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RESUMO 

E fato bastante conhecido por todos que o escoamento da produção 
brasileira, o abastecimento das cidades, o transporte de matérias primas, etc, estão cal-cados 
na modalidade rodoviária. Independentemente do mérito da questão modal, sabe-se que o 
Brasil é importador de petróleo, grande consumidor de óleo diesel e que a operação das 
empresas transportadoras está longe de atingir uma condição ótima ou pelo menos boa, em 
termos de eficiência operacional. 

 
Esta situação atinge a todos, direta ou indiretamente, pois implica em 

desperdício de divisas,  aumento no  preço final  dos  produtos, danificação da malha 
rodoviária, etc. É fundamental portanto, entre outras ações, a busca da racionalidade deste 
sistema. 

 
Por outro lado, ao contrário do que ocorre com o transporte rodoviário de 

cargas fracionadas, o de cargas completas tem sido pouco estudado e apenas alguns 
autores, como Powell, Hughes e Sheffi tem investigado e publicado sobre o assunto. Tal 
situação pode ser decorrência, entre outras razões, da maior presença das cargas 
fracionadas no modo rodoviário, em países onde pesquisa-se mais sobre o assunto, como é 
o caso dos Estados Unidos, por exemplo. 

 
Porém, em nações como o Brasil, o transporte de  cargas   completas é 

bastante acentuado o  fato é  que não  se dispõe de eficientes métodos para o planejamento 
e programação destes serviços, por parte dos operadores deste sistema. 

 
O presente trabalho teve como principal  objetivo desenvolver um modelo 

que permita auxiliar no planejamento e na racionalização dos serviços de fretes e na 
programação de frotas, para empresas que operam no transporte rodoviário de cargas 
completas. 

 
Este sistema é constituído por quatro componentes, conforme descritos a 

seguir: 

* sistema de programação periódica da frota e dos serviços de terceiros; 

* sistema de previsão da receita periódica dos serviços de transporte; 
 
* sistema de previsão de custos de operação da frota e referentes aos serviços de terceiros; 



 
* sistema de apoio a decisão sobre fretes e frotas. 

Para construí-lo, em nível de protótipo, foram desenvolvidos algoritmos, 
formulações e heurísticas adequadas. Fez-se ainda o uso de eficientes técnicas de 
roteamento de veículos, minimização de custos em redes viárias (de modo a otimizar o uso 
de caminhões vazios), alocação de veículos e de análises de sensibilidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



ABSTRACT 

It is well known by everyone that the outlet for Brazilian production, the 

furnishing goods for the cities, the transportation of raw materials, etc, greatly depend on a 

highway modality. Without taking into account the merit of the modal question, it is known 

that Brazil imports petrol, that it is a great consumer of diesel oil and that the operations of 

the transporting companies don't reach an optimum condition, or at least, a good 

condition, in terms of operational efficacy. 

This situation affects everyone, direct or indirectly, for it implies the 
depreciation of exchange values, increases the final price of products, harm to the highways, 
etc. Therefore, it is fundamental, among other actions, to seek rationality in this system. 

On the  other  hand,  contrary  to  what  occurs  with  the  highway  transport  of 
less-than-truckloads (LTL), the transport of truckloads (TL) has not been studied greatly and 
only some authors like Powell, Hughes and Sheffi have investigated and made publications 
on the matter. Such as situation may be a result, among other factors, of the greater 
presence of divided loads on the highways, in countries where the matter is well researched, 
as is the case of the United States, for example. 

However, in nations like Brazil, the transport of complete loads is more in 
evidence and there aren't efficient methods for planning and programming these services, by 
the operators of this system. 

The present study has its main objective to develop a pattern that may help in 
the planning and rationalization of the services of freight and in the programming of fleets, 
for the companies that operate in the highway transport of truck loads. 

This system is formed by four components, as follows: 
* a system of periodical programming of fleet and services of others; 

* a system of predicting the periodical revenue from transport services; 

* a system  of predicting  the  operational cost of fleet  and referring to  the services of 

others; 

* a support system for decisions on freights and fleets. 

To build this system, on a prototype level, appropriate algorithms, formulations 

and heuristics were developed. 

Further use was made of efficient techniques for routing of vehicles, mini-

mization of costs in highway networks in order to optimize the use of empty trucks, allocation 

of vehicles and analyses of sensitivity. 
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      CAPÍTULO 1  

      INTRODUÇÃO GERAL                 

 

      

 



1 - INTRODUÇÃO GERAL 

1.1 -   CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A partir da década de 1950, no período de Juscelino Kubitscheck, com o 
estimulo que houve à indústria automobilística, as rodovias passaram a ser, em escala 
cada vez maior, o meio mais utilizado para o transporte de mercadorias e uma das 
principais engrenagens da economia do Brasil. 

A tabela 1.1 revela, com números, este cenário. A repartição modal apre-
sentada é objeto de muita polemica entre técnicos e estudiosos do setor. Alega-se 
que esta predominância do modal rodoviário é anti-econômica, tendo havido um erro 
estratégico ao se investir demais nesta modalidade, em detrimento das outras. 

 

Tabela 1.1 - Estatística da Participação das Modalidades no Transporte de Carga no Brasil. 

ANO COMPOSIÇÃO POR MODALIDADE (% TKU {*}) CARGA TOTAL 
TRANSPORTADA 
(EM 109 TKU {*}) 

RODO- 
VIÁRIO 

FERRO-
VIÁRIO 

HIDRO- 
VIÁRIO 

AERO- 
VIÁRIO 

DUTO- 
VIÁRIO 

1950 38,0 29,2 32,4 0,4 (**) 28,4 

1955 56,6 19,5 23,7 0,2 (**) 47,6 

1960 60,2 18,8 20,8 0,2 (**) 69,7 

1965 68,9 16,8 14,2 0,1 (**) 108,9 

1970 69,6 16,9 12,1 0,1 1,3 178,9 

1975 67,6 19,4 10,5 0,2 2,3 302,8 

1980 59,3 24,5 12,5 0,3 3,4 351,6 

1985 53,6 23,6 18,3 0,3 3,8 425,2 

(*) toneladas quilômetro úteis; 

(**) não disponível entre 1950 e 1965; 
Fontes: 1. GEIPOT - Anuário Estatístico dos Transportes. 

2. DNER - Sinopse do Transporte Rodoviário de Cargas - 1976. 

 

A tabela 1.2 mostra a repartição modal que ocorre em alguns países. A 
observação destes valores pode contribuir na análise sobre o assunto. Verificando-os e 
admitindo que existe uma forte relação entre sistema de transporte e região a ser atendida, 
carga a ser transportada, clima, relevo, etc, conclui-se que é muito difícil, senão impossível, 



extrapolar a repartição modal dos transportes de um país para outro, na busca da 
participação ideal de cada modalidade. Isto significa que não se pode concluir contra a 
repartição do Brasil, com base apenas naquela que se observa em outros países. 

 

Tabela 1.2 - Repartição Modal em Alguns Países 

PAÍS MODO (% TKU) 

RODOVIÁRIO FERROVIÁRIO HIDROVIÁRIO DUTOVIÁRIO 

França 44 38 07 10 

E.U.A. 22 37 16 24 

Reino Unido 83 10 04 --- 

Bélgica 52 25 23 --- 

Itália 71 26 --- 03 

Fonte: MELLO, J.C. - Transportes e Desenvolvimento Econômico, 1984 

Todavia é consensual no Brasil, que há muito por fazer. Deve-se investir em 
todas as modalidades de transporte, procurando melhor aproveitar o potencial de cada uma. 
Os atuais sistemas tem dimensões reduzidas, havendo necessidade de ampliá-los. Em relação 
ao ferroviário, o sistema existente apresenta ainda o agravante de ser obsoleto em boa 
parte de sua extensão, tendo sido projetado com base numa concepção antiga, em termos 
de veículos, traçados, técnicas construtivas, etc. Quanto ao setor rodoviário, apesar de ser o 
principal modal do País e ter recebido boa parte dos investimentos alocados nos últimos 
anos, o mesmo também carece e muito de recursos. A tabela 1.3 mostra as características e 
dimensões da rede rodoviária em alguns países. 

 

 

 

 

 

 



Tabela 1.3 - Rede Rodoviária em Alguns Países 

PAÍS EXTENSÃO  

RODOVIÁRIA 

TOTAL (ET) 

EM (Km) (*) 

EXTENSÃO 

PAVIMENTADA 

(EP) EM 

(Km) (*) 

(EP) / (ET) 

(%) 

(EP) / 

SUPERFÍCIE 
TOTAL 

(M/Km2) 

Brasil 1.445.849 129.349 09 15 

Argentina 212.305 56.049 26 20 

México 214.073 43.564 20 22 

E.U.A. 6.242.340 5.269.150 84 56 

França 804.500 741.500 92 1.346 

Espanha 318.548 178.387 56 353 

(*) Fonte: Anuário Estatístico dos Transportes - GEIPOT - 1986 

A tabela 1.4 apresentada a seguir, revela que, pelo menos em nível 
federal, os recursos aplicados em transportes, no período considerado, não foram 
demasiadamente concentrados na modalidade rodoviária. 

 

Tabela 1.4 - Distribuição Percentual dos Recursos Aplicados em Transportes, por Enti-tidades 

Públicas Federais. 

MODO DE 
TRANSPORTE 

PERCENTUAL 

1981 1982 1983 1984 1985 
Aeroviário 06 11 10 16 18 
Dutoviário 02 03 02 01 01 
Ferroviário 33 27 32 30 28 
Hidroviário 32 35 34 31 33 
Rodoviário 27 24 22 22 20 

Fonte de dados brutos: Anuário Estatístico dos Transportes - GEIPOT - 1986 

Sabe-se também que, além da malha rodoviária pavimentada brasileira 
ser ainda muito reduzida, boa parte dos seus segmentos apresentam-se em condições 
precárias de conservação. Portanto, há muito que se investir nesta modalidade e, 
além da rede viária, os aspectos operacionais do sistema são também fundamentais. 
Tais aspectos, como programação de frotas e o planejamento dos serviços de fretes para 
o transporte de cargas, devem ser tratados com critérios de máxima eficiência e 
racionalidade. 



1.2 - OBJETIVO DO TRABALHO 

Este trabalho tem como principal objetivo desenvolver um sistema que possa 

atuar como uma ferramenta de apoio a decisão junto as atividades de planejamento dos 

serviços de fretes e na programação de frotas, para empresas que operam no transporte 

rodoviário de cargas completas. Tal sistema doravante é chamado FRETES&FROTAS. 

O termo "carga completa" é empregado em [005] e seu significado é 
apresentado adiante, no item 1.4. 

O FRETES&FROTAS é constituído por quatro componentes, conforme 
descritos a seguir: 

* sistema de programação periódica da frota e dos serviços de terceiros; 
* sistema de previsão de receita periódica dos serviço de transporte; 
* sistema de previsão dos custos de operação da frota e dos serviços dos terceiros; 
* sistema de apoio a decisão sobre fretes e frotas. 

As denominações dos mesmos indicam, sinteticamente, suas respectivas 
funções, bem como dão uma noção das possibilidades de uso do sistema como um todo. 
Uma apresentação detalhada do FRETES&FROTAS    é feita no Capítulo 3. 

Além da tarefa de projetar uma ferramenta que possa auxiliar nas complexas 
tarefas que envolvem o planejamento de fretes e a programação de frotas, o presente 
trabalho tem também o propósito de contribuir com o desenvolvimento desta área de 
conhecimento. Procura-se ainda ressaltar a possibilidade de realização de novos estudos e 
trabalhos sobre o assunto. Estes poderão envolver, além dos os itens aqui abordados, 
aspectos referentes a cargas de outra natureza, renovação de frotas, manutenção, controle, 
tripulação, etc. Tais itens também são de grande valor para a boa administração de uma 
frota e poderão integrar um sistema como o FRETES&FROTAS. 

 

1.3 - IMPORTÂNCIA 

A importância deste trabalho pode ser avaliada sob diferentes aspectos, 

conforme descritos a seguir. 

1.3.1 - Para a Economia 

Segundo J. C. Mello, [067], em qualquer tempo, o processo de 

desenvolvimento econômico das nações esteve associado à boa utilização dos fatores de 

produção. O adequado gerenciamento de fatores como o trabalho, capital, recursos naturais e 



tecnologia é indispensável. Entretanto, antes deles, um outro elemento é vital para este 

processo de desenvolvimento. Trata-se da disponibilidade de um bom sistema de transporte, 

que permite reunir tais fatores e integrar centros produtores e consumidores. 

À medida em que o mundo vai se industrializando, a competência vai se 
tornando fundamental para a sobrevivência dentro do processo produtivo e a especialização 
das atividades vem a tona. Esta especialização, que traz o aperfeiçoamento, ajuda a ampliar 
os excedentes de produção e causa a dependência entre as regiões, em relação ao consumo 
de cada uma delas. 

Nesse cenário, mais uma vez aparece o sistema de transportes como 
elemento capaz de permitir a evolução desta tendência do setor produtivo, que muitos 
benefícios traz a sociedade. 

Ainda segundo Mello [067], "pode-se afirmar, com segurança, que não haverá, 
jamais, país desenvolvido economicamente ou socialmente, com sistema de movimentação de 
pessoas e de cargas deficiente. Existe uma forte correlação entre produto interno bruto e 
qualidade dos transportes. É óbvio que as nações ricas são aquelas que possuem melhores 
sistemas de transportes e as pobres, evidentemente, são as que possuem sistemas de transporte 
em condições precárias". 

Logicamente, há um custo a ser pago por tal sistema. Este envolve 
planejamento, projeto, construção, operação e manutenção do mesmo. De todos, em um 
sistema economicamente viável, o custo operacional é o maior, sobrepondo-se inclusive à 
soma dos demais. 

Para o transporte rodoviário de cargas no Brasil, a situação não é diferente e 
somente em consumo de óleo diesel na operação dos veículos, gastou-se, em 1982, 
descontando-se o transporte urbano de cargas, a quantia de 7,025 bilhões de litros [004]. 
Sabe-se ainda que, segundo o Balanço Energético Nacional, do Ministério das Minas e 
Energia - 1982, o grande consumidor do óleo diesel no Brasil é o transporte rodoviário, com 
90,5% do total. Considerando-se que aproximadamente 80% deste consumo [004] provém do 
transporte rodoviário de cargas e que no processo de refino do petróleo, a participação do 
óleo diesel é de aproximadamente 30% [067], pode-se estimar que o transporte rodoviário de 
cargas (descontando-se o urbano) é responsável pelo consumo de aproximadamente 22% do 
petróleo brasileiro. Isto é mais do que consome o transporte urbano de passageiros 
(automóveis e ônibus), que gastou 14,9% do total de petróleo [067]. Dado que o Brasil é 
importador de aproximadamente 40% do petróleo que consome, o que onera em muito o 
seu balanço de pagamentos, pode-se afirmar que a racionalização da operação do transporte 
rodoviário de cargas é fundamental para a sua economia. 

 



1.3.2 - Para os Operadores do Sistema 

Destaca-se aqui, a importância do presente trabalho para os operadores do 

sistema de transporte rodoviário de cargas. Conforme já foi citado no item anterior, o 

principal componente de custo deste sistema, é o operacional. Para se ter uma idéia do seu 

valor anual no Brasil, fêz-se uma estimativa do mesmo junto as Tabelas 1.5a e 1.5b. 

Tendo em vista que neste País, o mercado de fretes rodoviários tem a grande 
virtude de ser fortemente concorrencial, a eficiência dos operadores, o planejamento dos 
serviços e a programação de frotas são questões de sobrevivência para os transportadores. 

Nas Tabelas 1.5a e 1.5b, mostra-se um desperdício anual, em 1982, estimado 
em 8.01 bilhões de dólares, oriundos de custos operacionais de veículos rodando vazios. Este 
valor corresponde a 35,82% do que se gasta para o transporte efetivo de mercadorias. Não 
resta dúvidas que este índice é muito elevado e somente a melhoria operacional do sistema 
poderá reduzi-lo. 

 

Tabela 1.5a - Estimativa do Custo Operacional Total do Transporte Rodoviário de Cargas no 

Brasil, em 1982 

CAMINHÃO FROTAS EM 

CIRCULAÇÃO(1) 

(%) DE USO 
NÃO 

URBANO 

QUILOME- 

TRAGEM 

MÉDIA 

ANUAL 

COM 
CARGA(1) 

QUILOME- 

TRAGEM 

MÉDIA 

ANUAL  

VAZIO(1) 

CUSTO OPERACIONAL 

POR VEÍCULO, POR 
Km(2) 

(CR$ MAIO/90) 

COM 

CARGA 

VAZIO 

Leve 179.089 43 21.562 11.622 25,01 21,79 

Médio 318.555 40 19.394 13.263 43,00 37,47 

Semi- 

Pesado 

261.061 78 46.009 21.381 56,27 40,60 

Pesado 66.564 88 56.791 26.581 140,06 95,76 

Total 825.269 --- --- --- --- --- 

Fonte: (1) - Estudo sobre o Transporte   Rodoviário de   Cargas - Relatório Final – 
GEIPOT -1984, referente ao ano de 1982. 

(2) - III Programa de Rodovias Alimentadoras - DER / SC, 1990. Os valores 
unitários representam os custos os custos operacionais, por Km, para 
rodovias ideais, acrescidos de fatores virtuais médios para rodovias 
pavimentadas, em condição regular de conservação, numa da região 
ondulada. Tais fatores foram obtidos junto ao sistema de cadastro 



rodoviário do DER/SC. 

Tabela 1.5b - Estimativa do Custo Operacional Total do Transporte Rodoviário de Cargas no 

Brasil, em 1982 

CAMINHÃO 

CUSTO OPERACIONAL ANUAL (EM BILHÕES) 
COM CARGA 

(Cr$ MAIO/90) 

VAZIO 

(Cr$ MAIO/90) 

TOTAL 

Cr$ MAIO/90 US$ (1) 

Leve 41,53 19,50 61,03 1,20 

Médio 106,26 63,32 169,59 3,33 

Semi-Pesado 527,18 176,76 703,94 13,80 

Pesado 465,92 149,10 615,02 12,06 

Total 1.140,89 408,69 1.549 30,38 

(1) A cotação do dólar comercial em 15/05/90 era igual a CrS 51,00 

Considerando-se a possibilidade de uso de ferramentas computacionais 
capazes de racionalizar as atividades das transportadoras, pode-se dizer que, dada a 
concorrência existente, aquelas que não as utilizarem correrão sérios riscos de desaparecer 
do 

sistema. 
Uma das conclusões do 13° Congresso Brasileiro dos Transportadores 

Rodoviários de Carga - 1992, segundo a Associação Nacional dos Transportadores de Cargas - 
NTC [087] - número 82 - é de que a acirrada competição existente neste mercado poderá 
ser ainda ampliada, em função da futura entrada de concorrentes estrangeiros, advindos da 
implantação do MERCOSUL e da provável revogação da Lei 6.813, de 1980, que limita em 
20% a participação de capitais estrangeiros em empresas de transporte. 

Para a NTC, só há um caminho para os transportadores superarem a crise e 
assegurarem condições de enfrentar qualquer concorrência: "a competência gerencial 
adquirida através da profissionalização empresarial e da racionalização e modernização dos 
métodos de trabalho, com destaque ao uso intensivo de informática." 

O FRETES&FROTAS vem de encontro a estas necessidades de eficiência do 
sistema. Dada a complexidade dos problemas que envolvem o planejamento de fretes e a 
programação de frotas, espera-se que, através do presente modelo, haja uma efetiva 
contribuição para a melhoria operacional e redução de custos para os transportadores. 

 

1.3.3   - Para a Sociedade 

O presente item trata da relação entre o tema em estudo e os consumidores 

em geral. Levando-se em conta que o transporte se faz necessário para conectar a produção 



e o consumo, o custo deste serviço, ou seja o custo operacional dos veículos, será um 

componente do preço final dos produtos. Em outras palavras, quem paga o referido custo é o 

comprador da mercadoria. 

Considerando-se uma melhoria operacional no sistema e que o mercado de 
fretes tem concorrência, esta refletirá na redução dos custos de transporte e, 
conseqüentemente. no preço final dos produtos. Sabe-se que, normalmente, o componente 
transporte é  bastante significativo no preço dos produtos e uma redução em tais custos 
beneficia não só o consumidor, mas também o produtor que com isto ganha novos 
mercados e amplia suas vendas. 

Conforme já citado, o FRETES&FROTAS é uma ferramenta de apoio 
operacional que busca ampliar a eficiência das transportadoras em relação aos serviços de 
fretes. Se tais empresas adotarem um instrumento como este, certamente trarão economias e 
ganhos ao setor. 

 

1.3.4 - Para a Área de Conhecimento 

Em relação a este assunto, haverá uma discussão mais detalhada no Capítulo 2. 

