de economia existe porque as despesas fixas de movimentat;ao de 

uma carga pod em ser dissolvidas em um peso de carga maior. T ais despesas 

incluem custos administrativos de recebimento de pedido, o tempo de despendido 

para posicionar o vefculo para carga e descarga, o processo de faturamento e o 

custo de equipamento. 

Ja a economia de distancia tern como fundamento a redut;ao do custo de 

transporte por unidade de distancia a medida que esta aumenta, ou seja, uma 

viagem em vefculo maior com mais carga certamente possui um custo menor que 

duas viagens para levar a mesma carga. 

Sendo um dos principais pilares da chamada logfstica empresarial moderna o 

conceito de logistica lntegrada, as funt;oes logisticas nao devem ser vistas de forma 

isolada, mas sim percebidas como um componente operacional da estrategia de 

marketing da companhia. 

Com isso, o transporte passa a ter papel fundamental em varias estrategias 

na rede logistica, tornando necessaria a gerat;ao de solut;oes que possibilitem 

flexibilidade e velocidade na resposta ao cliente, ao menor custo possfvel, gerando 

assim maior competitividade para a empresa. 



Dentre as principais interfaces do setor de transportes destacam-se a 

administrac_;ao do estoque e o nivel de servic;o ao cliente. 

1.1.1 Transportes e Administrac_;ao de Estoque 

Basicamente, o transporte tem como func;5es movimentar insumos ate a fase 

seguinte do processo de fabricac;ao ou bens acabados ate urn local fisicamente mais 

proximo ao cliente final. 

Nesse senfido, o principal objetivo do transporte e movimentar produtos de 

um local de origem ate um determinado destine, minimizando os custos e o tempo 

demandado. 

No entanto, uma fun<;ao menos perceptive! e a estocagem temporaria. De 

uma forma geral os meios de transporte representam urn local de estocagem de alto 

custo, posto que umas das premissas basicas da administrac;ao de transportes e 

evitar freta, seja qual for, parada. 

Entretanto, quando o espac;o do deposito e limitado a utiliza<;ao de transporte 

para armazenar produtos pode se tornar uma opc;ao viavel. Em outras palavras, 

embora a armazenagem de produtos em vefculos de transporte envolva urn custo 

geralmente alto, ela pode ser justificada por uma perspectiva de melhor 

desempenho ou custo total, quando sao considerados os custos de carga e 

descarga, restri¢es de capacidade ou a possibilidade de aumentar os tempos de 

viagem ou espera. 

Ainda sobre a influencia do transporte na gestae de estoques, podemos dizer 

dentro de uma gestae nao integrada o gestor de estoque possui basicamente o 
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objetivo de minimizar o estoque. Esse procedimento impacta negativamente outras 

fun96es logfsticas, como a produ9ao, a qual necessita maier flexibilidade para 

produzir lotes menores e com mais frequ€mcia, e a gestae de transporte, a qual se 

ten~ como caracterfstica expedi¢es fracionadas, o que aumenta o custo unitario do 

transporte. 

Outra questao de transporte associada a decisao de estoque e a escolha de 

modais. Dependendo do modal escolhido o transit time podera variar em dias e 

alguns modais sen~o automaticamente descartados devido ao baixo inventario 

associado a necessidade imediata de produto. 

1.1.2 Transportes e Servi9o ao Cliente 

0 impacto do transporte no servi90 ao diente e um dos mais significativos e 

as principais exigencias do mercado geralmente estao ligadas a pontualidade do 

servi90, a capacidade de prover um servi9o porta a porta, a flexibilidade referente ao 

manuseio de grande variedade de produtos, ao gerenciamento de riscos associados 

a roubos, danos e avarias e a capacidade de o transportador oferecer mais que um 

servi90 basico de transporte, sendo capaz de executar outras fun96es logisticas. 

A escolha tanto de urn modal como tambem do pre9o a pagar por esse esta 

intimamente associada ao nfvel de servi90 que a empresa deseja oferecer a seus 

clientes, posto que, de uma forma geral, os modais mais rapidos e flexfveis sao os 

mais custoso, podendo onerar o pre9o final do produto. 
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1.2 Modais 

Principalmente no comercio exterior, que em geral contempla maiores 

distimcias a serem percorridas e a participa<,;ao de detalhes adicionais ao transporte 

interne, a escolha do modo de transporte a ser utilizado nao deve ser baseada 

exclusivamente na compara<;ao entre tarifas de frete, mas sim em analise mais 

ampla, que considers as variaveis que estao ligadas a cada modalidade. 

A escolha do modal a ser utilizado na distribui<;ao das mercadorias e ponte 

essencial, por isso e de suma import£mcia conhecer a cada urn deles 

detalhadamente para cria<;ao e desenvolvimento de uma logfstica adequada. 

Atualmente sao comumente utilizados cinco modais de transporte basicos: 

ferroviario, rodoviario, aquaviario, dutoviario e aereo. 

Como este trabalho se propoe a avaliar o pagamento de frete rodoviario s6 

este modal sera abordado com mais detalhe na se<;ao seguinte. 

1.2.1 Transporte Rodoviario 

Entre todos os modais, o rodoviario e o mais utilizado no transporte de 

mercadorias em viagens curtas e medias. 

No transporte rodoviario de cargas podem ser utilizados caminhoes (vefculos 

fixos); carretas (vefculos articulados); trailers, plataformas (para transporte de 

containeres) entre outros. 
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No caso especifico do mercado de distribuigao de combustlveis a mercadoria 

e transportada em caminh6es tanque, OS quais sao utilizados unica e 

exclusivamente no transportes desse tipo de material. 

As tarifas de frete sao organizadas individualmente por cada empresa de 

transporte. A estrutura tarifaria basica leva em conta a natureza da mercadoria, o 

custo do transporte, o peso ou volume e a distimcia. 0 frete pode ser calculado por 

peso, volume ou por lota~o de velculo, podendo ser adicionados uma taxa ad 

valorem para mercadorias de alto valor eo custo do seguro rodoviario obrigat6rio. 

A simplicidade de funcionamento do transporte rodoviario eo seu ponto forte, 

pois nao apresenta qualquer dificuldade e esta sempre disponfvel para embarques 

urgentes. Esse modal confere maior flexibiHdade, oferecendo algumas vantagens 

citadas a seguir: 

• as vendas podem ser feitas na condic;ao de entrega porta a porta com mais 

seguran98. 

• menos manuseio de carga, ja que o caminhao e lacrado no local de 

carregamento e aberto no local de entrega. 

• rapidez na entrega da carga em curta distancia. 

1.3 Rastreabilidade 

Uma das grandes vantagens que a Internet oferece na melhoria da qualidade 

de servic;o e a possibilidade de rastrear carregamentos. T odos os tipos de empresa 

de transporte, seja ele marltimo, rodoviario, ferroviario ou aereo, estao cada vez 
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mais utilizando a Internet para disponibilizar o status dos carregamentos para seus 

clientes. 

Os sistema de rastreabilidade sao os mais variados, partindo de um simples 

contato peri6d1co com a equipe de campo responsavel pela distribui<;ao ate 

sofisticados sistemas baseados em informa96es GPS 1, nos quais o cliente pode 

acessar um portal e consultar a posi9ao em de sua entrega em tempo real. 

1 Global Positioning System, sistema de poslcionamento global baseado na recept;ao de slnais de sat elites. 
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2. PROGRAMAc;AO LINEAR 

A Programac;Bo Linear e uma tecnica de planejamento simples e poderosa, 

capaz de produzir resultados expressivos e objetivos. Seus beneffcios sao 

exatamente o que as empresas competitivas procuram: reduc;Bo de custos e 

aumento dos lucros. 

