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RESUMO

O problema de roteirização de veículos de cargas perecíveis é uma especialização 
do problema tradicional, pois apresenta uma restrição quanto à janela de tempo de viagem, 
sendo esta, diretamente relacionada às características do produto, condições de produção 
e armazenamento. Este tipo de operação se não for bem administrado, pode causar enor-
mes prejuízos através da anulação parcial ou completa das cargas transportadas fora do 
prazo. O problema em particular não apresenta soluções simples e imediatas que possam 
ser implementadas com as ferramentas tradicionais. Para solucioná-lo, utilizam-se artifícios 
que impactam na qualidade e nos custos.

O presente trabalho aborda uma estratégia para solucionar o problema utilizando um 
sistema de informações geográficas (SIG). Com base no SIG, é possível trabalhar com 
dados geográficos complexos, estabelecer relações lógicas entre eles e definir redes ge-
ométricas. Apesar de todo o potencial de uma ferramenta SIG, ainda não é possível obter 
uma solução ótima utilizando somente suas funcionalidades, assim, é proposto um pro-
cedimento para resolver o problema apresentado, atendendo as restrições estabelecidas.  

A validação da solução proposta está sendo realizada em uma operação de distribui-
ção de um produto extremamente perecível que é o jornal.
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ABSTRACT

The problem of Vehicle Routing Perishable Cargo is a specialization within the tradi-
tional vehicle routing problems, because it presents delivery Time Window constraints, which 
is directly related to product characteristics and to the conditions of production and storage. 
This type of operation if not well managed, can cause huge losses by partial or complete 
cancellation of the loads delivered out of time. This particular problem has no simple and 
immediate solutions that can be implemented with traditional tools, then to bypass it, we use 
devices which have impact on cost and quality (more storage and / or improper increase of 
the fleet used due to the inadequate scaling caused by ineffective routing).

The study of the problem at hand presents a strategy for solving it and uses a geo-
graphic information system (GIS). Through the GIS it is possible to work with complex geo-
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graphic data, establish logical relationships among them and define geometric networks. 
Despite all the potential of a GIS tool, it is not yet possible to obtain an optimal solution using 
only their native features; therefore, it is proposed a procedure to be implemented in the GIS 
in order to solve the problem presented, thus meeting all the constraints established. 

Through the proposed methods implemented in GIS, one can obtain results that show 
that it is possible to reduce current vehicle fleet costs and ensure or improve the current 
service level through efficient transportation operation programming. 

 
Keywords: Routing, perishable cargo, transportation, logistics, GIS.

INTRODUÇÃO

Os primeiros estudos sobre os problemas de roteirização de veículos (Vehicle Rou-
ting Problem - VRP) são datados desde 1959 por Dantzig e Ramser, deste período até 
o momento atual muito se desenvolveu. Apesar de não ser um problema novo, O VRP 
continua sendo amplamente estudado até hoje, devido à grande variabilidade de formula-
ções para o problema, a sua complexidade (problemas de VRP são considerados de difícil 
tratamento) e  grande importância financeira. 

A roteirização de veículos consiste na determinação de roteiros de entrega que con-
tém seqüências de paradas para serem cumpridas por um veículo determinado, com o ob-
jetivo de visitar um conjunto pré-determinado de localidades geograficamente dispersas e 
distintas. Segundo Ballou (2001), o problema tradicional de roteirização de veículos (VRP) 
consiste em determinar os melhores roteiros de entrega, assegurando o melhor nível de 
serviço e o menor custo possível. Quando a definição dos roteiros envolve não só aspec-
tos espaciais ou geográficos, mas também temporais, tais como restrições de horários de 
atendimento nos pontos a serem visitados, os problemas são então denominados roteiriza-
ção e programação de veículos (Cunha, 1997). 

O transporte de cargas se torna mais crítico quando o produto transportado é pere-
cível. Produtos perecíveis podem ser definidos como sendo, por suas condições naturais, 
sensíveis a danos em sua qualidade para comercialização se não forem eficientemen-
te embalados, conservados, consumidos dentro de sua validade (ou no tempo ideal de 
consumo a ponto de gerar valor para o consumidor) e transportados. Estas duas últimas 
características necessitam de uma logística de abastecimento extremamente afinada e 
eficiente, pois, os produtos perecíveis geralmente necessitam de consumo imediato ou em 
curto prazo, isso associado às demandas variáveis dos clientes e o comportamento cíclico, 
característico de cada tipo de produto formam um verdadeiro desafio aos gestores respon-
sáveis pela programação logística de sua distribuição.