Entretanto, pode-se adiantar que, com raras exceções, como em [028], [052], [079], o tema é 

muito pouco abordado. Foi feita uma vasta pesquisa na literatura e a bibliografia deste 

trabalho destaca diversas publicações de interesse. Porém, ressalta-se que boa parte dos 

artigos existentes estão mais voltados para a resolução de problemas logísticos dos produtores 

e a presente pesquisa, trata de problemas de planejamento dos serviços e programação de 

frotas dos transportadores. 

Quanto a sistemas computacionais, na prática existem alguns "softwares" sobre 
o assunto, conforme descrição apresentada no Capítulo 2. Entretanto, tais programas são 
mais voltados ao controle e administração de frotas. Envolvem dados obtidos através de 
planilhas preenchidas em campo e visam normalmente registrar o histórico dos veículos para 
controle, manutenção, pneus, etc. Há outros programas, como o Trucks por exemplo, voltados 
ao roteamento de veículos. Todavia, tratam de questões de coleta e distribuição (tipo um 
depósito e "n" pontos de entrega), utilizando-se de algoritmos do tipo "Clark-Wright", etc, e 
não são adequados para resolver os problemas em estudo. 

Com base na pesquisa efetuada, entende-se que o presente trabalho é 
inovador e traz contribuições sobre o assunto. 

 

 



1.4 - LIMITAÇÕES 

O FRETES&FROTAS prevê a operação, por parte das transportadoras, no 

setor de cargas completas. 

Este termo é empregado pelo "Novo Manual do Sistema Tarifário de 
Transporte Rodoviário de Cargas", da NTC [005], que apresenta a seguinte classificação de 
tarifas em função do tipo de serviço a ser realizado: 
 
A – Tarifas de Distribuição (Cargas Fracionadas) 

A.1 - Tarifa Expressa (Itinerante): Aplicável a despachos de carga fracionada com 
qualquer prazo, distribuição capilar no interior de pelo menos um Estado e com 
prazo de entrega pré-estabelecido; 

A.2 - Tarifa Urgente (Encomenda): Aplicável a despachos de cargas fracionadas com 
prazo de entrega pré-estabelecido; 

A3 - Tarifa Comum: Aplicável a transporte de despachos de 1 até 4000 quilos, porém 
não sujeitos a limitação de horários ou prazos; 

A.4 - Tarifa de Carga Industrial: Aplicável a despachos com mais de 4000 quilos e não 
sujeitos a limitações de horários ou prazos de transporte. 

B - Tarifas Ponto-a-Ponto (Cargas Completas) 
B.l - Tarifa de Carga Fechada - Afretamento: Aplicável a embarques de carga industrial 

com pagamento total de capacidade nominal de carga do veículo transportador; 

B.2 - Lotação: Aplicável a embarques que utilizem permanentemente a lotação de um 
ou mais veículos; 

B.3 - Grandes Massas: Aplicável ao transporte de embarques de grandes massas, tais 
como: safras, material de construção, maquinários, etc. 

C - Tarifas de Especialidades:  

Aplicável a serviços não enquadrados nos itens anteriores e que exijam veículos dotados 

de carroceria especial, e/ou de meios especiais de operação, movimentação ou proteção, 

ou ainda veículos convencionais porém sujeitos a regimes especiais de horários, prazos e 

exigências de serviços complementares. Exemplo: produtos perecíveis sob temperaturas 



controladas, containers, mudanças, veículos, líquidos, bebidas, produtos siderúrgicos, 

etc. 

 

D - Tarifas por Produto:  

A finalidade da tarifa por produto é permitir ao embarcador, receber uma tarifa já 
corrigida de todos os acréscimos e decréscimos exigidos pelo seu produto, tais como 
cubagem, fracionamento, embalagem, etc. 

Como pode-se notar, as cargas completas são transportadas ponto-a-ponto, 
enquanto as fracionadas exigem operações de coleta e distribuição. 

O presente projeto não prevê a operação com cargas fracionadas, constituindo-
se esta em uma das limitações do mesmo. Porém, os deslocamentos de longa distância entre 
terminais que operam com cargas fracionadas, podem também ser analisados através do 
presente modelo, quando houver demanda suficiente para embarque/desembarque completos 
nos respectivos terminais de origem/destino. 

Sabe-se ainda que diversas operações envolvem as atividades de uma empresa 
transportadora, tais como controle, manutenção, tripulação, renovação da frota, acidentes, 
multas, finanças, etc. Este sistema limita-se ao uso no planejamento de fretes, incluindo-se a 
seleção e o estudo de preços para os mesmos, a programação da frota necessária, além da 
análise da necessidade e conveniência da contratação de serviços de terceiros para auxiliar nos 
atendimentos. 

Tais limitações são necessárias, uma vez que não se pode, dentro do âmbito do 
presente trabalho, criar um sistema capaz de envolver todas as atividades pertinentes à 
operação de uma transportadora. Dada a necessidade de limitações, projetou-se um sistema 
voltado para atividades consideradas como bastante relevantes e muito carentes, em termos 
de literatura técnica e   de sistemas computacionais. 

Com a conclusão deste trabalho, sugere-se que o projeto desenvolvido seja 
ampliado, de modo a integrá-lo com outras atividades pertinentes a uma empresa de transporte. 

 

1.5 - ESTRUTURA DO TRABALHO 

O presente trabalho está dividido em sete capítulos, conforme descritos a 

seguir. 

No Capítulo 1 tem-se uma introdução geral sobre o assunto, os objetivos do 
trabalho, sua importância e suas limitações.      

No Capítulo 2 faz-se uma descrição dos problemas abordados, como eles 



vem sendo tratados junto a literatura científica e junto aos operadores do transporte 
rodoviário de cargas. 

No Capítulo 3, o sistema é apresentado através de um fluxograma e da 
descrição das funções de cada elemento que o compõe. 

No Capítulo 4 é descrita a metodologia utilizada para o desenvolvimento do 
FRETES&FROTAS. Ela é feita para cada componente do sistema. Neste Capítulo é feito 
ainda o enquadramento do FRETES&FROTAS no contexto teórico e prático do transporte 
rodoviário de cargas. 

No Capítulo 5 tem-se uma aplicação prática do sistema desenvolvido, a qual 
ajuda na compreensão do mesmo e demonstra a sua aplicabilidade. 

No Capítulo 6 apresenta-se as conclusões referentes ao estudo realizado, 
bem como são feitas sugestões visando a continuidade e o aprofundamento das 
investigações sobre o assunto. 

Por fim, no Capítulo 7, descreve-se o material bibliográfico utilizado para a 
execução deste trabalho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

      CAPÍTULO 2  

       CONHECIMENTO DO  

PROBLEMA                 

      

 

 
 



2 - CONHECIMENTO DO PROBLEMA 

2.1 - INTRODUÇÃO 

Conforme já citado, dentre os custos de um sistema de transporte, 

normalmente o operacional é maior. No caso do transporte rodoviário de cargas, a situação 

não é diferente e tal custo corresponde ao somatório dos dispêndios que envolvem as 

operações com caminhões. As transportadoras, por sua vez, proprietárias de pequenas ou 

grandes frotas (há empresas com 2 ou 3 caminhões e outras com até 1600) convivem com 

questões do tipo: 

* O serviço (X), a um preço (Y), interessa para a empresa? 

* Qual o preço que pode ser cobrado por um determinado serviço? 
* Qual a programação mais econômica para   os veículos? 
* Qual a previsão dos custos operacionais? 
* Qual a previsão da receita? 
* Qual a frota mais adequada para uma empresa, dado o tipo de serviço que ela atende? 
* Qual o custo dos veículos parados? 
* Qual   a  quilometragem  que   será percorrida com   os caminhões vazios  no período 

(P), dada uma demanda de serviços? 

Estas e outras indagações de grande interesse para a administração 

de uma empresa, são de   difícil resolução. 

 

2.2 - APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA 

O problema básico em estudo envolve a obtenção de respostas para questões 

tais como as apresentadas no item anterior. Para uma frota de 2 ou 3 veículos, pode-se 

respondê-las com base em cálculos empíricos, num pequeno espaço de tempo. Porém, a 

situação fica bastante diferente quando se tem uma demanda grande por serviços e uma frota 

de 20, 50, 100, 200 ou 1.000 veículos. 

                 Nestas condições, é praticamente impossível resolver o problema 
empiricamente, com certa rapidez, a um grau adequado de eficiência. 
 
Como exemplo, pode-se descrever a seguinte situação: 
 
* Uma empresa deve analisar   seus   serviços   de transporte e programar sua frota, para o 

período   de uma   semana, dispondo   das   informações apresentadas a seguir: 





Tabela 2.1 - Cadastro da Frota e Equipamentos Disponíveis

 
Nº DE 

ORDEM 

CAMINHÃO CARROCERIA CUSTO 

OPERACIONAL 

LOCALIZAÇÃO 

CIDADE 

TIPO MARCA MODELO ANO DE 

FABRIC. 

TIPO CAPACIDADE FIXO 

U.M/SEM 

VARIÁVEL 

U.M/Km TON M3 

01 Médio A A1 1985 Granel 
de Alumín. 5,0 -- 270.000 60 P1 

02 Médio A A2 1988 Granel 
de Alumín. 7,0 -- 300.000 90 P1 

03 Médio B B1 1992 Ganel 
de 

Madeira  

5,0 -- 280.000 80 P4 

04 Pesado A A3 1990 Ganel 
de 

Madeira 

14,0 -- 450.000 130 P2 

05 Pesado B B2 1991 Ganel 
de 

Madeira 

12,0 -- 500.000 150 P5 

06 Pesado A A3 1982 Ganel 
de 

Madeira 

14,0 -- 550.000 180 P4 

07 Semi- 

Reboq. 

D D1 1983 Ganel 
de 

Madeira 

20,0 -- 1.000.000 300 P3 

08 Semi- 

Reboq. 

D D2 1983 Ganel 
de 

Madeira 

25,0 -- 840.000 180 P2 

09 Semi- 

Reboq. 

D D3 1985 Ganel 
de 

Madeira 

30,0 -- 900.000 250 P2 

10 Semi- 

Reboq. 

D D1 1988 Granel 
de Alumín. 20,0 -- 800.000 200 P3 

OBS: U.M. = Unidades Monetárias 



FIGURA 2.1 -  REDE RODOVIÁRIA EM QUE A 
TRANSPORTADORA OPERA 
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Tabela 2.2 - Serviços Regulares Previstos para o Período de 10/05/94 à 15/05/94 

Nº DE 

ORDEM 

TIPO 

DE  

SERVIÇO 

ORIGEM 
DESTI- 

NO 

CARGA CARRO-
CERIA 

EXIGI-
DA 

PREÇO (U.M.) 

(1) 

TIPO QUAN- 

TIDADE 

(TON/ 

SEM) 

VOLUME 

(M3) 

TON. 

km 

TOTAL 

01 Contrato 
1 

P8 P4 Arroz 

 

60 --- Granel 120 --- 

02 Contrato 
1 

P2 P3 Arroz 80 --- Granel 120 --- 

03 Contrato 
2 

P6 P1 Soja 40 --- Granel 150 --- 

04 Contrato 
1 

P2 P5 Arroz 30 --- Granel 120 --- 

05 Contrato 
2 

P5 P2 Soja 100 --- Granel 150 --- 

06 Contrato 
3 

P3 P7 Milho 70 --- Granel 180 --- 

OBS:     (1): U.M. = Unidades Monetárias. 
 

Tabela 2.3 - Serviços Esporádicos Previstos para o Período de 10/05/94 à 15/05/94 

Nº DE 

ORDEM 

TIPO DE  

SERVIÇO 

ORIGEM 

DESTI- 

NO 

CARGA CAR- 

ROC. 

EXIGI- 

DA 

PREÇO (UM) 

TIPO QUANT 

(TON) 

VOLUME 

(M3) 

TON. 

km 

TOTAL 

01 Esporádico  P4 P1 Milho 50 --- Granel 160 --- 

02 Esporádico  P3 P6 Milho 50 --- Granel 150 --- 

03 Esporádico  P1 P6 Arroz 60 --- Granel 140 --- 

04 Esporádico  P5 P2 Soja 40 --- Granel 90 --- 

 

. 
  



Tabela 2.4 - Cadastro de Carreteiros (Autônonos) Disponíveis 

Nº DE 

ORDEM 

NOME FONE END. VEÍCULO CARROCERIA PREÇO 

TIPO MARCA MODE- 

LO 

TIPO CAPACIDADE UM/ 

TON.km 

UM/ 

M3 

km 

TON M3 

1 A.S.S --- --- Médio A A1 Granel 

de Mad. 

6 --- 120 --- 

2 C.J.M --- --- Médio B B1 Granel 

de Mad. 

5 --- 110 --- 

3 Z.B.I --- --- Pesado A A2 Granel 

de Mad. 

15 --- 110 --- 

5 P.B --- --- Pesado B B2 Granel 

de Mad. 

16 --- 130 --- 

6 L.P.V --- --- Reboq. C C1 Granel 

de Mad. 

28 --- 120 --- 

 
Tabela 2.5 - Cadastro de Locadoras de Veículos 

Nº  

DE 

ORDEM 

EM- 

PRESA 

FONE END. VEÍCULO CARROCERIA QUANT 

VEÍC. 

PREÇO 

TIPO MARC MOD. ANO 

FAB 

TIPO CAPACIDADE FIXO 

UM/ 

SEM 
X 

MIL 

VARI. 

UM/ 

KM 
TON M3 

01 OEL --- --- Médio A A1 88 Gran. 

Mad. 

10 --- 2 400 120 

02 CKD --- --- Pes. B B1 92 Gran. 

Mad. 

16 --- 3 700 230 

03 ALC --- --- Sem. 

Reb. 

C C1 84 Gran. 

Mad. 

26 --- 2 1.000 280 

04 ALC   Sem. 

Reb. 

C C2 89 Gran. 

Mad. 

30 --- 4 1.200 350 

Dado este conjunto de informações, a questão básica a ser respondida é a 
seguinte: qual o conjunto de serviços de transporte e a respectiva programação da frota que 
maximizam o lucro da transportadora, na semana em estudo? 

       A resolução de um problema dessa natureza, numa condição ótima ou próxima 
dela, envolve a disponibilidade de equipamentos computacionais e de um bom sistema capaz 
de tratar todos esses dados. 
     Entretanto, apesar da importância do assunto e da disponibilidade de 
equipamentos junto às empresas, não se dispõe de um sistema que possa responder 
adequadamente as questões apresentadas e resolver o problema em pauta. O que se tem 



como disponível, em termos de "softwares", são programas para controle de estoques, 
administração de frotas ou roteamento de cargas fracionadas, a partir de um ou mais 
depósitos. Em nível de literatura técnica e científica, há uma boa quantidade de trabalhos 
importantes e recentes sobre estocagem e transporte de cargas, no que diz respeito à 
logística. A questão da maximização do lucro de uma transportadora de cargas completas, 
considerando-se a seleção de fretes e programação de frotas, não vem sendo devidamente 
tratada. Esta área de conhecimento carece e muito de estudos e pesquisas, principalmente no 
Brasil, onde até grande safras são escoadas pela modalidade rodoviária. Já nos Estados Unidos 
da América, por exemplo, no modo rodoviário, o problema de carga fracionada (LTL) é bem 
mais frequente, sendo dada maior atenção a ele. 
                          Dentro deste contexto, não se tem, nem na literatura, nem na prática, um 
sistema integrado capaz de ordenar um conjunto de procedimentos e servir de apoio     
às decisões de uma empresa,de modo a auxiliá-la na definição da melhor solução para 
os problemas em estudo. 

  Dado que questões desta natureza atualmente são resolvidas empiricamente, 
projetou-se o sistema FRETES&FROTAS. Ele é capaz de dar informações à administração da 
empresa e a ajudar em suas tomadas de decisão sobre o assunto. Recomenda um elenco 
selecionado de fretes e uma programação da frota, considerando o objetivo de 
maximização de lucro. Possibilita ainda alterações e simulações nos dados de entrada, de 
forma a permitir que a transportadora considere também outros critérios, como negociação de 
preço, preferência por determinados clientes, etc. 
 
2.3 - REVISÃO DA LITERATURA 

2.3.1 - Considerações Iniciais 

Descreve-se neste item, com base em destacados autores internacionais, a 

situação do transporte de cargas em termos de estudos e pesquisas. A abordagem está 

voltada para a modalidade rodoviária e envolve especificamente questões 

relacionadas com modelagem, programação de frotas, uso de sistemas de análise, as 

quais estão direta-mente interligadas com o tema do presente trabalho. 

 

2.3.2 - Uma Visão Geral Segundo Alguns Autores 

2.3.2.1 - M. L. Manheim 

Marvin L. Manheim [064] comenta que há, de fato, um promissor 

caminho de pesquisas na área de desenvolvimento de ferramentas analíticas para 



transportes, referindo-se ao desenvolvimento de "sistemas computacionais de apoio 

para a resolução de problemas" e de abordagens de problemas do tipo "análise 

responsiva". Ressalta ainda a importância de melhorar o funcionamento das empresas 

de transporte de cargas e de passageiros, bem como das atividades de logística nas 

indústrias. 

Ainda em relação aos sistemas computacionais de apoio à resolução de 
pro-blemas, Manheim, numa análise de como projetá-los, enfatiza que eles devem 
funcionar de modo a auxiliar os profissionais e não substituí-los. Quanto a análise 
responsiva, des-creve a necessidade de se desenvolver conjuntos inter-relacionados de 
ferramentas, técni-cas e modelos, que podem ser usados de modo integrado na 
resolução de algum problema e que coletivamente ofereçam um largo espectro de 
escolha com respeito a custo, facili-dade de uso, nível de detalhes, exatidão, etc. 

Manheim ressalta também que este é um novo estilo de análise e de 
resolução de problemas que está surgindo na área de transportes. Há a necessidade 
de se fazer pesquisas e desenvolver tais ferramentas, sendo importante a absorção das 
mesmas por parte das empresas e organizações do setor, no intuito de melhorar sua 
eficiência. 
 

2.3.2.2 - J. L. Schofer e D. E. Boyce 

Joseph L. Schofer e David E. Boyce [094] comentam que a indústria de 

transportes contribui com mais de 20% do produto interno bruto dos EUA e que a 

eficiência no gerenciamento das operações com as frotas de veículos pode 

determinar a grande competitividade das empresas engajadas em transportes, 

fabricação e distribuição. O sucesso econômico destas empresas, por sua vez, influencia 

os preços que a população paga por mercadorias e serviços, a disponibilidade dos 

mesmos e a existência de trabalhos e empregos junto às comunidades. 

 

2.3.2.3  - E. Morlok 

Edward Morlok et ali [069] identificam dois tópicos de pesquisa, como 

capazes de promover substanciais avanços no estado-da-arte do tema, bem como de 

provocar grandes impactos junto aos sistemas de transportes. São eles: redefinição de 

sistemas de transporte de cargas e desenvolvimento de avançados sistemas de 

controle e orientação de veículos. 

Em relação ao primeiro tópico, é destacada a oportunidade do 



desenvolvimento de técnicas de avaliação e definição de métodos relacionados à 
análise e processamento de dados, projetos integrados de controle e operação de 
veículos e equipamentos, controle de sistemas complexos e estruturas de organização e 
gerenciamento de empresas envolvidas com o setor. Quanto ao desenvolvimento de 
sistemas de controle e orientação de veículos, destaca, entre outros, o estudo de 
métodos e técnicas para a orientação das rotas dos veículos. Como oportunidades 
especificas de pesquisa, ressalta temas como o dimensionamento de frota de veículos, a 
interrelação entre tecnologia e estrutura organizacional das empresas, roteamento e 
despachos em sistemas de transporte de cargas e distribuição de veículos vazios. 

 

2.3.2.4  - M. A. Turnquist 

Mark A. Turnquist [114] cita que as principais publicações que abordam a 

oferta de serviços de transportes, dividem-na em três áreas ou categorias: provisão de 

capacidade, programação de veículos e controle de veículos. 

O tópico provisão de capacidade trata do comprometimento de recursos a 
médio e longo prazos, para a operação de sistemas de transporte. Como principais temas para 
pesquisa pode-se citar o planejamento da capacidade de terminais e demais componentes do 
sistema, localização de equipamentos e dimensionamento de frotas. Dentro deste tópico, 
teve especial atenção nos últimos anos o tema sistema viário, notadamente as rodovias, 
estudando-se sua capacidade, manutenção, reabilitação, etc. Entretanto, para os próximos 
anos, espera-se uma alteração nestas prioridades. 

A questão das rodovias passará a não ser tão importante, em nível de pesquisa e 
esta deverá se dirigir, principalmente, para a capacidade de aeroportos, localização e 
dimensionamento de equipamentos no transporte rodoviário de cargas, e dimensionamento de 
frotas. 

