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RESUMO

No transporte de carga, os veículos são roteirizados para atender a distribuição de
produtos, obedecendo a critérios e restrições impostos por clientes e fornecedores. As
empresas, ainda que de menor porte, vem cada vez mais sendo requisitadas no que tange a
otimização de serviços o que gera uma crescente complexidade em seus mecanismos de,
distribuição fisica. A medida que a complexidade dos problemas aumenta, surge a
necessidade de se estudar e utilizar abordagens sistêmicas e/ou otimizações, possibilitando
que as empresas consigam melhorias nos seus processos. Diante destas características este
trabalho tem por objetivo analisar a distribuição fisica e a rotina operacional de roteirização e,
programação de veículos de uma empresa de Agua Mineral localizada no sul de Minas Gerais,
as margens da BR 354. Após uma revisão bibliográfica sobre os principais temas envolvidos,
foi realizado um estudo de caso nesta empresa, caracterizada como de médio porte, com 12
anos de atuação na área e um relevante processo de distribuição fisica e roteirização, ainda
que não estruturado. Para a condução da pesquisa, foram utilizadas como fontes de
evidências: documentação, registros em arquivos e observação direta. Como resultado do
estudo, foi feita uma descrição geral do processo operacional de distribuição fisica visando
identificar os fatores considerados críticos para o processo. Especial atenção foi dedicada ao
processo de roteirização e programação de veículos bem como localização de um possível
centro de distribuição (CD), seguindo como referência os conceitos encontrados na literatura
especializada. Como conclusão geral, pode-se afmnar que a empresa ainda é carente de
informações detalhadas sobre seus clientes e que a aplicação do planejamento desenvolvido
neste trabalho melhoraria significativamente a dinâmica de distribuição de produtos
atualmente praticada.

Palavras-chave: Roteirização, Localização de Centro de Distribuição, Transporte de Carga
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ABSTRACT

In the cargo's carriage, the vehicles are routed to supply commodities distribution, obeying to
criteria and restrictions imposed by clients and suppliers. The firms, even the smaller ones, are
frequently being asked to optimize their services, which creates a growing complexity in their
mechanisms of physical distribution. As the complexity of the problems grows, the need for
studying e utilizing systematic approaches or optimizations grows, which allows the firms to
improve their proceSSeBy these reasons, this paper will analyze the physical distribution and
the operational routine of programming of the vehicles and routing of a drinkable water firm,
localized in southem Minas Gerais, right by the BR-354 route. After a bibliographic review
about the main themes about routing, the paper concentrated on studying the above firm,
characterized as a medium port firm, with 12 years of existence in the area and relevant
processes of physical distribution and routing, even thought not structured. As research
source, it was utilized as evidences: documents, file records, empirical observation and
structured interviews. As result, the paper made a general description of the physical
distribution process trying to identify the criticaI factors of it. Special attention was dedicated
to the process of routing and programming of vehicles and to localization of a possible
Distribution Center (DC), as the concepts in the literature says. Concluding, we can say that
the firm is still incipient in detailed information about its clients and that the application of the
planning developed in this work would improve significantly the dynamic of the distributions
of products in course today.

Key words: Routing, Distribution Center localization, Cargo's carriage
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1. INTRODUÇÃO

A progressiva inserção das organizações de pequeno porte no mercado globalizado

vem sendo acompanhada pela necessidade de decisões cada vez mais rápidas e eficientes.

Dentre as várias decisões que devem ser tomadas no planejamento e na gestão das empresas, a

localização de suas instalações e a criação eficaz de rotas tem constituído fator chave para o

desempenho organizacional. Isso tem levado as empresas a implementar programas e

disponibilizar recursos crescentes em planejamento logístico visando melhorar o atendimento

ao cliente e reduzir os custos operacionais.

Ao se planejar a localização das instalações de uma empresa deve-se ter como

objetivos principais garantir que as operações ocorram de forma eficaz, minimizar os custos

operacionais, manter o nível de serviço da operação e mostrar flexibilidade para absorver

variações durante o processo (ARBACHE et ai. 2007).

Um Centro de distribuição (CD) constitui um dos mais importantes e dinâmicos elos

da cadeia de abastecimento, o CD é um armazém cuja missão é gerenciar o fluxo de materiais

e informações, consolidando estoques e processando pedidos para a distribuição física. Ele

pode manter o estoque necessário para controlar e equilibrar as variações entre o

planejamento de produção e a demanda; permite acumular e consolidar produtos de vários

pontos de fabricação de uma ou de várias empresas, combinando o carregamento para clientes

ou destinos comuns; possibilita entregas no mesmo dia a clientes-chave e serve de local para a

customização de produtos, incluindo embalagem, etiquetagem e precificação. (MOURA,

2000)



10

A distribuição de produtos tem sido tratada por muitas empresas como uma atividade

complexa por exigir muito controle e desenvolvimento de suas operações. Esta caracterização

deve-se ao envolvimento de diversas variáveis que cercam o sistema de distribuição e que

precisam ser controladas para garantir a eficácia do processo (RODRIGUES E

COLMENERO, 2009).

A determinação do sistema de transporte em uma rede logística constitui um grande

desafio para as organizações, uma vez que engloba altos investimentos e profundos impactos

sobre os custos. Isso demonstra a importância de uma boa estratégia nas decisões em

transportes que abrangem desde a seleção modal, a roteirização dos embarques, a

programação dos veículos até a consolidação dos fretes (BALLOU, 2004).

O emprego do sistema de roteirização resulta na otimização de distâncias, tempo,

custo de serviço e transporte. Para este último, pode significar em grandes economias, uma

vez que o custo com transporte representa cerca de 64% dos custos logísticos (GHISI et ai.,

2004). Assim, a opção por um modelo de roteirização adequado às necessidades da

organização permite uma melhoria na eficiência e na utilização máxima de equipamentos,

agregando valor à gestão da cadeia (FIGUEIREDO, et ai., 2007).

Segundo Ballou (2001), a diminuição dos custos logísticos, além de reduzir o tempo e

o número de pessoas envolvidas, contribui no aperfeiçoamento das atuais rotas e no

planejamento de novas.

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA

Para melhoria no atendimento dos clientes de uma Empresa de água mineral, será

necessária somente a aplicação de técnicas de roteirização em suas rotas atuais ou será

necessário a criação de um novo Centro de Distribuição. A Empresa fundada em 2000,

emprega cerca de 25 funcionários que atuam desde a administração até a entrega final do

produto. Possui uma sede que concentra todas as suas operações: desde as ações

administrativas até o envase e carregamento dos 3 caminhões disponíveis.

O problema de estudo se concentra nas seguintes questões:

• Qual a melhor rota para distribuição dos produtos da Empresa?

• A construção de um Centro de Distribuição mais próximo da demanda traria

melhorias nos custos de transporte e nos níveis de serviço da empresa?
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1.2 OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS

Tendo em vista o contexto apresentado, este estudo tem como objetivo geral avaliar o

sistema de distribuição de uma Empresa de Água Mineral situada no Sul de Minas Gerais,

com sede na BR 354 e que tem seus principais clientes localizados nas cidades de Volta

Redonda e Barra Mansa, ambas no estado do Rio de Janeiro, Brasil, bem como verificar a

possibilidade de instalação de um Centro de Distribuição para otimização da dinâmica de

distribuição da empresa.

Seus objetivos específicos são:

• Entrevistar funcionários para obter informações sobre as rotas existentes;

• Identificar o melhor local para a instalação de um Centro de Distribuição (CD);

• Compreender os aspectos utilizados atualmente no planejamento da roteirização;

• Aplicar técnicas de roteirização para escolha da rota mais adequada para a empresa.

• Avaliação do processo atual de distribuição de água mineral;

• Avaliar as vantagens dessa instalação sobre as distâncias percorridas.

• Propor modificações nas rotas existentes;

1.3 Justificativa

Esse trabalho se justifica no significativo papel dos custos com transporte no

desempenho organizacional de uma empresa. Segundo Fleury (2000), esses custos chegam a

corresponder cerca de 60% dos custos logísticos e a 10% do PIB brasileiro. Desta forma,

qualquer estudo que possa se converter em melhoria nesta área pode gerar grandes impactos

para as organizações.

Outra justificativa é em relação à deficiência do sistema de transporte brasileiro como

sugere o relatório de transporte de carga no Brasil com foco em "ameaças e oportunidades",

apresentado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) e pelo Centro de Estudos em

Logística (CEL) do COPPEAD-UFRJ em 2004. Com melhorias no transporte de cargas, as

empresas conseguem atender melhor seus clientes e elevar seu lucro devido à redução nos

seus custos.