Segundo Ballou (2001), o transporte é a área chave de decisão dentro do composto 
logístico e os custos de transporte representam um dos mais expressivos das atividades 
logísticas. Além dos custos, o serviço de transporte pode agregar valor ao produto final e 
conseqüentemente oferecer uma vantagem competitiva aos produtos transportados. 

O transporte representa, em média, 64% dos custos logísticos, 4,3% do faturamento, 
e em alguns casos, mais que o dobro do lucro (Bowersox; Closs; Stank, 1999).

Uma pesquisa realizada sobre os custos logísticos no Brasil em 2004, elaborada pela 
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CEL/COPPEAD, apresenta que os custos de transporte no Brasil representam o equiva-
lente a 7,5% do PIB (Tabela 1). Quanto à divisão modal, R$ 109,2 bilhões dos R$ 133,3 
bilhões são gastos somente com o transporte rodoviário de cargas.

Tabela 1 - Participação dos modais de transporte

 
Fonte: Relatório de Pesquisa – Panorama Logístico – CEL/COPPEAD

A demanda pelo transporte de cargas ocorre devido ao fato de que, geralmente 
as fábricas não estão próximas dos produtores de matéria-prima e/ou os centros de 
distribuição não estão próximos das fábricas e dos consumidores. Por isso, pode-se 
dizer que a logística é basicamente a administração dos fluxos de bens e serviços e da 
informação que os põe em movimento. 

Para otimizar e reduzir os custos, vários algoritmos e soluções vem sendo propos-
tos, entre eles o problema de roteirização de veículos. Inicialmente, estes problemas 
eram resolvidos utilizando um sistema de coordenadas arbitrário. Progressivamente os 
problemas passaram a ser resolvidos em uma base cartográfica usando um sistema 
de informações geográficas.   

RELEVÂNCIA DO TRABALHO

O trabalho se torna muito relevante quando é considerada sua aplicação no 
estudo de caso de distribuição de jornais. O produto jornal, por sua característica 
básica, possui um tempo de vida muito curto e uma extensa capilaridade de entre-
ga (nacional), que consequentemente impõe à logística de transportes formar uma 
operação complexa, com altos custos e difícil visualização e identificação de melho-
rias e oportunidades de redução de custos. A complexidade e as particularidades 
desta operação de transportes dificultam a aplicação de softwares e ferramentas 
disponíveis no mercado que proporcionem benefícios operacionais e financeiros.

  O resultado financeiro desta indústria vem sendo ameaçado ao longo dos 
anos, pois a audiência do jornal impresso encontra-se em constante declínio, de-
vido à expansão de novos meios de comunicação e disseminação da informação. 
Para tentar equilibrar a diferença entre receitas e despesas, exerce-se uma pressão 
muito grande pela redução dos custos logísticos de transporte, reflexo da redução 
de captação de receita (vendas de jornais). Este contexto será melhor abordado 
posteriormente neste trabalho, onde serão apresentados estudos e análises sobre 
as mídias impressas e digitais. 
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 OBJETIVOS DO TRABALHO

Este trabalho propõe e implementa uma sistemática que aborda uma solução para 
o problema de roteirização de veículos com frota heterogênea para o transporte de car-
gas perecíveis - com restrições de janela de tempo (HFSMVRPTW – Heterogeneous Fle-
et Size Mix Vehicle Routing Problem with Time Window), utilizando heurísticas e sistema 
de informações geográficas (ArcGis).

A contribuição deste trabalho consiste no desenvolvimento de um método híbrido 
de fácil utilização, que combina o uso de heurísticas em um sistema de informações ge-
ográficas (ArcGis) para determinar uma programação e roteirização de veículos eficiente 
na solução do problema HFSMVRPTW, além de permitir a análise de sensibilidade dos 
resultados, permitindo de forma simples, posteriores ajustes manuais conforme o conhe-
cimento do operador.

