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A Arquitetura do Sistema 
Logístico

•Canais Logísticos

•Estratégias de Distribuição

•Efeito Chicote

•Centralização e Descentralização de Estoques

•Estratégias de Precificação de Fretes

•Localização de Depósitos

•Escolha do Modal e da capacidade

•Roteirização de Veículos
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A Rede ou Sistema 
Logístico

A rede logística é composta de 
fornecedores, armazéns, centros de 
distribuição e pontos de venda. As 
matérias primas, estoques em processo 
e produtos acabados fluem entre os 
componentes da rede.
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A Configuraç ão da Rede 
Logística

A melhor configuração da rede logística 
é aquela que promove o menor custo 
logístico total (incluindo custos de 
produção, estocagem, manuseio e 
custos fixos de armazenagem, custos de 
compra e transportes) sujeito ao nível de 
serviço ao cliente desejado. 
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A Configuraç ão da Rede 
Logística

A determinação da rede logística envolve a consideração de 
trade-offs. Um aumento do número de armazéns, por 
exemplo, leva geralmente a:

Um aumento do nível de serviço, pela maior proximidade 
com o consumidor.
Um aumento dos custos de estocagem, pois o estoque fica 
duplicado em mais pontos.
Um aumento dos custos fixos de estocagem e de manuseio.
Uma redução dos custos de entrega - outbound (consumidor 
mais próximo do depósito).
Um aumento dos custos de fornecimento para o depósito -
inbound (maiores distâncias entre fornecedores, fábricas e 
depósitos).
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A Configuraç ão da Rede 
Logística

Custo Total

Nível de 
Serviço



185

A Configuraç ão da Rede 
Logística

O projeto da rede logística pode envolver:

Determinar o número de armazéns
Determinar a localização de cada armazém
Determinar o tamanho de cada armazém
Os canais de distribuição
Determinar que produto cada consumidor irá receber de 

cada armazém e cada armazém de que fábrica.
Determinar o melhor modal para cada transporte a ser 

realizado
Como será realizada a entrega (rotas, freqüências)
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1 CANAIS LOGÍSTICOS

O Canal Logístico é o caminho que  produto percorre 
desde a manufatura até o varejo. É constituído por 
vários elementos que formam a cadeia de distribuição. 
Por exemplo:
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CANAIS LOGÍSTICOS

O Canal Logístico é definido em função da estratégia 
competitiva adotada pela empresa. É aqui que se 
define a forma que será realizada a distribuição física 
dos produtos.  Ou seja, definindo-se o canal logístico, 
define-se a topologia da rede logística. 
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CANAIS LOGÍSTICOS
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Estratégia Competitiva

Canal Logístico

O canal logístico é de difícil alteração, mantendo-se fixo por 
longos períodos, pois envolvem outras empresas agentes e 
acordos comerciais muitas vezes de difícil revogação a curto 
prazo.
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POSICIONAMENTO LOGÍSTICO E A 
DEFINIÇÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO 

AOS CLIENTES

POLÍTICA DE RESPOSTA RÁPIDA
- estoques mais centralizados
- utilização de transporte premium (expresso)
- pequena dependência de previsões de vendas

POLÍTICA DE ANTECIPAÇÃO À DEMANDA
- estoques descentralizados
- utilização de transporte consolidado
- uso de previsões
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DIMENSIONAMENTO DA  REDE DE INSTALAÇÕES
• número de armazéns

• localização
• missão

LOCALIZAÇÃO DOS ESTOQUES
• centralização

• descentralização

POLÍTICA DE TRANSPORTE
• consolidação

• modal premium

POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
• Resposta Rápida

• Antecipação à Demanda

POSICIONAMENTO LOGÍSTICO

FeedbackApoio à execução
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AMPLITUDE DO CANAL LOGÍSTICO
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A amplitude do canal logístico refere-se ao número de 
empresas responsáveis por distribuir o produto no mesmo 
nível da cadeia (número de distribuidores, atacadistas ou 
varejistas credenciados). Quanto maior a amplitude do canal 
logístico, maior é a possibilidade de alcançar o cliente final, 
mas também maior é a concorrência entre os distribuidores, 
o que pode reduzir o lucro e limitar o interesse pela marca. 
Algumas alternativas são:

Distribuição exclusiva

Distribuição intensiva

Distribuição seletiva
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DISTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA
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Nesta modalidade somente uma empresa distribui o 
produto. É indicada para produtos considerados especiais, 
como por exemplo, os relógios Rolex. Neste caso, o cliente 
procura exclusividade e encantamento. O preço tem uma 
importância menor. Permitem aumentar a margem do 
produto, pela cadeia enxuta.

Atacado: distribuidor exclusivo

Varejo: representante exclusivo
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DISTRIBUIÇÃO SELETIVA

Nesta modalidade existem mais de uma empresa atuando 
num mesmo mercado, mas de forma controlada. Neste 
caso, o fabricante seleciona algumas empresas para 
comercializar seu produto. Por exemplo, algumas 
concessionárias comercializam determinada marca de 
veículo na região. É uma estratégia que se presta a 
produtos que envolvem pesquisa de preço antes da compra, 
como é o caso de veículos. 
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DISTRIBUIÇÃO INTENSIVA

Nesta modalidade existe um grande número de empresas 
distribuindo e vendendo o produto. É uma estratégia a 
adequada a produtos de consumo freqüente e de baixo 
custo, comprados geralmente seu planejamento ou mesmo   
comparação de preços. 

Enlatados, produtos de higiene e limpeza possuem uma 
distribuição intensiva. 
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EXTENSÃO DO CANAL

Diz respeito ao número de categorias de elos intermediários 
entre o fabricante e o consumidor final do produto.

Quanto menor a extensão do canal, maior poderá ser a 
margem do produto, ou menor poderá ser o custo final ao 
consumidor. Por outro lado, menor poderá ser a 
disponibilidade do produto ao consumidor final, pela 
dificuldade de capilaridade do produto.
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EXTENSÃO DO CANAL

O canal de distribuição pode ter N níveis de extensão:

Canal de nível zero: não existe intermediário entre a 
fábrica e o consumidor final. Exemplo: Avon e Natura.

Canal de nível 1: Existe um intermediário. Por exemplo: 
supermercado, que compra dos fabricantes e revende ao 
consumidor.

Canal de nível 2: Neste caso, existem dois intermediários. 
Os pequenos supermercados, por exemplo, compram dos 
atacadistas, que compras das fábricas.
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APLICAÇÃO 1
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ESTRATÉGIAS DE DISTRIBUIÇÃO
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CADEIAS CENTRALIZADAS E 
DESCENTRALIZADAS

Cadeias Descentralizadas: cada elo da cadeia coordena 
seus estoques e realiza os pedidos de produtos para os 
seus fornecedores bem como o envio para seu cliente 
imediato.

Cadeias Centralizadas: um elo da cadeia coordena os 
estoques e os envios de produtos entre os elos da cadeia.
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CADEIAS CENTRALIZADAS E 
DESCENTRALIZADAS

Cadeias Descentralizadas: somatório de ótimos locais

Cadeias Centralizadas: busca-se um ótimo global 
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CADEIAS DE SUPRIMENTO CENTRALIZADAS E 
DESCENTRALIZADAS

Cadeia Descentralizada: cada elo K da cadeia realiza 
previsões e gerencia os estoques baseado no histórico de pedidos 
realizados pelo elo K-1 da cadeia.