A Empresa apresenta tanto problemas em suas rotas, por não fazer uso de nenhuma

técnica de roteirzação, quanto problemas de acesso, por estar localizada em uma região de
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difícil a acesso. Portanto qualquer modificação proposta poderá trazer grandes benefícios a

Empresa.



2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A evolução da logística promoveu o avanço de atividades e estudos relativos aos

sistemas de distribuição de produtos. A distribuição fisica vem sendo conceituada por muitas

empresas como de elevada complexidade, uma vez que exige rigoroso controle e

desenvolvimento de suas operações. Isso se deve ao envolvimento de diversas variáveis que

cercam o sistema de distribuição e que precisam ser controladas para garantir a eficácia do

processo.

Diversos ramos são associados à logística, entre eles: distribuição fisica, logística

empresarial e administração de materiais. Porém, todos os termos convergem geralmente ao

mesmo ponto: fluxo de bens do ponto-de-origem ao ponto-de-consumo (LAMBERT et

al.,1998). Assim, realizou-se neste trabalho uma breve síntese sobre a importância da logística
. -para as orgaruzaçoes.

A empresa deve ter por objetivo oferecer produtos e serviços a seus clientes de acordo

com as suas necessidades e exigências, do modo mais eficiente possível. De acordo com

BaIlou (2001), a missão da Logística é: "Dispor a mercadoria ou o serviço certo, no lugar

certo, no tempo certo e nas condições desejadas, ao mesmo tempo em que fornece a maior

contribuição à empresa". Para o autor, a Logística está relacionada à criação de valor,

dispondo os produtos aos clientes na hora e local desejável, contribuindo assim para maior

responsividade por parte da organização. Portanto, a boa gestão logística deve observar cada

atividade na cadeia de suprimentos que contribuirá no processo de adição de valor. Assim,

para a concretização de uma atividade é importante verificar se ela agrega ou não valor,

avaliando sua real necessidade.
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A estratégia logística deve ter por objetivos: redução de custos e melhoria no serviço

(BASTOS, 2003). A logística tem como meta principal melhorar a movimentação e

armazenagem de materiais e produtos, por meio da integração das operações necessárias entre

as áreas de suprimento, produção e distribuição física. Para Ribeiro et ai. (2003) a logística

auxilia na definição das metas estratégicas da empresa e em eventuais problemas
• •operaCIonaIS.

A distribuição de produtos é uma das principais atividades que determinam o sucesso

de uma empresa no atendimento aos seus clientes. Um bom planejamento nesta distribuição

cria condições para atingir a eficiência e a confiabilidade no serviço prestado e, em

conseqüência, garantir satisfação dos clientes e redução dos seus custos (BOTELHO, 2003).

Para Novaes (2004), na prática, a distribuição de produtos deve ser analisada por meio

de diferentes aspectos funcionais. Por um lado os técnicos de logísticas e por outro o pessoal

de marketing e vendas. Para a logística, a distribuição fisica está associada aos processos

operacionais e de controle. Já para o pessoal de marketing e de vendas, a cadeia de

suprimentos deve focar os aspectos ligados à comercialização dos produtos e aos serviços a

ela associados.

De acordo com Bose (1990), a distribuição fisica engloba o transporte do produto do

centro produtor ao consumidor, diretamente ou via depósitos. Desta forma, os profissionais

que atuam na distribuição operam elementos como: depósitos, veículos, estoques,

equipamentos de carga e descarga, entre outros. O planejamento da distribuição de produtos

abrange seqüencialmente a escolha do tipo de modo de transporte, dos tipos de redes de

distribuição e posteriormente a escolha do tipo de rotas para suas entregas.

2.1 MODOS DE TRANSPORTE

Os transportes de cargas possuem cinco modos (ferroviário, rodoviário, hidroviário,

aeroviário e dutoviário), cada um com custos e características operacionais próprias, que os

tornam mais adequados para certos tipos de operações e produtos. Todas as modalidades

apresentam vantagens e desvantagens. Assim, para a escolha da melhor opção, deve-se

analisar custos, características de serviços, rotas possíveis, capacidade de transporte,

versatilidade, segurança e rapidez.

A empresa estudada no presente trabalho tem sua fonte localizada em uma região de

dificil acesso e com limitações naturais que permitem exclusivamente o modo rodoviário de
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transporte de mercadorias estando os demais inviabilizados. Desta forma, será abordado

apenas o modo rodoviário, explicado com maiores detalhes no tópico 2.1.1.

2.1.1 Modo Rodoviário

,
E o modo mais expressivo e flexível de transporte de cargas no Brasil, abrangendo

praticamente todos os pontos do território nacional. Isso se deve porque desde a década de 50,

com a implantação da indústria automobilística e a pavimentação das rodovias, houve uma

grande expansão desse modo tornando-o o mais procurado até hoje.

Esse tipo de transporte difere do modo ferroviário, pois se destina prioritariamente ao

transporte em curtas distâncias de produtos acabados e semi-acabados. Normalmente,

apresenta preços de frete mais elevados do que os modos ferroviário e hidroviário sendo

assim recomendado para mercadorias de alto valor ou perecíveis. Não é recomendado para

produtos agrícolas a granel, pois estes apresentam valor muito baixo para este modo

(RIBEIRO, 2002).

Em relação aos serviços, além da distinção entre transportadoras regulares e frota

privada, existem também transportadores contratados e isentos. Quando os clientes desejam

obter um serviço mais adequado as suas necessidades, isentando-se de despesas de capital ou

problemas administrativos associados à frota própria, estes se utilizam de transportadores

contratados. Os transportadores contratados são utilizados por um número limitado de

usuários em contratos de longa duração. Já os transportadores isentos são aqueles livres de

regulamentação econômica, como por exemplo, veículos operadlos e contratados por

fazendeiros ou cooperativas agrícolas (RIBEIRO, 2002).

O transporte rodoviário apresenta custos fixos baixos (rodovias estabelecidas e

construídas com fundos públicos), porém seu custo variável (combustível, manutenção, etc.) é

médio em relação aos demais modos.

Este modo apresenta como vantagens (RODRIGUES, 2001):

• maior disponibilidade de vias de acesso;

• possibilidade de serviços porta a porta;

• embarques e partidas mais rápidos;

• possibilidade de embarque de pequenos lotes;
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• facilidade de substituição do veículo em casos de acidentes;

• maior rapidez de entrega (dependendo da distância); e

• segurança, em função de um menor manuseio da carga (o veículo pode ser lacrado

após o carregamento e aberto somente no destino).

-
;{

J

Como desvantagens pode-se enumerar (RODRIGUES, 2001):

• maior custo operacional e menor capacidade de carga;

• possibilidade de congestionamentos; e

• desgaste da malha rodoviária por excesso de peso e/ou rodagem.

Segundo Couto (2004), o planejamento neste setor deve servir apenas como base para

a operação diária dos serviços uma vez que conta com a possibilidade de freqüentes

imprevistos como: problemas climáticos que provocam atrasos, fechamento de estradas,

manutenção de veículos, cancelamento de pedidos, mudança de prioridades, etc.

2.2 REDES DE DISTRIBUIÇÃO

Novaes (2004) resume as diversas situações na distribuição fisica em duas

configurações básicas:

• Distribuição "um para um", no qual o veículo é totalmente carregado no depósito da

fábrica ou num CD do varejista (lotação completa) e transporta a carga para outro

ponto de destino, podendo ser outro CD, uma loja, ou outra instalação qualquer.

• Distribuição "um para muitos" ou compartilhada, no qual o veículo é carregado no CD

do varejista com mercadorias destinadas a diversas lojas ou clientes, e executando um

roteiro de entregas predeterminado.

Segundo Chopra e Meindl (2003) as redes de transportes são:

• Distribuição Rede de Entrega Direta, na qual as entregas ocorrem diretamente dos

fornecedores para as lojas varejistas. Essa rede tem como principal vantagem a

inexistência de depósitos intermediários e maior simplicidade na sua operação e

coordenação. Esta configuração é indicada para lojas varejistas grandes o suficiente

que comportem a compra de carregamentos completos.
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• Rede de Distribuição por Entrega Direta com milk runs, é um tipo de rede na qual um

caminhão pode tanto entregar um produto de um único fornecedor para vários

varejistas como buscar de vários fornecedores e entregar apenas a um varejista. Sua

principal vantagem é a redução do custo de entrega para pequenos lotes, entretanto,

requer uma coordenação mais complexa.

• Entrega via centro de distribuição (CD) centralizado, na qual o fornecedor envia suas

mercadorias para um centro de distribuição e este as envia para as lojas de maneira

mais adequada. O CD é mais um entreposto entre o fornecedor e o varejista. Servirá

tanto como armazém como local de transferência de mercadorias. Tem como principal

vantagem a redução de estoques e a redução no custo de transporte devido a

consolidação das entregas.