Para resolver problemas de VRP, os métodos heurísticos são mais adequados que 
os métodos exatos para serem implementados, devido à natureza da complexidade des-
te tipo de problema (NP-Difícil) que não pode ser resolvido em tempo polinomial.

O ambiente do ArcGis permite combinar ferramentas nativas de análise espacial de 
dados com algoritmos especialistas que podem ser implementados no próprio ambiente 
da ferramenta, facilitando muito o desenvolvimento de uma solução de alto nível. Outros 
diferenciais do ArcGis são a capacidade de processar grande quantidade de dados, va-
riáveis e restrições, a sua alta usabilidade, além da apresentação visual dos resultados 
permitindo de forma eficiente e simples a eventual intervenção do operador, que através 
de sua experiência, pode melhorar os resultados da solução proposta pelo sistema.    

VISÃO GERAL DA SOLUÇÃO PROPOSTA

Mais especificamente, a sistemática proposta neste trabalho (Figura 1) consiste em:
Revisar na literatura o problema de dimensionamento de frota heterogênea (HFS-

MVRP), o problema de roteirização de veículos com janela de tempo (VRPTW) e as suas 
alternativas de solução, os princípios da modelagem logística, além dos Sistemas de Infor-
mações Geográficas;

Desenvolver um modelo baseado em um algoritmo no ArcGis para determinar a pro-
gramação e roteirização de veículos;

Aplicar o modelo desenvolvido a um estudo de caso real, comparar e avaliar os resul-
tados e benefícios obtidos, para comprovar a eficiência do modelo.

 
Figura1- Visão geral da solução proposta.
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Logística e Distribuição 
Cunha (1997) define a logística como o planejamento e a operação dos sistemas 

físicos, informacionais e gerenciais necessários para que insumos e produtos vençam 
condicionantes espaciais e temporais de forma econômica. A logística procura resolver 
problemas de abastecimento e suprimento de insumos do setor produtivo e dos produtos 
acabados ou semi-acabados. As condicionantes espaciais e temporais são fundamentais 
para se entender os conceitos envolvidos no moderno enfoque dos problemas logísticos. 
O transporte tradicional cuida de vencer restrições espaciais, através do deslocamento 
de produtos, porém, considera também as restrições temporais. 

Um dos exemplos mais característicos das restrições temporais nos problemas lo-
gísticos é da distribuição diária de jornais. Uma vez produzido o jornal, surge o complexo 
problema de transportar os jornais às bancas e aos assinantes. Este exemplo ilustra 
que não basta apenas transportar, é necessário desenvolver e organizar um sistema de 
distribuição eficiente que considere a condicionante temporal e isso envolve muito mais 
dificuldades do que o mero deslocamento do produto.

Roteirização com restrição de tempo
O problema de roteamento de veículos é conhecido na literatura como Vehicle 

Routing Problem (VRP) e consiste na determinação de rotas de entrega e distribuição, 
utilizando uma determinada frota de veículos que atendam as demandas (coletar, en-
tregar ou visitar) de um conjunto de clientes geograficamente dispersos. Quando esses 
clientes podem receber as mercadorias somente dentro de uma faixa de horário, tem-se 
o problema de roteamento de veículos com janela de tempo (VRPTW, Vehicle Routing 
Problem with Time Window). No contexto mais genérico existem variações deste mesmo 
problema que ocorrem para múltiplos depósitos, frota de veículos heterogênea e outras.

O problema de roteamento de veículos com frota heterogênea demanda, além das 
decisões sobre roteamento, a escolha dos veículos mais adequados de forma que se 
obtenha o menor custo envolvido. No custo total a ser minimizado estão incluídos os 
custos fixos, assim como os custos variáveis que dependem das rotas a serem feitas. 
Os veículos a serem escolhidos têm capacidades distintas e custos distintos. O problema 
onde simultaneamente se define o tamanho da frota (heterogênea) e o conjunto de rotas 
de entrega é conhecido no meio científico por HFSMVRP (Heterogeneous Fleet Size and 
Mix Vehicle Routing Problem).   