E comum em tais empresas o usa frequente dessa ferramenta, tanto que em 

sua grande maioria ela ja esta embutida em rotinas diarias de planejamento par 

meio de aplicativos de informatica. 

Uma vez que a roteiriza<;ao e uma atividade que visa a redu<;ao de custos e 

utiliza-se de Programa<;ao Linear em seu trabalho, o objetivo desse capitulo e 

apresentar no<;oes gerais acerca dessa eficiente ferramenta matematica. 

2. 1 Origem da Programa<;ao Linear 

Muitos colocam o desenvolvimento da Programa<;ao Linear como um dos 

avan<;os cientfficos mais importantes do seculo XX. Seu impacto desde 1950 tern 

sido extraordinario. Atualmente esta convencionado que a Programa<;ao Linear e um 

t6pico da Pesquisa Operacional2, a qual contem outros t6picos tais como Teoria das 

Filas3
, Simula<;ao4

, Programa<;ao Dinamica5 entre outros. 

2 Pesquisa Operacional e um ramo fnterdisciplinar da matematica apHcada que faz uso de modelos matematicos, 
estatrsticos e de algoritmos na ajuda a tomada de decisoes (SHAMBLIN, 1979}. 

3 Teoria das Filas e um ramo da probabilidade que estuda a formagao de filas, atraves de analises matematicas 
precisas e propriedades mensuraveis das filas (SHAMBLIN, 1979). 
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Oficialmente, o problema por programa9ao linear foi formalizado por George 

B. Dantzig em 1947 que, em seguida, desenvolveu o "Metodo Simplex" para resolve-

lo. 

A partir disso, percebeu-se a possibilidade de aplicar urn enfoque semelhante 

a problemas do cotidiano, sendo as companhias de petr61eo pioneiras em adotar o 

novo conjunto de metodologias para a resolu9ao de seus problemas de decisao, 

crescendo o uso da Programa9ao linear no planejamento da produ9ao em larga 

escala. 

Hoje em dia e uma ferramenta padrao que tern possibilitado grandes ganhos 

para a maioria das companhias nos paises industrializados, sendo que seu uso em 

outros setores da sociedade vern crescendo rapidamente. 

0 sucesso do metodo justifica pesados investimentos, pelas corpora96es de 

grande porte, na busca de novos processes. No entanto, atualmente pequenas 

companhias podem usufruir do conhecimento acumulado sem investir pesadamente 

em pesquisa. 

A abordagem por programa9ao linear desfruta de ampla aceita9ao por causa 

da habilidade de modeler importantes e complexes problemas na tomada de 

decis6es e da capacidade de seus metodos para produzir soiU<;6es em tempo 

razoavel. 

4 Simula{:ao consiste em empregar tecnicas matematicas com o prop6sito de imitar urn processo ou operayao do 

mundo real (SHAMBLIN, 1979). 

5 Programagao Dinamica Programagao dinamica e um metodo para a construgao de algoritmos para a resolugao 
de problemas (SHAMBLIN, 1979). 
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2.2 Conceito de Programac;ao Linear 

Etimologicamente, programac;ao significa "ato ou efeito de programar; 

conjunto de atividades ligadas a definic;ao escrita, preparac;ao e execuc;ao de 

programas de computadores" LAROUSSE (2003) e linear significa "relative ou 

semelhante a linha; cuja variac;Bo pode ser representada por uma linha" LAROUSSE 

(2003). Ja matematicamente linear define-se como "expressao que somente contem 

termos elevados a primeira potemcia" DfCIONARIO DE MATEMATfCA (1995). 

Com esses significados simplistas e puros nao e possivel definir Programac;ao 

Linear em sua totalidade, posto que seu conceito deve englobar tanto seu lado 

matematico como pratico simultaneamente. 

Exemplificando tallinha de pensamento, SHAMBLIN (1979) afirma que: 

A prograrnar;ao linear e urn rneio rnaternatico de designar urn rnontante fixo de 
recursos que satisfar;a certa demanda de tal modo que alguma fun9ao
objetivo seja otirnizada e ainda se satisfar;a a outras condi¢es definidas. 

Em um enfoque um pouco mais pratico PRADO (1999) define Programac;ao 

Linear como uma tecnica de otimizac;Bo, uma ferramenta utilizada para encontrar o 

lucro maximo ou o custo mfnimo em situac;oes nas quais temos diversas alternativas 

de escolha sujeitas a algum tipo de restric;ao ou regulamentac;ao. 

A partir dessas defini~oes apresentadas, tanto etimol6gicas como 

matematicas, pode-se dizer que a Programac;ao Linear usa urn modelo matematico 

para descrever o problema, o termo linear significa que todas as fungoes 

matematicas do modelo sao, obrigatoriamente, func;oes lineares e que a palavra 

programac;ao nao se refere a programat;ao de computadores e deve ser vista como 

urn sinonimo de planejamento. 
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Assim, pode-se definir a Programa<;ao Linear como planejamento de 

atividades para obter um resultado 6timo, isto e, urn resultado que atenda da melhor 

forma possfvel a um determinado objetivo. De forma que o tipo mais comum de 

aplica98o envolve o problema de distribuir recursos limitados entre atividades que 

estao compettndo por aqueles recursos, da melhor maneira posslvel, ou seja, da 

maneira 6tima. Embora aloca<;ao de recursos para atividades seja o tipo mais 

comum, a Programa<;ao Linear tern numerosos outros tipos de aplicac;ao. 

Ap6s definir o termo Programa<;ao Linear e faz-se necessaria esclarecer 

alguns conceitos e premissas que embasam a funcionalidade e aplicabilidade da 

ferramenta. 

Antes de qualquer conceito, e imprescindfvel dizer que o fundamento basico 

da Programa<;ao Linear esta na formula<;ao do problema. Segundo LANZER, 1988, 

formular um problema significa traduzir sua informac;ao descritiva para um modelo 

matematico, ou seja, expressar as informa<;oes inerentes ao tema de uma forma 

passive! de ser quantificada. Pode-se dizer que tal traduc;ao esta associada as 

variaveis e as condi<;6es que prendem estas variaveis, as quais sao denominadas 

restri<;Oes. 

Embora a primeira vista todos os problemas pare<;am pertencer a um unico 

grupo, e necessario esclarecer que eles sao categoricamente divididos em dois 

grupos: problemas de otimizac;ao e problemas de programa<;ao. 

Os problemas de otimiza<;ao procuram maximizar ou minimizar uma func;ao 

numerica de um determinado numero de func;oes ou variaveis ( ou func;oes ), com as 

variaveis (func;oes) sujeitas a certas restri¢es. 
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Ja os problemas de programa9ao tratam de determinar distribui96es 6timas 

de recursos limitados para satisfazer objetivos estabelecidos. Ou seja, esses 

problemas tratam de situa96es onde urn numero de recursos, tais como homens, 

materiais, maquinas, bens entre outros, estao disponiveis para serem combinadas e 

gerar o melhor resultado possfvel. Ha, contudo, certas restri96es sobre todas ou 

algumas das seguintes extensas categorias de cada um dos recursos disponiveis. A 

partir de todas as distribui96es possfveis de recursos considerando-se as 

respectivas restri96es, e desejavel determinar aquela ou aquelas que maximizam ou 

minimizam uma quantidade numerica, tal como urn lucro ou urn custo. 

Tendo em vista que o problema proposta nesse trabalho esta situado dentre 

os quais todas as rela96es precisam ser ltneares tanto nas restri¢es como na 

fun9ao a ser otimizada, justifica-se a abordagem do problema de Programa9ao 

Linear. 

Resumidamente, podemos dizer que o modelo matematico de Programa9ao 

Linear e composto de uma fun98o objetiva linear associada a restri96es tecnicas 

representadas por urn grupo de inequa96es tambem lineares. 