Cadeia Centralizada: cada elo K da cadeia realiza previsões 
baseado no histórico da demanda do cliente, que compra do elo 1 
da cadeia produtiva.

Assim, as cadeias de suprimento centralizadas permitem 
trabalharmos com menores estoques para o mesmo nível de 
serviço, se comparadas com as cadeias descentralizadas. Por outro 
lado, sua organização é mais complexa.
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CADEIAS CENTRALIZADAS E 
DESCENTRALIZADAS

Uma das principais diferenças entre as cadeias produtivas 
centralizadas e descentralizadas está na eficiência da 
gestão dos transportes e dos estoques. É fácil 
percebermos que uma cadeia de suprimentos centralizada 
deve ter uma estratégia de distribuição melhor ou tão boa 
quanto uma cadeia descentralizada, já que ela pode operar 
de forma descentralizada, se desejar, ou de forma 
centralizada, considerar os impactos das decisões entre os 
elos da cadeia e buscar uma solução global melhor.
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CADEIAS CENTRALIZADAS E 
DESCENTRALIZADAS

Cadeia Descentralizada Cadeia Centralizada

Estoques de segurança Maiores Menores

Custos fixos Maiores Menores (economia de escala)

Lead time Maiores Menores

Nível de serviço:   
Menor disponibbilidade, menores lead 

times
Maiore disponibbilidade, maiores lead 

times

Custos de Transporte
Custos de Imbound Menores e
Outbount maiores

Custos de Imbound Maiores e
Outbount Menores
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CADEIAS CENTRALIZADAS E 
DESCENTRALIZADAS

Em resumo, a política básica a ser adotada 
pode ser resumida da seguinte forma:

Itens de baixa demanda e alto custo tem a 
tendência de serem gerenciados forma 
centralizada.

Itens de alta demanda e baixo custo tem a 
tendência de serem gerenciados de forma 
descentralizada.
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CADEIAS PUXADAS OU EMPURRADAS

O sistema produtivo PUXADO se caracteriza pelo fato de 
que a fabricação do produto se inicia antes do pedido do 
cliente, ou seja, a fabricação, a movimentação e a 
estocagem se antecipam ao pedido do cliente. Com isso 
ocorrem maiores estoques, já que há a falta de informação 
de quanto e quando seja de fato a demanda do cliente, 
lotes maiores e mais variáveis, ocasionando 
frequentemente maior obsolescência de produtos e custos 
de armazenagem.
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CADEIAS PUXADAS OU EMPURRADAS

Já o sistema EMPURRADO se caracteriza por aguardar o 
pedido do cliente para que o processo produtivo possa 
comprar, produzir e transportar, sem a necessidade de 
armazenar. Com isso, se obtém menores lead times, menores 
estoques no logista e na fábrica, menor efeito bullwhip, 
levando a menores estoques e portanto a menores 
variabilidades de demanda, o que leva por fim a menores 
estoques novamente. 
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CADEIAS PUXADAS OU EMPURRADAS

A estratégia PUXADA é bastante difícil de ser implantada, 
especialmente quando os lead times são longos e geralmente 
perdem as economias de escala em transporte e fabricação, 
ganhando entretanto em estocagem.
Uma alternativa geralmente utilizada é adotarmos o sistema 
empurrado no início cadeia produtiva e puxado nos últimos 
estágios.
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ESTRATÉGIAS DE DISTRIBUIÇÃO

Podemos considerar 3 estratégias distintas:

Armazenagem em CD’s

Envio Direto

Cross-Docking
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ARMAZENAGEM DE CD

Fábrica

CD

Varejo

Estratégia clássica tradicional, na 
qual os produtos são enviados aos 
CD’s que por sua vez os 
distribuem aos varejistas regionais.
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ENVIO DIRETO

Nesta modalidade, os produtos são 
enviados diretamente do produtor 
ao varejista, ou mesmo ao cliente 
final, sem passar por centros de 
distribuição (CD’s).Fábrica
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ENVIO DIRETO

Vantagens:
O varejista evita as despesas 
decorrentes da existência do 
CD .
O lead time é reduzido.

Desvantagens:
O compartilhamento de riscos 
(risk pooling) entre os 
varejistas de uma região não é
feito, pois não há CD’s para 
compensar variações da 
demanda, e portanto uma 
eventual impossibilidade de 
atendimento da fábrica não 
permite alternativa de 
fornecimento.
Os custos de transporte 
aumentam, pois a 
encomendas são fracionadas.
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ENVIO DIRETO

Assim, é uma estratégia 
geralmente utilizada 
quando:
O varejista ou o cliente 
final é grande, e 
comporta cargas 
completas e regulares.
O lead time de entrega é
um fator competitivo 
crítico.
O custo de frete 
representa muito no 
preço
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CROSS DOCKING

Neste sistema, produtos são 
distribuídos continuamente, 
passando por armazéns 
apenas o tempo necessário 
para a montagem da carga 
(no máximo algumas horas)

Fábricas

CD

Varejo
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CROSS DOCKING

Os produtos entram e saem continuamente dos 
depósitos em cargas completas A origem 
provém de uma fábrica e o destino é um ponto 
de varejo.
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CROSS DOCKING

Cargas provenientes de fábricas são 
desmontadas e remontadas para atender as 
necessidades dos pontos de venda
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CROSS DOCKING

Atualmente, 85% das vendas do WallMart/EUA ocorre por 
crossdocking. Para isso, a WallMart possui um canal de 
satélite privado, capaz de compartilhar informações de 
cada ponto de venda e dos centros de distribuição de 
modo on-line.  A empresa possui uma frota própria 
monstruosa: 2.000 caminhões fazem a movimentação de 
produtos, sendo as lojas abastecidas duas vezes por 
semana. A WallMart é a empresa mais lucrativa do 
mundo no setor de hipermercados, e seu custo de vendas 
é de 3% menor que os dos maiores concorrentes.
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CROSS DOCKING

REQUER:
Significativo investimento inicial em veículos, pessoal e 
equipamentos.
Necessita sistemas de informação precisos de modo a 
garantir perfeita sintonia entre entregas.
Necessita um sistema de entregas rápido, e próprio.
Boas previsões e compartilhamento de informações.
Um grande volume de vendas (de modo a justificar que 
cargas completas sejam enviadas quase continuamente 
dos fornecedores e cargas fechadas sejam enviadas 
continuamente aos varejistas).
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COMPARAÇÃO

Envio Direto Cross Docking
Armazenagem 

CD

Partilhamento de riscos Sim, na fábrica Nao Sim, no CD

Custos de Transporte
Aumenta custos de 

outbound
Reduz custos de 

imbound
Reduz custos de 

imbound

Custos de manuseio Muito pequenos Muito pequenos Grandes

Alocação dos estoques Na fábrica
Postergada até o 

pedido
Postergada até o 

CD

Necessidade de frota própria TALVEZ SIM NÃO
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TRANSHIPMENT

Uma estratégia auxiliar de distribuição é o uso de 
transhipment, que consiste no envio de produtos 
entre diferentes unidades (facilities) da cadeia de 
suprimentos localizadas em um mesmo nível, de 
como a atender a necessidade de um determinado 
cliente, quanto o fornecedor padrão não possui o 
produto.