No contexto mais especialista, o problema estudado neste trabalho é definido por 
HFSMVRPTW (Heterogeneous Fleet Size and Mix Vehicle Routing Problem with Time 
Window), que é composto da união das duas variações do VRP descritas acima, ou seja, 
considera os dois conjuntos de características do VRPTW e HFSMVRP.

O HFSMVRPTW (Heterogeneous Fleet Size Mix Vehicle Routing Problem Time 
Window) consiste em determinar um conjunto de rotas eficientes utilizando uma pro-
gramação de veículos econômica (que apresente os menores custos possíveis), para 
atender a demanda de todos os pontos de entrega e respeitando as restrições e particu-
laridade dos modelos e pontos de entrega.

A Tabela 2 apresenta as variações dos problemas originais de roteirização de veí-
culos, onde pode-se observar que os mesmos não consideram condicionantes temporais 
para a definição de rotas e sequencias de entrega. Então, as soluções são direcionadas 
aos aspectos espaciais da localização dos pontos de entrega a serem atendidos.
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Tabela 2 - Taxonomia dos problemas de roteirização de veículos

Fonte: Bodin et al. (1983)
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SIGs aplicados à logística
Na literatura existem diversas definições disponíveis sobre um SIG. Para al-

guns autores um SIG é tão importante que é considerado mais que uma simples 
ferramenta de análise. Segundo Bodin (1981), um SIG pode ser considerado como 
uma ciência e não apenas como uma ferramenta. Dentre as diversas definições, as 
mais adequadas estão relacionadas à sua capacidade de processamento e análise 
de dados.

Um SIG pode ser descrito como uma coleção de hardware e software, dados 
geográficos e pessoal, projetados para eficientemente capturar, armazenar, atuali-
zar, manipular, analisar e apresentar todas as formas de informações referenciadas 
geograficamente.

Um SIG possibilita a localização automática de clientes e endereços, bem 
como a determinação da distância e tempo de viagem entre pontos de atendimento 
através da aplicação de algoritmos de caminho mínimo (mínimo tempo ou mínima 
distância ou uma ponderação de ambos) sobre a rede que representa a malha 
viária da região de interesse. Mesmo que o número de clientes seja relativamente 
pequeno, o número de nós envolvidos na rede pode ser grande, principalmente no 
caso de roteirização urbana, onde, opera-se sobre uma rede detalhada de ruas e/
ou segmentos de ruas. 

Com base no SIG é possível trabalhar com dados geográficos complexos, es-
tabelecer relações lógicas entre eles e definir redes geométricas. Também é possí-
vel realizar diferentes operações de análise, como calcular distâncias ou identificar 
elementos no mapa com as suas especificidades. Devido as suas potencialidades, 
os SIGs são atualmente utilizados em qualquer atividade profissional, seja em pla-
nejamento, investigação cientifica, estudos ambientais, logísticos entre outros. 

Vários razões podem ser apontadas sobre diferentes perspectivas para o uso 
de SIGs em roteirização, porém, os motivadores mais importantes são:

1) Exatidão na estimativa do tempo de viagem: subestimar o tempo de viagem 
conduz à faltas no prazo final, enquanto superestimar pode acarretar em subutiliza-
ção do veículo e motorista, criando tempo improdutivo.

2) Melhor qualidade de solução: associada a configuração da rota. Quanto 
mais detalhada for a rede, no sentido de cobertura de todos os nós e links (que re-
presentam as paradas e a ligação entre estas paradas), mais detalhadas serão as 
informações com relação ao caminho e, conseqüentemente, maior será a precisão 
no cálculo do tempo de viagem, passado para o algoritmo de roteirização.

Os SIG’s são especialmente convenientes quando os clientes variam muito 
e os locais de entrega e/ou coleta estão em constante mudança no sistema de 
distribuição, como no caso de entrega domiciliar em geral (por exemplo, lojas de 
departamento).

A característica de junção de dados espaciais com um banco de dados e o 
uso de programas que operam esses dados é que torna o SIG tão útil ao planeja-
mento dos transportes, pois o conjunto de programas existentes em um SIG permi-
te, por exemplo:

• Localização de uma entidade e/ou listagem de seus atributos;
• Atualização de dados;
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• Cálculo de áreas, perímetros;
• Estabelecimento de distâncias como, por exemplo, a menor distância entre 

dois pontos, rota mais curta ou mais rápida;
• Traçado de redes;
• Operações aritméticas e lógicas entre planos de informações;
• Cálculos estatísticos;
• Reagrupamento de dados;
• Cruzamento dos planos.