Em todo e qualquer problema de Programa98o Linear estao implfcitas as 

seguintes premissas: 

a) Proporcionalidade: esta considera9ao implica em que o nfvel da 

contribui9ao de uma variavel qualquer e sempre proporcional ao seu valor. 

Em rela9ao a essa premissa e importante esclarecer que em urn esquema 

produtivo este fato nem sempre e verdade pois existe, quase sempre, urn 

fator de economia de escala. 
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b) Aditividade: esta considera<;ao implica em que nao ha intera9ao entre as 

diversas variaveis do modelo, ou seja, a contribui<;ao do total de variaveis e a 

soma das contribui96es individuais de cada uma das variaveis. 

c) Divisibilidade: a partir da constru<;ao de um modelo de Programa9ao 

Linear n6s transformamos um problema do mundo real para o "mundo 

matematico". Para encontrarmos a solu<;ao que procuramos, temos que 

resolver o problema matematicamente. 

d) Certeza: esta considera<;ao implica em que todos parametres do sistema 

sao constantes conhecidas nao se aceitando nenhuma incerteza de qualquer 

tipo. Se alguns dos parametres tern qualquer nivel de incerteza a formula9ao 

como um modelo de Programa9ao Linear podera levar a resultados 

incorretos. 

Entendendo que o alicerce da Programa9ao Linear e a defini<;ao do problema 

e que nao ha uma regra fixa para a execU<;ao do trabalho, SILVA (1996) sugere um 

roteiro para ordenar o raciocinio: 

1) Definir as Variaveis de Decisao: consiste em explicitar as decisoes que devem 

ser tomadas e representar as possiveis decisoes. Exemplificando: se o 

problema e de programa9a0 de produ98o, as variaveis de decisao sao as 

quantidades a produzir no periodo; se forum problema de programa9ao de 

investimento, as variaveis irao representar quanto investir em cada 

oportunidade por periodo. 

2) Definir o Objetivo: a fun9Bo objetivo e a expressao que calcula o valor do 

objetivo (lucro, custo, receita, perda etc.) em fun9ao das variaveis de decisao. 
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Geralmente o objetivo e expresso como maximiza(fao de lucro e minimiza9ao 

de despesas. 

3) Definir as Restriqoes: cada restri9ao imposta na descri98o do sistema deve 

ser expressa como uma re~a9ao linear (igualdade ou desigualdade), 

montadas com as variaveis de decisao. De uma forma geral e mais 

conveniente trabalhar com equa96es a que desigualdades. Por este motivo se 

faz necessaria converter qualquer tipo de desigualdades nas equa96es em 

restri96es, para que dessa forma seja possivel obter urn sistema de equa¢es 

lineares. 

A partir dos conceitos apresentados nessa se(fao, pode-se dizer que a 

Programa98o Linear e urn instrumento de pesquisa operacional comumente 

empregado na resolu9ao pratica de problemas decis6rios objetivos, os quais podem 

buscar desde custos minimos de produ98o ate definir a viabilidade econ6mica de 

uma cidade. lsto se deve em grande parte a versatilidade e re~ativa simplicidade da 

ferramenta, especialmente em rela98o a seu fundamento matematico, o qual 

consiste em minimizar ou maximizar uma fun9ao linear. 

2.3 Metodos de Programa9ao Linear 

Os metodos de Programa(faO linear sao categorizados de acordo com 0 

numero de variaveis que os mesmo comportam. A partir dessa premissa, existem 

dois metodos basicos: o Metodo Grafico eo Metodo Analftico (Simplex). 
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Dentre os dois metodos conhecidos, este trabalho abordara com mais 

detalhes o Metodo Simplex, devido a sua aplicabilidade ao tema proposto nessa 

monografia. 

2.3.1 Metodo Grafico 

Essa tecnica consiste em representar em um sistema de eixos ortogonais o 

conjunto das possfveis so!U<;6es do problema, isto e, um conjunto de pontos que 

obedecem ao grupo de restri<;6es impostas pelo sistema em estudo. 0 desempenho 

do modelo e avaliado pela representa<;ao grafica da fun<;ao objetivo e as solu<;6es 

sao classificadas de acordo com sua posi<;ao no grafico. 

Tal metoda possibilita uma vi sao geral do problema e torna mais facil a 

interpreta<;ao de alguns passos e resultados. De fato, cada restri<;ao define uma area 

que contem um numero infinito de pontos representados pela area, que nao excede 

a inequa<;ao da restri<;ao. 

Enquanto o problema estiver restrito a apenas duas variaveis e possfvel 

representar e resolver esse problema graficamente. Este tipo de solu<;ao nao tern 

aplica<;ao pratica, pois os problemas tern sempre muito mais variaveis (dezenas, 

centenas e ate milhares). No entanto esse metodo tern como principal contribui<;ao 

ajudar a entender os principios basicos do Metoda Analftico. 
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2.3.2 MeHodo Simplex 

0 chamado Metodo Simplex foi apresentado por George B. Dantzig em 1947. 

Nos anos seguintes o proprio Dantzig e outros matematicos foram aperfei<;oando-o, 

principalmente visando torna-lo mais eficiente do ponto de vista computacional. 

Estas melhorias no entanto nao mudaram a sua ess€mcia e, embora novas metodos 

tenham surgido no final da decada de 80, o Simplex e ainda o algoritmo mais usado 

para resolver problemas de Programa<;ao Linear e, provavelmente, o mais usado de 

todos os algoritmos matematicos. 

Antes de definir 0 metoda em Sl, e necessaria expor algumas definic;Qes 

basicas inerentes a ele: 

• Solu~ao: e qualquer atribui<;ao de valores para as variaveis de decisao do 

modelo. 

• Solu~ao Praticavel: e qualquer solu<;ao em que nenhuma das restri<;6es do 

modelo e violada. 

• Solu~ao lmpraticavel: e qualquer solu<;So em que pelo menos uma das 

restri<;6es do modelo e violada. 

• Solu~ao Basica: dado um conjunto de m equa<;6es linearmente 

independentes e n inc6gnitas, onde n > m, se define como solu<;So basica a 

solu<;ao para o conjunto de equa<;6es em que (n - m) variaveis sao feitas 

iguais 

• Solu~ao Basica Degenerada: e uma solu<;So basica em que pelo menos 

uma das variaveis basicas e igual a 0. Esta variavel e chamada de variavel 

basica degenerada. 
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• Variaveis de Folga: sao variaveis acrescentadas as inequac;6es para 

transforma-las em equac;6es. 

Ap6s expor esses conceitos basicos, passamos as definic;Oes do metodo. 

Para SHAMBLIN (1979), o Metodo Simplex de Programac;ao linear usa os conceitos 

basicos da algebra matricial para achar a intersecc;ao de duas ou mais linhas ou 

plano. Comec;a com alguma soluc;ao viavel, com alguma soluc;§o que satisfaz todas 

as restric;Oes e sucessivamente obtem soluc;Oes nas intersecc;6es que oferecem 

valores melhores na func;ao-objetivo. Ou seja, o metodo de solu<;ao possibilita a 

identifica<;ao de urn indicador que determina quando a solu<;ao 6tima foi atingida. 

De acordo com UNS, 2006, o Metodo Simplex e urn procedimento algebrico e 

interativo que fomece a soluc;ao exata em urn numero finito de interac;6es, sendo 

tambem capaz de indicar se o problema em questao tern solu<;ao ilimitada, se nao 

tern soluc;clo ou se possui infinitas soluc;Oes. 