Exemplos de transhipment são as movimentações de 
varejista para varejista, de CD de uma região para 
o CD de outra região. 
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TRANSHIPMENT

A vantagem de tais movimentações é permitir 
atender a demanda de uma região utilizando o 
estoque existente em outra região de consumo. 
Para que isso seja possível, é importante a 
existência de um sistema de informações 
poderoso, de modo que se possa conhecer a 
posição dos estoques dos outros elos da cadeia. 
Geralmente, é utilizado quando todos os elos 
paralelos possuem o mesmo proprietário, e desta 
forma o conceito de compartilhamento de riscos 
passa a existir. Caso contrario, é necessária uma 
parceria entre eles.
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TRANSHIPMENT

Exemplos:
Redes de Farmácias
Rede de distribuidores de equipamentos pesados
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APLICAÇÃO 2a

Responda às questões do caso das 
farmácias de manipulação. 
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APLICAÇÃO 2b

Responda às questões do caso MODERN 
BOOK DISTRIBUTIONS, INC. 
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3 EFEITO CHICOTE
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EFEITO CHICOTE

“Quanto mais para traz vamos ao longo da 
cadeia produtiva, maior é a variabilidade da 
demanda, e portanto, maiores precisam ser 
os estoques de segurança para prover o 
mesmo nível de serviço do elo anterior”
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EFEITO CHICOTE

DEMANDA
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CLIENTES X FORNECEDORES
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EFEITO CHICOTE

Os principais fatores relacionados com o efeito chicote são:

A técnica de previsão de demanda: o uso da técnica min-
max e do ponto de reposição depende da média de consumo durante 
o lead time + z desvios padrão, baseados nas médias das últimas p 
observações. Se estas observações se alteram, os pontos de 
reposição e de tamanho de lote também mudam.

O lead time: quanto maior o lead time, uma pequena variação na 
média da demanda leva a uma grande variação nos estoques de 
segurança necessários.

O lote de compra: quanto maior o lote de compra, mais 
distorcida é a demanda observada pelo elo anterior da cadeia.

Flutuações de preços: promoções e descontos antecipam 
ordens de compra, gerando distorções da demanda ao longo da 
cadeia.

Faltas de produtos: levam a ordens maiores para 
reabastecimento, levando por sua vez a distorções da demanda.
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FLUTUAÇÕES DE PREÇOS OU FALTAS

São prejudiciais se geram antecipação ou 
postergação de vendas ao invés de aumento do 

market share

Antes Efeito da Promoção Resultado
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PONTOS DE AÇÃO PARA REDUÇÃO DO EFEITO 
CHICOTE

Reduzir a incerteza: 
centralizar as informações de demanda, mesmo que 

cada elo da cadeia utilize técnicas diferentes de 
previsão.

Reduzir a variabilidade: 
Eliminando promoções e descontos
Praticando políticas de preços constante ou decrescentes

Reduzir o lead time
Reduzir o tempo de envio de pedidos (utilizando EDI, por 

exemplo)
Reduzir o tempo de movimentação (cross-docking, JIT, etc.)

Criar parcerias estratégicas:
Centralizar/disponibilizar informações de demanda e estoque
Delegar o controle do estoque a outro elo da cadeia (VMI)
Disponibiliza dados dos pontos de venda, permitindo antecipar-se 

ao pedido do cliente 
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QUANTIFICAÇÃO DO EFEITO CHICOTE
Lee (1996) provou que, uma vez que o elo K da cadeia de suprimentos 

realiza previsões baseado em média móvel dos últimos p períodos, a 
variância do elo k sobre a variância da demanda do cliente pode ser 
estimada como:

Para Cadeia Descentralizada:

Para Cadeia Centralizada:

2

21k

1i i

1k
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QUANTIFICAÇÃO DO EFEITO CHICOTE
Exemplo: Uma cadeia de suprimentos é composta de 4 elos, e seus 

respectivos lead times, como demonstra a figura abaixo: 

Atualmente a cadeia de suprimentos é descentralizada e todos os elos fazem 
sua previsão baseados na média dos últimos 5 pedidos. 

Fabrica Atacadista Distribuidor Varejo

Lt=2

Lt=2 Lt=2 Lt=1

Lt=1 Lt=1
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QUANTIFICAÇÃO DO EFEITO CHICOTE
Desta forma, podemos calcular a dimensão do efeito chicote segundo a tabela 

abaixo:

Ou seja, se o varejista mantém um estoques de segurança de R$1.000, a fábrica 

deveria manter v24x 1000 reais, ou R$4.890  para manter o mesmo nível de 
serviço !!!!

Cálculo Resultado
Atac/Varej 1+(2*2/5)+(2*22/52) 2,12 x

Distr/Varej 2,12 *(1+(2*3/5)+(2*32/52)) 6,19 x

Fabrica/Varej 6,19* *(1+(2*4/5)+(2*42/52)) 24,1 x
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QUANTIFICAÇÃO DO EFEITO CHICOTE
A empresa pretende centralizar a informação de demanda do cliente final, e 
desta forma, as  variância esperadas seriam : 

Vemos que no sistema centralizado, a fábrica precisa manter “apenas”
v 11 * 1.000, ou seja,  R$3.316 em estoque de segurança, para o esmo nível de 
serviço. 

Cálculo Resultado
Atac/Varej 1+(2*2/5)+(2*22/52) 2,12 x

Distr/Varej 1+(2*5/5)+(2*52/52)) 5 x

Fabrica/Varej 1+(2*9/5)+(2*92/52)) 11,08 x
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QUANTIFICAÇÃO DO EFEITO CHICOTE
Outra melhoria possível seria eliminar os tempos de espera para a colocação 
dos pedidos ( pedidos on-line). Assim teríamos:

Ou seja, v 5*1000 ou 2.236 reais em segurança pra ao mesmo nível de serviço.

Cálculo Resultado
Atac/Varej 1+(2*1/5)+(2*12/52) 1,48 x

Distr/Varej 1+(2*2/5)+(2*22/52)) 2,99 x

Fabrica/Varej 1+(2*4/5)+(2*42/52)) 5 x
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EFEITO CHICOTE

Podemos concluir portanto que:

A cadeia centralizada reduz significativamente, mas não 
elimina o fenômeno do efeito chicote.

A redução do lead time é uma ferramenta poderosa para a 
redução do efeito chicote, e portanto, dos estoque de 
segurança.