Sistemas de Informações Geográficas (SIGs) são muito importantes na co-
leta e análise desses dados (Bodin, 1981). Sistemas de Informações Geográficas 
integram uma sofisticada interface gráfica a uma base de dados georreferenciados, 
constituindo-se em poderosas ferramentas de análise e planejamento espacial.

Problemas complexos de localização de facilidades podem ser tratados com 
SIGs, considerando informações espaciais e sócio-econômicas.

Diversos trabalhos apresentados nos últimos anos relatam o uso do Sistema 
de Informações Geográficas (SIG) como ferramenta importante, senão fundamen-
tal no planejamento de transportes.

Os SIGs não são um mero auxílio à produção de desenhos. Trata-se de uma 
tecnologia que oferece ferramental operacional que auxilia e agiliza procedimentos 
de planejamento, gerência e de tomada de decisão, sendo utilizada de forma pro-
missora nas mais diferentes áreas.

Tais afirmações se devem à característica dos SIGs, de juntar mapas digitali-
zados, extraídos de locais reais, às informações armazenadas em banco de dados, 
permitindo simulações de situações específicas no ambiente estudado.

ArcGis
Como se pode observar na Tabela 3, o ArcGis Desktop constitui uma platafor-

ma padrão com um conjunto integrado de softwares de aplicações SIG de edição 
e análise espacial para tomada de decisão mais popular no mundo, permitindo 
incrementar uma aplicação SIG básica, aliando funcionalidades novas e evoluindo 
o trabalho de análises espaciais mais avançadas de acordo com as necessidades 
específicas.

O Network Analyst é uma extensão do ArcGis Desktop  que permite realizar 
análises espaciais com base em redes baseadas em modelos dinâmicos reais, 
sendo possível criar rotas multimodais, dar indicações de viagens, procurar o ponto 
mais próximo, criar áreas de serviço e calcular os custos matriciais de origem-
-destino, considerando as restrições e limites de um modelo real. Através do Ne-
twork Analyst é possível resolver alguns problemas de VRP. Apesar de poderoso, 
o software apresenta uma restrição que é exigir como parâmetro de entrada, entre 
outros dados, a frota de veículos, para então calcular as melhores rotas. Esta res-
trição exige que se desenvolva um procedimento para definir uma configuração de 
veículos que apresente a melhor relação custo/benefício.
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Tabela 3 - Matriz de Funcionalidades do Arc Gis Desktop.

Otimização da distribuição de produtos com restrição de tempo 
Este trabalho define uma estratégia para tratar o problema de programação e ro-

teirização de veículos de frota heterogênea para o transporte de cargas perecíveis, con-
siderando a consolidação de cargas em rotas a partir de um centro de distribuição, com 
o objetivo de atender plenamente as demandas dos pontos de entrega e respeitando 
as suas restrições. O transporte de cargas perecíveis adiciona ao problema restrições 
temporais de abastecimento, ou seja, janelas de tempo de entrega.

Como citou-se anteriormente, este problema pode ser definido como HFSMVRP-
TW (Heterogeneous Fleet Size Mix Vehicle Routing Problem with Time Window) que 
consiste na definição de rotas baseadas em janelas de tempo de entrega e no dimensio-
namento de uma frota de veículos diferentes. O HFSMVRPTW é uma composição do 
problema de HFSMVRP (Heterogeneous Fleet Size Mix Vehicle Routing Problem) e do 
VRPTW (Vehicle Routing Problem Time Window), ambas as variações do VRP (Vehicle 
Routing Problem) tradicional.

O VRP consiste em definir e organizar rotas ótimas, em percursos ou itinerários 
eficientes que, a partir de um ponto de origem, passe por um conjunto de pontos distintos 
e conhecidos (vértices da rede) para atender as demandas localizadas, utilizando uma 
frota de veículos idênticos ou não. Pode-se notar que o problema envolve roteamento 
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e seqüenciamento de veículos, onde, roteamento compreende no estabelecimento dos 
subconjuntos dos pontos de entrega de uma rota definida e seqüenciamento é a ordem 
na qual estes pontos são visitados.