A aquisição de frotas representa enormes investimentos em qualquer 
modalidade de transporte e é feita em boa parte dos casos, de modo ineficiente. Encontrar a 
frota apropriada representa uma crucial decisão para as empresas de transporte rodoviário, 
aéreo, etc. A realização de pesquisas nesta área consumiria recursos relativamente pequenos e 
traria enormes benefícios para o setor. 

Considerando ainda o problema de dimensionamento de frotas associado 
com os problemas de roteirização e programação de frotas, foi apresentada em [114] uma 
classificação básica utilizando três fatores: o tipo de tráfego oferecido, o tamanho da carga em 
relação ao tamanho do veículo e análise estocástica versus determinística. 

Quanto ao tipo de tráfego oferecido, este pode ser classificado em: um-para-



um (onde tem-se uma origem e um destino), um-para-muitos (onde tem-se uma origem e 
diversos destinos, incluindo-se aí o clássico problema de rotas de veículos para cargas 
fracionadas, no qual estes são despachados de um depósito para servir a diversos clientes) e o 
caso muitos-para-muitos (onde há diversas origens e destinos). Tais situações são encontradas 
em serviços rodoviários de cargas, transporte ferroviário, aéreo, etc. 

Em relação ao tamanho da carga, há o caso das cargas completas, onde elas são 
capazes de preencher os veículos, e as cargas fracionadas, as quais são apenas parte ou 
fração do total das cargas e isoladas não preenchem os veículos. 

Para o tratamento estocástico do problema de dimensionamento de frotas, 
este pode incluir demanda, disponibilidade de veículos e tempo de viagem. 

Em [113], Turnquist e Jordan apresentam a seguinte tabela para representar tal 

classificação: 

 

Tabela 2.6 - Classificação de Modelos Relacionados com o Dimensionamento de Frotas 

TAMANHO DA 

CARGA 

PADRÃO DE TRÁFEGO 

UM PARA UM UM PARA MUITOS 
MUITOS PARA 

MUITOS 

Completa (TL) 
Modelos Envolvendo  

Filas e Ciclos Veiculares 

Modelos de Alocação  

de Frotas 
(*) 

Fracionada  (LTL) 

Modelos de  

Despacho ou  

Remessa 

Modelos de  

Roteirização de  

Veículos (Clássicos) 

Modelos Envolvendo 

Operações Programadas 

(Linhas Aéreas e 

Sistemas de Transporte  

de Massa) 

 

(*) - Em relação a este item, o autor coloca que, para o caso de movimentos programados e 

determinísticos, existem alguns métodos desenvolvidos para linhas aéreas. Para 

movimentos não-regulares, tem-se aí mais um problema a ser estudado, havendo 

também um considerável interesse em seus resultados. 

Cabe ainda salientar que esta classificação é amplamente e explicitamente 
utilizada por diversos autores em seus trabalhos, tais como, Daganzo, Assad, Golden, 
Powell, etc. Na prática, tal classificação é ainda extrapolada em função de diversos fatores, 
como: frota homogênea ou heterogênea, demanda determinística ou estocástica, com 
operações entre cidades ou dentro de uma cidade, operações de entrega e/ou coleta, etc. 

Com base em publicações como [011], [013], [02S], [032], [046], [047] e [091], 



entre outras, constata-se que a variedade dos problemas em estudo nesta área é enorme, 
sendo que cada categoria tem peculiaridades, que impedem seu uso indiscriminado em outras 
famílias de problemas. 

 

2.3.3 - Programação de Frotas 

2.3.3.1 - A Identificação dos Problemas 

Conforme citado em [028], é fundamental que a real natureza do problema em 

estudo seja identificada, pois as particularidades existentes fazem com que estes sejam distintos 

entre si. 

Em relação a tais aspectos, Turnquist, em [114], comenta: "As aplicações 
referentes ao transporte de carga, nos casos rodoviário e ferroviário, compartilham vários 
atributos, os quais são diferentes para às aplicações no transporte aéreo e de passageiros. 
Contudo, elas também diferem uma da outra, devido às diversas peculiaridades nos detalhes 
entre ambas". De fato, tais abordagens tem que ser distintas, uma vez que os elementos 
componentes de tais sistemas, como veículos, vias, terminais, sistemas de controle, legislação 
(que influencia na velocidade dos veículos, entre outros aspectos), etc, divergem entre si. 
Como exemplo, pode-se citar a atenção dadas pelos modelos ferroviários nas operações 
junto aos pátios, na alocação de vagões vazios, na formação das composições, na 
especificação do tipo de serviço a ser prestado, em termos de velocidades e prioridades, se 
haverá paradas intermediárias, etc. 

No transporte rodoviário, as operações em terminais envolvem consolidação da 
carga em um mesmo veículo (para o caso de cargas fracionadas), associação entre tipo de 
veículo e tipo de carga, as capacidades de carga dos veículos são constantes, (não havendo, 
de modo geral, formação de composições entre unidades tratoras e unidades de carga), os 
serviços a serem prestados ou são diretos (cargas cheias), ou tem paradas intermediárias 
(cargas fracionadas), não havendo competição entre os mesmos (no ferroviário, o modelo 
pode estabelecer alternativas entre viagem direta com velocidade X ou Y, ou ainda 
estabelecer paradas intermediárias, alterando a composição), etc. 

Como extensão deste raciocínio, pode-se ainda citar o caso do transporte de 
conteiners, A primeira vista, também encontra-se em seus problemas de programação de 
frotas diversas semelhanças com aqueles referentes às modalidades rodoviária e 
ferroviária. Todavia, conforme pode-se observar em [028] e [113], por exemplo, as abordagens 
relativas aos conteiners também tem suas peculiaridades, as quais requerem tratamento 
específico. Não obstante o fato de que idéias gerais podem, muitas vezes serem 
aproveitadas em diferentes problemas, determinadas particularidades não devem ser 



esquecidas, tais como: os conteiners são equipamentos de apoio, não sendo, portanto, 
nem veículos, nem carga; muitas vezes não pertencem nem ao transportador, nem ao 
emissor da carga; exigem depósitos ou pátios de estocagem (coleta e distribuição) e 
pátios de manutenção (lavagens e consertos); os tipos de deslocamentos são os mais 
variados e envolvem pegar conteiner no depósito e levar ao cliente, deixando-o lá, 
pegar conteiner no cliente e levá-lo ao pátio de manutenção, pegar carroceria do 
veículo mais conteiner no cliente e levá-lo ao depósito, deixando-os lá, etc. 

Tais aspectos, entre outros, justificam a existência, na bibliografia e na 
prática, de elevada quantidade de abordagens e modelos tão diferentes entre si, não 
só no que diz respeito a programação de frotas, mas em relação ao estudo do 
transporte de cargas, em geral. 

 

2.3.3.2 - As Opiniões e Pesquisas de Alguns Autores 

Segundo Turnquist, em [114], o tópico programação de veículos é um 

crucial problema de curto prazo para operadores de frotas em geral, incluindo-se aí, 

caminhões, ônibus, aviões, navios, trens, etc Um modelo geral do processo de 

construção da programação dos veículos, poderia incorporar os seguintes 

procedimentos interrelacionados: 

a) projetar um conjunto de rotas sobe as quais os veículos irão operar; 

b) alocar toda a capacidade da frota disponível entre as várias rotas; 

c) alocar os veículos para os movimentos programados; 

d) determinar o fluxo de cargas através da rede, dadas as frotas e as programações; 

e) determinar os necessários fluxos de veículos vazios provocados pelos desequilíbrios 
na movimentação das cargas; 

f) alocar tripulações aos veículos. 

Adaptações deste modelo geral, certamente serão necessárias para a sua 
aplicação em casos de cada modalidade, dadas as respectivas peculiaridades. Entretanto, ele 
serve para uma análise geral do problema, em nível de revisão literária. Os itens "a" e "b" 
podem ser analisados em grupo, como um tópico de determinação de rotas e programação 



de veículos. Dentro deste conjunto de procedimentos, o objetivo é determinar as rotas sobre 
as quais os veículos irão operar, selecionar freqüências de serviços nestas rotas considerando-
se as limitações da frota disponível, determinar como os passageiros ou cargas utilizarão os 
serviços de transporte e programar os veículos para tais serviços. 

Este quadro conduz à resolução de problemas de programação matemática, 
cujas funções objetivos refletirão as metas do operador, que podem ser maximização de 
lucro, minimização de custos, maximização de benefícios ao usuário, etc. 

Há alguns exemplos de uso deste tipo de modelo para operação de diferentes 
sistemas de transporte. Para o caso do transporte rodoviário de cargas, Powell [078] publicou, 
um trabalho abordando um modelo estocástico para o problema de alocação de veículos e 
Powell e Sheffi, [081] abordando o problema do planejamento do carregamento para cargas 
fracionadas (LTL - less-than-truckload). 

Outros trabalhos de natureza semelhante foram publicados em 1980, por 
Bodin, Golden, Schuster e Roming e em 1984, por Crainic, Ferland e Rosseau. Porém, 
referem-se ao transporte ferroviário e, embora esta modalidade tenha uma certa similaridade 
com a rodoviária, entre as duas, há diferenças significativas, dadas as particularidades nos 
detalhes que envolvem suas operações. 

 Ainda segundo Turnquist, referindo-se a oportunidades para pesquisa, 
"fazendo-se uma análise geral sobre a operação de sistemas de transporte em todas as 
modalidades, pode-se dizer que esta área é uma das prioritárias para investigações, e dentro 
dela, as maiores oportunidades devem ser para linhas aéreas e transporte de cargas, no-
tadamente o rodoviário e o ferroviário". 

O item "e" do modelo geral apresentado, refere-se a análise da distribuição 
dos veículos vazios. 

Muitas operações de transporte, particularmente o transporte de cargas, 
atendem a padrões assimétricos de demanda, ou seja, o tráfego de i para j é diferente de j 
para i A implicação deste desequilíbrio é que os veículos ao descarregarem suas mercadoria 
em seus destinos, freqüentemente não terão um uso produtivo naquele ponto. 

Então eles terão que se deslocar vazios até um outro ponto para posterior 
reutilização. Este problema é de grande importância para o transporte ferroviário, empresas 
de transporte rodoviário de cargas e operadores com frotas de containers. 

Tem havido algum esforço relativamente recente de pesquisa sobre este 
problema, principalmente na área de transporte ferroviário, onde Mendiratta e Turnquist, em 
1982, e Jordan e Turnquist, em 1983,publicaram trabalhos relacionados com o 
desenvolvimento de métodos eficientes para a redistribuição de vagões vazios. 

Para o modo rodoviário, há outras peculiaridades e o caso torna-se um pouco 



diferente. Powell, abordou-o em [078], onde apresenta um modelo estocástico para o 
problema de alocação de veículos. 

De acordo com o autor, uma melhor distribuição de veículos vazios é um 
ponto crítico para melhorar a eficiência da utilização dos onerosos recursos (veículos) 
disponíveis nos sistemas de transporte. A necessidade de melhorar esta eficiência em um 
sistema extremamente competitivo, constitui-se num importante problema a ser pesquisado 
por muitos anos vindouros. 

Na conclusão do artigo, em [114], Turnquist destaca oito importantes tópicos 
para pesquisa em características e operação de sistemas de transporte. Dentre elas, tem-se o 
dimensionamento de frotas, roteamento e programação para o transporte aéreo, ferroviário e 
para empresas do transporte rodoviário de cargas, e ainda, o tópico distribuição de veículos 
vazios. 

Em relação aos itens do presente trabalho que estão relacionados com a 
programação dos veículos, os estudos publicados por Warren B. Powell também são bastante 
proveitosos. Em [080], Powell descreve o setor de serviços do transporte rodoviário de cargas 
completas (truckload-TL), como sendo um mercado composto por um mistura de fluxos 
estáveis e previsíveis, combinado com fluxos dinâmicos e variáveis. Este último componente 
do mercado representa o caso do fornecedor que vai solicitar serviços junto a um 
transportador, de modo a obter um ou mais caminhões para o transporte de sua carga 
entre as cidades i e j, a um dado preço que pode ser negociado.  

O transportador deve decidir se aceita ou não a carga, levando em conta o lucro imediato 
que experimentará, bem como o consequente impacto que terá colocando um ou mais 
veículos na cidade j. Esta poderá provocar um substancial deslocamento de seus caminhões 
vazios, até encontrar outra carga. Dentro deste contexto, o transportador necessita, para 
conviver bem com o mercado de curto prazo, ter habilidade para saber estimar o custo 
marginal para transportar uma carga entre duas cidades. Neste trabalho, Powell apresenta as 
formulações determinística e estocástica do problema de alocação dinâmica de veículos, bem 
como a metodologia para determinar, em ambos os casos, o custo marginal para um dado 
sistema ou frota para transportar uma carga adicional de i para j. 

Em [078], Powell apresenta a formulação estocástica do problema de alocação 
dinâmica de veículos, um algoritmo para a solução do problema e alguns experimentos 
numéricos utilizados para comparar algoritmos alternativos. 

Em [077], Powell apresenta um modelo de planejamento operacional para o 
problema de alocação dinâmica de veículos com demanda incerta. Propõe uma metodologia 
para o cálculo aproximado do valor marginal referente a alocação futura de um veículo 
adicional em cada região que compõe a área de atuação da transportadora. Esta informação 



então é utilizada para auxiliar nas decisões sobre despachos de veículos, na situação presente. 
Neste artigo, Powell também comenta sobre seus trabalhos anteriores relativos a este assunto 
e suas limitações, indicando os problemas inerentes a imprecisões, não-linearidade dos 
modelos e a apresentação de   soluções não-inteiras. 

Em [076], Powell apresenta o capítulo "A Comparative Review of Alternative 
Algorithms for the Dynamic Vehicle Alocation Problem". Nele, Powell descreve, em nível de 
revisão, quatro diferentes abordagens metodológicas do referido problema, ou seja: redes 
determinísticas de remessa de produtos, redes estocásticas não-lineares, processos decisórios 
de Markov e programação estocástica. Os métodos são comparados em termos de formulação, 
função, objetivo, variáveis de decisão e necessidades computacionais. O trabalho apresenta 
ainda um exemplo de como um problema particular pode ser abordado de formas 
significativamente diferentes. 

Em [079], Powell e Sheffi descrevem o projeto e a implantação de um sistema 
interativo para otimização de rotas de fretes sobre uma rede, para transportadores de cargas 
fracionadas (less-than-truckload - LTL). Trata-se do pacote computacional chamado 
APOLLO (Advanced Planner of LTL Operations). Foi desenvolvido ao longo de três anos, 
empregando uma vasta formulação matemática, contendo programação mista e utilizando-se 
de diversos procedimentos heurísticos e de aproximações, a fim de tornar os problemas 
tratáveis e acessíveis para análise. O pacote foi implantado e está em uso em uma 
importante transportadora norte-americana. 

Em [052] Hughes e Powell trazem abordagens descritas na literatura sobre os 
problemas "efeito-final" e "alocação dinâmica de veículos". Uma classe de modelos 
desenvolvidos para otimizar o uso de uma frota de veículos pode ser vista como modelos de 
otimização estágio-tempo. Tais modelos, os quais tem funções-objetivo lineares, 
normalmente sofrem o problema do "efeito-final" devido às distorções introduzidas pelo 
emprego de um horizonte finito de planejamento. O objetivo dos autores é encontrar uma 
abordagem de programação linear finita que forneça uma aproximação, para o primeiro 
estágio de solução ótima, para o modelo de alocação, considerando um horizonte infinito de 
programação. Resultados numéricos são apresentados, para comparar os métodos estudados 
(o proposto e os existentes). 

Em [046] Golden e Assad destacam o recente surgimento de pesquisas 
envolvendo o desenvolvimento de modelos voltados para empresas transportadoras. Em tais 
pesquisas, tem-se estudado tanto os modelos voltados para os problemas LTL, como 
aqueles que abordam as cargas completas (TL) e seus deslocamentos regionais ou em nível 
nacional. Os autores ressaltam ainda a importância de tais asuntos e comentam que já 
começaram a aparecer modelos em condições de serem utilizados na prática. 



2.3.4 - O Problema dos Transportes Associado com o de Roteamento 

Em agosto de 1991, Soumis, Sauve e LeBeau, publicaram um trabalho [101] que 

visa resolver o problema relacionado com a preparação de um plano de mínimo custo de 

transporte para solucionar, simultaneamente, os dois seguintes problemas: primeiro a 

alocação de unidades disponíveis a um conjunto de origens, para atender uma demanda a 

um conjunto de destinos e, segundo, o roteiro dos veículos para transportar estas unidades, 

dado que os veículos devem retornar a seus pontos de partida. É apresentado um método para 

resolução deste problema, usando um modelo de fluxos de custo mínimo, seguido pela 

construção heurística de roteiros, acompanhado por procedimentos de melhoria. Resultados 

são apresentados para um estudo do caso, envolvendo o transporte de 24.000 estudantes. 

Como pontos de interesse para o presente estudo, pode-se destacar a 
metodologia utilizada para a resolução do referido problema, a qual envolve a construção 
heurística de "tours", bem como a seleção das melhores, através de processo de otimização. 

 

2.3.5 - O Problema dos Veículos Vazios 

Pierre J. Dejax e Teodor G. Crainic publicaram, em 1987, um excelente 

trabalho [028] sobre os problemas relacionados com veículos vazios e modelos de 

gerenciamento de frotas, para o transporte de cargas. Primeiramente, eles classificaram os 

modelos em dois tipos, ou seja, os de planejamento e os operacionais. 

O primeiro tipo trata de questões de médio e longo prazos, como 
planejamento da demanda, dimensionamento da frota, planejamento regional, projetos de 
redes de serviços de transporte, localização de depósitos e terminais e projetos de sistemas 
logísticos. 

Os modelos operacionais, por sua vez, tratam de problemas de curto prazo tais 
como, o controle da quantidade e localização de veículos vazios, a determinação da 
origem/destino dos fluxos vazios e o despacho de veículos vazios e carregados. O propósito 
básico destes modelos é a eficiência do gerenciamento de uma frota, reduzindo os custos 
referentes a viagens improdutivas, evitando atrasos e atendendo satisfatoriamente a demanda. 

Ainda com relação aos modelos operacionais (que mais interessam para o 
presente estudo), os autores fazem uma revisão dos estudos realizados para a resolução de 
problemas relacionados com: 

* gerenciamento e estocagem de vagões vazios; 



* alocação de vagões vazios, nas abordagens determinística, estocástica e híbrida; 

* transporte de containers vazios; 

* alocação combinada de veículos vazios e carregados, para os casos ferroviário e rodoviário; 

* cargas de retorno onde, após a entrega da carga que gerou a viagem, estuda-se a 

possibilidade e conveniência do veículo passar em outro terminal, no intuito de 

pegar outra que tenha destino próximo ao seu ponto final. Jordan em [054] e [055] trata 

especificamente deste problema; 

* sistemas de distribuição multimodal. 

Quanto ao caso da alocação de caminhões, Dejax e Crainic expõem que as 

pesquisas nesse assunto são relativamente recentes. Entretanto, embora alguns modelos sejam 

utilizados por determinadas transportadoras, os autores declaram desconhecer, na literatura 

atual, a existência de trabalhos tratando do problema de alocação de caminhões vazios na 

formulação clássica de um modelo linear de transportes ou de transbordo, sobre uma rede 

estática ou dinâmica. 

Voltando ao caso geral do problema de alocação combinada de veículos 

vazios e carregados, considerando-se o caso das cargas completas, os avanços observados em 

nível de pesquisa são aqueles dados pelos estudos de Powell, indicados anteriormente. 

Dejax e Crainic comentam que, ao longo dos últimos 20 anos, um intenso 

trabalho de pesquisa tem sido dedicado ao problema do deslocamento dos veículos vazios, 

notadamente em relação a modelos operacionais para a modalidade ferroviária. Recentemente 

tem havido, em um processo acelerado, uma abertura do escopo dos estudos nesta área, bem 

com uma rápida evolução de metodologias em todas as direções possíveis. 

Segundo os autores, no campo de estudo do transporte de cargas, não se 

pode realmente falar em estado-da-arte de modelos e técnicas. Apenas tendências gerais 

podem ser identificadas e promissoras direções de pesquisas podem ser sugeridas. Como 

exemplo, eles citam que os problemas de fluxos vazios normalmente são melhor tratados, 

especialmente a níveis operacionais, como dinâmicos e combinados com fluxos carregados. 

Dentro deste contexto, dois tipos de modelos emergem como preferidos em termos de 

formulação para a resolução de problemas de distribuição/alocação de veículos vazios ou 

combinados (vazios/carregados). Tais tipos são o determinístico e o estocástico. 