Estas caracteristicas do Simplex permitiram sua codifica<;ao em programas 

extremamente rapidos e eficientes, possibilitando a soluc;ao de sistemas com 

centenas de variaveis. Extens6es do metodo, como o Simplex Revisado e o 

Principia da Decomposi<;ao aumentam sua capacidade de variaveis. 

2.3.2.1 Novos Algoritmos 

0 metodo Simplex foi desde 1947 ate o final da decada de 1970 o unico 

algoritmo pratico para a resolu<;ao de modelos de Programac;ao linear. Todos os 

programas-pacotes profissionais, para a resoluc;ao de modelos de Programac;ao 

Linear o utilizam apenas incorporando retinas e artiffcios visando diminuir o tempo 
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de processamento e reduzir os erros de arredondamento inerentes aos calculos 

efetuados em computador. 

Em 1979, no entanto, o matematico russo Khachian publicou um artigo6 

apresentando urn aJgoritmo alternative para o Simplex. Embora tenha tido grande 

repercussao (a notfcia, na epoca, saiu nos principais jornais do mundo, inclusive no 

Brasil) o algoritmo, de grande significado te6rico, nao teve nenhuma repercussao 

pratica, pois as solw;6es 6timas demoram muito mais tempo para serem 

encontradas do que se usando o Simplex. 

0 trabalho de Khachian levou, no entanto, a que numerosos pesquisadores 

tentassem caminhos alternativos ao metodo daquele matematico. Ate que em 1984 

Karmarkar, um pesquisador da AT&T Bell Laboratories, publicou um artigo7 

apresentando um novo algoritmo que, para determinados tipos de modelos (milhares 

de variaveis e matrizes esparsas), tern apresentado resultados superiores e mais 

rapidos que o Simplex. Ja existem varios programas comerciais utilizando o 

algoritmo de Karmakar. 

2.4 Analise em Programa98o Linear 

Nos t6picos anteriores forma apresentadas principais definic;6es, premissas e 

metodos de Programa98o Linear visando obter uma solu98o 6tima para um modelo. 

Normalmente, em apltcac;6es reais, somente a solu98o 6tima nao e suficiente 

para expressar toda informa98o desejada. E comum tentar entender o que 

6 Khachian, L. G. 1979. "A Polynomial Algorithm in Linear Programming." Soviet Mathematics Doklady, Vol. 20: 
191-194 

7 Karmakar, N. 1984. "A New Polynomial-Time Algorithm for Linear Programming." Combinatorica, Vol. 4: 45-68 
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aconteceria com a soiU<;ao do modelo se urn dos parametres sofresse algum tipo de 

varia<;ao. 

Uma alternativa 6bvia seria resolver o modelo modificado e obter a nova 

solu<;ao 6tima. No entanto, este processo e demorado e caro, pois implicaria no uso, 

repetida vezes, do computador. 

Pensando nisso existe urn processo de analise depois de encontrar o 

resultado 6timo, sendo possivel encontrar quase todas as informa<;6es necessarias 

em consequemcia de varia¢es nos parametros do modelo. 

Tal processo e chamado de Analise de Sensibilidade, o qual pode ser definido 

como estudo do efeito na solu<;ao 6tima de altera<;6es efetuadas nos parametros de 

determinado modelo. 

As diferentes categorias de altera<;5es que podemos analisar sao: 

• Altera¢es nos coeficientes da fun<;ao objetivo 

• Altera<;6es nas constantes do lado direito 

• Altera¢es nos coeficientes das restri<;6es. 

• lnclusao de uma nova variavel. 

2.5 Problemas de Transportes 

Em uma defini<;ao geral pode-se dizer que nos modelos de transporte 

desejamos minimizar o custo de o volume de transporte, obedecendo as 

necessidades de recebimento do destino e da capacidade de envio da fonte. Ou 
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seja, ele requer a alocac;ao de unidades partindo de certo numero de pontos de 

origem para certo numero de destines, de tal modo que esta alocac;ao seja 6tima (a 

urn mfnimo custo ou a urn lucro maximo). 

A soluc;ao do problema de transportes, como todo problema representado por 

urn modelo de programac;ao linear, pode ser obtida pelo Metodo Simplex. Entretanto, 

devido a suas caracterfsticas especiais podemos descrever urn metodo que, embora 

mantenha fases e criterios do Simplex, tern os calculos simplificados. 

Categoricamente a soluc;ao desse tipo de problema dividi-se em duas etapas: 

calculo da soluc;ao basica inicial e criteria de otimalidade. 

2.5.1 Calculo da Soluc;ao Basica lnicial 

Uma soluc;ao basica para o problema e urn conjunto de valores a transportar 

que obedecem a duas condic;6es: 

• satisfazer as restric;6es de origem e destino 

• nao apresentar circuitos8 entre as variaveis basicas 

Para que seja possivel explicar as metodologias de construc;ao de soluc;ao 

inicial, abaixo um exemplo de circuito: 

20 10 30 - - · 

6 6 
12 9 7 28 
32 25 7 

8 Por circuitos deve-se entender uma poligonal fechada construfda no sentido das linhas ou colunas, ligando as 
variaveis basicas (SILVA, 1996)_ 
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Os dois metodos mais conhecidos para a constrU(;ao da sofU(;ao inicial sao o 

metodo do canto noroeste eo metodo de Vogel (metodo das penalidades). 

a) metodo do canto noroeste: tendo determinado circuito (como o demonstrado 

anteriormente), a partir da cela superior esquerda transporta-se o maximo 

possfvel da origem ao destino correspondente. Esse procedimento zera a 

disponibilidade da linha ou da coluna da celula. 0 proximo transportee feito 

na cela contigua (a direita ou abaixo) que tenha disponibilidade de linha e 

coluna correspondente. Esse metodo garante a nao formagao de circuitos 

entre as variaveis basicas, alem de satisfazer as condic;6es de contorno 

(restric;6es de origem e destino). 

b) metodo de Vogel (metodo das penalidades9
): a ideia desse metoda e fazer o 

transporte com prioridade na linha ou coluna que apresenta a maior 

penalidade. Como o transporte e feito na celula de menor custo, tenta-se 

evitar com isso o transporte na celula de custo maior, evitando assim incorrer 

num aumento de custo igual a penalidade calculada. 

2.5.2 Criterio de Otimalidade 

Uma vez que a soluc;Bo basica inicial foi encontrada, o passo seguinte e 

verificar se essa solugao pode ou nao ser melhorada. Como no Metodo Simplex, 

isso pode ser avaliado observando-se os coeficientes das variaveis nao basicas na 

func;ao objetivo, que devera estar escrita em termos dessas variaveis. 

9 Penalidade em uma linha ou coluna e a diferenya positiva entre dois custos de men or valor na linha ou col una 

(SILVA, 1996). 
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3. ROTEIRIZACAO E PROGRAMACAO DE VEiCULOS 

A explosao demografica dos ultimos anos e a crescente necessidade de 

capilaridade em novos mercados tern apresentado urn novo problema as empresas. 

Por um lado ha uma obrigagao de chegar com seus produtos a todos mercados e 

por outre ha uma serie de restri96es financeiras e operacionais para que seja 

possivel abastecer ditos mercados. 

Em rela9ao as necessidades do mercado, com a informa9ao disponivel 

devido a globalizagao, os clientes evoluiram muito em relagao a demandar qualidade 

e prazos de entrega, gerando uma competitividade crescente e uma busca por 

servi90s cada vez mais customizados que, para as empresas de distribui9ao de 

produtos, tern se tornado um fator cada vez mais importante na obtenc;Bo de 

vantagem competitiva e conquista de fatias cada vez maiores do mercado. 