O HFSMVRP é uma variação do VRP tradicional, que adiciona ao problema origi-
nal as premissas do dimensionamento de uma frota heterogênea de veículos, que com-
preende em utilizar veículos de capacidades de carga e custos diferentes, para visitar 
todos os pontos de entrega de todas as rotas com o menor custo possível. 

O VRPTW é outra variação do VRP que compreende em adicionar a restrição de 
janela de tempo ao problema do VRP. Esta restrição é particular e pode ser diferente em 
cada ponto de entrega.

Como dito anteriormente, o HFSMVRPTW é uma composição das variações aci-
ma, pois inclui todas as premissas e restrições dos modelos apresentados. Este modelo 
por ser mais abrangente pode ser aplicado a diversos problemas de roteirização.

Considere a existência de diversos pontos distintos de entrega, com demandas 
(em kilogramas) diferentes de produtos perecíveis e com janelas de entrega (prazos) 
diferentes. Estas demandas devem ser atendidas por uma frota heterogênea de veícu-
los, que possuem capacidades (em kilogramas) e custos unitários diferentes. Os custos 
unitários dos veículos são determinados pela relação com o seu tipo (geralmente, existe 
uma relação direta entre a capacidade do veículo e o seu custo, onde, quanto maior 
for a capacidade de um tipo de veículo, maior será o seu custo unitário) e pelo km (R$/
km) percorrido. Desta forma, o custo total é composto pela razão do custo unitário (em 
Reais) vezes a distância percorrida (em quilômetros).

Para atender a todos os pontos de entrega, deve-se determinar diversas rotas de 
entrega, onde, cada rota é atendida por somente um veículo. Isto se deve às restrições 
das janelas de entrega de cada ponto e ao fato de que a demanda total excede a capa-
cidade do maior veículo da frota, tornando assim inviável atender a demanda total com 
apenas um veículo.

O objetivo é atender a todas as demandas, a partir de um único centro de distri-
buição, respeitando as janelas de tempo de cada ponto com o menor custo possível. 
Diante disso, deve-se determinar a frota ótima de veículos (menor custo possível) e um 
conjunto de rotas que compõem a menor distância total percorrida.       

O uso de heurísticas é inevitável, devido ao fato da natureza da complexidade 
combinatória dos problemas de VRP (e suas variações), ou seja, a dificuldade em re-
solvê-los aumenta de forma exponencial à medida que o problema aumenta de tama-
nho, por isso, se torna inviável a utilização de métodos exatos para a resolução destes 
problemas em instâncias reais por causa dos elevados tempos de processamento e 
esforços computacionais. 

Como o problema estudado é composto de variações dos problemas de VRP exis-
tentes e  sua modelagem foi definida do mesmo modo como em Adenso-Díaz et al. 
(1998), através da criação de uma função multi-objetivo composta da seguinte forma:

1º Minimizar o custo total da frota utilizada 
Para o problema estudado, o custo de transporte está associado à sua ca-

pacidade e a distância percorrida, então, através da demanda conhecida e a lo-
calização em cada ponto de entrega, deve-se combinar os veículos de diferentes 
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capacidades e custos para se obter a frota de menor custo possível. 

2º Minimizar a distância total percorrida e o tempo de viagem 
Em condições normais de operação, as distâncias, geralmente, estão diretamen-

te relacionadas com os tempos de viagem, ou seja, minimizando a distância percorrida, 
o tempo de operação também será menor. Além da questão de tempo ser muito im-
portante para produtos perecíveis, a distância também está relacionada aos custos da 
frota, pois estes são definidos pelas distâncias percorridas em cada veículo.  

A metodologia proposta é dividida em quatro etapas logicamente interligadas 
(Figura 2). A etapa um consiste em levantar, preparar e tratar os dados e mapas e a 
modelagem da rede geométrica espacial do problema. A etapa dois realiza a determi-
nação da frota (programação de veículos), a etapa três trata a roteirização de veícu-
los e por último, a etapa quatro que realiza a geração, análise e ajuste dos resultados.