Os modelos determinísticos, usualmente lineares e dinâmicos, tem sido os mais utilizados. As 

formulações determinísticas são também muito úteis para a construção de modelos voltados ao 

planejamento das operações de transporte. Os modelos estocásticos, por sua vez, são mais 

recentes e também tem sido usados, principalmente para problemas de alocação em tempo 

real. A estocasticidade também pode ser aplicada para a estimação de tempos de viagem, 

oferta e demanda. 

Eles destacam ainda que os fluxos vazios são, reconhecidamente, uma parte 

importante dos problemas relacionados com a parte tática e estratégica de transporte. 

Segundo eles, há também consideráveis oportunidades para pesquisas nesta área e enfatizam 

que modelos operacionais são bons pontos de partida. Porém, imaginativos procedimentos de 

agregação e aproximação também são necessários para torná-los mais interessantes, num 

nível maior de planejamento. 

Para finalizar, os autores ressaltam que os fluxos vazios são melhor tratados, não 

somente juntando-os com fluxos carregados, mas também de um modo hierárquico e 

integrado, seguindo a direção geral das tendências de pesquisa em logística e transporte. 

 

2.3.6 - O Problema "Dial-a-Ride" 

Um outro tipo de problema que apresenta alguma analogia com alguns itens do 

presente estudo (muitos-para-muitos) e que vem recebendo a atenção de pesquisadores é o 

"Dial-a-Ride". Porém, é voltado para a questão do transporte de passageiros e tem 

peculiaridades inerentes a este tipo de transporte. Para um melhor conhecimento deste 

problema e do seu estágio de desenvolvimento, pode-se consultar as publicações [083], [092], 

[093] e [120]. 

 

 

2.4 - O   ESTADO   DA   PRÁTICA   NO   BRASIL 

2.4.1 - A Estrutura do Transporte Rodoviário de Cargas e a Prática dos Transportadores 

Conforme já citado, o Brasil, mais do que muitos outros países, depende de 

seu sistema rodoviário para o transporte de cargas, variando estas desde safras inteiras, até 

simples encomendas. Todo este serviço corresponde a 7,6% do PIB brasileiro, ou seja, algo em 



torno de 30 bilhões de dólares/ano 1 envolve uma estrutura de transportadores que, segundo 

o Registro de Transportadores de Bens (RTB), do DNER, até 17/02/92, era constituído 

conforme apresentado na Tabela 2.6. 

Apesar da respeitável estrutura, como se pode observar na referida Tabela, e 
do relevante papel por ela prestado, pode-se dizer que, em termos de racionalidade, 
otimização e economia, o sistema deixa muito a desejar. 

 

2.4.1.1 - Os   Autônomos 

Os autônomos (TCA) lançam-se no sistema, muitas vezes, sem saber o que os 

espera e ficam sujeitos à própria sorte. Frequentemente são explorados por atravessadores e 

detentores de informações sobre cargas. Suas condições de negociação não são boas, por 

falta de informação sobre fretes, condições financeiras, etc. Isto obriga-os, não rarmente, a 

celebrar contratos desvantajosos tornando o futuro de muitos deles pouco promissor, o que 

não condiz com o papel por eles prestado. 

Dejax e Crainic em [028], levantam a questão referente à necessidade de 
bons sistemas de informação sobre demanda de serviços de fretes, para melhorar a 
racionalização no uso das frotas e reduzir os fluxos de caminhões vazios e, recentemente, os 
trabalhos de Valente, Barcia e Lapolli [119], Souza [103], Silva, Silva, Valente e Barcia em 
[098] e [099], abordam o tema centrais de informação de fretes, o qual pode representar 
uma contribuição na redução de tais problemas. 
 
 

2.4.1.2 - As   Empresas de Transporte 

As transportadoras (ETC), apesar de mais organizadas, sofrem muitas 

dificuldades também, não só pela condição inadequada das estradas e pela falta de um 

melhor planejamento para o setor, por parte dos órgãos governamentais, mas também devido 

ao seu modo de operar. Considerando a importância da função por elas exercida, o volume 

de recursos financeiros envolvido e o porte do sistema, era de se esperar que as atividades 

operacionais destas empresas fizessem uso de sofisticados sistemas que propiciassem o 

máximo de controle e racionalização dos seus serviços. 

Mas, na verdade, não é isto que ocorre, pelo menos em boa parte destas. 

                                                           
1 Segundo Domingos Fonseca, Presidente da Associação Nacional das Empresas de Transporte 

Rodoviário de Cargas NTC, em entrevista a revista Carga, de março de 1992 
 



Tal constatação tem como base conversas mantidas com gerentes e operadores 
de transportadoras, além de técnicos que fazem parte deste meio. Evidentemente, há um 
bom controle sobre as cargas, veículos, tripulação, etc, mas em questões como as relacionadas 
com planejamento e racionalização, há muito por fazer. Pode-se citar, como exemplo, o caso 
de uma transportadora de grande porte que constatou, em determinada data, que vinha 
subcontratando serviços, quando ela mesma tinha veículos ociosos e podia realizá-los a um 
custo logicamente menor. 

 

Tabela 27 - Estrutura do Transporte Rodoviário de Cargas no Brasil, Segundo o 

Registro de Transportadores de Bens - RTB 

REGISTRO 

RODOVIÁRIO 

FEDERAL 

UNIDADE 

DA 

FEDERAÇÃO 

TIPO DE REGISTRO 

ETC TCA TCP ELV TOTAL 

00 DF 83 1.860 586 --- 2.529 

01 AM 67 523 142 --- 732 

02 PA 148 2.289 1.445 --- 3.882 

03 CE 134 2.971 1.355 3 4.463 

04 PE 323 7.332 3.090 1 10.746 

05 BA 311 6.314 1.533 --- 8.158 

06 MG 2.216 20.853 3.289 8 26.366 

07 RJ 1.064 9.216 2.843 15 13.138 

08 SP 5.685 67.665 24.714 35 98.099 

09 PR 1.657 13.492 3.679 2 20.830 

10 RS 1.888 21.926 7.083 --- 30.897 

11 MT 191 1.955 373 --- 2.519 

12 GO 406 6.974 1.140 --- 8.520 

13 PB 107 3.042 393 1 3.543 

14 RN 75 1.878 479 1 2.433 

15 MA 44 1.961 843 1 2.849 

16 SC 2.841 14.837 4.462 1 22.141 

17 ES 203 6.521 273 --- 6.997 



Tabela 2.7 - Estrutura do Transporte Rodoviário de Cargas no Brasil, Segundo o Registro de 

Transportadores de Bens - RTB [continuação] 

REGISTRO 

RODOVIÁRIO 

FEDERAL 

UNIDADE 

DA 

FEDERAÇÃO 

TIPO DE REGISTRO 

ETC TCA TCP ELV TOTAL 

18 PI 42 801 680 --- 1.534 

19 MS 256 4.581 2.075 --- 6.912 

20 AL 80 1.715 1.078 1 2.874 

21 SE 64 2.346 505 2 2.917 

TOTAL 17.885 203.052 62.060 71 283.068 

Fonte: MINFRA/SNT/DNER, em 17/02/92 

Uma descrição precisa e detalhada do quadro aqui apresentado requer uma 
ampla pesquisa em nível nacional, o que foge do âmbito do presente trabalho. Observa-se 
também que não há literatura, nem relatórios atualizados sobre este assunto, no Brasil. 
Entretanto, dentro das limitações inerentes a este estudo, pode-se, através de diversos 
contatos mantidos e leitura em revistas especializadas, tirar indícios e evidências sobre o 
assunto. A Mercedes-Benz, em [068], comenta sobre o uso de técnicas e procedimentos 
relacionados com o planejamento e a operação dos transportes, e diz que algumas empresas 
chegam inclusive a determinar, previamente, a quilometragem a ser percorrida mensalmente 
por seus veículos, programando períodos para manutenção e estudando custos. Porém, o 
número destas é bem reduzido, pois a maioria dos frotistas ainda entendem que o 
levantamento dos custos operacionais representa uma despesa irrecuperável ou uma perda de 
tempo. 

Na verdade, há uma série de fatores que levam a este quadro, entre os quais 
pode-se citar: 

* tecnicamente, os problemas relacionados com o planejamento e a programação dos ser 
viços de transporte, por sua própria natureza, já são bastante complexos. Esta condição 
leva a adoção de procedimentos empíricos e intuitivos, que muitas vezes estão distantes do 
ótimo ou do razoável; 

* os avanços em áreas como a informática, telecomunicações, sensoriamento remoto, etc, são 
relativamente recentes e estão sendo absorvidos lentamente pelos transportadores; 



* estes, muitas vezes não conhecem ou não crêem em determinados sistemas sofisticados, 
que poderiam auxiliar em suas operações; 

* existe a dificuldade  e a  resistência em se alterar um  modo de operar que vem sendo 
adotado a um certo tempo; 

* para determinadas atividades, há uma carência de ferramentas computacionais ou sistemas 
capazes de, a um custo compatível, auxiliar as transportadoras a planejar e programar 
suas operações. 

Por ter sido bem menos estudado, tanto em nível de Brasil, como em países 
como os E.U.A, parece que o caso de cargas completas (TL) está em atraso teórico e 
prático, se comparado com o caso das cargas fracionadas (LTL). Este último, que envolve 
operações de coleta, terminais, estocagem, consolidação, distribuição, etc, é bem diferente do 
primeiro caso e está relacionado com a logística dos transportes. Para ele, também há muito 
por fazer, entretanto os avanços já obtidos são bem maiores. 

 

2.4.1.3 - As Transportadoras de Carga Própria e as Locadoras de Veículos 

Dentro da estrutura organizacional do transporte rodoviário de cargas no 

Brasil, há ainda os casos da Transportadora de Carga Própria (TCP) e Empresa Locadora de 

Veículos (ELV). Ambos os casos não são elementos principais no presente estudo e não 

serão objetos de análise mais profunda. Entretanto, pode-se presumir que o estado-da-

prática, para o caso das TCP, não deve ser muito diferente daquele descrito para as ETC, 

até porque há uma série de semelhanças no modo de operação entre ambas. Isto faz com 

que, onde houver tais similaridades, os resultados do presente estudo possam ser repassados 

para as TCP. 

Quanto às diferenças, apenas a título de ilustração, pode-se destacar a questão 

relacionada com o lucro na realização do transporte. Um outro aspecto está ligado à 

possibilidade de rejeição de determinados serviços por parte das ETC, os quais, apenas sob 

a ótica dos transportes, mostrem-se inconvenientes. 

O caso das ELV é bem diferente, pois trata-se de empresas que dispõem de 
frotas de caminhões para locação e não cabe aqui analisar seu modo de operação. Na 
verdade, estas interessam para o presente estudo, como uma possibilidade a mais de 
adequação da relação frota/demanda, por parte das ETCs. Elas podem ser utilizadas para 



suprir, em determinados momentos, uma necessidade de veículos, desde que seja conveniente. 
Em relação a esta questão, o que se tem observado na prática atual é o uso, 

muito frequente, da subcontratação de autônomos, por parte das ETCs. Um indicador deste 
fato, em Santa Catarina, é a presença de transportadoras utilizando centrais de informação 
de fretes, como fornecedoras de cargas. 

 

2.4.1.4 - Conclusões 

Para finalizar, pode-se afirmar que, de modo geral, as ETCs estão em 

processo inicial de absorção de tecnologia, no que diz respeito a informática. Entretanto, o 

uso de computadores tem-se dado, basicamente, para realizar tarefas do tipo contabilidade, 

folha de pagamento, pessoal, controle de estoque, consumo de combustível, pneus, etc. 

Estas são de grande importância para as empresas, porém, para se obter o uso racional da 

frota, de modo a evitar serviços inconvenientes, rotas ineficientes, desperdícios, excesso de 

caminhões rodando vazios, é preciso mais do que isto. O FRETES&FROTAS, pretende 

contribuir justamente nesta área, onde o estado-da-prática tem evoluído pouco e há 

carência de ferramentas computacionais que permitam a simulação e a otimização das 

operações de transporte. 

 

2.4.2 - Ferramentas Computacionais 

Observando a diversidade de problemas que envolvem o transporte rodoviário 

de cargas, pode-se dizer que existem poucos "softwares", e sistemas de informação nesta 

área. Serão descritas a seguir, algumas das ferramentas mais conhecidas neste setor, para que 

se tenha uma idéia do estágio da evolução e disponibilidade destes sistemas, em nível de 

Brasil. 

* VSPX 
Inicia-se a descrição de tais ferramentas, citando este velho roteirizador da IBM, que pode 
ser considerado um dos pioneiros no setor. Em 1972, a Kibon adotou no Brasil, aquilo que 
na época se considerou um estranho programa de computador, para ajudá-la na sua 
distribuição de sorvetes, onde cada caminhão fazia em média 40 entregas diárias. Apesar do 
ceticismo da época, os benefícios foram enormes, sendo que somente agora esta empresa 
estaria trocando-o em virtude de uma política de descentralização, dado que o referido 
sistema só roda em "mainframe". 



* TruckStops 
Trata-se, segundo a T&I Informática, empresa que detem os direitos de comercialização 
deste programa no Brasil, do roteirizador líder do mercado nos EUA. Este sistema pode 
dispensar o uso de mesa digitalizadora, sendo então introduzidos valores de coordenadas 
extraídas de mapas. Após este procedimento, é criado então um banco de barreiras com 
que o roteirizador deverá trabalhar constantemente para definir as rotas. O TruckStops 
simula entregas e rotas, dimensiona a frota necessária conforme montante de pedidos, 
trabalha com conceitos de CAD e permite "zoom" do mapa viário, para avalição da 
distância entre as entregas. Possui ainda versatilidade de interfaceamento com outros 
equipamentos e "softwares", inclusive para emissão de notas fiscais conforme roteiro 
definido. 

* Trucks - Sistema para Produtividade de Frotas 
Foi desenvolvido pela STSC INC., de Rockville, MD, USA, em 1986, vindo recentemente 
para o Brasil. Trata-se de um sistema de racionalização de frotas, voltado para logística 
e distribuição. É mais indicado para empresas do ramo de cigarros, alimentos, bebidas, 
revistas, jornais e outras do gênero, que possuam frota própria. Age no sentido de 
maximizar o carregamento de veículos e roteirizar os pedidos, de modo a reduzir tempos 
e distâncias, considerando restrições de operação como prazos de entrega,   velocidades 
máximas permitidas e   limite de carregamento   por veículo. 

* Sistema Frota 

Foi desenvolvido pela PRODUSOFT, em 1989, e engloba os módulos: veículos, motoristas, 

pneus, combustíveis, manutenção preventiva, custos operacionais e produção da frota. 

Opera sobre quatro tipos de fichas de entrada: manutenção de pneus, notas fiscais ou 

planilhas de abastecimento, manutenção ou ordem de serviço e bordo/planilha de viagens. 

O sistema opera basicamente com informações cadastrais, de consumo e de preços 

unitários, fazendo o controle dos veículos, verificando seus custos e respectivos 

desempenhos. 

* Programa Rodobem 
Tem como responsável, a empresa Computerhaus e faz o controle da vida útil dos pneus 
e peças de almoxarifado. Pode ser integrado a sistemas administrativos. 

* Sistema de Programação de Frota (SPF) 
Tem como responsável, a empresa KGS Engenharia. O programa é indicado para 



empresas que transportam cana-de-açúcar. Traça o roteiro do caminhão e informa o tempo 
que ele tem para efetuar o transporte. 

* Sistrans 
Tem como responsável, a empresa de Softstor. O programa administra e controla o 
aluguel de caminhões e informa quanto vai custar o transporte de uma determinada 
mercadoria. 

* Calcutá 
Tem como responsável a empresa Via-Rethys. O programa controla as áreas administrativa 
e operacional de uma empresa de transportes. Faz o conhecimento da mercadoria e 
analisa o desempenho da frota. 

* Sistema Integrado de Administração de Frota 
Tem como responsável a empresa Walter Secaf. O programa faz o controle dos custos, 
identifica a época de permanência do veículo na frota e informa a melhor alternativa de 
financiamento para compra do veículo. 

* Road Show 

Foi lançado no Brasil em 1992, pela empresa Andersen Software. A partir da armazenagem 
de mapas com seus relevos e distâncias em discos ópticos, o programa permite a 
roteirização das frotas, utilizando mouse e mesa digitalizadora. Através deste programa, o 
roteirizador prepara o trajeto, faz a rota de entrega dos produtos, determina os horários de 
parada e a variação da velocidade. Os motoristas já recebem os roteiros impressos. 

* Sistemas de Rastreamento de Frotas, por Satélite 
Por meio deste tipo de sistema, o frotista recebe imagens na sua base de operações, que 
permitem visualizar um caminhão movimentando-se num mapa digitalizado, na tela do 
computador. Primeiro, o equipamento localiza o veículo, numa escala muito reduzida, para 
em seguida, através de um poderoso "zoom", ampliá-lo e mostrá-lo detalha damente. É 
possível rastrear até seis veículos simultaneamente. O erro de localização é de no 
máximo 15 metros. A espinha dorsal destes sistemas é o Global Positioning System 
(GPS), que foi desenvolvido pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América 
por um custo superior a dez bilhões de dólares. Baseia-se numa constelação de 24 satélites 
que orbitam ao redor da terra, duas vezes por dia, a uma altitude acima de 17.000 
quilômetros. Os satélites tem sua posição precisamente determinada. Um receptor montado 



no veículo seleciona quatro satélites medindo a distância entre eles e os quatro 
equipamentos, e calcula também a latitude, longitude, altitude e velocidade do veículo. 
Uma vez determinada a posição, o receptor envia a informação a outro satélite (o 
Brasilsat, no caso do Brasil) e este retransmite o sinal à base de operações da empresa. A 
posição é sobreposta em um mapa digitalizado e, desta forma, ao vídeo do computador do 
usuário. Como sistemas desta natureza disponíveis no Brasil, há o GPS -Trimble 
Navegation, que tem como representante a empresa Ambriex S/A e o Omni Tracs-C, com 
tecnologia Qualcomim e Magnavox. Este último começou a operar em julho de 1992 e seu 
representante é a empresa Auto Trac/Elfis. 

* Sistema BDC 

Produzido pela empresa norte-americana STSC, a um custo de 2 milhões de dólares, foi 
lançado no Brasil pela empresa Modus Logística Aplicada. Foi desenvolvido especialmente 
para o transporte de petroquímicos. Nele ficam centralizadas informações como estoques 
recebidos pelas distribuidoras e roteiro detalhado de entrega aos pontos de venda. 
Segundo a STSC, o BCD garante a otimização do processo operacional, podendo reduzir 
os custos em até 30%. 

Foram encontrados ainda, na literatura estrangeira, alguns outros sistemas 

desenvolvidos em forma de softwares, para serem utilizados como ferramentas de apoio 

nas operações de transporte com caminhões, destacando-se: 

* Distribution Decision Support System - DDSS 
Foi desenvolvido por S.R Evans e J.P. Norback [038], em 1982, para a empresa Kraft Inc., 
com o objetivo de auxiliar na roteirização dos veículos da mesma, para a realização dos 
serviços de distribuição de alimentos. O sistema permite ao profissional responsável 
("Scheduler") dispor de grande flexibilidade para tratar com fatores imprevistos e auxiliar 
no planejamento estratégico para a operação de distribuição. Atualmente, este sistema é 
utilizado no dia-a-dia da empresa e proporciona uma economia de 
aproximadamente 10% nos gastos variáveis de transporte para a empresa, além da 
possibilidade da redução dos custos fixos. 

* Advanced Planner of LTL Operations — APOLLO 
Foi desenvolvido em 1986, por W.B. Powell e Y. Sheffi [081],como um sistema interativo 
de otimização para roteamento de caminhões operando com cargas fracionadas. Este 
pacote já foi implementado e está sendo utilizado sistematicamente por uma importante 
transportadora dos Estados Unidos da América. 



Do levantamento realizado, constata-se que, na área do transporte rodoviário de 
cargas, as ferramentas computacionais disponíveis estão normalmente voltadas para 
procedimentos de controle da frota (consumo de pneus, combustíveis, cadastro dos 
veículos, etc.) ou aqueles tecnicamente mais sofisticados, fazendo a roteirização de 
veículos no transporte de cargas fracionadas, a partir de determinados terminais, para 
entregá-las em diversos pontos de uma rede. Recentemente, começaram a surgir sistemas 
que se utilizam de mesas computacionais para, através de imagens de mapas estampados 
era monitores de vídeo, rastrearem veículos, decidirem quem deve buscar determinada 
carga ou ainda traçar roteiros. 