Em contrapartida ha um conjunto de restri96es extremamente rigido, 

especialmente em rela9ao ao trafego de veiculos. Devido ao crescente numero de 

veiculos, as companhias de engenharia de trafego tern imposto uma serie de regras 

em relac;Bo a tamanho de veiculos, horario de circula9ao e procedimentos de coleta 

e/ou entregas. Alem disso, a realidade das rodovias dos diversos pafses sao bem 

distintas, passando de estradas de terra batida para pequenos veiculos ate rodovias 

pavimentadas com infra-estrutura. 

Uma boa gestao das restri96es e demandas de distribui9ao certamente 

posiciona estrategicamente a empresa em rela9ao a confiabilidade, velocidade e 

flexibilidade do servi9o, disponibilizando sempre seu produto ao cliente em tempo 

habil e com custo mfnimo. 
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3. 1 Conceito de Roteiriza~o de Veiculos 

0 termo roteiriza<;ao, ainda que nao oficialmente incorporado a lingua 

portuguesa, e utilizado como equivalente ao ingles routing, o qual designa o 

processo de determina<;ao de urn ou mais roteiros ou sequencias de paradas a 

serem executados por urn vefculos ou frota, com o objetivo de visitar urn conjunto de 

pontos geograficamente disperses, em locais pre-determinados, que necessitam de 

atendimento (NOVAES, 2004). 

Para SHIGUEMOTO (2004) o problema de roteiriza<;ao de velculos (PRV) e 

urn dos componentes da cadeia de suprimentos, sendo que nesse problema a 

empresa fornecedora deve definir a quantidade de produtos a ser entregue e a rota 

que o vefculo deve seguir, com horarios de safda e chegada fixos, minimizando os 

custos, ja que rotas bern definidas podem contribuir com vantagens economicas, 

devido ao aumento de produtividade e controle mais eficiente da gestao de 

transportes. 

Complementar a defini~o acima, CUNHA (2000) disse que o acrescimo de 

aspectos temporais aos espaciais e geograficos como, por exemplo, restric;Oes de 

hon3rio de atendimento nos destines a serem visitados caracterizam o problema 

como roteiriza<;ao e programa<;ao de veiculos. 

Problemas de roteiriza<;ao sao frequentemente encontrados na distribui<;ao de 

produtos e servi<;os, como nos exemplos abaixo: 

• distribui<;ao de bebidas a bares e restaurantes. 

• distribui<;ao de combustlveis a postos de gasolina. 

• coleta de lixo urbana. 
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• coleta de dinheiro em agencias bancarias. 

• distribuic;Bo de mercadorias dos Centres de Distribuic;Bo para as lojas 

de varejo. 

A partir do exposto acima, podemos dizer que urn problema de roteirizat;ao e 

caracterizado quando ha necessidade de atender urn numero definido de clientes 

disperses geograficamente e que possuem demanda de mercadorias diferentes. 

Sendo que as entregas serao originadas de urn ponto definido em veiculos muitas 

vezes distintos, devendo sempre atender as restri<;6es ffsicas, temporais e 

financeiras impostas. 

3.2 Roteirizac;Bo de Vefculos 

Os problemas de roteirizac;Bo podem ser classificados em tres grupos: 

problemas de roteirizat;ao pura de vefculos (PRV), problemas de vefculos e 

tripula<;6es (PRVT) e problemas de roteirizac;Bo e programa<;ao de vefculos (BODIN, 

1983). 

0 problema de roteiriza<;ao pura de velculos e restrito apenas a questao 

espacial, desconsiderando condicionantes temporais na gera<;ao dos roteiros de 

coleta e/ou entrega de mercadoria. Nesse caso o objetivo principal e definir uma 

sequ€mcia de locais (rotas) que cada vefculo deve seguir a fim de minimizar o custo 

de transporte. 

Classico na roteiriza<;ao pura de vefculos, o problema do caixeiro viajante tem 

como objetivo definir urn roteiro de visitas que urn caixeiro viajante deve seguir para 

atender as cidades de forma que a distancia total percorrida por ele seja a mfnimo 
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possivel, garantindo que cada cidade seja atendida uma unica vez e que ele saia e 

retorne de urn mesmo ponto (CUNHA, 2000). 

Ja os problemas de programa<;ao de velculos e tripula<;6es contemplam 

restri<;6es adicionais relacionadas aos horarios em que varias atividades devem ser 

executadas. Tais restri<;Oes englobam horario de parada para o almo<;o e outros 

aspectos de natureza trabalhista. 

Por fim, os problemas de roteiriza<;ao e programa<;ao de veiculos 

caracterizam-se pela aplica<;So de restri<;6es de janelas de tempo (horario de 

atendimento) e de precedencia de tarefas. 

Pode-se dizer que o problema de roteiriza<;ao e programa<;ao de veiculos com 

janelas de tempo (PRPVJT) e uma importante varia<;ao do roteiriza<;ao pura de 

veiculos. Nesse tipo de problema, urn numero de pontos para atendimento tern uma 

ou mais janelas de tempo durante o qual o servi<;o pode ser executado. 

Problemas combinadas de roteiriza<;ao e programa<;ao de veiculos 

frequentemente surgem na pratica e sao representatives de muitas aplica<;6es do 

mundo real. Urn exemplo e a roteiriza<;ao de entregas em atacadistas, problema 

comum de roteiriza<;ao loglstica, no qual e preciso associar os clientes (paradas) a 

serem atendidos a determinados vefculos e numa sequencia 6tima, que minimize o 

custo total, respeitando as janelas de atendimento. 

Para resolver os problemas de roteiriza<;ao de veiculos existem dois metodos 

de resolu<;So, os heurlsticos e os exatos (BALLOU, 2006). 

Os metodos heurfsticos objetivam alcan<;ar uma solu<;So, nao 

necessariamente a melhor, em urn tempo habil. Esses metodos podem ser divididos 
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em heurfsticos construtivos, heurlsticos de melhoramento e meta heuristicos. Sua 

aplicabilidade se resume as situa<;6es em que o metodo exato gera solu<;ao 

dispendiosa por meio de um software. Sendo assim, os beneficios advindos do 

menor tempo de processamento gasto para resolu<;ao computacional, a razoavel 

necessidade de memoria, as representa<;6es de boa qualidade e a solu<;ao 

satisfat6ria compensam a utiliza-<;ao deste metodo na roteiriza<;ao. 

Os modelos exatos consistem da constru<;ao de modelos de otimiza<;ao, 

baseados em conceitos matematicos, para alcan-<;arem a solu<;ao 6tima de um 

problema, sendo que existem algoritmos conhecidos que auxiliam na obten<;ao desta 

solu<;ao. Para esses metodos e limitada a implementa<;ao em software, sendo 

passiveis de aplica<;ao somente a problemas de ordem pequena, ou seja, com 

poucas restri<;6es e variaveis. 

3.2.1 Sistemas de lnforma<;6es Geograficas 

Para CAMARA (1994), os sistemas de informa<;6es geograficas (SIG) podem 

ser definidos como uma cole<;ao organizada de hardware, software, dados 

geograficos e alfanumericos, projetados para capturar, armazenar, atualizar, 

manipular, analisar e apresentar informa<;6es referenciadas geograficamente, 

constituindo-se basicamente em urn mapeador tematico automatizado, onde as 

informa<;6es obtidas sao organizadas em camadas (layers) e tais caracteristicas se 

unem a potencialidade dos bancos de dados automatizados. 

A partir dessa defini<;ao, pode-se considerar urn sistema de informa<;ao 

geografica como urn tipo de sistema de informa<;ao que envolve de forma sistemica 

e interativa bancos de dados, tecnologia e pessoal, sendo capaz de realizar analises 
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espaciais, armazenar, manipular, visualizar e operar dados georeferenciados para 

obten98o de novas informa<;6es. 