• Entrega via CD utilizando milk runs: utilizada quando o tamanho dos lotes que irão

ser entregues aos varejistas são pequenos, agrupando assim as entregas e reduzindo os

custos de transporte.

• Rede sob medida, na qual são combinadas as opções já expostas anteriormente

visando uma melhor responsividade da cadeia de suprimentos e uma redução dos

custos.

Após a empresa escolher o melhor método de distribuição para suas características, ela

deverá seguir escolhendo suas rotas, para isso existem técnicas de roteirização para o auxilio

da melhor escolha, descritas na seção 2.3.

2.3 ROTEIRIZAÇÃO

Cunha (2000) e Vieira (1999) classificam o termo roteirização de veículos, como a

forma que vem sendo utilizada como equivalente ao inglês "routing" (ou "routeing"). Desta

forma, a roteirização consiste em um processo para a determinação de um ou mais roteiros ou

seqüências de paradas a serem seguidos por veículos de uma frota, tendo por objetivo utilizar

um conjunto de pontos geograficamente dispersos, em locais pré-determinados, que

necessitam de atendimento. A roteirização pode ser caracterizada por n clientes

(representados numa rede de transportes por nós ou arcos) que deverão ser servidos por uma

frota de veículos, sem apresentarem restrições ou ordem que deverão ser atendidos.
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2.3.1 Problemas de Roteirização

o problema de roteirização de veículos é inicialmente um problema espacial, no qual

as condicionantes temporais não são consideradas na geração dos roteiros para coleta e

entrega. Em alguns casos, a restrição de comprimento máximo da rota pode ser considerada.

Nesse tipo de problema, existe um conjunto de nós e/ou arcos que devem ser atendidos por

uma frota de veículos. O objetivo é definir uma seqüência de locais (a rota) que cada veículo

deve seguir a fim de se atingir a minimização do custo de transporte (NARUO, 2003).

O problema de roteirização de veículos aparece em várias situações práticas como

coleta de correspondências em caixas de correio, rotas para vendedores atenderem a clientes,

roteiro de ônibus municipais, etc (AGUILERA, 2000 E AGUILERA, 2001).

Segundo Naruo (2003), os principais problemas de roteirização pura de veículos são:

Problema do caixeiro viajante. Determina-se uma rota de custo mínimo que passe
,

por todos os nós de uma rede exatamente uma vez. E um problema de cobertura de nós. Este

problema admite que o indivíduo (ou veículo) que vai efetuar o roteiro não seja limitado por

restrições de tempo, de capacidade, etc.

Problema do carteiro chinês. Procura-se encontrar uma rota de percurso mínimo,
. 'dentro de uma determmada área, passando ao longo de cada arco pelo menos uma vez. E um

problema de cobertura de arcos. Situações freqüentes que se inserem dentro deste contexto

são: varrição de rua, serviços de endereçamento postal, coleta de lixo, etc.
,

Problema de múltiplos caixeiros viajantes. E uma generalização do problema do

caixeiro viajante no qual há a necessidade de se levar em consideração mais de um caixeiro

viajante (veículos). Os n veículos na frota têm suas rotas iniciadas e terminadas em um único

depósito comum a todos. Não há restrições no número de nós que cada veículo deve visitar,

exceto que cada veículo deve visitar ao menos um nó.

Problema de roteirização em nós com um único depósito. Clássico problema de

roteirização de veículos - PRV. Ocorre quando há restrições de tempo ou capacidade dos

veículos, e é uma extensão do problema do caixeiro viajante. A determinação de itinerários

dos veículos implica em se fazer entregas a partir de um depósito para vários pontos de

parada, de forma a minimizar a distância total a ser percorrida por toda a frota. Cada ponto de

parada é servido exatamente uma vez e, somado a isso, todos os pontos de parada devem ser
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designados para veículos, de tal maneira que a demanda total em qualquer rota não exceda a

capacidade do veículo alocado para esta rota. A demanda em cada nó é assumida como sendo

determinística e cada veículo possui capacidades conhecidas.

Problema de roteirização em nós com múltiplos depósitos. Trata-se de uma

generalização do problema anterior, em que uma frota de veículos está alocada em d depósitos

ao invés de um. Todas as outras restrições com relação ao PRV são aplicáveis.

2.3.2 Técnicas de roteirização

Segundo Chopra e Meindl (2003) a decisão mais importante relacionada ao transporte

na cadeia de suprimentos é o de escolha de rotas e cronogramas de entregas. Os objetivos

mais comuns durante o desenvolvimento de rotas e cronogramas para veículos são uma

combinação de custos por meio da diminuição dos números de veículos necessários e da

distância percorrida por eles e o tempo total da viagem. A roteirização busca também a

eliminação de falhas no serviço que podem provocar atrasos nas entregas. O autor cita dois

métodos para solucionar questões de rotas e cronogramas: Método Matricial de Economia e

Método de Designação Geral.

2.3.2.1 Método Matricial de Economia por CHOPRA e MEINDL (2003)

Consiste em um método de fácil implementação e que pode ser utilizado para designar

clientes aos veículos mesmo quando há intervalos de tempo ou outras restrições. Tem como

principais etapas:

• Identificar a matriz de distância - nesta etapa a distância entre cada par de

localidades a serem visitadas é identificada através da aplicação da seguinte fórmula:

Dist (A,B)=.J(Xa-Xb) +(Ya-Yb)2 (1)

Sendo Xa e Ya as coordenadas do ponto a (latitude e longitude, respectivamente) e Xb

e Yb as coordenadas do ponto b (latitude e longitude, respectivamente).

• Identificar a matriz de economia - visa identificar a economia advinda da
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consolidação de entregas para dois ou mais clientes em um único caminhão. Ela pode ser

calculada em relação a distância, ao tempo ou ao custo. Uma rota é identificada como a

seqüência de localidades visitadas por um veículo. A rota CD --+ Cliente x --+ CD, tem início

no CD, visita o cliente x e retoma ao CD. Sendo y outro cliente, a economia S(x,y) é a

economia de distância percorrida se as viagens CD --+ Cliente x --+ CD e CD --+ Cliente y --+

CD forem combinadas em uma única rota CD --+ Cliente x --+ Cliente y --+ CD Para se

realizar tal cálculo deve-se aplicar a seguinte fórmula:

S(X,y) = Dist(CD,x) +Dist(CD,y) - Dist(x,y) (2)

• Designar clientes aos veículos e rotas - nesta etapa o gerente tem o desafio de

maximizar suas economias. Cada cliente primeiramente é colocado em uma rota separada,

depois as rotas vão sendo combinadas não podendo exceder a capacidade do veiculo. A cada

etapa o gerente deve combinar rotas com a mais elevada economia possível dentro de rotas

exeqüíveis. Este processo se continuará até não haver mais combinações possíveis.

• Organizar os clientes dentro de rotas - o objetivo desta etapa é minimizar a

distância percorrida por cada veiculo. As seqüências de entregas são determinadas obtendo

uma rota inicial e depois utilizando técnicas para a melhoria delas. Segundo Chopra & Meindl

(2003), os procedimentos para seqüência de rotas são: inserção pela menor distância e

inserção pela distância maior, vizinho mais próximo e método de varredura. Após a escolha

das seqüências das entregas dentro das rotas, algumas técnicas para o aperfeiçoamento das

rotas podem ser utilizadas, tais como: 2-0PT e 3-0PT. Essas técnicas são utilizadas para

encurtar as distâncias percorridas.

2.3.2.2 Método de Designação Geral por CHOPRA e MEINDL (2003) 1

Consiste em um método mais sofisticado que o anteriormente citado, e apresenta

melhores soluções quando o cronograma de entregas apresenta apenas a capacidade do

veículo como restrição. Sua principal desvantagem consiste na dificuldade em fornecer bons

cronogramas de entrega à medida que mais restrições começam a surgir. Para a criação das

rotas e seqüência dos veículos são utilizados os seguintes procedimentos:

• Designar pontos de início para cada rota - essa etapa tem por objetivo
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estabelecer um ponto inicial que corresponda ao centro da viagem realizada em cada veículo.

• Calcular o custo de inserção de cada cliente - corresponde a distância extra que

seria percorrida se o cliente fosse inserido em uma rota do Centro de Distribuição ao ponto de

início retomando em seguida.

• Designar clientes as rotas - os clientes são designados para as rotas de forma

que miniminize o custo total de inserção, ajustando-se as restrições de capacidade do veículo.