Tais sistemas são de grande utilidade para os operadores e utilitários de 
transporte, entretanto, de maneira alguma, eles esgotam as necessidades do setor. A 
evolução que se observa em tais sistemas é significativa. Bodim, por exemplo, em [011], 
ressalta os benefícios proporcionados pelo uso de imagens aéreas (sistemas geográficos 
de informações) para construir e codificar complexas redes urbanas, em um trabalho que 
até a pouco tempo era extremamente dispendioso, desgastante e sujeito a muitos erros. 

Entretanto, entende-se que diversos setores dentro desta área, estão mais 
carentes em termos de estudos e ferramentas de apoio. Neste sentido, o FRETES&FROTAS 
procura tratar, através de um modelo integrado, de questões pertinentes a empresas 
transportadoras, tais como: 

- transporte intermunicipal e interregional de cargas completas (TL); 

- previsão de impactos para a transportadora, provocados pela entrada de um novo serviço 
(em termos de receita e custos, programação dos veículos, etc.); 

- análise da oportunidade de se aceitar ou rejeitar determinados   serviços, através do uso de 
sistemas de apoio a decisão; 

- uso de autônomos ou locação de veículos, para suprir incapacidades ocasionais da frota; 

- tratamento diferenciado para cargas regulares e esporádicas, em termos de programação  
da frota; 

- previsão da receita periódica, por serviço; 

- previsão de custos operacionais periódicos, inerentes aos serviços (fixos + variáveis) aos 



veículos parados (fixos) e aos veículos rodando vazios; 

- possibilidade de analisar os impactos referentes a diferentes composições e dimensões de 
frota, de modo a poder-se planejar a mais adequada, em função das atividades 
predominantes da transportadora. 

  

2.4.3 - A Presença das Cargas Completas 

Sabe-se que para o caso rodoviário, em diversos países como os Estados 

Unidos por exemplo, as cargas fracionadas (LTL) predominam significativamente em re-

lação às completas (TL), que escoam mais por ferrovias e hidrovias. Com isto, as 

fracionadas atraem para si quase toda a atenção dos técnicos e estudiosos do transporte por 

caminhões. Poucos pesquisadores, como W. B. Powell, F. Soumis, M. Souve, entre outros, 

dão uma maior atenção às cargas completas. 

No Brasil, possivelmente por se ter no modo rodoviário a base do seu 
transporte, a presença da carga completa é bastante frequente e é imprescindível que esta 
seja tratada com muita atenção. 

De uma safra anual de grãos, de aproximadamente 70 milhões de toneladas 
em 1992, a Rede Ferroviária Federal (RFFSA) trabalha com 12,5 milhões e a FEPASA 
com 5 milhões de tonelada ([087], números 82 e 83). 

Trata-se das duas maiores empresas de transporte ferroviário do País e daí 
pode-se avaliar a participação das cargas TL no transporte rodoviário. 

Além do item safras de grãos, a carga TL aparece de diversas outras formas, 
porém, não se dispõe de estatística para avaliar precisamente sua participação no sistema. 
Entretanto, quer-se aqui destacar a sua relevância e dizer que, pelo menos no Brasil, esta 
deveria ser muito mais pesquisada. 

De um modo geral, os canais típicos de escoamento e distribuição de insumos 
e produtos, segundo uma abordagem macro-logística feita por Novaes em [071], se 
apresentam de acordo com a figura seguinte: 

 
 
 
 
 

 



Figura 2.2 – Canais Típicos de Escoamento e Distribuição de Insumos e Produtos 
 
 

 
 

                         
 

 
                                                                                      

 
 

 
 

 

 
 
                             
 

Fonte: Novaes [071] 
 
 
  Conforme pode-se constatar, não há uma linha definida de escoamento, podendo 

ser observadas seqüências diversas. Ainda segundo o autor, o problema macro-logístico é 
bastante complexo porque envolve um grande número de variáveis e se apresenta de inúmeras 
formas. 

  Associando a questão das cargas completas com os referidos canais de 
escoamento, pode-se verificar que, em diversas situações, tais tipos de cargas devem se fazer 
presentes. É o caso, por exemplo, das transferências diretas de indústria para o consumidor (ou 
distribuidor local), sem passar por instalação intermediária de triagem (depósito, armazém), 
conforme mostra a figura seguinte: 
 
 Figura 2.3 – Transferência Direta Indústria-Distribuidor 
 
 Fabricação  Estoque na   Estoque no  Consumo 
     Indústria   Distribuidor   
     
           A           Transferência            B 
 
 
 
 Fonte: Novaes [071] 
 

Esta situação, assim como determinadas transferências entre a fábrica e um 
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armazém intermediário, por exemplo, de acordo com a análise do autor, é viável para 
grandes fluxos periódicos (Q), a serem escoados diretamente.Isto porque, nos casos de 
fluxos pequenos, é mais conveniente o uso de depósitos de triagem intermediária, para 
reduzir custos de transporte. 

Continuando a análise sobre a presença de cargas completas, foi-se a uma 
central de informação de fretes (CIFs) do DETER de Santa Catarina, e escolheu-se ao 
caso dois formulários preenchidos de bolsa de fretes. Estes   indicam a disponibilidade de 
cargas na ocasião e são apresentados a partir da página seguinte, em forma de tabelas. Os 
resultados revelam a presença significativa de cargas TL. Evidentemente que tal resultado era 
de se esperar, uma vez que as CIFs foram concebidas para operar com fretes, ou seja, 
cargas fechadas (segundo o Novo Manual do Sistema Tarifário do Transporte de Cargas, do 
NTC [005], o fretamento ou carga fechada é um tipo de carga completa e caracteriza-se pelo 
pagamento total da capacidade nominal de carga do veículo transportador). 



Tabela 2.8 – Bolsa de Cargas da CIF de Florianópolis nos dias 28/05/92 e 29/05/92 

FORNE-

CEDOR 

ESPÉCIE QUANTD 

(TON) 

ORIGEM DESTINO 

CIDADE UF CIDADE UF 

Avulso Piso 130 Imbituba SC Corumba MS 

D2 1179 Cacário 15 Imbituba SC Ijuí RS 

T1 2401 Açúcar 500 Itajaí SC Curitiba PR 

T1 2401 Açúcar 500 Itajaí SC Colombo  PR 

Avulso Açúcar 15 Itajaí SC Criciúma SC 

D2 0405 Piso 27 Criciúma SC Fortaleza CE 

D9 0313 Piso 15 Criciúma SC Campinas SP 

HM Trans-

portes 

Telha 135 Tubarão SC Porto Alegre RS 

JN Trans- 

Portes 

Piso 15 Criciúma SC Campinas  SP 

Rodomar Sucata 56 Tubarão SC Sapucáia RJ 

T2 3412 Adubo 60 Tubarão SC Rio Grande  RS 

D2 0609 Telha 14.4 Criciúma SC Guarulhos SP 

D2 0609 Telha 15.0 Criciúma SC Santa Rosa RS 

T1 0806 Açúcar 27 Itajaí SC Porto Alegre  RS 

D2 1179 Calcário 200 Imbituba SC Rio Grande  RS 

Avulso Piso 100 Imbituba SC Garibaldi RS 

Avulso Batata 15 São Joaquim SC Natal RN 

D1 1501 Lajota 13 Palhoça SC Chapecó SC 

T1 2428 Piso 15 Tijucas SC Porto Alegre RS 

D2 1179 Calcário 15 Imbituba SC Esteio RS 

T2 0631 Piso 300 Criciúma SC São Paulo SP 

T2 3421 Piso 14.5 Criciúma SC São Paulo  SP 

T2 3421 Piso 28 Criciúma SC São Paulo SP 

T2 3421 Piso 28 Criciúma SC São Paulo SP 

T2 3421 Piso 28 Criciúma SC São Paulo SP 

T1 2428 Piso 13.5 Tijucas SC Caxias do Sul 

Po.Al. 

RS 

T1 0335 Milho 300 Canoinhas SC Braço do 

Norte 

SC 

Avulso Ferro 15.5 Fpolis SC Laguna SC 



Tabela 2.8 – Bolsa de Cargas da CIF de Florianópolis nos dias 28/05/92 e 29/05/92  [cont.] 

FORNE-

CEDOR 

ESPÉCIE QUANTD 

(TON) 

ORIGEM DESTINO 

CIDADE UF CIDADE UF 

T6 0941 Cucata 27 Itajaí SC Sapuc.do Sul RS 

T1 0335 Milho 200 Canoinhas SC Braço do 

Norte 

SC 

T1 2427 Piso 28.6 Tijucas SC Natal RN 

T1 0806 Açúcar 14.5 Itajaí SC Porto Alegre RS 

FONTE: Secretaria de Estado dos Transportes 

               Departamento de Transportes e Terminais – DETER 

 

Em consulta realizada aos relatórios trimestrais das centrais de fretes observa-
se que, entre as espécies de cargas mais transportadas, tem-se açúcar, madeira, milho, papel, 
soja e pisos cerâmicos, cujos contratos de fretes são celebrados, em alguns casos, para 
grandes quantidades de cargas. 

Pesquisas de origem/destino realizadas pelo Núcleo de Desenvolvimento 
Tecnológico de Transporte da UFSC, em 1984 e 1987, onde foram entrevistados mais de 
30.000 caminhoneiros, também indicam a presença acentuada de cargas TL nas rodovias de 
Santa Catarina. 

Em [087], revista n° 80, é abordada a dependência do MERCOSUL sobre o 
transporte rodoviário de cargas. Coloca-se que "nas operações de transporte internacionais, 
na maior parte, os embarques são de cargas completas, sendo muito poucas as empresas que 
atuam no transporte de cargas menores ou comumente denominadas de fracionadas". 

Para se dispor de números concretos, que expressem a real participação destas 
cargas no transporte rodoviário nacional e sulamericano, se faz necessário uma ampla pesquisa, 
o que foge do âmbito deste trabalho. Porém, pelo que se pode apurar através de 
indicadores tais como estes apresentados, bem como em outros como [030] e [037]. tem-se a 
certeza de que este tipo de carga tem destacada presença no sistema. 

Quanto ao uso de empresas transportadoras para escoamento da produção, 
pode-se observar os resultados de uma pesquisa divulgada em [101] realizada junto a 135 
indústrias e cooperativas de Santa Catarina. Segundo esta pesquisa, o uso de empresas de 
transporte é o principal modo de escoamento da produção com 27,72% dos casos. Ela 
indica ainda que, de todas as cargas, 17,24% são fracionadas, sem detalhar como é o 
processo de distribuição. 

Nesta mesma pesquisa, foram entrevistados também 47 autônomos e 87 
transportadoras, observando-se neste universo, que aproximadamente 70% tem veículos com 



carroceria do tipo aberta ou graneleira e que, quanto ao modo de obtenção de cargas, a grande 
maioria, (aproximadamente 80%) tem contratos com empresas, ficando o restante como 
procura direta. Quanto a regularidade das cargas, na metade dos casos existe carga certa e na 
outra ocorre espera/procura. 

A análise que ora é feita tem o objetivo de ressaltar que, apesar dos trabalhos 
publicados em revistas internacionais sobre transporte de cargas darem atenção quase que 
exclusiva ao LTL, deve-se pesquisar mais, principalmente aqui no Brasil, sobre TL. 

Por outro lado, o modelo proposto, embora trate das cargas completas, poderá 
também oferecer resultados que permitirão, por analogias, serem aproveitados para a 
operação de sistemas de cargas fracionadas. Como exemplo, pode-se citar o transporte de 
longa distância realizado entre terminais, por empresas que operam com o transporte de 
encomendas. 



 

 

 

 

 

       CAPÍTULO 3  

       APRESENTAÇÃO 

  DO SISTEMA 

      

 

 



3 - APRESENTAÇÃO DO  SISTEMA 

 

3.1 - INTRODUÇÃO 

No intuito de contribuir com a resolução de complexos problemas, conforme 

apresentado no Capítulo 2 e vivenciados diariamente por empresas transportadoras, foi 

desenvolvido o sistema FRETES&FROTAS. O detalhamento do mesmo, está apresentado nos 

itens seguintes deste Capítulo, através de fluxogramas e descrição de funções. 

 

 

3.2 - FLUXOGRAMA DO SISTEMA 

Para auxiliar na sua descrição, é apresentado a seguir, seu respectivo 

fluxograma. 



FLUXOGRAMA DO MODELO INTEGRADO 
PARA O PLANEJAMENTO DE FRETES E 

PROGRAMAÇÃO DE FROTAS, NO 
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS 

COMPLETAS 

 

- FRETES&FROTAS –  

 

CONTÉM OS SEGUINTES SISTEMAS PREVISTOS PARA 

OPERAR POR TIPO DE CARROCERIA E POR PERÍODO: 

 

    I – SISTEMA DE PROGRAMAÇÃO PERIÓDICA DA FROTA  E DOS 

SERVIÇOS DE TERCEIROS 

    II – SISTEMA DE PROGRAMAÇÃO PERIÓDICA DA FROTA E DOS 

SERVIÇOS DE TERCEIROS 

    III – SITEMA DE PREVISÃO DA RECEITA DOS SERVIÇOS DE 

TRANSPORTE 

     IV – SISTEMA DE APOIO A DECISÃO SOBRE FRETES E FROTAS 

     
 
 



 
  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SISTEMA FRETES&FROTAS 
 

FLUXOGRAMA GERAL 

CUSTOS DOS 
SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 

CUSTOS 
DOS 
INSUMOS 

FROTA 
DISPONÍVEL 

DEMANDA PREÇOS BÁ-
SICOS DOS  
SERVIÇOS 

CUSTOS OPERACIONAIS 
UNITÁRIOS DA FROTA 

S1 – SISTEMA DE PROGRAMAÇÃO 
PERIÓDICA DA FROTA E DOS 

SERVIÇOS DE TERCEIROS 

S2 – SISTEMA DE PREVISÃO 
DE CUSTOS 

S3 – SISTEMA DE PREVISÃO DE 
RECEITA 

S4 – SISTEMA DE APOIO A 
DECISÃO 



 

 
S1 – SISTEMA DE PROGRAMAÇÃO 

PERIÓDICA DA FROTA E DOS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS 

 

 

 

CONTÉM AS SEGUINTES ROTINAS: 

 

    R1 – ROTINA DE PLANEJAMENTO DAS LINHAS REGULARES 

    R2 – ROTINA DE PROGRAMAÇÃO DOS VEÍCULOS PARA  

ATENDER AS LINHAS REGULARES 

    R3 – ROTINA DE PROGRAMAÇÃO DOS VEÍCULOS PARA  

ATENDER A BOLSA DE FRETES ESPORÁDICOS 

 

     
 
 



3.1 – Sistema de Programação Periódica da Frota e do Serviços de Terceiros 
 
 
 

  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S1 – SISTEMA DE PROGRAMAÇÃO PERIÓDICA DA 
FROTA E DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS 

 
 

FLUXOGRAMA DO SISTEMA 

CADASTRO DOS CONTRATOS DE 
FRETES EM ESTUDO  

(SERVIÇOS REGULARES) 

MATRIZ O / D DE CARGAS 
REGULARES 

ROTINA DE PLANEJAMENTO DAS 
LINHAS REGULARES 

ROTINA DE PROGRAMAÇÃO DOS 
VEÍCULOS PARA ATENDER AS 

LINHAS REGULARES 

ROTINA DE PROGRAMAÇÃO DOS VEÍCULOS PARA 
ATENDER A BOLSA DE FRETES ESPORÁDICOS 

 

BOLSA DE 
FRETES 

ESPORÁDICOS 



3.1.1 – R1 – Rotina de Planejamento das Linhas Regulares 
 
 

  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R1 – ROTINA DE PLANEJAMENTO DAS LINHAS 
REGULARES 

 

CADASTRO DOS CONTRATOS DE 
FRETES EM ESTUDO  

(SERVIÇOS REGULARES) 

LISTA DE PRODUTOS 
COMPATÍVEIS A SEREM 

TRANSPORTADOS 

MATRIZ (O/D), 
EM TON./PER.PARA 

SERVIÇOS REGULARES 

DETERMINAÇÃO DAS LINHAS REGULARES, EM 
TON./PERÍODO (PROBLEMA [P1]) 

 

RELATÓRIO ARQUIVO 



3.1.2 – R2 – Rotina de Programação dos Veículos para Atender as Linhas Regulares 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 NÃO                                                                 SIM 
        

           
 
 
 
      SIM 
           NÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R2 – ROTINA DE PROGRAMAÇÃO DOS VEÍCULOS 
PARA ATENDER AS LINHAS REGULARES 

ARQUIVO DA 
DISPONIBILIDADE 
DA FROTA 

ARQUIVO DAS 
LINHAS 
REGULARES, 
COM A 
MOVIMENTA
ÇÃO DAS 
CARGAS EM 
TON./PER. 

CADASTRO DE TERCEIROS 
(AUTÔNOMOS OU 
LOCAÇÃO PARA  
SUB-CONTRATAÇÃO) 

PROGRAMAÇÃO POR VEÍCULO INDICANDO A LINHA PARA 
OPERAÇÃO (PROBLEMA [P2]) 

 
SOBROU 
VEÍCULO? 

 
SOBROU 
CARGA 
REGULAR? 

RELATÓRIO 
DE CARGAS 
NÃO 
ATENDIDAS 

ARQUIVO 
DA FROTA 

DISPONÍVEL 
RESTANTE 

RELATÓRIO 
DA FROTA 

DISPONÍVEL 
RESTANTE 

ARQUIVO DA 
PROGRAMAÇÃO DA 
FROTA OCUPADA, 

INCLUÍNDO LINHA E 
CONTRATO 

RELATÓRIO 
DA 

PROGRAMA-
ÇÃO DA 
FROTA 

OCUPADA 

A B B



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B

ARQUIVO DOS 
TERCEIROS 

DISPONÍVEIS 
RESTANTES 

RELATÓRIO 
DOS 

TERCEIROS 
DISPONÍVEIS 
RESTANTES 

ARQUIVO DOS 
TERCEIROS 

SELECIONADOS 
E SUA 

PROGRAMAÇÃO 
INCLUÍNDO 

LINHA E 
CONTRATO EM 
QUE ESTARÃO 

OPERANDO 

RELATÓRIO DOS 
TERCEIROS 

SELECIONADOS 
P/ SERVIÇOS 

REGULARES E 
SUA 

PROGRAMAÇÃO 



3.1.2 – R3 – Rotina de Programação dos Veículos para Atender a Bolsa de Fretes Esporádicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         

R3 – ROTINA DE PROGRAMAÇÃO DOS VEÍCULOS PARA ATENDER A 
BOLSA DE FRETES ESPORÁRICOS 

BOLSA DE FRETES 
ESPORÁDICOS 
(EVENTUAIS) 

ARQUIVO DA 
PROGRAMAÇÃO DA 
FROTA OCUPADA, 

EM SERVIÇOS 
REGULARES 

ARQUIVO DA 
DISPONIBILIDADE E 

LOCALIZAÇÃO DA FROTA 
RESTANTE 

PROGRAMAÇÃO FINAL DA 
FROTA E EQUIPAMENTOS 
OCUPADOS EM SERVIÇOS 
REGULARES (INCLUÍNDO 

LINHAS, CONTATOS E 
SERVIÇOS ESPORÁDICOS) 

ARQUIVO DE TERCEIROS 
DISPONÍVEIS 

(AUTÔNOMOS OU 
LOCAÇÃO PARA SUB-

CONTRATAÇÃO) 

ARQUIVO RELATÓRIO 

A B 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       NÃO              SIM          
          
 
 
 
 
 
          SIM      NÃO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B 

BOLSA DE FRETES 
ESPORÁDICOS 

RESTANTES 

PROGRAMAÇÃO POR VEÍCULO 
REFERENTE AOS FRETES 

ESPORÁDICOS (PROBLEMA [PS]) 

SOBROU 
VEÍCULO 
DA 
FROTA? 

SOBROU 
CARGA 

ESPORÁ-
DICA? 

RELATÓRIO 
DE CARGAS 

ESPORÁDICAS 
NÃO 

ATENDIDAS 

ARQUIVO 
FINAL DA 

FROTA 
DISPONÍVEL 

RELATÓRIO 
FINAL DA 

FROTA 
DISPONÍVEL ARQUIVO DA 

PROGRAMAÇÃO 
DA FROTA 
OCUPADA 

SOMENTE EM 
SERVIÇOS 

ESPORÁDICOS 

RELATÓRIO DA 
PROGRAMAÇÃO 

DA FROTA 
OCUPADA 

SOMENTE EM 
SERVIÇOS 

ESPORÁDICOS

C



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
        NÃO 
 
 
 
 
 
 
 
              SIM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C

SOBROU 
TERCEIROS 
PARA SUB-
CONTR.? 