Esse tipo de sistema ainda converge avan<;os das cartografias automatizadas, 

dos sistemas de manipula<;ao de bancos de dados e do sensoriamento remoto com 

o desenvolvimento metodol6gico em analise geografica, para produzir urn conjunto 

distinto de procedimentos analiticos que auxiliam no gerenciamento a na atualizac;ao 

constante das informac;6es disponlveis. 

Para a area de logistica sao utilizados OS chamados sistemas de informac;ao 

geografica para transportes (SIG-T), os quais incorporam, alem das func;Oes basicas 

de urn SIG, retinas especfficas para soluc;Oes de problemas de loglstica, de pesquisa 

operacional e transportes em geral. T ais retinas resolvem diversos tipos de 

problemas de roteiriza<;ao de veiculos, atuando na fase preliminar de preparac;ao 

dos dados, na resolu98o do problema em si de roteirizac;ao e programac;ao de 

veiculos e na elabora98o das rotas, tanto na forma de relat6rios quanto na forma 

grafica (PELIZARO, 2000). 

Algumas variaveis contempladas pelo SIG-T sao: 

• jane/a de tempo rigida: definida para todas as paradas em func;ao de 

restric;Oes de horarios de atendimento e tambem ao deposito, em func;ao do 

seu horario de funcionamento, ou em fun98o da jornada de trabalho do 

motorista. 

• frota heterogenea de veiculos: considerar velculos de diferentes capacidades. 

• tempo por unidade: tempo necessaria para descarregar (ou carregar) cada 

unidade da mercadoria demandada. 
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• multiplos dep6sHos_· determinar antes da roteiriza<;ao quais as paradas serao 

atendidas por urn determinado deposito; ou deixar que o proprio sistema se 

encarregue de alocar as paradas ao deposito mais adequado. 

Atualmente os principais sistemas de roteirizac;ao trabalham com modulos do 

SIG-T devido a sua versatilidade e riqueza no tratamento de dados. 

3. 3 Roteirizac;Bo e Programac;Bo de Vefculos 

Certamente que a mais significativa mudanc;a com relac;ao aos sistemas para 

roteirizac;ao e programac;Bo de vefculos ocorreu no ambiente computacional. 

lnicialmente os sistemas de roteirizat;ao e programac;ao de vefculos eram 

executados nos chamados mainframes 10 e os resultados obtidos dificilmente eram 

conhecidos imediatamente, pois dependiam tanto do tempo de processamento como 

da sua prioridade na fila de espera para resoluc;ao. Suas principais restric;oes eram a 

inexistencia de recursos gn:ificos e interativos, prejudicando ainda mais o 

entendimento e a aceitac;Bo das soluc;oes por parte dos usuaries e a impossibilidade 

de testar alterac;oes manualmente nas soluc;oes obtidas, de modo a atender 

restric;oes nao consideradas explicitamente nos parametres de entrada do modelo. 

Ainda segundo este autor, esses primeiros sistemas eram limitados, lentos e 

com muitos procedimentos heurfsticos que apresentavam pouca robustez. Enquanto 

alguns sistemas possuiam razoaveis recursos graficos e de intervent;ao manual, 

outros nao possufam virtualmente nenhum. 

10 0 termo mainframe se refere ao gabinete principal que alojava a unidade central de processamento nos 
primeiros computadores. 
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Associados a evolu<;ao tecnol6gica surgiram os sistemas auxiliados por 

computador para roteirizac;ao de vefculos, que, em vez de fornecer ao usuario uma 

soluc;ao pronta, auxiliavam-no a examinar em menor tempo diferentes alternativas, 

permitindo ao usuario (programador ou despachador) preocupar-se com as 

condicionantes do problema mais diffceis de serem consideradas e ainda visualizar 

os impactos econ6micos e operacionais decorrentes de alterac;6es manuais. Nesses 

sistemas cabia ao usuario propor as melhores alternativas, assim como selecionar a 

mais adequada. 

Ja na segunda gerac;ao, desenvolvida em meados dos anos 80, tais sistemas 

consideravam um numero maior de restric;6es reais, sendo que alguns ja 

apresentavam recursos graficos em suas resoluc;oes. 

0 quadro I apresenta resumidamente as principais caracterfsticas dos 

principais sistemas da dtkada de 80: 

Quadro 1: Principais caracterfsticas dos softwares de roteirizac;ao da decada de 80 

·· · - <::Oorti~~- 7.J.intiS 
Uigid~ ~1m Sitn Sim de vt'locidad<~ . · 

' llimeltall; · 
·· ···-···· ···-. -···· · 

p,.,t···· G·"l"~'~" . & PJOdin (1986', .. n e, .. .,. ul:1i , . . .. . . . ., 
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0 incrfvel avan<;o tecnol6gico dos anos 90 associado a diversas e intensas 

pesquisas desenvolvidas na area de pesqutsa operacional foram fundamentais tanto 

para o desenvolvimento de melhores solu<;6es de roteiriza<;ao e programa<;ao de 

veiculos como para uma maior e melhor integra<;ao destes sistemas aos demais 

sistemas de neg6cios da empresa (compras, vendas, produ<;ao etc.). 

Nesse mesmo periodo muitos desses sistemas passaram a contar com o 

apoio da tecnologia de sistemas de informa<;ao geografica (SIG}, permitindo, alem 

de uma perfeita visualiza<;ao e edi<;ao de rotas e paradas em mapas ja utilizados 

pelos motoristas, identificar e geocodificar todos os pontos de atendimento a partir 

dos pr6prios endere<;os dos clientes, bem como armazenar quaisquer tipos de 

informa<;Oes referentes aos mesmos. A integra<;ao dos SIG aos modelos de 

roteiriza<;ao e programa<;ao permitiu a concep<;ao dos chamados Sistemas de Apoio 

a Decisao Espacial (SADE). 

Atualmente, a grande maioria dos roteirizadores disponfveis ja apresenta 

tecnologia baseada nos SADE, ou seja, sao dotados de varios recursos 

computacionais, matematicos e graficos que proporcionam plataformas cada vez 

mais amigaveis, em termos de interface com o usuario. Alem disso, esses sistemas 

sao mais f!exiveis, na adequa<;ao operacional da empresa, e robustos, na medida 

em que seus afgoritmos resolvem problemas com numeros de pontos de 

atendimento ( clientes) cada vez maiores, considerando restri<;6es cada vez mais 

complexas (horarios de circula<;ao e atendimento, tamanhos de vefculos etc.). 

Nos ultimos anos e not6ria a tendemcia de muitos destes sistemas de 

roteiriza<;ao se apresentarem disponfveis como parte de um conjunto de sistemas 
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integrados de gestao empresarial, os ERPs11
, o que possibilita, a partir da propria 

internet. disponibilizar a clientes finais informag6es sobre carregamentos, localizacao 

de velculos, previsao de horarios de chegada, services de solicitagao automatica de 

pedidos e tantos outros servigos. 

3.4 Caracterizacao dos Principais Sistemas de Roteirizagao Disponfveis 

Atualmente sao comercializados diversos sistemas de roteirizagao, sendo a 

maioria deles ainda desenvolvida no exterior, com heuristicas de solugao que 

geralmente nao sao disponibilizadas pelos seus desenvolvedores. 

A amplitude de cada urn dos sistemas varia muito, partindo de sistemas 

basicos que permitem apenas parametrizar apenas restrig6es basicas (horarios de 

recebimento das mercadorias, taxa de descarga, velocidade media por trecho e 

distancia media entre os pontes) ate sistemas muito rices, os quais permitem 

trabalhar com variaveis como a capacidade de cada tipo de veiculo em peso e/ou 

volume, coleta e entrega simultanea (backhaul), equipamentos especiais dos 

veiculos para realizar os atendimentos, faixa de horario de atendimento, horas 

extras, dura<;ao maxima de jornada de trabalho e horario de almogo, tempos de 

viagem e de atendimento, velculo maximo por cliente, alem de tantas outras 

possibilidades possfveis. 