• Criar seqüências de clientes dentro das rotas - a seqüência dos clientes é obtida

utilizando-se os procedimentos de seqüência e aperfeiçoamento de rotas.

2.4 CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO (CD's)

O centro de distribuição é um termo que designa um composto de atividades logísticas

desenvolvidas em um local intermediário e que por sua vez permite uma maior integração e

apoio à rede de distribuição fisica. (SCANDOLARA et ai.2009)

Segundo Fleury et ai (2000), estes centros visam promover um rápido atendimento e

viabilizam a obtenção de economias de transporte, uma vez que operam como centros

consolidadores de carga. O transporte até o cliente tem a possibilidade de ser feito em cargas

fracionadas, mas sempre realizado em deslocamentos de pequena distância

O funcionamento do CD inicia-se com o recebimento e o aceite dos materiais após a

checagem fisica e a conferência fiscal. Posteriormente, este material é encaminhado para

estocagem tendo um espaço fisico determinado para tal. No que tange a administração de

pedidos, há uma divisão em duas etapas: processamento e separação. E, por fIm, na fase de

expedição ocorre a movimentação e o embarque do produto. Nesta fase é realizada a

conferência, a emissão de documentação, a defmição das rotas e o controle do embarque

propriamente d~to.

2.4.1 Planejamento dos CD' s
4.-

O planejamento dos CD's visa realizar um plano direcionado para viabilizar alterações

dentro de uma possível situação, como equipamento ocioso, problemas de mão-de-obra,
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oscilações de atividade, rompimento no fornecimento de material, ou outras emergências.

Pode se caracterizar ainda, como um item de planejamento estratégico, objetivando uma

futura e necessária mudança a flD1 de sanar situações detectadas, como deficiência de espaço,

de mão de obra, equipamento, crescimento em declínio, mudança da linha de produto,

redução de estoque ou problemas de controle de material.

Segundo Lacerda (2000), o planejamento das instalações dos CD's depende

diretamente da distribuição efetivada pela empresa, classificando-a em dois grupos:

- Estruturas escalonadas, onde se possui um ou mais armazéns centrais e outro conjunto de

armazéns (CD's próximos das áreas de mercado);

- Estruturas diretas, onde os produtos são enviados de um ou mais armazéns centrais

diretamente para o cliente.

No grupo que estabelece estruturas escalonadas, os CD's são empregados com a

finalidade de atender às necessidades de clientes em determinadas localizações geográficas,

distantes dos produtores. Dessa maneira, diferentemente de entregas fracionadas direcionadas

a um ou poucos clientes, o fabricante envia grandes quantidades de produto de uma só vez ao

Centro de Distribuição, diminuindo os custos do transporte. A partir daí, o transporte para o

cliente normalmente se dá de forma fracionada, nesse momento a distância é pequena.

No grupo que estabelece estruturas diretas, os CD's também podem utilizar

instalações intermediárias, entretanto sem manter estoques, com a finalidade de permitir

rápido fluxo de produtos, utilizando a transferência dos mesmos através de equipamentos de

transporte de grande capacidade de carga, como: vagões, navios, caminhões de maior porte,

para equipamentos de transporte de menor capacidade de carga: como caminhões menores,

Vans, possibilitando seguir com as entregas em locais onde normalmente outros meios de

transporte não teriam acesso.

2.4.2 Localização dos Centros de Distribuição (CD's)

A determinação da localização de instalações em uma rede logística sejam elas

armazéns, fábricas ou depósitos já dispõe de tecnologias de informação para estudos de

localização, onde são analisados diversos elementos da rede, como: em que local as fábricas
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devem ser localizadas, que fornecedores devem ser utilizados, quantos centros de distribuição

devem operar, onde devem estar localizados, entre outros. (SCANDOLARA et ai.2009)

De acordo com BaIlou (2001), a defmição da localização das instalações fisicas, por

influenciar diretamente na formação dos custos de distribuição, deve englobar todas as

movimentações dos produtos e os custos da planta, passando pelos intermediários do canal,

através dos pontos de estocagem até chegar ao cliente.

Quanto ao posicionamento do estoque no centro de distribuição~ Arbache et ai. (2007)

se referem às quatro variáveis que devem ser verificadas, uma vez que influenciam

diretamente no processo: tempo de resposta, giro do produto, valor agregado e exigência de

disponibilidade pelos mercados. Desta forma, quanto menor o tempo de atendimento a um

pedido, maior a certeza de se poderem manter estoques centralizados~ evitando estoques de

segurança. Alto giro é característica de baixo risco de obsolescência e possibilidade de

maiores flutuações da demanda.

Com relação a produtos de alto valor agregado, que representam alto custo de

manutenção de estoque, a disponibilidade deve estar ligada ao nível de serviço exigido, e

quanto maior, a tendência à descentralização também aumenta, localizando o estoque do

produto o mais próximo possível do consumidor final.

Uma estratégia direcionada na escolha de instalações fisicas de forma a localizar os

CD' s com linhas completas em áreas geográficas específicas, dispondo de produtos de forma

que os clientes recebam pedidos completos de um único armazém, é capaz de viabilizar outrns

funções além da estocagem e preparação do pedido, como custornização e pré ou pós-

manufatura.

Segundo Arbache et ai. (2007), o planejamento das instalações deve objetivar: garantir

que as operações ocorram de forma eficaz, minimizar os custos operacionais, manter o nível

de serviço da operação, e, demonstrar flexibilidade para absorver variações durante processo.

Para Scandolara et al.(2009) a localização do armazém ou CD é um dos grandes

desafios da logística. Por um lado, a pulverização dos estoques e disposição do produto

próximo de diversos mercados consumidores, por outro, a teoria da centralização impõe que a

redução dos custos com a diminuição do número de CD's pode compensar alguma falta ao

consumidor final. Em casos como esses, as principais variáveis para a tomada de decisão são

as forças competitivas que a empresa apresenta, a desagregação da demanda de venda entre as
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diferentes instalações existentes, a atuação contínua na fonnatação desagregada dos estoques,

custos fixos de operação e custos de transporte.

Uma análise para detenninar a melhor localização do CD, pode ser baseada em

avaliações exploratórias, quando se deseja entender o impacto de mudanças no ambiente e

infra-estrutura. Os problemas de localização possuem complexidade bastante alta porque o

volume de dados a serem avaliados é grande, e requer análise de infonnações sobre a

demanda, custos de transporte, custos e taxas de produção, localização de clientes e dos

prováveis pontos de estocagem e suprimento, etc. Cerca de dois terços do tempo de estudo de

localização são gastos no levantamento de dados (SCANDOLARA et aI. 2009).

De acordo com Fernandes (2008), os três principais métodos utilizados para a

determinação da localização das instalações são: Pontuação Ponder. Ponto de Equilíbrio e

Centro de Gravidade, sendo este último o utilizado nesta pesquisa para análise da melhor

localização do centro de distribuição da empresa em estudo.

2.4.2.1 Método Centro de Gravidade

Este método é também conhecido como centro de gravidade exato, p-gravidade,

método do mediano e método centróide. Segundo Slack et ai. (2002) toda localização

possível possui um custo total de transporte inerente a ela, que corresponde a soma de todos
,

os custos menores relacionados a transporte. E conhecida como centro de gravidade uma

detenninada localização onde os custos são minimizados.

Segundo Bowersox e Closs (2001) o método Centro de Gravidade é uma técnica

analítica utilizada em problemas de localização para localizar uma instalação no centro de

gravidade, podendo esse ser o centro de peso, o centro de distância, o centro combinado de

peso-distância ou ainda o centro combinado de peso-tempo-distância em uma dada região de

atuação, para selecionar a alternativa de menor custo.

Este modelo supõe que o mercado e os fatores de suprimento localizam-se como

pontos em um plano cartesiano. Segundo BaIlou (2006) o processo de solução envolve as

seguintes etapas:
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18 etapa: Determinar as coordenadas X , Y para cada ponto de fonte e demanda, juntamente

com os volumes e as tarifas lineares de transporte;

28 etapa: Aproximar a localização inicial;

" VR·f.L...Jlll

Y - I (3)- LV;Ri

x , Y = coordenadas da instalação localizada

Xj, r:= coordenadas dos pontos de fonte e demanda

V i = volume no ponto i

R i = taxa de transporte até o ponto i

d i = distância até o ponto i da instalação a ser localizada

38 etapa: Usando a solução para X e Y da etapa 2, calcular di. O fator K não precisa ser

utilizado neste ponto;

d i = distância

K = fator de escala para converter uma unidade de uma coordenada em uma medida mais

comum de distância (km, milhas, etc.)