Quanto maior o valor de p (períodos avaliados) menor é o 
efeito chicote, pois mais suave é a variação das médias de 
consumo
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APLICAÇÃO 3A

Resolva o estudo de caso da empresa DrogaRex (efeito 
chicote)
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APLICAÇÃO 3B

Utiliza o software Beergame para perceber como funciona  
efeito chicote
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4 CENTRALIZAÇÃO E 
DESCENTRALIZAÇÃO DE ESTOQUES
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FATORES QUE DETERMINAM A 
CENTRALIZAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO 

DOS ESTOQUES

PRODUTO  - valor agregado
- obsolescência
- margem de contribuição

DEMANDA   - giro
- grau de previsibilidade

NÍVEL DE EXIGÊNCIA DO MERCADO
- prazo de entrega
- disponibilidade de produto

FLEXIBILIDADE DO PROCESSO DE FABRICAÇÃO
- Postponement
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FATORES QUE DETERMINAM A 
CENTRALIZAÇÃO OU DESCENTRALIZAÇÃO DOS 

ESTOQUES

INFORMAÇÕES EM TEMPO REAL
- encurtamento do tempo do ciclo de processamento de   

pedidos
- eliminação de  incertezas

ECONOMIA DE ESCALA NO TRANSPORTE
- torna menos onerosa a movimentação dos produtos
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IMPLICAÇÕES DA LOCALIZAÇÃO DOS ESTOQUES 
NA POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS CLIENTES

CENTRALIZAÇÃO
- Alto valor agregado

- Alto grau de obsolescência
- Acesso à informação em tempo real
- Baixa previsibilidade da demanda
- Baixo giro

- Inflexibilidade no processo de fabricação
- Pequena margem de contribuição
- Política de Resposta Rápida

- Aumento nos custos de transporte
- Redução dos custos de estoque na cadeia
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IMPLICAÇÕES DA LOCALIZAÇÃO DOS ESTOQUES 
NA POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS CLIENTES

DESCENTRALIZAÇÃO
- Pequena troca de informações em tempo real 

entre clientes e fornecedores

- Produtos de baixo valor agregado
- Consolidação do transporte
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CONSOLIDAÇÃO DO TRANSPORTE

Existem duas maneiras para gerar 
economias de escala no transporte:

- consolidação no tempo (envia junto 
produtos que não são necessários 
agora)

- consolidação no espaço (envia para o 
mesmo local produtos que não são e 
necessários juntos)
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DETERMINAÇÃO DOS NÍVEIS DE ESTOQUE 
EM CADA ELO

OS NÍVEIS DE ESTOQUE SERÃO MENORES QUANDO:

- os custos unitários de movimentação e manuseio de          
produtos; e

- a confiabilidade no suprimento

FOREM MAIORES

246

DETERMINAÇÃO DOS NÍVEIS DE ESTOQUE 
EM CADA ELO

OS NÍVEIS DE ESTOQUE SERÃO MAIORES 
QUANDO:

- a demanda média;
- a variabilidade da demanda;
- o custo de processamento de pedidos;
- as economias de escala; e
- os lead-times no transporte de suprimentos

FOREM MAIORES
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QUANTIFICAÇÃO DA DIFERENÇA DE CUSTOS 
DE ESTOCAGEM E FRETE  

Sabe-se, na gestão de estoques, que a sua centralização tem como 
vantagem a redução dos estoques necessários para o 
atendimento de determinado nível de serviço, se compararmos 
com a estratégia de mantermos estoques independentes. 

Em outras palavras, podemos dizer que a variância da demanda 
centralizada é menor que a soma das variâncias dos depósitos 
independentes. À esta estratégia de centralização chamamos de 
risk pooling (compartilhamento de riscos).

Geralmente, a centralização traz economias em estoque e aumento 
dos custos de transporte
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EXEMPLO  

Uma fábrica, localizada em Chicago, abastece 
dois depósitos, localizados em Paramus, NJ e 
Newton, Ms. O lead time é de 1 semana, e a 
empresa deseja manter um nível de serviço de 
97%. São 1500 itens distintos, fornecidos a 10 
mil clientes. O custo de pedido é de $60. O 
custo de manter estoques é de 0.25 /und /sem. 
O custo de transporte atual, independente do 
armazém é de $ 1,05 /und e o custo se 
considerarmos o transporte centralizado seria 
de $ 1,10 /und.
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EXEMPLO  

Demanda do Produto A 

11336788178788079Total

5318482640413546Paramus

5818305538374533Newtoon

87654321Semana
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EXEMPLO  

Demanda do Produto B 

03230362Total

00130042Paramus

03100320Newtoon

87654321Semana
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EXEMPLO  

Assim, temos

O coeficiente de variação é dados pelo desvio/média

Produto Média Desvio Coef. Variaçao
A 39.3 13.2 0.34

B 1.125 1.36 1.21

A 38.6 12.0 0.31

B 1.25 1.58 1.26

A 77.9 20.71 0.27

B 2.375 1.9 0.81

Newton

Paramus

Total
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EXEMPLO  

Assim, temos

Z (97%) = 1,9
ES = 13.2 * 1,9 = 25,08
Pto Rep = 39,3+25,08 =65
Q* = Raiz( 2* 60* 39,3/0,25) =132
S = 25,08 + 132 =158

Produto DemMedia no LT E.S. Pto Rep Q S
A 39.3 25.08 65 132 158
B 1.125 2.58 4 25 26
A 38.6 22.80 62 131 154
B 1.25 3 5 24 27
A 77.9 39.35 118 186 226
B 2.375 2.61 6 33 37

Paramus

Total

Newton
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EXEMPLO  

Assim, temos

Note que  o estoque de segurança total (soma de Newton e 
Paramus é menor que a soma dos dois.

Produto DemMedia no LT E.S. Pto Rep Q S
A 39.3 25.08 65 132 158
B 1.125 2.58 4 25 26
A 38.6 22.80 62 131 154
B 1.25 3 5 24 27
A 77.9 39.35 118 186 226
B 2.375 2.61 6 33 37

Paramus

Total

Newton
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EXEMPLO  

Calculando os custos:
O custo de estoque é dado pelo estoque médio * custo unitário de 

estocagem

Produto Calculo Custo
A (25.08 + 132/2)*0,25 $22,75/sem
B
A (22.8 + 131/2)*0,25 $22,1/sem
B
A (39,25+186/2)*0,25 $33/sem
B

Total

Newton

Paramus
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EXEMPLO  

Calculando os custos:
O custo de transporte é dado pela demanda média multiplicado pelo 

custo de transporte unitário.

Produto Calculo Custo
A 38,6*1,05 $40,53/sem
B
A 39,3*1,05 $41,26/sem
B
A 77,9*1,10 $85,69/sem
B

Newton

Paramus

Total
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EXEMPLO  

Calculando os custos:
O custo de transporte é dado pela demanda média multiplicado pelo 

custo de transporte unitário.

Note que centralizar gerou uma economia de 
$7,95/sem

Produto custo estoque custo transporte custo total

A $22,75/sem $40,53/sem
B
A $22,1/sem $41,26/sem
B
A $33/sem $85,69/sem $118,69/sem
B

Newton

Paramus

Total

$126,64/sem
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APLICAÇÃO 4

Faça os cálculos para o produto B e analise a economia 
obtida com a centralização de estoques.

Qual produto foi proporcionalmente mais vantajoso 
centralizar? Por quê?

Que aspectos não foram considerados na análise?
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APLICAÇÃO 4

Portanto,podemos concluir que:

A centralização dos estoques reduz o estoque de 
segurança e o custo médio necessário para o mesmo 
nível de serviço, se comparado com o descentralizado.

Quanto maior o coeficiente de variação, maior a vantagem 
de centralizarmos o estoques (é mais vantajoso para o 
Produto B que para o A).