Figura 2 - Diagrama das etapas do procedimento proposto.
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Etapa 1 – Levantamento e modelagem dos dados 
Esta etapa tem o objetivo de realizar o levantamento dos dados necessários 

(características) para definição do problema e definição das camadas (layers) para 
a geração de um mapa que demonstra o problema e a solução graficamente.

Conforme apresentado na figura 3, os pontos de entrega devem ser plotados 
em uma camada (layer) e isso pode ser feito utilizando a latitude e longitude que 
são determinadas a partir do endereço de entrega de cada ponto.

Figura 3 - Representação gráfica das camadas dos pontos de entrega, centro de distribuição e malha viária 
sobrepostas no mapa.

Etapa 2 – Programação de veículos
Nesta etapa é determinada a programação de veículos, ou seja, quais veícu-

los atenderão as rotas. Para isso, implementou-se um algoritmo utilizando a heu-
rística de economias de Clark e Wright (1964) de atribuição paralela, com devidas 
adaptações para resolver o problema de frotas heterogêneas.

Este algoritmo implementado necessita de uma matriz de distâncias Euclidia-
na (Figura 4) inicial entre todos os pontos de entrega inclusive do ponto inicial de 
partida (Parque Gráfico).

Figura 4 - Matriz de Distâncias Euclidiana.
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Os dados da matriz são exportados para uma base de dados externa (.mdb), 
onde, o algoritmo foi implementado para determinar a frota de veículos de menor 
custo.

Após exportado os dados da matriz e o algoritmo executado, tem-se como 
resultado a geração de uma tabela específica com as informações dos veículos 
(dimensionamento da frota). 

Etapa 3 – Roteirização de veículos
O resultado do dimensionamento da frota (determinada no item anterior), as 

características dos pontos de entrega, do centro de abastecimento e da malha 
viária são parâmetros de entrada para outra funcionalidade do Network Analyst 
– Make Vehicle Routing Problem Layer que realiza a roteirização dos veículos e 
considera todas as restrições apresentadas pelo modelo.

Um parâmetro de entrada muito importante é a frota porque se não for bem di-
mensionada, pode ocasionar um número maior de rotas que o necessário, gerando 
custos adicionais à operação. 

Figura 5 - Análise e ajustes dos resultados.

Etapa 4 - Análise e ajustes dos resultados
A solução do problema é apresentada graficamente através de sua represen-

tação no mapa construído(Figura 5), onde, podem-se observar as rotas, o seqüen-
ciamento e os pontos atendidos. A solução também apresenta um relatório com 
as mesmas informações.  Dessa forma, é possível realizar diversas análises dos 
custos envolvidos (inclusive em relação ao cenário sem otimização).

Como a metodologia apresentada é uma ferramenta de suporte à tomada 
de decisão, é possível permitir ao operador interferir, ajustar e decidir pela melhor 
configuração que atenda a necessidade. Este ponto é muito importante, porque 
possibilita apresentar soluções mais flexíveis e adequadas e ainda pode contribuir 
para melhorar ainda mais os resultados da otimização e os custos (o que for mais 
conveniente).
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ESTUDO DE CASO E RESULTADOS

O estudo foi realizado com a Infoglobo Comunicação e Participações SA que é 
responsável pela produção e comercialização dos jornais O Globo, Extra e Expresso. 
Esta empresa atende plenamente ao perfil específico que o modelo trata, pois, o jor-
nal pode ser considerado um produto altamente perecível, devido à natureza de seu 
conteúdo ser relevante apenas durante poucas horas após ser produzido e pelo fato 
da grande abrangência e capilaridade de distribuição que atinge diversas regiões do 
Brasil, porém, com grande atuação na região Sudeste.

Devido à experiência profissional adquirida na área de Distribuição da Infoglo-
bo, pode-se dizer que a área de logística é responsável pela entrega dos produtos, 
como os jornais O Globo, Extra, Expresso e de algumas outras publicações como o 
jornal Valor Econômico (nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil, além 
dos estados de RJ, MG e ES) e as publicações da Editora Globo (Época, Marie Clai-
re, entre outras.) no estado do RJ. A entrega dos produtos agregados aos jornais, 
como CD’s, livros e DVD’s vendidos juntos com as publicações, também são de res-
ponsabilidade dessa área.