40 Substituir di nas equações abaixo.

LV;R;Xi / di
X - ~i=---__- LV;R; /di

i

LV;R;x; /di

Y = iVR'd (5)
I I I

i

58 etapa: Recalcular di a partir das coordenadas revisadas X e,Y ;

68 etapa: Repetir as etapas 4 e 5 até que as coordenadas X e, Y não mude por sucessivas

interações, ou até que mudem tão pouco que continuar o cálculo não seja proveitoso;

78 etapa: Calcular o custo total da melhor localização
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MinTC = IV;RA (6)
i

Este modelo é baseado em cálculo que encontra a solução do custo mínimo de

transporte para uma instalação intennediária localizada entre os pontos de origem e destino.

Para utilizar esta técnica é importante configurar os conglomerados mediante a concentração

dos pontos mais próximos entre si. Encontradas as localizações de centro de gravidade, os

pontos são atribuídos a estas localizações. E assim o processo continua até que não se
,

encontre mais mudança alguma. A medida que os custos de transporte forem diminuindo, os

custos fixos são aumentados. E a melhor solução é aquela que minimize a soma de todos os

custos.



3 PROCEDIMENTO METODOLOGICO

3.1 CLASSIFICAÇÃO METODOLÓGICA

Segundo Silva e Menezes (2001), os trabalhos de pesquisa podem ser qualificados em

relação a quatro aspectos: quanto ao ponto de vista da sua natureza, quanto à forma de

abordagem do problema, quanto aos objetivos e quanto aos procedimentos técnicos.

No que tange a sua natureza, a pesquisa será de forma aplicada uma vez que objetiva

avaliar o sistema de distribuição de produtos da empresa de água mineral e propor

modificações no sistema de distribuição aplicado atualmente. Para Silva e Menezes (2001) as

pesquisas aplicadas devem gerar conhecimentos para aplicação prática dirigidos à solução de

problemas específicos.

Com relação à abordagem do problema, essa pesquisa se classifica como quantitativa

porque para a avaliação e solução do problema de roteirização serão analisadas informações

quantificáveis como custo do transporte, tempo de entrega e quilometragem percorrida. De

acordo com Silva e Menezes (2001), a pesquisa q11antitativa deve considerar que tudo pode

ser quantificável, o que deve por em números opiniões e informações para classificá-las e

analisá-las.

De acordo com seus objetivos essa pesquisa pode ser classificada como exploratória

tendo em vista que embora os custos com distribuição de produtos sejam elevados a empresa

não apresenta nenhum estudo aprofundado sobre as rotas praticadas atualmente. Para Gil

(2007), uma pesquisa pode ser considerada exploratória se tiver por objetivo proporcionar

maior familiaridade com o problema, com vistas a tomá-lo mais explícito.
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Com referência aos seus procedimentos técnicos, a pesquisa será classificada

fundamentalmente em estudo de caso. Entretanto, serão utilizados os recursos da pesquisa

bibliográfica, documental e do estudo de campo para melhor estruturá-la. Estudo de caso,

porque será realizado um estudo profundo e exaustivo sobre as melhores rotas a serem

adotadas pela empresa para a redução dos custos com distribuição. Será também bibliográfica

porque serão investigados os métodos e técnicas de roteirização e localização de instalações.
,

Será, ainda, documental, porque valerá de documentos internos da Empresa de Agua Mineral

que se refIram ao objeto de estudo. Para Gil (2007) o estudo de caso consiste no estudo

profundo e exaustivo de um problema, de maneira que permita seu amplo e detalhado

conhecimento. A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado

como livros e artigos científicos. Já a pesquisa documental "é elaborada a partir de materiais

que não receberam tratamento analítico". O estudo de campo é desenvolvido por meio de

observação direta das atividades do grupo estudado e de entrevistas para melhor entendimento

do problema estudado.

3.2 COLETA DE DADOS

De acordo com Gil (2007), as pesquisas baseadas em estudo de caso devem utilizar-se

sempre de ais de uma técnica para a coleta de dados, a fIm de obter dados mediante

procedimentos diversos e obter resultados de qualidade. Os resultados obtidos no estudo de

caso devem ser provenientes da convergência ou da divergência das observações obtidas por

meio de diferentes procedimentos. Assim se toma possível conferir validade ao estudo,

evitando que ele fique subordinado à subjetividade do pesquisador.

Os dados foram coletados por meio de:

a) Pesquisa bibliográfica - Baseada em livros, jornais eletrônicos e -artigos

científicos. Nesta etapa foram abordadas duas técnicas para ro eirização sem o uso de

software: Método Matricial de Economia e Método de Designação Geral, sendo escolhido o

primeiro para o desenvolvimento do trabalho. Abordou-se também o uso de software em

roteirização. Para a definição da localização do Centro de Distribuição abordou-se o Método

do Centro de Gravidade.

b) Pesquisa documental - Baseada na análise de planilhas de vendas da

Empresa. A análise destes documentos tem o objetivo de fazer uma estimativa de vendas e

endereço dos clientes.
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c) Pesquisa de campo - Baseada em visitas na sede da Empresa, a fim de obter

maiores infonnações que sustentassem a pesquisa documental realizada. Também foram

realizadas entrevistas não-estruturadas com funcionários e proprietários da Empresa. A

pesquisa de campo foi realizada nos meses de outubro de 2010 a fevereiro de 2011.

3.3 ANÁLISE DOS DADOS

A técnica de roteirização e, ·da para análise do problema foi o Método Matricial de

Economia. Essa escolha foi baseada a facilidade de implementação do método e devido as

restrições apresentadas pela empresa. Foram considerados como fatores restritivos a

capacidade de carga da frota e o fator tem o ue se refere às entregas, que só podem ser

realizadas no horário entre 7h e 19b, de segunda a sexta.

Para a detenninação da localizaçã

método de Centro de Gravidade. Como fa

localização dos fornecedores visto que a m' ,.a

Centro de Distribuição será empregado o

o a técnica foi considerada somente a

e cada cliente é a mesma.

Após aplicação das técnicas e cnlzam_.L:II1c.."

dos resultados obtidos. Esses dados foram, ..•.........-'~

praticados pela empresa.

i realizada uma análise crítica

os com os resultados atuais



4 DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS

A Empresa foi fundada nos anos 90, no pequeno bairro de Engenho da Serra, as

margens da BR 354, ao lado do parque acional,de Itatiaia, em meio a uma floresta rica pela

fauna e flora. A Empresa tem uma grande preoc ação em conjugar a tecnologia com o meio

ambiente. Seu quadro de funcionários co ta co cerca 25 colaboradores, sendo os níveis

gerenciais ocupados por membros da mesma n I' a.

Sua frota é composta de 3 caminhões I capacidade de carga de 15 toneladas (750

galões ), que realizam viagens de segunda a se I, atender seus 49 clientes nas cidades de

Resende, Itatiaia, Barra Mansa, Volta Redon Barra o Pirai e Pirai. A média da demanda

de cada cliente é de 150 galões por semana-o possui dados precisos so ,re os

pedidos de cada cliente e forneceu o valor e ,., g õ

desenvolvimento do trabalho. As rotas para as

longo de cada viagem, por cada moto~
•A· •expenenclas antenores.

A empresa sofre com problemas em de épocas I o ano, pois o acesso a ela

se dá por meio de ruas em sua maioria não pa ime I tadas le I ·tas, bem como pontes que

inviabilizam a passagem de caminhões de grande poi ,e.Essas ·as suportam caminhões de até

20 toneladas. Além disso, por estar localizada em uma região de serra, com neblina e chuvas

freqüentes, a viagem pode se tomar mais demorada e mais suscetível a imprevistos.

Segundo os dados fornecidos pela empresa podem-se destacar as seguintes

informações, base para o desenvolvimento do estudo:

• A demanda total! semana de entrega da empresa corresponde a 7350 galões de 20

litros cada.
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• Estão disponíveis 3 caminhões com capacidade máxima de 750 galões/ caminhão.

• Cada cliente necessita de 150 galões de 20L semanalmente. Este valor corresponde a

uma média estimada pela empre~ ,isto que esta não possui rígido controle sobre os pedidos

de cada cliente. Esses clientes não ssuem pedidos padronizados e se caracterizam como

essencialmente distribuidores de be ·das.

• As entregas são realizadas 5 dias! semana (segunda a sexta).