A partir disso, conclui-se que adquirir urn sistema de roteiriza<;ao pode gerar 

ganhos significativos, tanto financeiros como operacionais, alem de melhorar o nivel 

11 ERP (Enterprise Resource Planning) sao sistemas de informa9oes que integram todos os dados e processos 
de uma organiza9ao em um unico sistema (LAUNDON, 2004}. 
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de servi<;o, permitindo maior quantidade e fidelidade dos clientes. Esses pontos 

somados Jevam a vantagem competitiva que a empresa podera obter. 
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4. PAGAMENTO DE FRETE NA DISTRIBUI<;AO DE COMBUSTiVEIS 

Uma grande empresa do ramo petroleiro possui um centro de suporte as suas 

atividades sediado na cidade de Curitiba, Parana. Tal centro presta servi<;os a 

diversos paises de todos os continentes, no entanto especificamente no mercado de 

distribui<;ao de combustiveis o centro atua fortemente na regiao da America Latina, 

atendendo todos os pafses em que ha esse tipo de operacao. 

Para tornar o trabalho mais didatico e tornar possivel situar o leitor quanto a 

ess€mcia do problema, serao expostas a seguir as caracteristicas dos processes e 

fluxos atuais de trabalho bern como a justificativa para as mudangas propostas e 

realizadas. 

4.1 Gestao das Entregas de Combustive is 

Como ja mencionado anteriormente, o Centro de Apoio a Neg6cios de 

Curitiba presta diversos servigos a outros pafses. Dividida em celulas de trabalho, as 

equipes multifuncionais sao responsaveis pela gestao de todo o processo Order to 

Cash (OTC) 12
, iniciado peia colocagao do pedido e finalizado pela cobran<;a e 

recebimento das duplicatas. 

De uma forma extremamente sucinta, a Figura I representa o fluxo de gestao 

do processo OTC na companhia: 

12 Termo em ingles que define o fluxo de todos os processos desde a coloca9ao do pedido ate a cobranga e 
recebimento. 



Coloc~ao de 
Pedidos 

Local: Curitiba 

Setor: 

• Tl (via internet) 

· Call Center 

Figura 1: Gestae do Processo OTC 

Analise de 
Cn!dito 

Local: Curitiba 

Setor: 

• Credito 

Local: Cur itiba 

Setor: 

• Programa~;ao 
de Entregas 

Entregas 

Local: Pais 

Setor: 

• Frota 
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Cobran~ a 

Local: Curitiba 

Setor: 

• Cobran~;a 

A op<;ao pelo sistema acima, em que toda a gestae do processo e controlada 

pelo centro de Curitiba, se deve especialmente pela economia de escala, bern como 

pela padroniza<;ao e controle das atividades. 

lmportante ressaltar que inclusive a programa<;ao das viagens dos caminh6es 

para os palses suportados e feita pelo centro, ficando apenas a realiza<;ao das 

entregas a cargo do pals em questao. 

Especificamente em rela<;ao a area de programa<;ao das viagens, para que 

seja posslvel a otimiza<;ao das rotas e um melhor aproveitamento da freta 

disponfvel, a companhia utiliza um sistema customizado de roteiriza<;ao alimentado 

com dados sabre as restri<;6es e caracterlsticas dos clientes, dos horarios de 

funcionamento das plantas, dos pedidos em carteira e, sobretudo, da freta 

disponfvel. 
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0 processo para alimentar tal ferramenta constitui-se basicamente das 

informac;6es fornecidas pela frota local de cada urn dos paises. Na maior parte dos 

casos os dados reJacionados as distancias e tempo de viagem foram indicados pelas 

transportadoras contratadas. 

A Figura II mostra o processo de programac;ao de viagens: 

Frota Local 

Equipede 
Vendas Local 

Figura II: Fluxo de Programac;ao de Viagens 

- clientes 

- rodovias 

Software Otimizas;ao de 
Viagens: 

pedidos do dia 
X 

caminhoes disponiveis 
X 

restric;oes 

Novas Demandas 

de Entregas 

Programac;ao 
deViagens 

Para a maier parte dos paises da area atendida a programac;ao de entregas e 

feita de segunda a domingo, sempre com antecedemcia de urn dia, podendo haver 

pequenos ajustes no transcorrer do dia corrente. 

Esse processo de programac;ao de entregas permite de forma muito eficaz 

otimizar as viagens de acordo com a demanda e tern como ponte alto a 

parametrizac;ao e calculo dos custos de quilometro rodado, ou seja, o sistema 

calcula a rota mais economica para empresa e nao necessariamente a menor 

distancia. Porem o sistema possui como grande desafio a qualidade e atualidade 

das informa<;6es que o alimentam, destacando-se aqui as distancias das rotas 

percorridas. 
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4.2 Processo de Pagamento de Frete 

Na maior parte dos paises em que ha operat;ao a companhia terceiriza as 

entregas com transportadoras devidamente certificadas. 0 plano e nos pr6ximos 

anos possuir 1 00% da frota terceirizada especial mente para reduzir os custos com 

ativos imobilizados. 

0 pagamento do frete as transportadoras e feito mensalmente, pelo setor de 

frota local, a partir da consolida9ao de todas as viagens realizadas no periodo, 

conforme a Figura Ill: 

Figura Ill: Fluxo de Pagamento de Frete 

Contrato com as Consolida~ao das Valida~aoe Auditoria sobre 
T ransportadoras 

Q 
Viagens 

Q 
Pagamento a 

Q 
os Pagamentos 

Transportadora 
Equipe Frota Centro Curitiba EQ4ipe Frota Centro Curitiba 

Local L.:ocal 

Esse processo apresenta como principais limitantes a dependencia da equipe 

de frota local em rela9ao a negocia9ao com as transportadoras, o que tambem gera 

dificuldades no controle dos valores pagos, posto que as pr6prias transportadoras 

informam as distancias das viagens para cadastro no sistema. 

4.3 Projeto de Roteiriza9ao para Pagamento de Frete 

Entendendo que o processo de programa9ao das viagens esta bastante 

maduro e apresenta bons resultados, a companhia identificou que a oportunidade de 

ganho esta na definic;Bo e registro das rotas sobre os quais serao pagos os fretes as 

transportadoras. 
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Alem de objetivar precisao na defini~o das rotas, o que por si ja geraria uma 

grande economia para a empresa, urn registro formal das rotas percorridas 

diariamente em cada urn dos paises tambem viabiliza a centraliza<;ao do pagamento 

no Centro de Curitiba, o que aumenta o controle bern como gera economia de 

escala para companhia, posto que e possfvel utilizar uma unica estrutura para as 

atividades em todos os paises. 

4.3.1 Processo de Defini<;ao das Rotas 

Para a defini<;ao das rotas sobre as quais serao efetuados os pagamentos de 

frete foi escolhido urn software de roteiriza<;ao no qual fosse possfvel parametrizar 

as restri<;6es de cada urn dos clientes, veiculos e vias para definir a melhor rota. 

Ap6s definido o software, foi designada uma equipe responsavel por 

digitalizar os mapas rodoviarios de todos os pafses em que ha opera<;ao na America 

Latina. Essa tarefa foi de grande importimcia, posto que esses mapas digitalizados 

seriam a base para gerar as melhores rotas. 

0 processo de digitaliza<;ao dos mapas tomou certo tempo, posto que apesar 

de utilizar os mapas oficiais dos paises para a digitaliza<;ao houve alguns problemas 

relatives a posicionamento de rodovias e ruas nas cidades, os quais forma 

devidamente validados com os responsaveis de frota de cada urn dos paises em 

questao. 