As vantagens do compartilhamento de estoques são 
maiores quando as demandas dos dois mercados forem 
correlacionadas negativamente.
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RESUMO

Arquitetura 
Centralizada

Arquitetura 
Descentralizada

Estoque de Segurança Menor Maior

Nível de Serviço Maior Menor

Custos fixos Menor Maior

Lead time ao consumidor Maior Menor

Custos de Transporte
Imbound menor outbound maior Imbound maior, outbound 

menor
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5 ESTRATÉGIAS DE PRECIFICAÇÃO

Podemos citar diversas estratégias de precificação de 
transporte

FOB
Frete zona 
Frete único (ou uniforme) 
Equalização de frete 
Frete por pontos-base
Precificação incentivada
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FOB (FREE ON BOARD)

No FOB Origem, o vendedor informa o preço na origem. O 
comprador se encarrega de contatar a transportadora e paga 
o frete. A transportadora se responsabiliza pelas perdas e 
avarias em trânsito.

Exemplo: cimento FOB Fábrica
Telhas FOB Depósito
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CIF

Na modalidade CIF destino, a titularidade da carga não 
passa ao comprador até que a entrega da carga seja feita. O 
trabalho de transporte fica por conta do vendedor, que 
adiciona os custos de frete à fatura, ou seja, o preço do 
produto já inclui a responsabilidade e os custos de 
transporte.

Exemplo: o veículo 0 Km é CIF concessionária.
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PREÇO POR ZONA

Nesta  modalidade se dividem áreas geográficas por 
zona. Cada zona possui custos de fretes distintos. Ao 
preço FOB origem pago ao fornecedor é adicionado o 
custo de transporte pago à transportadora, que depende 
da área na qual o cliente está localizado.

Exemplo: produtos recebidos pelo correio: $ + despesas 
postais (que depende do estado ou se é interior)

264

PREÇO UNIFORME

Nesta modalidade o preço do frete independe do 
local de destino.

Exemplo: Pequenos pacotes para postagem via 
aérea tem mesmo valor de frete, em todo o 
território nacional.
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PREÇO POR EQUALIZAÇÃO DE FRETE

Nesta modalidade, sejam 2 empresas com custos de 
fabricação próximos, com distâncias diferentes do 
mercado.  Neste caso, a empresa mais distante deverá
trabalhar com margens inferiores para ser competitiva, ou 
seja, deverá abater de sua margem, o valor adicional de 
frete.
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PREÇO POR EQUALIZAÇÃO DE FRETE

Preço F1M2 (CPF1 + CFF1M2 + Ma)  Preço F2M2 (CPF2 + CFF2M2 + Mc) 

Preço F1M1 (CPF1 + CFF1M1 + Mb)  Preço F2M1 (CPF2 + CFF2M1 + Md) 

Fa
Fb

M1

M2
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PREÇO POR PONTOS-BASE

Ponto-base reduz a desvantagem da concorrência, pois o 
produto tem seu preço colocado no ponto-base e, no ponto 
de vista do consumidor, os fabricantes são todos locais. 
Exemplo: cimento, aço, ....

É utilizado quando existem as seguintes características:
Alto custo relativo de transporte;
Alta substitutibilidade;
Poucos fornecedores, e assim, uma redução de preços 

pode levar a uma retaliação do concorrente;
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ARRANJO POR PRECIFICAÇÃO 
INCENTIVADA

O principal tipo é o uso de descontos por quantidade.

A empresa AllSart vende seus produtos, oferecendo descontos pela 
quantidade adquirida. Os custos de transporte são a chave para se 
determinar os critérios de quantidade para o estabelecimento de 
descontos. Se são adquiridas menos de 100 unidades, a encomenda 
precisa ser enviada em carga fracionadas. Ao custo de transporte
médio A deve ainda ser adicionados os custos de estocagem, 
processamento de ordem e manuseio. Caso sejam adquiridas de 100 a 
200 unidades, pode-se utilizar cargas fechadas, a um custo médio de 
transporte B. Caso seja compradas entre 200 e 400 unidades, pode-se 
enviar por modal ferroviário, a um custo médio ainda menor 
denominado C.
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ARRANJO POR PRECIFICAÇÃO 
INCENTIVADA

Assim, sendo, caso o custo de transporte unitário da categoria A seja $ 2,2 por 
unidade, e da categoria B seja $ 2,0 por unidade, teríamos uma redução de (A-
B)/A ou 9% para adquirir quantidades entre 100 e 200. Na categoria C, com um 
custo médio de transporte de $ 1.70 por unidades, teríamos uma redução máxima 
de 23%. Caso o preço de produção + markup do produto seja de $10, o preço 
final ficaria:
Quantidade comprada Preço Desconto
1-99 $12,20 0%
100-199 $12,00 1.6%
200-400 $11.70 4.1%
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6 LOCALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS

271

DECISÕES DE LOCALIZAÇÃO

Número de localizações

Locais

Tamanho (porte)
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DECISÕES DE LOCALIZAÇÃO

•Fatores determinantes
•Matérias-primas

•Energia

•Disponibilidade de recursos naturais (água/petróleo/gás/sal...)

•Acesso

•Mão-de-obra especializada

•Incentivos

•Outros ???
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DECISÕES DE LOCALIZAÇÃO

•Processos ganhadores de peso:

•Mais próximos do consumo. Ex: montadores

•Processos perdedores de peso

•Mais próximos das matérias primas. Ex: destilarias
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MÉTODO DO CENTRO DE GRAVIDADE

I
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MÉTODO DO CENTRO DE GRAVIDADE

Estimativas de K

K = 21% rodovia

K = 24% ferrovia

K = 41% malha urbana
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MÉTODO DO CENTRO DE GRAVIDADE

1. Determine as coordenadas x e Y para cada ponto da demanda ou 
fornecimento. Informe os valores a serem transportados e as 
taxas de transporte.

2. Calcule os pontos de localização aproximados, omitindo os di.

3. Baseado em X e Y barra, encontre os valores de di.

4. Substitua os valores de di na equação e ache os valore de X e Y 
barra revisados.

5. Recalcule os di

6. Repita 5 e 6 até que o erro seja considerado pequeno.

7. Calcule o custo total de transporte dado por   I
i

iI dRVCT
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EXEMPLO

Uma empresa possui 2 plantas e 3 centros de demanda. Qual o 
melhor local para a localização do armazém, sabendo-se que o 
produto A é fabricado na planta 1 e o produto B na planta 2?   
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EXEMPLO

Os dados do problema são:   
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EXEMPLO

Encontrando uma solução inicial para o problema:

16,5625/225.3x 18,5625/5,237.3y
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EXEMPLO

Logo, o custo nessa iteração é:
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EXEMPLO

Substituindo-se os valores de X e Y encontrados, teremos:

038,5249,20/009.102x 057,5249,20/388.102y

Com um custo de $ 21.431
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EXEMPLO

Fazendo-se 100 iterações teremos:
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APLICAÇÃO 6A

Caso GOMóveis. Resolva o problema de 
localização ideal do depósito para o problema da 
empresa. 
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LIMITAÇÕES DO MÉTODO

1. Armazenagens não consideram custos fixos

2. Custos de transporte lineares

3. Distâncias são estimadas (k)

4. Cluster das demandas 

5. Não são dinâmicos (consideram uma situação estática)
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LOCALIZAÇÃO DINÂMICA DE ARMAZÉNS

Suponha que temos um problema como mostrado abaixo, no qual 
uma planta em Granville embarca através de um único armazém 
para vários mercados. Sabe-se que a demanda com o tempo está
se deslocando para oeste. As localizações de centro de gravidade 
para os próximos 5 anos são representadas respectivamente pelos 
pontos A, B, C, D e E.  Estima-se também o lucro em cada um 
desses anos, e sabe-se que a mudança de um ponto para outro 
custa $100.000. O custo de capital é de 20%aa.