Para verificar a localização de estabelecimento de um Centro de Distribuição,

analisou-se por meio das r enadas (latitude e longitude) de cada cliente (Tabela 1),

aplicadas no programa Goog e Earth, seu posicionamento e aplicou-se o Método de Centro de

Gravidade de forma a estabelecer a melhor localização para um CD.

o gráfico abaixo detalha a localizaçao e cada cliente no espaço geográfico levando

em conta sua latitude e longitude. Essa localizaçã permite avaliar a correta distribuição dos

clientes da empresa e determinar suas áreas de maior concentração.
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22,700000 -+------------------

Q) 22,650000
-a 22,600000 -t-------------------
~ 22,550000 -+--------r--~

li 22,500000 -+-- .-----..3
..J 22,450000 -t----~-------~e__-----

22,400000 -;-- ----X. _

22,350000 -;---------------~~--
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Figura 1 - Localização geográfica dos clientes

A tabela abaixo demonstra a localização geográfica de cada cliente levando em conta

sua latitude e longitude. Evidencia ainda, a cidade na qual estão localizados bem como seu

endereço postal (CEP). Esses dados serviram como base para a aplicação do Método Matricial

de Economia e do Método do Centro de Gravidade escolhidos para realização do estudo. Isso

permitiu ainda, incluir nesses dados as coordenadas do CD proposto e compará-las com a do
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CD atual. Com a aplicação dos méto o

proposto seria próximo a praça ~ no,

Cep 27320-020

r ocalização para o CD

A~e I e arra Mansa! RJ -

Tabela 1- Localização dos clientes

Cliente Cidade CEP
! La.L~.L ~ Lo o,gitud e1'llUUe

Cliente 1 Barra do Pirai 27120-171 22c2 57.1 I 's 3° 927.03"0

Cliente 2 Barra do Pirai 27120-000 22~7'52.0 S 43° '9 16.25 'O

Cliente 3 Barra Mansa 27325-270 22°32' .93 S 44011'51.40 'O

Cliente 4 Barra Mansa 36060-000 22°3243.05"S 44°10'16.24"0

Cliente 5 Barra Mansa 27345-000 22°32'39. 17"S 44 °10'42.98"0

Cliente 6 Barra Mansa 27330-760 22°32'22.54 "S 44°10'47.51 "O

Cliente 7 Barra Mansa 27323-240 22°32'28.46"S 44°10'10.33"0

Cliente 8 Barra Mansa 27322-100 22°32'20.20"8 44° 8'13.49"0

Cliente 9 Barra Mansa 27350-300 22°32'3938"S 44°11 '59.77"0
Cliente 10 Barra Mansa 27353-100 22°32' 12.52"S 44 °13'8.29"0
Cliente 11 Barra Mansa 27320-200 22°31 '20.14 "S 44 °11' 19.70" O
Cliente 12 Volta Redonda 27267-150 22°31 '50.75"S 44° 7'40.60"0
Cliente 13 Barra Mansa 27320-000 22°31 '24. 77"S 44°11 '33.32"0
Cliente 14 Barra Mansa 24350-370 22°33'19.99"S 44° 9'10.54"0
Cliente 15 Barra Mansa 27330-670 22°33'0.06"S 44° 9'41.40"0
Cliente 16 Barra Mansa 24350-370 22°32'10.71 "S 44°11 '32.67"0
Cliente 17 Resende 27580-000 22°27'32.35"S 44 °30'8.97"0
Cliente 18 Itatiaia 27581-000 22°29'31.88"S 44°33'42.43"0
Cliente 19 Itatiaia 27530-010 22°26'57.61 "8 44 °31 '54.45"0
Cliente 20 Itatiaia 27580-000 22°26'33.80"8 44°31 '25.25"0
Cliente 21 Itatiaia 25580-000 22°26'34.08"8 44°31 '24.94"0
Cliente 22 Pinheiral 27187-200 22°31' 16.42"8 44° 0'4.74"0
Cliente 23 Pifai 27185-000 22°39'24.04 "8 44° 6'34.88"0
Cliente 24 Porta Real 27281-300 22°24 '52.84 "8 44°17'49.10"0
Cliente 25 Resende 27540-000 22°44'6.14"S 44 °25'37.55"0
Cliente 26 Resende 27524-550 22°28'8.88"8 44 °27'29.46"0
Cliente 27 Resende 27510-132 22°27'52.81 "8 44 °27' 51.83 "O
Cliente 28 Resende 27525-350 22°29'2.86"S 44 °29'54.65"0
Cliente 29 Resende 27522-000 22°28'23.83 "S 44 °28'9 .27"0
Cliente 30 Volta Redonda 27250-140 22°30'20.73 "8 44° 3'56.49"0
Cliente 31 Volta Redonda 27274-000 22°30'53.05"8 44° 7'39.51 "O
Cliente 32 Volta Redonda 27265-080 22°31'25.71"8 44° 7'45.37"0
Cliente 33 Volta Redonda 27290-500 , 22~9'18.21"8 44° 4'31.27"0,

Cliente 34 Volta Redonda 27286-400 22°28'2821 "8 44° 4'30.64"0
Cliente 35 Volta Redonda 27258-501 22°32'1.60"8 44° 4'16.33"0
Cliente 36 Volta Redonda 27165-000 22°31 '5424 "8 44° 4'4.93"0
Cliente 37 Volta Redonda 27281-345 22°30'36.12"8 44 ° 5'31.55"0
Cliente 38 Volta Redonda 27214-070 22°29'19.25"8 44° 4'15.97"0
Cliente 39 Volta Redonda 27283-130 22°29'33.25"8 44 °1O' 1.47"0
Cliente 40 Volta Redonda 27267-360 22°31 '54.90"8 44 ° 8'9.72"0
Cliente 41 Volta Redonda 27250-010 22°30'29.10"8 44° 4'33.30"0
Cliente 42 Volta Redonda 27277-290 22°29'4226"8 44° 5'12.79"0
Cliente 43 Volta Redonda 27253-290 22°29'6.54 "8 44° 4'35.32"0
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Continuação Tabela 1 - Localização dos clientes

Cliente Cidade CEP Latitude Lon~itude
Cliente 44 Volta Redonda 27276-650 22°30'9.88"S 44° 8'0.58"0
Cliente 45 Volta Redonda 27253-680 22°30'57.72"S 44° 5'10.11 "O
Cliente 46 Volta Redonda 27253-970 22°30'45.83"S 44° 5'9.91 "O
Cliente 47 Volta Redonda 27281-488 22°30'30.09"S 44° 5'27.11 "O
Cliente 48 Volta Redonda 27250-000 22°30'27.11 "S 44° 4'9.15"0
Cliente 49 Volta Redonda 27285-195 22~9'47.34"S 44° 4'50.38"0
CD Antigo Itamonte 37466-000 22°20'55.82"S 44°47'18.08"0
CDNovo Barra mansa 27320-020 22°30'59.63 "S 44 °11'32.29"0

Após a avaliação dos dados cedidos pela empresa e aplicação do Método Matricial de

Economia sobre eles chegou-se aos resultados descritos a seguir, que serão expostos de

acordo com a localização do Centro de Distribuição (atual e propos o pelo método).

Para a determinação das rotas foi utilizado o esq ema abaixo:

1 - Determinação das coordenadas (X, Y) para cada clie, , e e para o CD:

Ex: Cliente 1: Coordenadas (43,824167, 22, 65833)

Cliente 2: Coordenadas (43,821111, 22,464444)

2 - Identificação a matriz de distância, através da fórmula:

Ex: Para o Cliente 1 e o Cliente 2 a distancia é de 0,373 Km

3 - Através do resultado da matriz de distância aplicar a fórmula :

S(x, y) = Dist(CD, x) + Dist(CD, y) - Dist x y' ;(2) para encontrar a matriz de
•econorma.

Ex. Para o cliente 1 e o 2 o valor encontrado o· e 1,'9 667

Após a realização do procedimento acima para o os c ·en es entre si e com o CD é

possível verificar os maiores valores encontrados na .atriz ,de Economia e assim agrupá-los

nas rotas.

MEC· UFF ':~~ DBT· iblioteca oAterra
POLO UNIV~ c· ,",iT ARIO DE VOLTA REDO DA
Código da ÚDra I Código do Exemplar
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Centro de Distribuição Loca ~ d no município de Itamonte (Atual)

Para atender a demanda faz-se ' e sário apenas dois caminhões que trabalhariam

com carga máxima (750 galões), ate eri 5 c ·entes cada um, diariamente, e retomariam ao

centro de Distribuição (CD). Para ,estabelecidas lOrotas diferentes que, seguidas

pelos dois caminhões, atenderiam a odos '9 clientes em uma semana e percorreriam ao

todo 1591,46 km. A empresa nã possui le rigoroso de quilometragem percorrida

atualmente, a mesma estima que sua frota em média 3000 Kmlsemana. Na tabela 2

estão descritas as rotas a serem re ~ e i, enciando a seqüência de clientes,

quilometragem (km) percorrida e a qlJantidade I e I ·dades (galões) entregues.