ARQUIVO FINAL 
DOS TERCEIROS 

DISPONÍVEIS 

RELATÓRIO 
FINAL DOS 
TERCEIROS 

DISPONÍVEIS 
ARQUIVO DOS 

TERCEIROS 
SELECIONADOS 
PARA SERVIÇOS 
ESPORÁDICOS E 

SUA 
PROGRAMAÇÃO 

RELATÓRIO DOS 
TERCEIROS 

SELECIONADOS 
PARA SERVIÇOS 
ESPORÁDICOS E 

SUA 
PROGRAMAÇÃO 



 

 
S2 – SISTEMA DE PREVISÃO DOS CUSTOS 

DE OPERAÇÃO DA FROTA E DOS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS 

 

CONTÉM AS SEGUINTES ROTINAS: 

 

    R4 – ROTINA DE CÁLCULO DO CUSTO OPERACIONAL      

UNITÁRIO, POR VEÍCULO DA FROTA 

    R5 – ROTINA DE CÁLCULO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DOS 

VEÍCULOS, POR CONTRATO E GLOBAL DOS CONTRATOS 

    R6 – ROTINA DE CÁLCULO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DOS 

VEÍCULOS, PARA ATENDER OS SERVIÇOS ESPORÁDICOS 

    R7 – ROTINA DE CÁLCULO DOS CUSTOS DA FROTA PARADA 

    R8 – ROTINA DE CÁLCULO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DOS 

VEÍCULOS, RODANDO VAZIOS 

     

 
 
 



3.2 – S2 - Sistema de Previsão dos Custos de Operação da Frota e dos Serviços de Terceiros 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S2 – SISTEMA DE PREVISÃO DOS CUSTOS OPERACIONAIS 
TOTAIS DA FROTA 

ROTINA DE 
CÁLCULO 

DOS 
CUSTOS DA 

FROTA 
PARADA 

ROTINA DE 
CÁLCULO DOS 

CUSTOS 
OPERACIONAIS 
DOS VEÍCULOS, 

PARA 
ATENDIMENTO 
DOS SERVIÇOS 
ESPORÁDICOS 

ROTINA DE 
CÁLCULO 

DOS CUSTOS 
OPERACIO-

NAIS DOS 
VEÍCULOS, 

POR 
CONTRATO E 
GLOBAL DOS 
CONTRATOS 

ROTINA DE 
CÁLCULO DOS 

CUSTOS 
OPERACIONAIS 

DOS VEÍCULOS E 
EQUIPAMENTOS 

RODANDO 
VAZIOS 

CÁLCULO DOS CUSTOS TOTAIS OPERACIONAIS, 
PREVISTOS PARA A EMPRESA 

ARQUIVO RELATÓRIO 



3.2.1 – R4 – Rotina de Cálculo do Custo Operacional Unitário, por Veículo da Frota 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R4 – ROTINA DE CÁLCULO DO CUSTO OPERACIONAL UNITÁRIO, 
POR VEÍCULO DA FROTA 

CADASTRO DA FROTA ARQUIVO DE CUSTOS 
UNITÁRIOS DOS INSUMOS DO 

TRANSPORTE 

PROGRAMA DE CÁLCULO DOS CUSTOS OPERACIONAIS 
UNITÁRIOS POR VEÍCULO DA FROTA 

ARQUIVO DE CUSTO 
OPERACIONAL 

FIXO/PERÍODO, PARA CADA 
VEÍCULO DA FROTA 

ARQUIVO DE CUSTO 
OPERACIONAL VARIÁVEL POR 
KM, PARA CADA VEÍCULO DA 

FROTA 

ARQUIVO DE CUSTO 
OPERACIONAL TOTAL POR 

PERÍODO (A+BX) PARA CADA 
VEÍCULO DA FROTA 

RELATÓRIO DE 
CUSTO 
OPERCIONAL 
TOTAL POR 
PERÍDO PARA 
CADA VEÍCULO 
DA FROTA 



3.2.2 – R5 – Rotina de Cálculo dos Custos Operacionais dos Veículos, por Contrato e Globais 
dos Contratos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R5 – ROTINA DE CÁLCULO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DOS 
VEÍCULOS POR CONTRATO E GLOBAL DOS CONTRATOS 

ARQUIVO DOS 
TERCEIROS 

SELECIONADOS E 
SUA 

PROGRAMAÇÃO, 
INCLUÍNDO 

LINHA E 
CONTRATO EM 
QUE ESTARÃO 

OPERANDO 

ARQUIVO DE 
SERVIÇOS 

REGULARES 
(CONTRATOS 

COM OS 
TERCEIROS) 

ARQUIVO DO 
CUSTO 

OPERACIONAL 
FIXO/PERÍODO 

E POR VEÍCULO 
DA FROTA  

ARQUIVO DO 
CUSTO 

OPERACIONAL 
VARIÁVEL, POR 

KM, POR 
VEÍCULO DA 

FROTA  

ARQUIVO DE 
PROGRAMAÇÃO 
FINAL DA FROTA 

OCUPADA, 
INCLUÍNDO 

LINHA E 
CONTRATO DE 

OPERAÇÃO 

CÁLCULO DOS 
CUSTOS DOS 

SERVIÇOS DOS 
TERCEIROS POR 
CONTRATO, POR 

PERÍODO 

CÁLCULOS DOS CUSTOS OPERACIONAIS TOTAIS 
(FIXOS+VARIÁVEIS) DOS VEÍCULOS DA FROTA, NA 
REALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES (CARREGADOS), 

POR CONTRATO 

CÁLCULO DOS CUSTOS OPERACIONAIS 
TOTAIS, POR CONTRATO E GLOBAL, POR 

PERÍODO, PARA OS SERVIÇOS REGULARES 

ARQUIVO RELATÓRIO 



3.2.3 – R6 – Rotina de Cálculo dos Custos Operacionais dos Veículos, para Atender os Serviços 
Esporádicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R6 – ROTINA DE CÁLCULO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DOS 
VEÍCULOS, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS ESPORÁDICOS 

ARQUIVO DE 
PROGRAMAÇÃ

O DA FROTA 
OCUPADA EM 

SERVIÇOS 
REGULARES, 
INCLUÍNDO 

LINHA, 
CONTRATOS E 

SERVIÇOS 
ESPORÁDICOS 

ARQUIVO DO 
CUSTO 

OPERACIONAL 
FIXO 

SEMANAL 
PARA CADA 
VEÍCULO DA 

FROTA 

ARQUIVO DO 
CUSTO 

OPERACIONAL 
VARIÁVEL POR 
KM, PARA CADA 

VEÍCULO E 
EQUIPAMENTO 

DA FROTA  
  

ARQUIVO DA 
PROGRAMAÇÃO 

DA FROTA 
OCUPADA 

SOMENTE EM 
SERVIÇOS 

ESPORÁDICOS 

ARQUIVO DE 
PROGRAMAÇÃO 

FINAL DA 
FROTA 

OCUPADA, 
INCLUÍNDO 

LINHA E 
CONTRATO DE 

OPERAÇÃO 

CÁLCULO DOS CUSTOS 
OPERACIONAIS TOTAIS 

(FIXOS + VARIÁVEIS) 
DOS VEÍCULOS DA 

FROTA OCUPADOS EM 
SERVIÇOS REGULARES, 
QUANDO ATENDENDO 

SERVIÇOS 
ESPORÁDICOS 

CÁLCULOS DOS CUSTOS 
OPERACIONAIS TOTAIS (FIXOS 
+ VARIÁVEIS) DOS VEÍCULOS 

DA FROTA OCUPADOS 
SOMENTE EM SERVIÇOS 

ESPORÁDICOS 

CÁLCULO DOS CUSTOS OPERACIONAIS 
TOTAIS, POR SEMANA, EM ATENDIMENTO 

AOS SERVIÇOS ESPORÁDICOS 

ARQUIVO RELATÓRIO 

ARQUIVO 
DE CUSTOS 

DE 
SERVIÇOS 
ESPORÁDI-
COS COM 

TERCEIROS 

CÁLCULO DOS CUSTOS TOTAIS 
DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS, 

POR SEMANA, PARA O 
ATENDIMENTO DE CARGAS 

ESPORÁDICAS 



3.2.4 – R7 – Rotina de Cálculo dos Custos da Frota Parada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

R7 – ROTINA DE CÁLCULO DOS CUSTOS DA 
FROTA PARADA 

ARQUIVO FINAL DA FROTA 
DISPONÍVEL 

ARQUIVO DE CUSTO 
OPERACIONAL 

FIXO/PERÍODO, PARA 
CADA VEÍCULO DA FROTA 

CÁLCULO DOS CUSTOS OPERACIONAIS FIXOS DA 
FROTA PARADA, POR PERÍODO 

ARQUIVO RELATÓRIO 



3.2.5 – R8 – Rotina de Cálculo dos Custos Operacionais dos Veículos Rodando Vazios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

R8 – ROTINA DE CÁLCULO DOS CUSTOS 
OPERACIONAIS DOS VEÍCULOS RODANDO VAZIOS 

ARQUIVO DE 
PROGRAMAÇÃO 
FINAL DA FROTA 

OCUPADA EM 
SERVIÇOS 

REGULARES, 
INCLUÍNDO LINHA, 

CONTRATO E 
SERVIÇOS 

ESPORÁDICOS 

ARQUIVO DE 
PROGRAMAÇÃO DA 

FROTA OCUPADA 
SOMENTE EM 

SERVIÇOS 
ESPORÁDICOS 

ARQUIVO DE CUSTO 
OPERACIONAL 

TOTAL POR KM, 
PARA CADA 

VEÍCULO DA FROTA 

DETERMINAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO 
DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA 

FROTA RODANDO VAZIOS 

CÁLCULO DOS CUSTOS OPERACIONAIS DOS 
VEÍCULOS DA EMPRESA, RODANDO VAZIOS, 

POR SEMANA 

ARQUIVO RELATÓRIO 



 

 
S3 – SISTEMA DE PREVISÃO DE RECEITA 

DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 

 

CONTÉM AS SEGUINTES ROTINAS: 

 

    R9 – ROTINA DE CÁLCULO DA RECEITA PREVISTA PARA A 

TRANSPORTADORA, REFERENTE A SERVIÇOS REGULARES 

 

    R10 – ROTINA DE CÁLCULO DA RECEITA PREVISTA PARA A 

TRANSPORTADORA, REFERENTE A SERVIÇOS 

ESPORÁDICOS 

 

 

 

     

 

 

 



3.3 – S3 - Sistema de Previsão de Receita dos Serviços de Transporte 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S3 – SISTEMA DE PREVISÃO DA RECEITA PERIÓDICA DA 
TRANSPORTADORA 

ROTINA DE CÁLCULO DA RECEITA 
PREVISTA PARA A 

TRANSPORTADORA REFERENTE A 
SERVIÇOS REGULARES 

ROTINA DE CÁLCULO DA RECEITA 
PREVISTA PARA A 

TRANSPORTADORA, REFERENTE A 
SERVIÇOS ESPORÁDICOS 

CÁLCULO DA RECEITA TOTAL 
PREVISTA PARA A TRANSPORTADORA 

ARQUIVO RELATÓRIO 



3.3.1 – R9 – Rotina de Cálculo da Receita Prevista para a Transportadora, Referente a Serviços 
Regulares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        SIM 
 
 
 
 
 
          NÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

R9 – ROTINA DE CÁLCULO DA RECEITA PREVISTA 
PARA A TRANSPORTADORA, REFERENTE A SERVIÇOS 

REGULARES 

CADASTRO DOS CONTRATOS DE FRETES PARA SERVIÇOS REGULARES 

HÁ 
INFORMAÇÃO  

DE PREÇO 
TOTAL? 

PREÇO UNITÁRIO 
EM R$ / TON.Km, 

POR SERVIÇO 

Km A SER 
PERCORRIDO COM 

A CARGA, POR 
VIAGEM, POR 

SERVIÇO 

TON. A SER 
TRANSPORTADA POR 

PERÍODO, POR 
SERVIÇO 

CÁLCULO DA RECEITA POR 
SERVIÇO OU CONTRATO 

PREÇO TOTAL POR 
SERVIÇO 

CÁLCULO DO VALOR FINAL DA RECEITA DE CADA 
CONTRATO E TOTAL 

ARQUIVO RELATÓRIO 



3.3.2 – R10 – Rotina de Cálculo da Receita Prevista para a Transportadora, Referente a 
Serviços Esporádicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

  SIM            NÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    
 
 
 

R10 – ROTINA DE CÁLCULO DA RECEITA PREVISTA PARA A 
TRANSPORTADORA REFERENTE A SERVIÇOS ESPORÁDICOS 

ROTINA DE PROGRAMAÇÃO DOS VEÍCULOS PARA 
ATENDER A BOLSA DE FRETES ESPORÁDICOS 

BOLSA DE FRETES 
ESPORÁDICOS 

ARQUIVO FINAL DAS CARGAS ESPORÁDICAS 
NÃO ATENDIDAS 

ARQUIVO DAS CARGAS DA 
BOLSA QUE FORAM ATENDIDAS 

PREÇO POR TON. Km  
DE CADA FRETE 

DISTÂNCIA EM Km  
POR FRETE 

TON. A SER TRANS-
PORTADA POR FRETE 

CÁLC. DA RECEITA 
POR FRETE 

HÁ 
INFORMAÇÃO  

DE PREÇO 
TOTAL? 

PREÇO TOTAL 
PARA CADA FRETE 

CÁLCULO DO VALOR FINAL DA RECEITA 
PERIÓDICA PARA SERV. ESPORÁDICOS 

ARQUIVO RELATÓRIO 



 

 

 
S4 – SISTEMA DE APOIO A DECISÃO 

SOBRE FRETES E FROTAS 

 

CONTÉM AS SEGUINTES SUB-ROTINAS DE APOIO A 

DECISÃO (SAD) E ROTINAS: 

 

    SAD1 – ANÁLISE DE SERVIÇOS REGULARES 

  R11 – ROTINA DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO POR  

SERVIÇO E GLOBAL DA TRANSPORTADORA 

 

    SAD2 – ANÁLISE DE SERVIÇOS ESPORÁDICOS 

    SAD3 – ANÁLISE DA FROTA 

    SAD4 – ANÁLISE DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TERCEIROS 

 

 

     
 



3.4 – S4 – Sistema de Apoio a Decisão sobre Fretes e Frotas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S4 – SISTEMA DE APOIO A DECISÃO SOBRE 
FRETES E FROTAS 

SAD 1 ANÁLISE DE 
SERVIÇOS 

REGULARES 

SAD 3 ANÁLISE DA 
FROTA 

ARQUIVO RELATÓRIO ARQUIVO RELATÓRIO 

SAD 2 – ANÁLISE DE 
SERVIÇOS 

ESPORÁDICOS 

SAD 4 – ANÁLISE DE 
CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 

ARQUIVO RELATÓRIO ARQUIVO RELATÓRIO 



3.4.1 – SAD1 – Análise de Serviços Regulares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAD1 – MÓDULO DE ANÁLISE DE SERVIÇOS 
REGULARES 

CONTRATOS 
A INCLUIR 

CADASTRO DOS 
CONTRATOS DE 

FRETES 
EXISTENTES 
(SERVIÇOS 

REGULARES) 

ALTERAÇÕES 
NOS 

CONTRATOS 
EXISTENTES 

CONTRATOS 
E EXCLUIR 

CONTRATOS  
EM ESTUDO 

ROTINA DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO POR 
SERVIÇO E GLOBAL DA TRANSPORTADORA – R11 



 
3.4.1.1 – R11 – Rotina de Avaliação de Desempenho por Serviço e Global da Transportadora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

R11 – ROTINA DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO 
POR SERVIÇO E GLOBAL DA TRANSPORTADORA  

SISTEMA DE PROGRAMAÇÃO 
PERIÓDICA DA FROTA E DOS 

SERVIÇOS DE TERCEIROS – S1 

SISTEMA DE PREVISÃO 
DOS CUSTOS 

OPERACIONAIS TOTAIS DA 
FROTA E DE SERVIÇOS DE 

TERCEIROS – S2 

SISTEMA DE PREVISÃO DE 
RECEITA PERIÓDICA DA 
TRANSPORTADORA – S3 

ARQUIVO DOS CUSTOS 
TOTAIS POR PERÍODO, 

PREVISTOS PARA A 
TRANSPORTADORA (CT) 

ARQUIVO DA RECEITA BRUTA 
PERIÓDICA TOTAL PREVISTA 

PARA A TRANSPORTADORA (RT) 

CÁLCULO DA RECEITA LÍQUIDA PERIÓDICA POR SERVIÇO E 
TOTAL (RL = RT – CP) E DO ÍNDICE DE RENTABILIDADE POR 
SERVIÇO E TOTAL, POR PERÍODO (IR = RT / CP), PREVISTOS 

PARA A TRANSPORTADORA 

ARQUIVO RELATÓRIO 



3.4.2 – SAD2 – Análise de Serviços Esporádicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAD 2 – ANÁLISE DE SERVIÇOS ESPORÁDICOS 

FRETES A 
INCLUIR 

BOLSA DE FRETES 
ESPORÁDICOS 
(EVENTUAIS) 

FRETES A 
EXCLUIR 

ALTERAÇÕES 
NOS FRETES 
EXISTENTES 

(BOLSA) 

FRETES EM 
ESTUDO 

ROTINA DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO 
POR SERVIÇO E GLOBAL DA 

TRANSPORTADORA – R11 



3.4.3 – SAD3 – Análise da Frota 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAD 3 – ANÁLISE DA FROTA 

FROTA A 
INCLUIR 

FROTA A 
EXCLUIR 

ARQUIVO DA FROTA 
DISPONÍVEL 

ALTERAÇÕES NA 
FROTA EXISTENTE 

FROTA DISPONÍVEL EM 
ESTUDO 

ROTINA DE AVALIAÇÃO DE 
DESEMPENHO POR SERVIÇO E GLOBAL 

DA TRANSPORTADORA – R11 



3.4.4 – SAD4 – Análise da Contratação de Serviços de Terceiros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAD 4 – ANÁLISE DE CONTRATAÇÃO 
SERVIÇOS DE TERCEIROS 

TERCEIROS 
A INCLUIR 

CADASTRO DOS 
TERCEIROS PARA 

SUB-CONTRATAÇÃO 

TERCEIROS 
A EXCLUIR 

ALTERAÇÕES 
NO CADASTRO 

ATUAL DOS 
TERCEIROS 

CADASTRO DOS 
TERCEIROS EM 

ESTUDO 

ROTINA DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO 
POR SERVIÇO E GLOBAL DA 

TRANSPORTADORA – R11 



3.3 - FUNÇÕES DOS SUB-SISTEMAS 

Conforme visto anteriormente, o sistema é composto por quatro sistemas, cujas 

funções básicas são descritas a seguir: 

 

3.3.1 - Sistema de Programação Periódica da Frota e dos Serviços de Terceiros 

Este sistema trabalha com três rotinas e tem por objetivo fazer a 

programação das atividades de atendimento dos serviços de transporte das empresas, no que 

diz respeito a cargas regulares e esporádicas. 

Para o primeiro caso, a rotina (R1) estabelece linhas regulares para atendê-las, 
de modo que a operação dos veículos seja feita em ciclos. A rotina (R2) faz a alocação de 
veículos nestas linhas, compatibilizando a capacidade e a frequência das mesmas. Esta 
compatibilização envolve o uso da frota e a determinação da ociosidade ou falta de 
veículos. Neste caso, a rotina aciona (opcionalmente) o uso da frota de terceiros, fazendo sua 
respectiva programação. 

A rotina (R3) faz a programação de atendimento à bolsa de serviços 
esporádicos, de modo a utilizar a frota disponível da transportadora. No caso de carência de 
veículos ou conveniência, o programa faz o uso da frota de terceiros, de modo que os serviços 
sejam atendidos. Para programar o uso dos caminhões da empresa, primeiramente é analisada a 
possibilidade de atendimento destes serviços, através dos veículos alocados nas linhas (em 
possíveis brechas de ociosidade existentes nas linhas regulares). Em seguida, é feita a 
alocação da frota disponível junto à bolsa de fretes, considerando-se a localização desta frota, a 
origem e o destino das cargas. Este procedimento deve ser feito de modo otimizado e para tal, 
um algoritmo específico foi desenvolvido e utilizado. 

Estudos futuros poderão analisar ainda o "efeito final" desta alocação, de 
Modo a minimizar efeitos negativos provenientes da alocação de veículos em regiões com 
dificuldades de obtenção de cargas de retorno (este problema ignorado até pouco tempo para 
o caso de transportes, foi abordado recentemente por Hughes e Powell em [052]). Em 
relação a este assunto, sugere-se que o estudo considere: 

 

*   as peculiaridades inerentes ao transporte rodoviário de cargas brasileiro; 

* a possibilidade de  uso de métodos  envolvendo  ponderação acerca das  probabilidades de 

obtenção de cargas de retorno; 

*  o uso de variáveis sócio econômicas regionais. 