Qual a melhor estratégia de localização?
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LOCALIZAÇÃO DINÂMICA DE ARMAZÉNS
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LOCALIZAÇÃO DINÂMICA DE ARMAZÉNS

• O custo descontado de mudança no começo do ano 5 seria 
$100.000/ (1+0,2)4 = $48.225. As tabelas a seguir consideram os 
custos e lucros descontados...

Lucros projetados descontados...
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LOCALIZAÇÃO DINÂMICA DE ARMAZÉNS

Se estivéssemos no ponto A no início do 
quinto ano, qual seria o custo de mudar para 
outro ponto? 

Ou seja, se já estivéssemos no ponto A, 
devemos mudar para E, de modo a maximizar 
os lucros...
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LOCALIZAÇÃO DINÂMICA DE ARMAZÉNS

Se estivéssemos no ponto D no terceiro ano,  e 
mudássemos para outro lugar, qual seria o 
lucro? 

Ou seja, se estivéssemos no ponto C no 
terceiro ano, deveríamos mudar para D, de 
modo a maximizar os lucros...
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LOCALIZAÇÃO DINÂMICA DE ARMAZÉNS

• Aumento/diminuição das demandas no tempo

• Custos de transporte /armazenagens se alteram no 
tempo

• Há custos de se mudar de uma configuração para outra.
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LOCALIZAÇÃO DINÂMICA DE ARMAZÉNS

A solução completa é dada por:

Ou seja, a melhor solução é ficar em C por 3 
anos, mudar para D e ficar mais dois anos!
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APLICAÇÃO 6B

Caso GOMóveis Parte 2. Resolva o problema de 
localização ideal do depósito para o problema da 
empresa, agora considerando um horizonte de 5 

anos. 
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7 ESCOLHA DO MODAL

294

O TRANSPORTE

•Corresponde a 1/3 a 2/3 dos 
custos logísticos, dependendo 
do produto

•Modais 
•Aquaviário

•Ferroviário

•Rodoviário

•Aeroviário

•Dutoviário
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65%

89%

35%
11%

Tr a n s fe r ê n c i a En t r e g a

CUSTOS TÍPICOS DE TRANSPORTE

(350 KM)

A EFICIÊNCIA DO TRANSPORTE DEPENDE 
FUNDAMENTALMENTE DA UTILIZAÇÃO DA FROTA EM 
VIRTUDE DOS CUSTOS VARIÁVEIS Custos Variáveis

•Pedágios
•Manutenção
•Pneus
•Combustível

ILUSTRATIVO

ILUSTRATIVO

(25 KM)

Custos Fixos
•Salários / Encargos
•Seguros
•Depreciação
•Remuneração Capital
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ESCOLHA DO MODAL

Principais fatores a considerar
• preço

•Tempo médio em trânsito

•Variabilidade do tempo

•Perdas e danos
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A ESCOLHA DO MODAL

T = tempo médio de transporte (lead-time)

I = taxa de estocagem 

C= custo unitário do item

D = demanda anual

Q = tamanho do lote embarcado

R = taxa de frete unitária

C´= custo unitário do produto no destino (C+R)
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A ESCOLHA DO MODAL

Custo de transporte = 

R*D

Custo de estoque em trânsito =

(I*C*D*T)/ 365

Custo de estoque na planta =

I*C*Q/2

Custo de estoque no depósito =

I*C´*Q/2
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EXEMPLO

Uma empresa produz e envia seus produtos a uma 
armazém. Atualmente o material é enviado por 
ferrovia, levando 21 dias. Em cada um dos extremos há
estoque de 100.000 unidades, de valor médio $30/und. 
Os custos de carregamento de estoques são de 30%aa.

Estima-se que para cada dia reduzido de viagem, a 
empresa possa reduzir 1% dos estoques. A demanda 
anual é de 700.00 unidades
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EXEMPLO

21 diasFábrica

Est: 100.000 unds

Depósito

Est: 100.000 unds
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EXEMPLO

A empresa está estudando mudar seu modal. Há 3 alternativas 
Os serviços de transporte disponíveis estão mostrados na tabela 
abaixo 

Qual modal oferece os menores custos totais?

Custo Unit Lead time (dias) Embarques/ano
Ferroviário 0.10 21 10

Piggyback 0.15 14 20

Rodoviário 0.20 5 20

Aéreo 1.40 2 40
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EXEMPLO

Logo, a melhor solução é dada pelo transporte 
rodoviário!

Custos Fórmula Ferroviário Piggyback Rodoviário
R*D .10 *700.000 .15 *700.000 .20 *700.000

70.000 105.000 140.000
ICDT/365 .3*30*700.000*21/365 .3*30*700.000*14/365 .3*30*700.000*5/365

363.465 241.644 86.301
ICQ/2 .3*30*100.000 .3*30*50.000*0.93 .3*30*50.000*0.84

900.000 418.500 378.000
IC'Q/2 .30*30,1*100.000 .30*30,15*50.000 .30*30,2*50.000

903.000 420.593 380.520

R$ 2.235.465 R$ 1.185.737 R$ 984.821
TOTAL

Transporte

Estoque em trânsito

Estoque na fábrica

Estoque no depósito
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APLICAÇÃO 7

Resolva o caso da escolha do modal...
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8 ROTEIRIZAÇÃO DE VEÍCULOS
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ROTEIRIZAÇÃO DE VEÍCULOS

Em logística o problema de roteirização é parte de um 
problema mais amplo que se convencionou denominar 
Administração de Tráfego, e que cuida seja da 
administração de frotas próprias, seja de aspectos 
relacionados ao transporte terceirizado (tal como 
negociação e auditoria de fretes, por exemplo).
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ROTEIRIZAÇÃO DE VEÍCULOS

IMPORTÂNCIA DA ROTEIRIZAÇÃO
• preocupação com a eficiência de entrega/coleta por 

frota própria
• tendência a minimização de estoques
• aumento da complexidade do tráfego urbano 

EXEMPLOS DE PROBLEMAS DE ROTEIRIZAÇÃO:
• operações de entregas de mercadorias
• operações de coletas em pequenos fornecedores
• roteiros de ônibus (fretados/deficientes)
• coleta de lixo, leitura de consumo de água e energia 

elétrica
• inspeção de linhas de transmissão ou dutos 
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ROTEIRIZAÇÃO DE VEÍCULOS

A roteirização de veículos possui um enfoque operacional, 
pois é um problema muito freqüente na distribuição física e 
é específico quando se conhece as localizações precisas 
dos clientes e suas demandas. Um problema real de 
roteirização é definido por três fatores fundamentais:



308

ROTEIRIZAÇÃO DE VEÍCULOS

Decisões – dizem respeito à alocação de um grupo de clientes que devem 
ser visitados, a um conjunto de veículos e respectivos motoristas, 
envolvendo também a programação e o sequenciamento das visitas.
Objetivos – o processo de roteirização visa propiciar um serviço de alto 
nível aos clientes, mas, ao mesmo tempo, mantendo os custos 
operacionais e de capital tão baixos quanto possível.
Restrições – que devem ser obedecidas. Em primeiro lugar, deve 
completar as rotas com os recursos disponíveis, mas cumprindo 
totalmente os compromissos assumidos com os clientes. Em segundo
lugar, deve respeitar os limites de tempo impostos pela jornada de 
trabalho dos motoristas e ajudantes. Finalmente, devem ser respeitadas 
as restrições de trânsito no que se refere às velocidades máximas, 
horários de carga/descarga, tamanho máximo dos veículos nas vias 
públicas, etc.
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ROTEIRIZAÇÃO DE VEÍCULOS

O objetivo de minimizar custos pode ser traduzido em: 
minimizar tempo total (ou pior caso)
minimizar o tempo médio
minimizar distância total
maximizar segurança ou comodidade para o cliente
minimizar a frota ou a tripulação necessária
combinação dos objetivos anteriores
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ROTEIRIZAÇÃO DE VEÍCULOS

CATEGORIAS DE RESTRIÇÕES MAIS COMUNS:
• de Limitação de Capacidade (peso/volume)
• de Atendimento de Demanda (total ou parcial)
• de Janela de tempo
• de Número de veículos (composição da frota)
• de Velocidade
• de Distância
• de Jornada
• Precedência
• combinações das alternativas anteriores
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ROTEIRIZAÇÃO DE VEÍCULOS

Na literatura técnica, o problema de roteirização sem 
restrições recebe o nome de PCV – Problema do Caixeiro-
Viajante e existem vários métodos heurísticos para resolvê-lo.

Já para a roteirização de veículos quando há limitação da 
capacidade de tempo e de veículo, existem diversos métodos, 
muitos deles envolvendo modelos matemáticos 
razoavelmente complexos. 

Entre eles, destacam-se dois métodos relativamente simples, 
um deles bastante eficaz e muito utilizado. São eles:

•método de varredura;
•método de Clarke e Wright.
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MÉTODO DA VARREDURA

Algoritmo:

Inicie o agrupamento pelo ponto de parada mais distante 
do depósito
Escolha o próximo ponto disponível, que deve ser o mais 
próximo do centro dos ponto do grupo sendo selecionado.
Repita o passo dois até que a capacidade do veículo seja 
atingida
Sequencie as paradas de modo a ter o formato de uma 
gota d’água, começando e iniciando pelo depósito central
Encontre o próximo ponto, que é o mais distante ainda 
disponível e repita os passos de 2 a 4.
Pare quando todos os pontos tiverem sido selecionados.

313

MÉTODO DA VARREDURA

Exemplo:
Considere um problema de determinação de roteiro onde 17 cidades devem ser 

visitas por um caminhão cuja capacidade de transporte é de 10 t. As 
quantidades a serem entregues em cada cidade, bem como a distribuição 
geográfica são apresentadas abaixo:

1

10
9

8

7

6

4
5

32

11
12

13 14 15 16

17
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MÉTODO DA VARREDURA

Exemplo:
O peso de cada entrega consta da tabela abaixo:

Cidade

 

Q Cidade Q 
1 2 10 2 
2 2 11 2,5 
3 1 12 2 
4 5 13 2,5 
5 1 14 3 
6 1 15 2 
7 2 16 3 
8 3 17 1 
9 3   
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MÉTODO DA VARREDURA

Seguindo a algoritmo, a solução fica sendo:
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MÉTODO DA VARREDURA

Seguindo a algoritmo, a solução fica sendo:

Rota                  Carga Total

1+2+2+3 = 817-15-12-16

5+2+2+1 =104-1-2-5

2+2,5+2,5+3 =1010-11-13-15

3+3+2+1+1 =109-8-7-3-6
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MÉTODO DE CLARKE E WRIGHT

O método de Clarke e Wright baseia-se no conceito de 
ganho. Partimos da pior situação, em que um veículo sai 
(hipoteticamente) do CD somente com a mercadoria 
destinada a um único cliente. Após fazer a entrega, o veículo 
volta ao depósito. É claro que esta situação vai levar a um 
número excessivo de veículos e a uma quilometragem 
elevada para a frota. 
À medida que o método vai construindo os roteiros de forma 
inteligente, reduz-se a distância percorrida, o número de 
veículos necessários para realizar o serviço, reduzindo, 
assim, os investimentos e o custo de operação.
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MÉTODO DE CLARKE E WRIGHT

Esse método consta das seguintes etapas:
Etapa 1. Combinam-se todos os pontos (que representam os 

clientes) dois a dois e calcula-se a distância para cada 
combinação.

Etapa 2. Combinam-se todos os pontos (que representam os 
clientes) dois a dois e calcula-se o ganho para cada 
combinação.

Etapa 3. Ordenam-se todas as combinações i,j, de forma 
decrescente segundo os valores dos ganhos gi,j.

Etapa 4. Começamos com a combinação de dois nós que 
apresentou o maior ganho. Posteriormente, na análise de 
outras situações, vai-se descendo na lista de combinações, 
sempre obedecendo à seqüência decrescente de ganhos. 
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MÉTODO DE CLARKE E WRIGHT
Etapa 5. Para um par de pontos (i,j), tirado da seqüência de combinações, 

verificar se os dois pontos já fazem parte de um roteiro iniciado:
• (a) se i e j não foram incluídos em nenhum dos roteiros já iniciados, 

criar, então, um novo roteiro com esses dois pontos;
• (b) se o ponto i já pertence a um roteiro iniciado, verificar se esse ponto 

é o primeiro ou último desse roteiro (não contando o CD). Se a resposta 
for positiva, acrescentar o par de pontos (i,j) na extremidade 
apropriada. Fazer a mesma análise com o ponto j. Se nenhum dos dois 
pontos satisfizer essa condição separadamente, passar para o item (c);

• C) se ambos os pontos i e j fazem parte, cada um deles, de roteiros 
iniciados, mas diferentes, verificar se ambos são extremos dos 
respectivos roteiros. Se a resposta for positiva, fundir os dois roteiros 
num só, juntando-os de forma a unir i a j. Caso contrário, passar para a 
etapa 6;

• (d) se ambos os nós i e j pertencerem a um mesmo roteiro, passar para 
a etapa 6.
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MÉTODO DE CLARKE E WRIGHT

Etapa 6. Cada vez que se acrescentar um ou mais pontos 
num roteiro, ou quando se fundir dois roteiros num só, 
verificar se a nova configuração satisfaz as restrições de 
tempo e de capacidade. Se atender aos limites das 
restrições, a nova configuração é aceita.

Etapa 7. O processo termina quando todos os pontos 
(clientes) tiverem sido incluídos num roteiro.
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EXEMPLO 1

Considere o ponto 0 como o ponto de origem, de onde serão enviados 
produtos nas quantidades mostradas na coluna Dem (demanda). A célula de 
interseção entre dois pontos contém o tempo de viagem entre eles.