Tabela 2. Rotas obtidas com a aplicação do ' I CD ocalizado no

Rotas Origem Destino KiI.L n .....:.rI ronda (UN)omelrdgem I ç!l~U~il

CD Cliente 1 10 1 150

Cliente 1 Cliente 2 03 Km 150

Cliente 2 Cliente 22 20 150
Rota 1

KmCliente 22 Cliente 44 7 _6 150

Cliente 44 Cliente 36 16737 Km 150

Cliente 36 CD 83736Km -
CD Cliente 35 83 '58Km 150

Cliente 35 Cliente 30 3, 75Km 150

Cliente 30 Cliente 48 0, 9Km 150
Rota 2

Cliente 48 Cliente 41 0,7 32 Km 150

Cliente 41 Cliente 38 2,2233 Km 150

Cliente 38 CD 82,40 Km -
CD Cliente 33 81,940 Km 150

Cliente 33 Cliente 43 0,3903 Km 150

Cliente 43 Cliente 49 1,3474 Km 150
Rota 3

Cliente 49 Cliente 34 2,5152 Km 150

Cliente 34 Cliente 45 4,7914 Km 150

Cliente 45 CD 81,386 Km -
CD Cliente 23 83,804 Km 150

Cliente 23 Cliente 42 18,140 Km 150

Cliente 42 Cliente 47 1,5431 Km 150
Rota 4

Cliente 47 Cliente 37 0,2225 Km 150

Cliente 37 Cliente 46 0,9468 Km 150

Cliente 46 CD 79,800 Km -
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o pUcação do Método Matricial de Economia com CD
o nicípio de Itamonte

Rotas Origem Destino Kilflmetragemercorrida Quantidade (UN)

CD Cliente 12 77,2 3 Km 150

Cliente 12 Cliente 32 078 Km 150,
Cliente 32 Cliente 31 1'1 I 8Km 150

Rota 5
Cliente 31 Cliente 40 2, 394 Km 150

Cliente 40 Cliente ,g 1, 297 Km 150

Cliente 8 CD 75463 Km -
CD Cliente 14 753 2 Km 150

Cliente 14 Cliente 15 1,0498 Km 150

Cliente 15 Cliente 4 1,2669 Km 150
Rota 6

Cliente 4 Cliente 5 0,8118 150

Cliente 5 Cliente 7 1 044'1 Km 150,
Cliente 7 CD 73,132 Km -

CD Cliente 39 72 i 9Km 150

Cliente 39 Cliente 6 5, 057 Km 150

Cliente 6 Cliente 16 1, 597 Km 150
Rota 7

Cliente 16 Cliente 11 1,6323 Km 150
Cliente 11 Cliente 3 2, 032 Km 150

Cliente 3 CD 70307Km -
CD Cliente 13 70, 22 Km 150

Cliente 13 Cliente 9 2 5 Km 150,
Cliente 9 Cliente 10 2,2869 Km 150

Rota 8
Cliente 10 Cliente 24 16087 Km 150
Cliente 24 Cliente 25 38 7Km 150

. Cliente 25 CD 593 Km -
CD Cliente 18 4281 Km 150

Cliente 18 Cliente 26 23,763 Km 150
Cliente 26 Cliente 29 1,3 84 Km 150

Rota 9
Cliente 29 Cliente 28 3,4570 Km 150
Cliente 28 Cliente 27 4,3412 Km 150
Cliente 27 CD 39,3 3 Km -

CD Cliente 17 35,1 4 Km 150
Cliente 17 Cliente 21 2,9452 Km 150

Rota 10 Cliente 21 Cliente 20 0,0308 Km 150
Cliente 20 Cliente 19 1,1856 Km 150
Cliente 19 CD 31,669 Km -

Total 49 Clientes 1541,46 7350
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Centro de Distribuição Localizado em Barra Mansa (Proposto pelo método)

Para atender a demanda faz-se necessário apenas dois caminhões que trabalhariam

com carga máxima (750 galões), atenderiam 5 clientes cada um, diariamente, e retomariam ao

centro de Distribuição(CD). Para tanto, foram estabelecidas 10 rotas diferentes que, seguidas

pelos dois caminhões, atenderiam a todos os 49 clientes em uma semana e percorreriam ao

todo 643,47km. Para tal dinâmica, faz-se necessária a utilização do terceiro caminhão que

seria responsável pelo transporte diário dos galões cheios da Fonte ao Centro de Distribuição

e dos galões vazios do CD à Fonte. Este faria 2 viagens por dia da Fonte ao CD e do CD a

Fonte percorrendo semanalmente um total de 1404 km/ semana Cogitou-se a possibilidade da

aquisição de um novo caminhão com maior capacidade de carga para o transporte da Fonte ao

CD, porém o mesmo se toma inviável pelas condições de acesso I ruas não pavimentadas).

Assim, optou-se pela utilização do terceiro caminhão, já e · I e e, para realizar esta função.

Para tanto este deveria realizar duas viagens entre Fonte e 'CD. Ao total os 3 caminhões

percorreriam por semana 2047,47 km. Na tabela 3 estão -tas as rotas a serem realizadas

evidenciando a seqüência de clientes, quilometrage percorrida e a quantidade de

unidades (galões) entregues. Na tabela 4 é ap ese tada a ta do caminhão responsável pelo

deslocamento dos galões no trecho CD/ fonte e font

Tabela 3. Rotas obtidas com a aplicação do étodo
município de B

e Economia com CD localizado no
o)

Rotas Orige esti o Kilometragem Percorr~ luantidade
(UN)

CD Cliente 1 41,014 Km 150
Cliente 1 Cliente 2 0,3729 Km 150

Rota 1
Cliente 2 Cliente 20 78,092 Km 50
Cliente 20 Cliente 21 0,0308 Km 150
Cliente 21 Cliente 19 1,2099 Km 150
Cliente 19 CD 38,729 Km -

CD Cliente 17 35,313 Km
I 150

Cliente 17 Cliente 28 2,8160 Km 150

Rota 2
Cliente 28 Cliente 18 20,370 Km 150
Cliente 18 Cliente 25 17,346 Km 150
Cliente 25 Cliente 29 29,445 Km 150
Cliente 29 CD 31,400 Km -

CD Cliente 27 31,043 Km 150
Cliente 27 Cliente 26 0,8647 Km 150

Rota 3
Cliente 26 Cliente 22 51,067 Km 150
Cliente 22 Cliente 24 34,902 Km 150
Cliente 24 Cliente 30 27,631 Km I 150
Cliente 30 CD 13,857 Km -



Continuação tabela 3 - Rotas obtidas com a aplicação do Método Matricial de Economia com CD
localizado no, unic'pio de Barra Mansa (proposto)

Rotas Origem Destino Kilo etragem Percorrida Quantidade
(UN)

CD Cliente 44 13,686 Km 150
Cliente 44 Cliente 36 1,6737 Km 150

Rota Cliente 36 Cliente 38 4,7960 Km 150
4 Cliente 38 Cliente 48 2,1098 Km 150

Cliente 48 Cliente 34 3,7296 Km 150
Cliente 34 CD 13,579 Km -

CD Cliente 35 13,332 Km 150
Cliente 35 Cliente 33 5,0521 Km 150

Rota Cliente 33 Cliente 43 0,3903 Km 150
5 Cliente 43 Cliente 41 2,5625 Km 150

Cliente 41 Cliente 49 1,3985 Km 150
Cliente 49 CD 12,341 Km -

CD Cliente 42 11,674 Km 150
Cliente 42 Cliente 45 2,3474 Km 150

Rota Cliente 45 Cliente 47 1,0110 Km 150
6 Cliente 47 Cliente 37 0,2225 Km 150 ,

Cliente 37 Cliente 23 16,415 Km 150
Cliente 23 CD 17,963 Km -

CD Cliente 46 9,9897 Km 50
Cliente 46 Cliente 12 3,6904 Km 50

Rota Cliente 12 Cliente 31 1,7604 Km 150
7 Cliente 31 Cliente 32 1,0048 Km 150

Crente 32 Cliente 40 1,2052 Km 150
Cliente 40 CD 6,2197 Km -

CD Cliente 14 5,9822 Km 150
Cliente 14 Cliente 8 1,9724 Km 150

Rota Cliente 8 Cliente 15 2,1660 Km 150
8 Cliente 15 Cliente 10 6,5728 Km 50

Cliente 10 Cliente 4 5,3941 Km 150
Cliente 4 CD

I

3,8392 Km -
CD Cliente 7 3,5738 Km 150

Cliente 7 Cliente 39 5,4083 Km I

150
Rota Cliente 39 Cliente 5 5,8785 Km 150
9 Cliente 5 Cliente 3 2,1376 Km 150

Cliente 3 Cliente 9 0,3085 Km 50
Cliente 9 CD 3,2913 Km -

CD Cliente 6 2,8125 Km 150
Cliente 6 Cliente 16 1,4597 Km 150

Rota Cliente 16 Cliente 13 1,4506 Km10 150
Cliente 13 Cliente 11 0,4493 Km 150
Cliente 11 CD 0,6784 Km -

Total 49 Clientes 643,47Km 7350
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Tabela 4 - Rota percorrida entre a Fo te e o Centro de D- t ·b ição em Barra Mansa.