No caso de impossibilidade ou inconveniência de atendimento da bolsa de 
fretes esporádicos, por parte da frota própria da empresa, a rotina (R3) faz ainda 
(opcionalmente)  a alocação de veículos de terceiros, de modo que os serviços previstos sejam 
atendidos. Se, ainda assim, faltar veículos, o programa indicará o conjunto de cargas não 
atendidas. 

 

3.3.2 - Sistema de Previsão dos Custos de Operação da Frota e dos Serviços de Terceiros 

Este sistema tem como função básica fazer a previsão dos custos por período, para 

a transportadora, em termos de operação dos veículos da frota e de serviços a serem 

contratados com terceiros. Trabalha com cinco rotinas (de R4 a R8) sendo que: 

* a rotina R4 calcula o custo operacional unitário, por veículo da frota da empresa. Este 
valor se refere ao custo fixo que ocorre no período (quer o veículo esteja ou não em 
uso) e ao custo variável por quilômetro; 

* a rotina R5 realiza o cálculo destes custos para cada contrato, referente às  cargas 
regulares. Tem como base a programação dos veículos estabelecida para atendimento 
dos respectivos contratos. Faz ainda o cálculo do custo global de operação da frota por 
período, considerando todos os contratos que estão sendo atendidos, seja através dos 
veículos da empresa, seja utilizando-se do apoio de terceiros; 

*  com base na programação feita para o atendimento dos serviços esporádicos no período 
em análise, a rotina R6 calcula os custos operacionais inerentes a esta atividade. Considera 
as despesas referentes a frota da empresa, bem como a de terceiros; 

 

3.3.3 – Sistema de Previsão de Receita dos \serviços de Transporte 

   Como o próprio nome indica, este sistema, tem como função básica fazer a 

previsão da receita da empresa, proveniente dos serviços de transporte. A rotina (R9) faz 

o cálculo da receita oriunda dos contratos, para cada contrato e global. A rotino (R10) 

faz esta previsão, para o caso dos serviços de cargas esporádicas. 

 

3.3.4 – Sistema de Apoio à Decisão sobre Fretes e Frotas 

   É composto por quatro sub-sistemas (SADs). Tem como função geral servir 



de ferramenta para auxiliar os transportadores nas decisões sobre frotas e fretes. Este 

sistema ajuda a explorar todas as potencialidades do modelo, em nível de tomada de 

decisão. 

   Neste caso, sugere-se que sejam desenvolvidos em estudos futuros, 

algorítmos envolvendo procedimentos heurísticos, de modo a orientar o uso deste sistema 

através de simulações. Isto reduziria significativamente o número de situações a serem 

analisadas. As simulações podem ser feitas para selecionar contratos de serviços, 

verificar a conveniência de determinados trabablhos esporádicos, avaliar a adequação da 

frota, em termos de tamanho, idade e tipo de veículo, identificar conveniências na 

contratação de serviços de teceiros, analisar preços adequados a serem cobrados para 

determinados serviços de transporte (principalmente nos casos de participação em 

concorrências), avaliar os custos operacionais dos veículos, analisar a possibilidade de 

parcerias entre transportadoras considerando a conveniência da agregação de suas 

respectivas matrizes O/D, etc.     

Ressalta-se que não foi encontrado na literatura técnica e científica 

pesquisada, nenhum estudo envolvendo sistemas desta natureza, voltados para empresas do 

transporte rodoviário de cargas. Como sistema de apoio à decisão envolvendo o uso de 

frotas de caminhões, encontrou-se o trabalho desenvolvido por S. R. Evans e J. R. Norback 

[033], que culminou na tese de Ph.D de Evans, intitulada "A Comprehensive Approach to 

Solving The Time-Sensitive Routing Problem in an Industrial Food Distribution Setting", 

desenvolvida e defendida na Universidade de Wiscousin, Madison, WI. Este sistema foi 

implantado junto a empresa Kraft Inc., para distribuição de alimentos na sua região de 

atuação (urbana). Ele faz uso da computação gráfica e é utilizado como elemento de apoio nas 

decisões sobre rotas. 

Especificamente, os SADs, componentes do sistema proposto, tem as seguintes 
funções: 

* o SAD1 faz a análise da rentabilidade dos contratos e global das cargas regulares. Utiliza 
a rotina (R2), que avalia cada contrato. Através do SAD1 pode-se simular a entrada 
ou saída de contratos, bem como alterações nos contratos existentes. O módulo avalia 
os respectivos impactos provocados nas rotas, na programação dos veículos, nos custos 
e na receita da empresa; 

* o SAD2 simula a entrada e saída de serviços esporádicos, bem como alterações nos 



serviços que já estão na bolsa de fretes. A avaliação de tais serviços é feita através da 
observação dos impactos causados nas rotas, na programação dos veículos, nos custos 
e na receita da transportadora; 

* o SAD3 simula a inclusão e exclusão de veículos e equipamentos ou alterações na frota 
existente. Isto permite avaliar os impactos causados na programação dos veículos e 
custos da empresa, a partir da troca de veículos, redução ou ampliação da frota, 
alterações nos equipamentos, pneus, tipo de carroceria, alteração no número de eixos 
dos veículos e reboques, etc. 

* o SAD4 simula a contratação de serviços de terceiros, como autônomos e locação de 
veículos. Neste caso, pode-se fazer análises de sensibilidade nos termos ou condições de 
tais contratações, bem como avaliar os impactos destas medidas nos custos da empresa. 
Estes resultados podem ser ainda comparados com os observados no SAD3, de modo a 
avaliar-se as relações entre renovação, ampliação ou redução da frota, contratação de 
autônomos e locação de veículos. 
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4 - METODOLOGIA UTILIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA 

 

4.1- INTRODUÇÃO 

Neste capítulo é apresentada a metodologia utilizada no desenvolvimento 

do modelo. Trata-se da descrição dos procedimentos básicos adotados, incluindo-se o 

uso de algoritmos e técnicas existentes, bem como outros que foram criados. 

 

4.2 - DESCRIÇÃO METODOLÓGICA POR SISTEMA 

Apresenta-se, a seguir, a metodologia básica adotada para os sistemas 

S1, S2, S3 e S4. 

 

4.2.1 - Sistema de Programação Periódica da Frota e dos Serviços de Terceiros (S1) 

Este sistema envolve a utilização de uma rede rodoviária e o 

desenvolvimento de três rotinas, quais sejam, R1, R2 e R3, cujas funções já foram 

discutidas anteriormente. 

 

4.2.1.1 - Rede Rodoviária Adotada  

 

4.2.1.1.1 - Descrição da Rede 

O desenvolvimento e a utilização do presente modelo requer a existência de 

uma rede. A tabela e o mapa seguintes descrevem e ilustram a composição da mesma, para o 

presente caso. As distâncias adotadas na mesma são aproximadas, tendo como finalidade o 

uso em testes e exemplos do modelo. Não devem ser usadas como informações exatas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 4.1 – Dados da Rede Rodoviária do Modelo 
NÓS VIZINHOS 

 
CÓDI 

GO 

 
MUNICÍPIO 

LATITUDE (S) LONGITUDE (W)  
CÓDI-

GO 

DIS- 
TÂN- 
CIA 
(km) 

 
CÓDI-

GO 

DIS- 
TÂN-
CIA 
(km)

 
GRAU 

 
MIN 

 
SEG 

 
GRAU 

 
MIN 

 
SEG 

01 Buenos Aires 35 44 13 59 08 00 02 696 --- --- 
02 Montevidéu 34 50 00 56 12 00 04 556 --- --- 
03 Rio Grande 32 02 06 52 05 55 07 330 04 200 

06 327 --- --- 
04 Bagé 31 19 53 54 06 25 06 266 05 387 
05 Uruguaiana 29 45 17 57 05 18 06 460 10 429 
06 Santa Maria 29 41 03 53 48 25 10 256 08 332 

09 296 07 292 
07 Porto Alegre 30 01 59 51 13 48 08 131 11 274 
08 Caxias do Sul 29 10 05 51 10 46 09 197 12 211 
09 Passo Fundo 28 15 46 52 24 24 10 226 14 239 

13 204 --- --- 
10 Santa Rosa 27 52 15 54 28 53 14 352 --- --- 
11 Criciúma 28 40 39 49 22 11 12 207 15 202 
12 Lages 27 48 58 50 19 34 13 191 19 317 

17 259 15 254 
13 Joaçaba 27 10 41 51 30 17 14 142 19 95 
14 Chapecó 27 05 47 52 37 06 19 245 20 372 

21 536 --- --- 
15 Florianópolis 27 35 48 48 32 57 18 190 16 139 
16 Blumenau 26 55 10 49 03 58 18 105 17 168 
17 Mafra 26 06 41 49 48 19 18 141 23 106 

19 136 --- --- 
18  Joinville 26 18 16 48 50 44 22 125 23 130 
19 União da Vitória 26 13 48 51 05 11 20 452 24 231 

23 218 --- --- 
20 Guarapuava 25 23 43 51 27 29 21 250 24 146 
21 Cascavel 24 57 21 53 27 19 24 342 25 393 

30 429 --- --- 
22 Paranaguá 25 31 12 4 30 33 23 90 --- --- 
23 Curitiba 25 25 40 49 16 23 24 114 28 360 

27 408 26 413 
24 Ponta Grossa 25 05 42 50 09 43 25 273 28 398 
25 Londrina 23 18 37 51 09 46 28 433 29 519 

30 324 --- --- 
26 Santos 23 57 39 46 20 01 27 72 31 501 
27 São Paulo 23 32 51 46 38 10 31 429 32 497 

28 87 29 99 
28 Sorocaba 23 30 06 47 27 29 29 89 --- --- 
29 Campinas 22 54 20 47 03 39 30 520 --- --- 
30 Presidente 

Prudente 
22 07 32 51 23 20 33 438 --- --- 

31 Rio de Janeiro 22 54 10 43 12 27 34 1649 --- --- 
32 Belo Horizonte 19 49 01 43 57 23 35 996 --- --- 
33 Campo Grande 20 26 34 54 38 47 36 694 --- --- 
34 Salvador 12 58 16 38 30 39 37 1389 --- --- 
35 Goiânia 16 40 43 49 15 14 36 934 38 2017 
36 Cuiabá 15 35 46 56 05 48 --- --- --- --- 
37 Fortaleza 03 43 02 38 32 35 38 1581 --- --- 
38 Belém 01 27 21 48 30 16 --- --- --- --- 

   



4.1 – Rede Rodoviária do Sistema FRETES&FROTAS 

Cód. Cidade UF Cód. Cidade UF 
01 Buenos Aires AR 20 Guarapuava PR 
02 Montevidéo UR 21 Cascavel PR 
03 Rio Grande RS 22 Paranaguá PR 
04 Bagé RS 23 Curitiba PR 
05 Uruguaiana RS 24 Ponta Grossa PR 
06 Santa Maria RS 25 Londrina PR 
07 Porto Alegre RS 26 Santos SP 
08 Caxias do Sul RS 27 São Paulo SP 
09 Passo Fundo RS 28 Sorocaba SP 
10 Santa Rosa RS 29 Campinas SP 
11 Criciúma SC 30 Pres. Prudente SP 
12 Lages SC 31 Rio de Janeiro RJ 
13 Joaçaba SC 32 Belo Horizonte MG 
14 Chapecó SC 33 Campo Grande MS 
15 Florianópolis SC 34  Salvador BA 
16 Blumenau SC 35 Goiânia GO 
17 Mafra SC 36 Cuiabá MT 
18 Joinville SC 37 Fortaleza CE 
19 União da Vitória PR 38 Belém PA 

REDE RODOVIÁRIA 
DO SISTEMA 

FRETES&FROTAS 



Para não repetir informação. Colocou-se como vizinho somente as localidades com código 

maior, que estão diretamente ligadas ao município de referência. 

 

4.2.1.1.2 – Método Desenvolvido para o Cálculo de Distâncias entre Cidades 

  Foi desenvolvido também neste estudo, um método de cálculo aproximado de 

distâncias entre cidades, através de coordenadas, de modo a permitir que, a partir da rede 

existente, se possa operar com qualquer cidade de uma região (vide também [015]).  

Desta forma, o uso do sistema não fica limitado às cidades da rede, não 
havendo também a necessidade de fazer numerosas alterações na mesma, cada vez que o 
sistema for utilizado. Evita ainda que se tenha que trabalhar com uma rede muito grande, 
em termos de nós, o que em casos reais ficaria impossível (só no Estado de Santa Catarina 
são mais de 260 cidades e no Brasil, mais de 4.000). O método desenvolvido envolve: 

i) - Cadastrar todas as cidades de uma região, em termos de coordenadas. 

ii) - Lançar sobre a região, uma rede viária básica espacialmente bem distribuída e contendo 
as principais cidades. 

iii) - Calcular as distâncias entre as cidades da rede através de um algoritmo tipo Floyd 
Dysktra, Moore, etc. 

iv) - Caso a cidade de origem (O) e/ou de destino (D) não esteja(m) incluída(s) na rede básica, 
deve-se calcular as distâncias rodoviárias entre esta(s) e seus vizinhos (VO e VD) a ela 
pertencentes. VO e VD representam, respectivamente, os conjuntos dos vizinhos de O 
e D. Tal cálculo pode ser feito da seguinte forma: 

iv.1 - Determinação de área retangular de interesse na rota entre (O) e (D) 

iv.1.1 - Dadas as latitudes (LAo e LAD) e longitudes (LOo e LOD) da origem (O) 
e destino (D), serão eliminadas da pesquisa de VO e VD os pontos (coordenadas 
geográficas) que estiverem fora do retângulo de interesse. 

iv.1.2 - Retângulo de interesse 

Tal retângulo têm: 



LAMAX = /LAo - LAD/ * CA + MAX (LAo, LAD) 

LAMIN = MIN (LAo, LAD) - CA * /LAo - LAD/ LOMAX 

= /LOo - LOD/ * CA + MAX (LOo,   LOD) 

LAMIN = MIN (LOo, LAD) – CA * / LOo - LAD/ 

onde: 

CA = coeficiente de acréscimo (= 0,2 como default), podendo variar se 
for necessário. 

LAMAX = latitude máxima 

LAMIN = latitude mínima 

LOMAX = longitude máxima 

LOMIN = longitude mínima 

     

iv.2 – Primeira eliminação de pontos 

 As cidades (C) cujas coordenadas geográficas estiverem fora do retânculo, serão 
eliminados como candidatos a vizinhos, ou seja, as seguintes restrições devem 
ser atendidas: 

 

   LAMIN ≤ LAC ≤ LAMAX 

   LOMIN ≤ LOC ≤ LOMAX 

 

iv.3 – Eliminação dos pontos que estiverem fora da elipse de interesse 

  

iv.3.1 – Calcule a distância geodésica em quilômetros de cada cidade (C) que 
estiver no retângulo de interesse, até a origem O (DGKMC,O) e destino D 
(DGKMC,D) 

 
iv.3.2 – Calcule DGKMO,D 

 
iv.3.3 -  Serão eliminadas como candidatos a vizinho, as cidades da rede em que: 
 
 DGKMC,O + DGKMC,D > DGKMO,D * CA2 
 
 Onde: 
 
 CA2 = coeficiente de acréscimo (default = 1,3) 
  
            DGKMO,D = distância geodésica em quilômetros, entre a origem (O) e o destino 

(D) 
 



iv.4 – Determinação de VO* e VD* 
 
Considerando os pontos que não foram eliminados nas etapas anteriores, os escolhidos 
serão: 
 
 
 VO* = cidade (C) com menor valor para DGKMC,O 
   
 VD* = cidade (C) com menor valor para DGKMC,D 
 

Onde: 
 

FTO,VO* = fator médio que expressa a relação entre distância rodoviária e 
geodésica entre todas as cidades (i) e (j), sendo estas pertencentes a CI. 

 
CI = conjuntos de todas as cidades que pertencem a rede básica e que estão 

inseridas dentro do retângulo de interesse entre O e VO. 
 
  

 FTO,VO = )(1
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==

 

 
Sendo: 

 
N = número de cidades que compõem CI 

 
O cálculo de FTD,VD* é análogo ao e FTO,VO* 

 
 
v) – Calcular as distâncias entre O e D, do seguinte modo: 
 
 
  DRKMO,D = DRKMO,VO* + DRKMO,VD + DRKMVD*,D 
 
  A programação em computador destas etapas possibilitou dispor-se de um 

sistema rápido e satisfatoriamente preciso, em nível de planejamento de rotas e serviços de 

transporte, para calcular distâncias entre quaisquer cidades ou localidades de uma região ou 

país. Testes realizados a partir de um banco de dados contendo as coordenadas geográficas de 

aproximadamente 4.000 localidades brasileiras, onde utilizou-se de uma rede básica com 50 

cidades (devidamente calibrada para o método), revelaram a viabilidade de uso do mesmo para 

tais finalidades. 

 



4.2.1.1.3 – Descrição do Método Utilizado para o Cálculo de Distâncias Geodésicas 

  Quanto ao cálculo da distância geodésica em quilômetros entre duas cidades O e 

D (ou seja, a distância entre dois pontos levando em conta a curvatura da Terra), foi utilizada a 

seguinte formulação, obtida junto às anotações de aula do Prof., Jucilei Cordini: 

 

  

 

 

4.2 – Representação da Distância Geodésica entre Dois Pontos 

 

i) – DGKMO,D * sen α = X
A

LALO

m

m =
∆

1000*
cos"*

 

 

ii) – DGKMO,D cos α = 
1000

1

mB
 ]")"("[ 222 XELAXCDLALA mmm ∆++∆−∆ = Y 

 

Distância Geodésica entre O e D 
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onde, 

Am, Bm, Cm, Dm, Em = parâmetros a serem determinados; 

α = azimute geodésico do sentido O,D; 

 

∆LA” = LAD – LOO; 

 LAD = latitude da cidade O; 

 LAO = latitude da cidade D; 

 

∆LO” = LOD - LOO; 

 LOO = longitude da cidade O; 

 LOD = longitude da cidade D; 

 

LAm = 
2

DO LALA +
 

 LAm = latitude média entre O e D; 

Am = 
"1*

1
senN m

; 

 Nm = parâmetro a ser determinado; 

Bm = 
"1*

1
senM m

; 

 Mm = parâmetro a ser determinado; 

Cm = 
"1***2 senNM

tgLA

mm

O ; 

 sen 1” = sen( )
3600

1 = 0,48481 * 10-5 



Dm = 
)*1(2

"1**cos**3
22

2

m

mm

LAsene
sensenLALAe

−
; 

 e2 = excentricidade do elipsóide. É igual a 0,006694611; 

 e2 = 1 - 2

2

a
b ; 

 a = semi-eixo maior do elipsóide. É igual a 6.378.160 m; 

 b = semi-eixo menor do elipsóide. É igual a 6.356.774,50 m; 

 

Em = 
"1***6

31
2

2

senMN
LAtg

mm

m+
; 

 

Nm = 2/122 )1( mLAsene
a

−
; 

 

Mm = 2/322

2
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)1(

mLAsene
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−
− ; 

 

4.2.1.2 – Rotina R1 

  A rotina de planejamento das linhas regulares (R1), trata basicamente do 

seguinte problema, doravante denominado [P1]: 

 

4.2.1.2.1 – Apresentação do Problema [P1] 

  Uma transportadora dispõe de um conjunto de contratos a serem cumpridos, 

envolvendo serviços a serem realizados regularmente. A partir da agregação de tais obrigações, 

determina-se uma matriz O/D de serviços regulares rodoviários (excluindo-se aí os serviços de 

coleta e distribuição) a serem atendidos em um determinado período de tempo, para cada 

categoria de cargas que exija o mesmo tipo de carroceria. 

  Considerando estas condições, deve-se otimizar os deslocamentos a serem 

realizados no atendimento de tais serviços. Dada a característica de regularidade destas cargas, 



é necessário definir linhas (“tours”) de operação por parte da empresa, o que, por sua vez, 

envolve o estabelecimento de itinerários e freqüência. Uma “tour” é composta por uma 

seqüência de viagens (secções) e tem início e fim coincidentes, passando, no máximo, uma vez 

em cada ponto da rede. 

  A resolução de um problema desta natureza, para o transporte rodoviário de 

cargas completas, não foi encontrada na literatura existente. Em [077], Powell aborda a questão 

do transporte rodoviário de cargas completas (TL) classificando-as em regulares e esporádicas, 

e segue adiante no trabalho estudando outros aspectos relacionados com o transporte de cargas 

esporádicas. Recentemente, em 1991, conforme já citado anteriormente, Soumis, Sauvé e 

LeBeau publicaram um estudo [098] que visava estabelecer um itinerário para os veículos 

atenderem a uma demanda, de modo que estes retornassem ao ponto inicial, a um custo mínimo 

de transporte. Nele foi feita uma aplicação para o caso do transporte de passageiros envolvendo 

24.000 estudantes. 