Dem

 

P0           
200

 

9 P1          
75 12 5 P2         
100

 

16 8 7 P3        
150

 

19 11 11 5 P4       
200

 

21 13 14 12 8 P5      
300

 

24 19 12 18 12 7 P6     
50 28 19 18 21 16 11 6 P7    
200

 

31 25 25 25 21 14 12 7 P8   
300

 

35 26 28 24 25 19 16 11 6 P9  
200

 

40 33 31 26 26 23 19 18 15 12 P10
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EXEMPLO 1

A quantidade e capacidade dos veículos disponíveis é mostrada na tabela à
seguir:

Capacidade (m3)

 

Quantidade

 

300 10 
400 3 
800 2 

 

Fazendo a alocação inicial dos veículos ao depósitos, alocando o menor 
veículo possível a cada um dos depósitos temos:

0010Alocados

2310Disponíveis

800 m3400 m3300 m3Veículos
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EXEMPLO 1

O próximo passo é desenvolver a Matriz de Economia. A economia de cada 
célula é determinada pela fórmula: Sy,z = t0,y +t0,z –tyz. Que significa a 
distância economizada juntando-se as rotas p0 py p0 e p0 pz p0, 
formando a rota  p0 py pz p0.
Matriz de Economia:

Dem

 
P0           

200

 

2 P1          
75 2 16 P2         
100

 

2 17 21 P3        
150

 

2 17 20 30 P4       
200

 

2 17 19 25 32 P5      
300

 

2 14 24 22 31 38 P6     
50 2 18 22 23 31 38 46 P7    
200

 

2 15 18 22 29 38 43 52 P8   
300

 

2 18 19 27 29 37 43 52 60 P9  
200

 

2 16 21 30 33 38 45 50 56 63 P10
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EXEMPLO 1

O números em vermelho (ty,z) indicam se a combinação Py e Pz estão na 
rota, ou não, com os seguintes significados:
ty,z = 0: indica que o destino não está ligado a nenhuma rota 
ty,z = 1: indica que dois destinos estão servidos pela mesma rota
ty,z = 2: indica que o destino é servido por um único veículo (rota exclusiva)

O procedimento é buscar na matriz as maiores economias sujeito às 
seguintes condições:
para qualquer célula y,z
a) um  ty,0 e  ty,z > 0
b) Py e Pz não estão já alocados à rota do mesmo veículo
c) Modificando-se a quantidade e tipo de veículo para transportar a 
carga de qy e qz , não irá exceder a capacidade do veículo, atendendo ao 
final, toda a demanda.
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EXEMPLO 1

Uma célula é selecionada onde há duas rotas que podem ser combinadas. O 
valor de ty,z é setado em 1 e todos ty,z são ajustado tal que a soma do ty,z 
através da linha mais ty,z abaixo da coluna onde y=z é sempre igual a 2. 
Onde tj,0=0 , sete qj=0 e faça qj igual a carga total da rota para todos os 
outros j. O procedimento termina quando não são possíveis mais 
consolidações.

Iniciando as consolidações, verificamos que a maior economia pode ser 
obtida consolidando as rotas p0 p9 p0 e  p0 p10 p0, já que S9,10 = 
63

As outras três condições também podem ser satisfeitas:
t9,0 e t 10,0 > 0
P9 e P10 não estão na mesma rota
e q9+q10 = 500, o que é menor que a capacidade de um veículo disponível

Agora o passo 4 é executado: as alterações necessárias em ty,z e a alteração 
em qi são efetuadas, gerando uma nova matriz de economia:
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EXEMPLO 1

Uma célula é selecionada onde há duas rotas que podem ser combinadas. O 
valor de ty,z é setado em 1 e todos ty,z são ajustado tal que a soma do ty,z

Dem

 
P0           

200

 
2 P1          

75 2 16 P2         
100

 

2 17 21 P3        
150

 

2 17 20 30 P4       
200

 

2 17 19 25 32 P5      
300

 

2 14 24 22 31 38 P6     
50 2 18 22 23 31 38 46 P7    

200

 

2 15 18 22 29 38 43 52 P8   
500

 

1 18 19 27 29 37 43 52 60 P9  

          

1 

 

500

 

1 16 21 30 33 38 45 50 56 63 P10
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EXEMPLO 1

Os valores de qi foram também ajustados:
q9* = q10* = q9+q10 = 300+200 = 500
onde qi é o volume antes e q* é o volume depois da consolidação das 

rotas.
Ajustando a matriz de veículos, temos

Veículos

 

300 m3

 

400 m3

 

800 m3

 

Disponíveis 10 3 2 
Alocados 8 0 1  
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EXEMPLO 1

Iteração 2: Reiniciando o processo, procuramos agrupar P8 á rota, pois 
representa uma economia de 60 unidades de tempo. A matriz que 
representa esta nova rota p0 p8 p9 p10 p0 é dada por:

Dem

 

P0           
200

 

2 P1          
75 2 16 P2         
100

 

2 17 21 P3        
150

 

2 17 20 30 P4       
200

 

2 17 19 25 32 P5      
300

 

2 14 24 22 31 38 P6     
50 2 18 22 23 31 38 46 P7    
700

 

1 15 18 22 29 38 43 52 P8   

         

1 

  

700

 

1 18 19 27 29 37 43 52 60 P9  

          

1 

 

700

 

1 16 21 30 33 38 45 50 56 63 P10
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EXEMPLO 1

Os valores de qi foram também ajustados:
q8* = q9* = q10* = q8+ q9+q10 = 200 +500 = 700
Ajustando a matriz de veículos, temos

O procedimento prossegue até que não seja possível mais consolidações. 
Neste caso, mais 4 consolidações são efetuadas. A matriz final é:

Veículos

 
300 m3

 
400 m3

 
800 m3

 
Disponíveis 10 3 2 
Alocados 7 0 1  
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EXEMPLO 1

Dem

 

P0           
275

 

1 P1          
275

 

1 1 P2         
750

 

1   P3        
750

    

1 P4       
750

     

1 P5      
750

 

1     1 P6     
750

 

1       P7    
750

        

1 P8   
750

         

1 P9  
750

 

1         1 P10
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EXEMPLO 1

Ajustando a matriz de veículos, temos

As rotas finais são:

Veículos

 

300 m3

 

400 m3

 

800 m3

 

Disponíveis 10 3 2 
Alocados 1 0 2  

Volume

 

Rota

 

275 p0 p1 p2 p0 
750 p0 p3 p4 p5 p6 p0 
750 p0  p7  p8 p9 p10 p0  
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APLICACÃO 8

Determinar os roteiros otimizados de uma frota de distribuição 
que atende 6 pontos a partir do depósito D. São fornecidos os 
dados necessários para a resolução do problema no quadro 
abaixo:

Peso Médio 
por entrega 

(ton)
X Y

1 14 40 3
2 10 83 2,7
3 27 60 0,9
4 67 80 1,2
5 80 57 0,8
6 90 93 2,6

Ponto de entrega Coordenadas

(km)
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APLICACÃO 8

Dados:
Capacidade do veículo ......................................... 6 toneladas
Fator de correção de distância em relação 

à distância euclidiana.......................................1,2 km
Tempo do ciclo......................................................18 horas
Tempo médio parada............................................1 hora
Velocidade média..................................................60 km/h
Coordenadas do depósito....................................(0,0)

Fazer a roteirização para o serviço de entregas, 
aplicando o método de Clarke e Wright.
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APLICACÃO 9

Fazer a roteirização para o serviço de entregas, 
aplicando o método de Clarke e Wright para o 
problema da empresa BBM.
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