Com os mapas digitais em maos, o proximo passo foi a geocodifica<;ao de 

todos os clientes e plantas de combustiveis. Para tal processo foram colocados a 
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disposigao de todos os caminh6es equipamentos GPS para que os motoristas 

registrassem as coordenadas dos clientes. 

As coordenadas foram entao passadas aos supervisores de frota locais, os 

quais consolidaram as informa96es e enviaram para a equipe do Centro de Curitiba, 

que por sua vez associou a coordenada ao registro do cliente, o qual contempla o 

endere90 e todas as informa96es referentes a restri96es e caracteristicas das 

entregas, como por exemplo caminhao maximo para recebimento e horario de 

recebimento. 

Validada a localiza(_;ao geografica de todos os pontos no mapa foi iniciado 

talvez o processo mais desgastante do projeto, a valida(_;ao das rotas de acesso para 

todos os clientes. 

Pode-se dizer que o processo foi arduo e Iongo porque, devido a sua 

importancia para o sucesso do projeto, todos os envolvidos se dedicaram 

exclusivamente a validar cada uma das rodovias do mapa. 

Tal valida9ao levou em conta os seguintes aspectos: 

• caminhao maximo que a via permite; 

• horarios de trafego; 

• velocidade media do caminhao na via; 

• sentido da via. 

Essa valida(_;.§o e de extrema importancia porque, se tratando de urn software 

baseado em programa9ao linear, essas informa96es foram parametrizadas como as 

restri(_;Oes do sistema, de forma que para gerar as rotas sao descartadas op96es em 
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que uma delas seja violada. Ou seja, o sistema aponta a melhor rota possfvel 

considerando as restrit;6es informadas. 

Ap6s definidas validadas todas as vias do pafs com o supervisor de frota 

local, todas as informat;6es sobre clientes e vias foram parametrizadas no sistema e 

forma geradas todas as rotas, contemplando todas as combinat;Oes de entrega 

possfveis. 

As distancias geradas foram entao enviadas para os responsaveis de frota 

para que esses validassem a informat;ao. 

As rotas, devidamente validadas, foram entao inseridas no roteirizador 

utilizado pelos programadores de entrega, do qual sao retiradas as distancias de 

viagem para pagamento do frete para as transportadoras. 

A Figura IV representa, de forma resumida, todas as etapas do projeto para 

definit;ao de rotas. 

Figura IV: Etapas do Projeto de Roteirizat;ao para Definit;ao de Rotas 

I 1) Digitaliza~ao dos Mapas 

2) Geocodifica~o dos Clientes 

3) Valida~o das Rodovias 

4) Gerar;ao das Rotas 

5) Valida~o das Rotas 

6) Alimenta~o do Roteirizador 
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A defini9ao das novas rotas em conjunto com as equipes de frota locais 

permitiu a migra<;ao do pagamento dos fretes tambem para o Centro de Curitiba, 

uma vez que todas as distancias foram geradas pelo sistema roteirizador e validadas 

por todas as partes envolvidas, inclusive as transportadoras. 

Para garantir a confiabilidade das informa96es ao Iongo do tempo foi 

acordado que mensalmente serao geradas pelo sistema algumas distancias para 

amostragem, as quais serao submetidas a valida9ao dos responsaveis de frota dos 

paises. Caso haja discrepancia das informa96es a distancia em questao sera 

novamente gerada ate que haja consenso. 

4.3.2 Resultados do Projeto 

Para o projeto piloto de implanta9ao do sistema de roteiriza<;ao para a 

gera<;ao das rotas e pagamento de frete foi escolhido urn pals da America Central, o 

qual possui aproximadamente 150 clientes ativos (que recebem combustive! pelo 

menos 1 vez por mes), sao realizadas cerca de 760 viagens, representando urn 

custo medio de frete de US$1 00.000,00 por mes. 

Ap6s a realiza<;ao de todas as etapas do projeto e acordado com a 

transportadora e o supervisor de frota do pals, os resultados apurados ja no primeiro 

rnes foram OS seguintes: 

• redu9ao de 15% em quil6metros percorridos no mes 

• redu9ao de 12% no valor pago em frete 
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Considerando que a companhia, para as opera<;6es desse pafs, 

historicamente paga um frete mensa I medio para o pais e de US$ 100.000,00, a 

economia seria de aproximadamente US$ 12.000,00 em urn mes. 

Aparentemente nao e um valor consideravelmente alto para uma 

multinacional, porem em urn ano apenas para urn pals a economia deve ultrapassar 

US$ 100.000,00. 

Os primeiros calculos realizados ap6s a implanta<;ao das novas rotas em mais 

tres pafses tambem apontam para uma redu<;ao entre 10% e 12% no valor pago em 

frete, o que deve se repetir em todos os outros paises da regiao. 

A redu<;ao total esperada no valor do frete ate o final de 2008, quando as 

novas distancias ja estejam vigorando para pagamento de frete em todos os pafses 

da America Latina, e de aproximadamente 10%. Considerando que o frete anual 

para a regiao gira em torno de US$ 28.000.000,00, o resultado esperado e uma 

economia de US$ 2.800.000,00. 
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CONSIDERACOES FINAlS 

0 presente trabalhou apresentou a importancia de uma boa gestao de 

transportes dentro das empresas, destacando a praticidade e beneffcios da 

implementa9ao e utiliza9ao de programas de roteiriza9ao. 

Para tanto, foram expostos uma sekie de conceitos acerca de administra9ao 

de transportes e funcionamento dos roteirizadores, os quais, via de regra, utilizam 

programa9ao linear para encontrar as melhores rotas. 

Especificamente em rela9iio a roteiriza9ao, e imprescindivel destacar a 

importancia da parametriza9ao do sistema quanto as restri96es e particularidades, 

posto que e a partir delas que serao geradas as rotas 6timas possiveis. 

Para exemplificar a aplicabilidade desse tipo de ferramenta foi apresentado o 

caso de uma empresa utiliza-se de urn programa de roteiriza9ao para o pagamento 

do frete, porem as rotas que alimentam tal programa nao foram geradas utilizando

se de roteiriza98o. 

Com a finalidade de padronizar e aumentar a confiabilidade das distancias 

geradas para o pagamento de frete, foi proposta a implementa9iio de urn software 

de roteiriza9ao, baseado em programa9ao linear, no qual todos os clientes e 

terminais foram geocodificados por meio de coordenada GPS, assim como as ruas e 

estradas (mapa flsico) forma digitalizadas e categorizadas para que assim fossem 

geradas as melhores rotas para cada trecho, sempre considerando as restri96es de 

veiocidade, tamanho maximo de caminhao, peso de caminhao, pedagios e outras 

tantas variaveis existentes nos pafses a serem trabalhados. 
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Conforme exposto na se<;ao 4.3.1, a redu<;ao do valor pago em frete deve 

girar em torno de 10%, numero bastante significative se considerados o valor anual 

pago em frete. 

Alem da significativa redu<;ao, tambem e de extrema importancia citar que nao 

houve nenhuma altera<;ao na opera<;ao de distribui<;ao no que tange numero de 

vefculos utilizados e numero de viagens realizadas, sendo alteradas apenas as rotas 

percorridas para realizar cada viagem, as quais reduziram aproximadamente 15% da 

quilometragem rodada. 

A partir disso conclui-se que a roteiriza<;ao e uma ferramenta de fundamental 

importancia em uma boa gestao de transportes, posto que e capaz de reduzir 

significativamente o valor pago em frete, o qual e responsavel por uma grande 

parcela de todos os custos associados as opera<_;oes logisticas. 
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