Dias da Semana Rota ode Viage s Km Percorrido
Segunda-feira Fonte -+ CO -+ Fonte 2 280,8
Terça-feira Fonte -+ CO -+ Fonte 2 280,8
Quarta-feira Fonte -+ CO -+ Fonte 2 280,8
Quinta-feira Fonte -+ CO -+ Fonte 2 280,8
Sexta-feira Fonte -+ CO -+ Fonte 2 280,8

Como afirma Botelho (2003), a distribuição de produtos consiste em uma das

atividades determinantes do sucesso de uma empresa no atendimento aos seus clientes. Um

bom planejamento nesta distribuição promove condições para atingir a eficiência e a

confiabilidade no serviço prestado e, em conseqüência, garantir satisfação dos clientes e

redução dos seus custos. Segundo os dados fornecidos pela empresa de água em questão foi

possível constatar a ausência de um planejamento prévio tanto para a distribuição do produto

quanto para a demanda, o que significa dizer que a distribuição dos galões depende das

decisões tomadas por cada motorista da frota hem como não é possível estimar a real

necessidade, a longo prazo, de cada cliente. Assim, toda a dinâmica da empresa se baseia em

processo empírico de tomada de decisão e problemas no atendimento aos clientes ficam mais

passíveis de ocorrer.

A distribuição fisica engloba o transporte do produto do centro prod or ao

consumidor, diretamente ou via depósitos. O planejamento da d· ·buição de produtos

abrange seqüencialmente a escolha do tipo de modal, dos tip s e redes de distribuição e

posteriormente a escolha do tipo de rotas para suas en" egas. BOSE 199 ) A empresa de água

em questão, atualmente· concentra seu depósito j to à fonte e realiza seu transporte

exclusivamente por meio de rodovias. Para chegar até o lconsl)mjdor~ a empresa possui uma

frota de 3 caminhões que se deslocam através de ruas não asfaltadas, pontes de pequeno porte

e trecho de serra que em conjunto limitam o porte dos caminhões e tornam a distribuição

suscetível a diversos fatores, como afirma Couto (2004).

Com base nos resultados obtidos pelo método Matricial de Economia aplicados nas

informações atuais fornecidas pela empresa, não visando um aumento da produção, e sem a

inserção de um novo CD, foi possível verificar que apenas 2 dos caminhões da frota da

empresa seriam suficientes para atender a demanda atual. Hoje, a empresa utiliza 3 caminhões



para realizar a mesma função. Pode-se verificar ainda que roteirizados os caminhões

percorreriam juntos, em médi~ 1591,46km/semana. Visto que a empresa não possui um

controle rigoroso de quilometragem percorrid~ a mesma estima que sua frota percorra um

média de 3000 Kmlsemana. Esse dado representa uma redução de 46,93% na quilometragem

percorrida semanalmente, o que acarreta uma queda de custos consideráveis para a empresa.

Foi proposto ainda o estudo sobre a possível instalação de um Centro de Distribuição

localizado mais próximo aos clientes por meio da aplicação do Método Centro de gravidade.

Verificou-se que este estaria melhor localizado na cidade de Barra Mansa- RJ e representaria

uma redução de 953 km percorridos/ semana, em média, na frota.

Na tabela 5, ficam evidenciados os números dos três modelos de distribuição possíveis

para este trabalho. Destaca-se que na situação atual o CD está localizado no município de

Itamonte e a roteirização é feita empiricamente. Na proposta 1, o CD permaneceria instalado

no município de Itamonte porém haveria um sis ema de rotas definido pelo Método Matricial

de Economia. E, por fim, a proposta 2 na qual o CD estaria localizado na cidade de Barra

Mansa e um novo modelo de roteirização (também estabelecido pelo método Matricial de

Economia) seria aplicado.

Tabela 5 - Compara o do odelos propostos pelo estudo

Modelos Quantidade de Caminhões Km/sem8n8
Situação Atual 3 3000,00
Proposta 1 2 1591,46

Proposta 2 3 2047,47

Tomando por base que o custo com transporte está altamente relacionado à quantidade

de quilômetros percorridos e que a instalação de um novo CD geraria custos consideráveis, a

proposta de um novo Centro de Distribuição para a empresa foi descartada, visto que a

Proposta 2 apresenta maior Kilometragem percorrida que a proposta 1. neste momento

quando os resultados foram comparados a proposta 1. Isso deve ser justificado, pois neste

trabalho não foi levado em consideração outras importantes variáveis que influenciam nessa

decisão, tais como tempo de resposta, giro do produto, valor agregado e exigência de

disponibilidade pelos mercados (ARBACHE et al.,2007).
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Comparando a situação atual e a proposta 1, na qual haveria apenas a roterização de

dois caminhões da frota e um seria retirado de atuação, verificou-se uma redução de 1408,54

quilômetros que corresponde a 46,95% de redução por semana. Essa proposta apresenta ainda

a vantagem de não onerar a empresa com a construção de um novo CD.

Por hora, a proposta 1 apresentou-se como de maior viabilidade e de mais fácil

implementação bem como representaria uma redução significativa de custos com transporte

para a empresa.



5 CONCLUSÃO

Após realização de entrevistas com funcionários, pode-se perceber que a Empresa não

faz uso de técnicas nem de nenhum planejamento para suas rotas~ a decisão é tomada

empiricamente, com isso foi proposto o uso da técnica de roteirização, Metodo Matricial de

Economia, para melhoria das rotas existentes.

Com o presente estudo foi possível concluir que para a empresa estudada a

roteirização de 2 caminhões de sua frota responderiam satisfatoriamente a demanda da

empresa, alcançando ainda uma redução de 1408,54 quilômetros (46,95%) semanalmente.

Para esta situação foi descartado o emprego imediato de um novo Centro de Distribuição, uma

vez que esse representaria uma despesa e não seria tão eficiente na redução de quilômetros

quanto a prop sta citada.

Foi possível verificar ainda, que a empresa demanda maiores e mais detalhadas

informações sobre os seus clientes e que, a aplicação do planejamento desenvolvido neste

trabalho poderia a rfeiçoar a dinâmica de distribuição atual da empresa trazendo melhores

resultados e, por co ,eguinte, maior satisfação de seus clientes. Para tanto o que teoricamente

se mostra viável na prática depende da disponibilidade dos clientes em se organizar e

sistematizar seus pedidos.

As maiores limitações para realização do trabalho se refere aos dados fornecidos pela

Empresa para a demanda e quilometragem percorrida. Como não há um registro oficial do

volume de vendas nem da quilometragem percorrida pela frota, a empresa optou por fazer

uma estimativa semanal, adotando um valor único para cada cliente e para a quilometragem

percorrida por sua frota.
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Outra grande limitação se refere ao método utilizado, por se tratar um de um método

onde os resultados são obtidos através da distancia euclidiana, as distancias entre clientes e

CD se da em linha reta e não distancias real. Esses fatores podem ter distanciado os

resultados obtidos no estudo da realidade o que, se posto em prática, pode não representar os

dados estimados pelo trabalho.

Outra limitação é na questão dos custos envolvidos com o transporte. A empresa não

faz um registro periódico do quanto é gasto com cada caminhão inviabilizando, assim, a

comparação entre os modelos propostos com o atual em relação ao total de custos envolvidos.

Um novo estudo pode ser realizado, fazendo uso de outras técnicas de roteirização,

para obter distancias reais entre clientes e Centro de Distribuição, como por exemplo técnicas

de Pesquisa Operacional, que fazendo uso de modelos estatísticos para resolução do

problema.

Por fim, faz-se necessário um levantamento de todos os custos, incluindo os de

transporte, mão de obra, matéria-prima, entre outros para que sejam verificados os reais

custos de produção e distribuição bem como gastos desnecessários e possíveis novos

investimentos. Outro ponto importante a ser destacado é a necessidade de uma maior

aproximação entre a empresa e seus clientes, para poderem planejar seus pedidos e entregas e

para Empresa entender qual a real necessidade de seus clientes, obtendo assim um melhor

nível de atendimento aos mesmos.
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