O fluxo de distribuição de jornais a partir da cidade do Rio de Janeiro possui 
dois canais básicos: venda avulsa e entrega domiciliar. Ambos os canais se subdi-
videm em canal “local”, que atende ao Grande Rio, e canal “interior” que atende ao 
interior do RJ e outros estados.

O canal de venda avulsa (VA) é utilizado para atender às bancas de jornal e ou-
tros pontos de venda aonde o leitor vai comprar sua publicação. Atualmente esse ca-
nal conta com aproximadamente 6.500 pontos de venda na área Local, atendido por 
6 depósitos onde os jornaleiros e distribuidores se dirigem para retirar seus produtos, 
e cerca de 4.400 pontos de venda na área Interior, atendidos por aproximadamente 
150 distribuidores, porém, este canal de distribuição não é o foco deste estudo.

O canal de entrega domiciliar (“ED”) é através do qual o leitor recebe sua publi-
cação em endereço pré-determinado, podendo ser sua residência ou seu escritório. 
Para isso conta-se com seis centros de distribuição que são terceirizados pela Info-
globo, que atendem ao Grande Rio (Local), com cerca de 1.100 entregadores. E são 
42 depósitos para atender às demais localidades (Interior) contando com mais de 
350 profissionais.

Resultados
O custo total da operação foi o parâmetro de comparação entre os resultados 

obtidos pelo método proposto e o modelo atual. Como a contratação de veículos é 
na maioria das vezes regular, ou seja, apresenta uma pequena variação, os impactos 
dos benefícios (financeiros e qualitativos), obtidos pelos resultados do dimensiona-
mento de veículos e pela roteirização, refletem em toda a operação quando imple-
mentados.(Figura 6)

Como visto anteriormente, na etapa 2, a programação de veículos é determina-
da pela demanda atual, e busca a melhor configuração de veículos para atendê-la.
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Figura 6 - Cenário proposto com a roteirização pelo ArcGis utilizando o Network Analyst.

O procedimento proposto apresenta um custo total por ano menor que o custo 
atual, proporcionando para o trecho analisado, uma redução de custo de 34% em 
um ano de operação, a redução de 42% na distância total percorrida, além de redu-
zir a quantidade de rotas de 19 para 11. Essas economias geradas comprovam que 
o procedimento é eficiente e que o potencial de ganho pode ser ainda maior se a 
experiência do operador fosse colocada em prática para realizar pequenos ajustes. 

CONCLUSÕES

O procedimento desenvolvido implementou uma sistemática amigável que 
soluciona o problema de VRP para o estudo de caso de distribuição de jornais, po-
rém, o procedimento pode ser utilizado também para problemas similares, podendo 
também ser aproveitado para problemas de frota homogênea e sem restrição de 
tempo.

Neste trabalho, estudaram-se diferentes propostas de estratégias de solução 
para os problemas de roteirização de veículos, embasados em outros trabalhos 
acadêmicos. Muitas soluções teóricas e métodos (alguns deles citados neste tra-
balho) foram encontrados, porém, muito pouca aplicação prática destes métodos 
pôde ser observada, talvez pela complexidade do assunto. Essa aparente dificul-
dade de implementação faz com que as empresas distorçam a realidade dos seus 
problemas para se adaptarem as ferramentas existentes, e muitas vezes não che-
gam a resultados adequados, o que demonstra uma oportunidade que pode ser 
mais explorada na área de logística de transportes.

A utilização do ArcGis para a solução deste problema é um diferencial impor-
tante neste trabalho, porque o software é capaz de processar uma grande quanti-
dade de dados, além de permite avaliar a solução graficamente, através da visuali-
zação das rotas e pontos de entrega plotados em um mapa, economiza um grande 
esforço no desenvolvimento da solução para a geração de seqüências de entrega 
e roteiros, além de permitir com grande facilidade refinar e ajustar os resultados 
manualmente. 

Os resultados demonstram que o modelo funciona para a fração da realidade 
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do estudo de caso em questão, o que comprova a eficiência do método e futuras 
avaliações da metodologia são decisivas para decidir a expansão do modelo para 
toda a malha de distribuição.
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