 

4.2.1.2.2 – Formulação de [P1] 

  Para o problema [P1] foi definida a seguinte formulação: 

 

  ∑
∈Tt

tt ZDMin  

 

  s.a: 

   

  ∑
∈

=
Tt

tt
ij ZpX ij   

 

  ∑
∈

=
Tt

tt
ij ZvY ij  

  

 0≤tZ          e inteiro 

 



 0≥ijY  

Dt = distância a ser percorrida no ciclo ou “tour” t 

Zt = quantidade ou freqüência do ciclo t 

T = conjunto de todas as possíveis linhas ou ciclos t 

Xij = número de viagens produtivas da origem i ao destino j 

Yij = número de viagens não produtivas da origem i ao destino j 

Pt
ij = variável binária referente a viagens produtivas no ciclo t que vão de i para j, para 

todo o t pertencente a T  

Vt
ij = variável binária referente a viagens não produtivas no ciclo t que vão de i para j. 

Para todo o t pertencente a T 

 

 Cabe ainda salientar que na resolução do problema, a matriz Xij pode representar, 

por exemplo, toneladas por semana. Pode-se ainda dividir esta matriz por uma 

constante (capacidade do veículo), transformando-a em número de viagens 

produtivas/período. Na resolução de P1, por questões práticas, considerou-se, a 

priori, que cada veículo transporta 1 tonelada. A matriz de carga passa a ser matriz 

de número de viagens produtivas e Zt passa a ser freqüência da linha t. 

Posteriormente, conforme será visto em [P2], é feita uma adequação da freqüência 

(ou carga) com a capacidade de atendimento dos veículos, dado que a frota 

considerada é heterogênea.  

 

4.2.1.2.3 – Resolução de [P1] 

 Para resolução de [P1] foram desenvolvidos dois métodos alternativos: 

a – Selecionando “Tours” 

 A aplicação de um método de programação inteira para calcular Zt, de modo a 

determinar as quantidades a serem transportadas nas “tours” (t) e que minimizam o total de 

deslocamentos (menor custo para a empresa atender a demanda [Xij]), foi realizada através do 

uso do pacote computacional “GAMS” (General Algebraic Modeling System). O uso deste 

método requer um algoritmo para construção de “tours”, as quais são posteriormente 

selecionadas através do emprego de técnicas de programação inteira. A adoção deste 



procedimento revelou eficiência nos resultados, porém a medida em que [Xij] cresce, o número 

de “tours” a serem selecionadas aumenta consideravelmente, tornando o processo de seleção 

bem mais moroso do que o apresentado a seguir. 

 

b – Construindo a Matriz de Vazios 

 Dado que o escoamento de [Xij] será feito através de “tours” ou ciclos, ter-se-á, 

para cada nó ou cidade (1) da rede: 
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Em outras palavras, a quantidade de viagens que chega em cada cidade (1) é 

igual à quantidade que sai. 

Então, para todo (1), tem-se: 
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Considerando a formulação definida para [P1], onde ji
t

ji
t

t
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 Sabe-se ainda que, 

∑ =
i

i DXX 11, = total de viagens produtivas que chegam em 1, 

∑ =
j

j OXX 1,1 = total de viagens produtivas que saem de 1, 

∑ =
i

i DYY 11, = total de viagens improdutivas que chegam em 1 e 

∑ =
i

j OYY 1,1 = total de viagens improdutivas que saem de 1, 

então, 



1111 OYOXDYDX +=+  

e finalmente, 

1111 DXOXOYDY −=−  

 Na condição de minimização dos deslocamentos, tem-se: 

* as tours sempre iniciam com viagens produtivas; 

* se o número de viagens produtivas que chegam em 1 for maior do que aquela que sai, 

então o número de viagens improdutivas que chegam em 1 é igual a zero; 

* se o número de viagens produtivas que saem de 1 for maior do que aquele que chega, 

então o número de viagens improdutivas que saem de q é igual a zero; 

* se o número de viagens produtivas que chegam em 1 for igual ao número que sai, 

então o número de viagens improdutivas que chegam e o número daquelas que saem 

de 1 serão iguais a zero. 

 

 A última equação apresentada, juntamente com as condições de minimização 

descritas, nos permitem, a partir de um matriz [Xij] conhecida, chegar às margens da matriz de 

viagens improdutivas ou de veículos vazios [Yij] que minimiza os deslocamentos para 

escoamento de [Xij], através de “tours”. Conhecendo-se as margens de [Yij] chega-se a 

determinação dos valores de suas células através do clássico problema dos transportes, onde: 
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    =jid , distância entre i e j. 

 Uma vez conhecidos [Xi,j] e [Yi,j], basta construir diretamente, a partir das 

matrizes, um conjunto de “tours” que atenda a ambas. No presente estudo, adotou-se o critério 



de construí-las a partir de “tours” com 2 secções, 3 e assim por diante. No caso de se chegar a 

algumas “tours” muito longas e/ou com muitas secções, pode-se desdobrá-las de modo a obter-

se uma dimensão conveniente. Evidentemente, tal procedimento implica num pequeno 

acréscimo na extensão total dos deslocamentos. 

 

4.2.1.3 – Rotina R2 

  A rotina de programação dos veículos para atender as linhas regulares (R2) trata 

basicamente da atribuição de tarefas aos veículos da empresa e da contratação de serviços de 

terceiros, para o atendimento do transporte de cargas regulares. Envolve a resolução do 

problema, chamado [P2]. 

 

4.2.1.3.1 - Apresentação de [P2] 

 Uma transportadora deve atender a um conjunto de linhas (definidas em 

[Pl]), de modo a deslocar quantidades de cargas entre diversos pares origem/destino, em 

determinado espaço de tempo. Para realizar tal serviço, a empresa dispõe de uma frota 

própria heterogênea e pode também utilizar autônomos ou locação de veículos. Considerando 

que os caminhões apresentam diferentes capacidades, velocidades e custos, deve-se atribuir 

tarefas aos mesmos de modo que as linhas calculadas em [P1] sejam atendidas a um custo 

mínimo. 

Trata-se de um tipo de problema da atribuição ou designação, o qual 
assemelha-se com outros do tipo atribuição clássico [066], [110], atribuição generalizada 
[020] e o problema multidimensional da mochila [009]. Apresenta, no entanto, em sua 
formulação básica, determinadas particularidades como: um veículo poderá ou não ser 
alocado, cada linha poderá receber um ou mais veículos, a demanda de cada linha deve ser 
atendida (menor ou igual capacidade dos veículos alocados). 

 

4.2.1.3.2 - Formulação de [P2] 

As variáveis utilizadas, bem como a formulação adotada para [P2] são 

apresentadas   a seguir, passo a passo. 

* definir, para cada caminhão (I), seja ele da frota, de autônomo ou de locadora, 
- capacidade ([CAP] em ton); 



- velocidade média ([V] em km/h); 
- custo por quilômetro ([CK] em unidades monetárias); 
- tempo médio de carga ([TCR] em horas); 
- tempo médio de descarga ([TDCR] em horas). 

* informar, para cada linha (L), 
- extensão ([E] em km); 
- demanda ([DEM] em ton/período, podendo ser este igual a uma semana, por 

exemplo); 
- número de operações de carga (NCR); 

- número de operações de descarga (NDCR). 

 * definir ainda,  

     - número de horas trabalhadas por dia (NHT); 

- número de horas trabalhadas por período (NDP); 

 

* calcular, 

     - tempo de ciclo TCI,L = 
I

L

V
E  + NCRI * TCRI + NDCRL * TDCRI; 

     - tempo total de horas trabalhadas por período TTP = NHT * NDP; 

     - número de ciclos por semana NCI,L = TTP / TCI,L; 

     - capacidade dos veículos por linha CVLI,L = CAPI * NCI,L; 

     - custo dos veículos por linha/período CI,L = CKI * EL * NCI,L. 

 

* otimizar, 
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 onde: 

 Z = custo total de transporte; 

 N = número de veículos; 

 M = número de linhas; 

            XI,L = variável de decisão, assumindo valor 1 quando o veículo for designado e zero em 

caso contrário. 

 

4.2.1-3.3 - Resolução de [P2] 

A - Através de Otimização  

 Adotou-se este método como uma alternativa para a resolução do referido 

problema. Neste caso, fêz-se uso do pacote computacional "GAMS", o que permitiu validar a 

formulação definida anteriormente, bem como estudar mais a fundo o problema em 

diversas situações. Para o caso, por exemplo, em que a quantidade de caminhões oferecida não 

é suficiente para atender a demanda, construiu-se uma rotina que cria veículos 

"dummy". Estes veículos tem custo operacional altíssimo e só transportarão aquelas cargas que 

não forem interessantes para os caminhões disponíveis. Este procedimento cria 

caminhões para que a formulação apresentada possa ser utilizada neste tipo de caso. Na 

prática, o relatório de resultados do sistema indicará as cargas dos veículos "dummy", como 

cargas não atendidas. 

O uso deste método mostrou eficiência em termos de resultados e de tempo de 

processamento, para quantidades relativamente pequenas de veículos e de cargas. A 

medida em que estes vão aumentando, o tempo de processamento cresce 

consideravelmente. 

 

B - Através de Algoritmo Aproximado 

Para melhorar a eficiência na resolução de P2 foi desenvolvido um algoritmo 

mais veloz e que facilita trabalhar com problemas maiores, sem que isto implique em 



perdas significativas de precisão. 

Tal algoritmo tem como base o método do gradiente efetivo introduzido por 

Toyoda [113], que o recomenda como uma excelente alternativa para resolver, de forma 

rápida e bastante aproximada, uma variedade de problemas do tipo 0-1. 

Sua utilização pode ser observada em diversos trabalhos como o de Ahmed 

[002], relacionado com alocação de recursos e Watanatada et ali [125], em métodos de 

análise de projetos e orçamentos junto ao Banco Mundial, inclusive no pacote com-

putacional EBM (Expenditure Budgeting Model), largamente utilizado e recomendado por 

tal Banco. 

Conceitualmente, conforme pode ser observado em Toyoda [113], o 

gradiente efetivo representa uma medida de valor relativo de cada unidade a ser alocada, em 

relação às demais. Ele e computado para cada unidade do conjunto, e serve de referência 

para a construção de um “rank” de alocação. 

O algoritmo desenvolvido, uma vez testado, apresentou resultados bastante 

satisfatórios, vindo a facilitar a resolução de P2, principalmente para problemas de maior 

porte. 

O referido algoritmo é apresentado a seguir: 

 

ESTÁGIO I – ENCONTRANDO UMA SOLUÇÃO INICIAL 

i) Para cada caminhão (I), determine prioridades para as alternativas de linhas, 

conforme o índice PRIORI,L onde: 

* para LLI DEMCVL <,  
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sendo K = 5 

 



ii) Para cada caminhão (I), selecione a alternativa (L) que tem o maior valor de 

prioridade PRIORI,L. 

iii) Para o conjunto (I,L) selecionado, faça XI,L = 1 e para os demais XI,L = 0. 

iv) Para cada linha (L) considerada, verificar se a restrição abaixo é atendida: 
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onde: 

UBL = menor CVLI,L entre todos na linha, onde XI,L = 1 

* se a restrição for atendida para todas as linhas (L), vá para (x); 

* se em alguma linha (L), ela não for atendida, vá para (v) 

v) Calcule, para cada caminhão (I) e sua correspondente linha selecionada (L) o 

gradiente efetivo GRADEFI,L, do seguinte modo: 
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obs: Para evitar divisão por zero, se o termo 
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vi) Considere o par (I,L) com menor valor positivo de GRADEFI,L (ou seja, o menor 

entre os maiores que zero) e calcule para ele: 
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           vi.1) Se houver linha para testar, troque a linha (L) adotada para este veículo (I), pela 

próxima melhor, ou seja, com maior valor de PRIORI,L entre as alternativas 

restantes. Para o novo valor de (L), calcule um novo valor de UBL e também. 
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  E vá para (vi.3); 

 vi.2) Se todas as linhas (L) já foram testadas para (I), vá para (viii); 

 vi.3) A nova linha (L) será adotada para aquele caminhão(I), se: 

  ),(),( LILI ENE <  

  * se a nova linha (L) for adotada, vá para o item (vii); 

  * se não for, volte para o item (vi.1). 

vii)  Se houve alguma troca de (L) para aquele caminhão (I), calcule a nova matriz XI,Le 

novo GRADEFI,L e verifique se R1 é atendida para todas as linhas. Se for, vá para 

(x) e se não for, vá para (viii); 

 * se não houve nenhuma troca de (L) para aquele caminhão (I), vá para (viii); 

viii)    Se houver um ou mais veículos (I) que ainda não foram testados, considere o par  

(I,L) seguinte como o menor valor de GRADEFI,L, e vá para (vi);   

 * se todos os veículos (I) já foram testados, vá para (ix); 

ix)     Tire fora o caminhão (I), ao qual pertence o menor valor de GRADEFI,L e vá para o 

item (iii). Observe que agora o número de caminhões passa a ser menor. 

 

ESTÁGIO II – ENCONTRANDO UMA SOLUÇÃO VIÁVEL 

x)       Verifique se a solução XI,L encontrada atende a restrição: 
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  * se a restrição R2 for atendida, vá para (xviii); 

  * se, em pelo menos uma linha (L), ela não for atendida, vá para (xi). 

xi)      Calcule as demandas não atendidas (DEM’L), da seguinte forma: 
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     Considera-se demanda não atendida, aquela em que DEM’L > 0. 

xii) Resolva novamente o ESTÁGIO I, para DEM’L e para os veículos rejeitados na 

primeira iteração do ESTÁGIO I, encontrando (X’I,L). 

xiii) Calcule a solução encontrada. 

LILILI XXX ,,, '+=  

xiv)  Verifique se R1 é atendida para todas as linhas (L). 

* se for, vá para (xvi); 

* se não for, vá para (xv). 

xv) Para cada linha (L) onde R1 não for atendida, retire o veículo que apresenta maior 

valor para CI,L, dentre aqueles em que: 
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             e vá para (xiv). 

xvi) Verifique se R2 é atendida para todas as linhas (L). 

* se for, vá para (xviii); 

* se não for, vá para (xvii). 

xvii) Dentre as linhas onde R2 não for atendida, acrescente em (L), o veículo que 

apresente menor valor para CI,L dentre os disponíveis (veículos que haviam sido 

registrados) e vá para (xiv). 

 

ESTÁGIO III – EM BUSCA DA MELHOR SOLUÇÃO 

xviii) Considere ativadas todas as possibilidades de troca de linha, para cada veículo. 

xix) Para cada veículo (I), dentre as linhas que tenham custo (CI,L) menor do que aquela 

adotada, selecione a de menor custo. após verificar todos os veículos (I) e linhas 

(L), se houver pelo menos uma ocorrência, passe para o item (xx). Se não houver vá 

para o item (xxiv). 

xx) De todos os casos possíveis de redução de custo (CI,L) observados no item anterior, 

selecione aquele que proporciona uma maior redução de custo total (CT): 
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xxi) Uma vez selecionado o par (I,L) onde o veículo está e a linha (L’) para onde ele 

poderá ir, verifique a possibilidade de troca de linha com algum veículo (I’) que 

esteja em (L’). 

* se houver 1 ou mais veículos para trocar, experimente primeiro com o veículo que 

tem maior valor para: 

 )( ,''' LILI CC −  

e vá para (xxii) 

* se não houver mais veículo para trocar na linha L’, vá para (xix) após resativar esta 

possibilidade experimenetada. 

xxii) Verifique se: 

0)()( ,'','',, >−+− LILILILI CCCC  

 * se for, vá para (xxiii). 

* se não for, desative a possibilidade de troca ora experimentada com (I’) e volte para 

(xx). 

xxiii) Verifique se a troca atende as restrições R1 e R2. 

* se elas forem atendidas, adote os novos pares (I,L) que foram trocados, nos lugares 

dos antigos e volte para (xviii). 

* se não forem atendidas, vá para (xx). 

xxiv) FIM. 

A solução final (XI,L) foi obtida. 

 

4.2.1.4 – Rotina R3 

  A rotina de programação dos veículos para atender a bolsa de fretes 

esporádicos (R3) trata, basicamente, da atribuição de tarefas aos veículos da empresa e da 

contratação de serviços de terceiros, para o atendimento do transporte de cargas não-

regulares. Envolve a resolução do problema [P3]. 

 



4.2.1.4.1 – Apresentação do Problema [P3] 

  Uma tranportadora tem uma frota disponível, localizada em diferentes pontos 

de uma rede rodoviária. Esta mesma empresa dispõe também de uma bolsa de fretes 

esporádicos e de um cadastro de serviços de terceiros (autônomos e locação). Dada a 

localização dos seus veículos disponíveis, seus custos operacionais fixos e variáveis, a 

origem e o destino de cada frete, deve-se programar os veículos de modo que a 

transportadora minimize seus custos de transporte. 

  A natureza deste problema tem similaridades com alguns conhecidos da 

literatura técnica e científica, como o “problea de alocação dinâmica de veículos” e o 

“problema da designação generalizada”. A formulação de [P3} é apresentada a seguir. 

 

4.2.1.4.2 – Formulação de [P3] 
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 onde: 

 C = custo total de transporte para a empresa atender a bolsa de fretes esporádicos; 

 Cr,v = custo da rota r, do veículo v, podendo este ser da frota ou alugado; 

CAa,i,j = custo de fretamento do veículo a para deslocamento de carga entre a origem i 

e o destino j; 

VDAa,i,j = variável de decisão referente ao fretamento do veículo a para deslocamento 

entre i e j (assume valor zero ou um); 

VDVr,v = variável de decisão referente ao uso do veículo v, na rota r (assume valor 



zero ou um); 

Pr,v
i,j = variável que indica a existência de viagem produtiva, na seção i, j, da rota r, 

do veículo v (assume valor zero ou um); 

CVv = capacidade do veículo v; 

CVAa = capacidade do veículo fretado a; 

Xi,j = quantidade de carga a ser deslocada entre i e j; 

NV = número total de veículos da frota, mais aqueles cadastrados para locação; 

NRv = número total de rotas r, do veículo v; 

NA = número total de veículos cadastrados para fretamento; 

NC = número total de cidades na rede em estudo. 

 

4.2.1.4.3 – Resolução de [P3] 

  Para a sua resolução foi desenvolvido o Sistema de Programação da Frota para 

Atendimento de Fretes Esporádicos. 

  Este sistema é formado por vários módulos funcionais, integrados entre si por 

um programa gerenciador e por cinco (5) arquivos básicos de dados. São eles: 

- cadastro de cidades: contém informações sobre as cidades utilizadas; 

- cadastro da rede: contém informações sobre a rede rodoviária utilizada; 

- cadastro de veículos: contém informações sobre os veículos que a empresa possui ou aluga 

para uso próprio; 

- cadastro de fretes: armazena as informações referentes aos fretes disponíveis; 

- controle: contém informações para balisamento dos cálculos efetuados (precisão do 

programa de minimização, extensão máxima de rota por número de secções e índice de 

ocupação do veículo). 

   A seguir, são descritos os principais passos que o sistema executa: 

Passo 1: são lidas as informações do arquivo de controle. 

 

Passo 2: são solicitadas as seguintes informações: 



- número de secções (trechos) da rota; 

- se serão utilizados autônomos, quando necessário; 

- caso afirmativo, qual o custo por tonelada/quilômetro. 

 

Passo 3: são lidas as informações armazenadas no cadastro de veículos, de fretes e cidades. 

 

Passo 4: o sistema calcula a distância mínima entre todas as cidades analisadas. 

 

Passo 5: gera as rotas possíveis com base nas seguintes informações: 

- fretes oferecidos; 

- disponibilidade dos veículos; 

- uso ou não de autônomos; 

- custo do transporte; 

- restrições de distância e ocupação. 

 

Passo 6: calcula a alternativa de atendimento de fretes com o menor custo global. Para este 

processamento foram desenvolvidos dois métodos. 

A – Utilizando o GAMS 

   Neste caso, fez-se uso do pacote GAMS. Em função das características do 

sistema e das considerações efetuadas, o mesmo apresenta-se bastante eficiente em termos 

de minimização de custos (comparando-se com a prática existente) e um razoável tempo de 

processamento. 

 

B – Empregando um Algoritmo Aproximado 

   Neste caso, foi desenvolvido o seguinte algoritmo, o qual também utiliza o 

conceito de gradiente efetivo. O veículo fretado(a) foi tratado como um caso particular de 

(V), onde tem-se somente rotas com 1 secção. 

 



ESTÁGIO I – ENCONTRANDO UMA SOLUÇÃO INICIAL 

i) Para cada veículo (V), determine prioridades para as alternativas de rotas (R), 

conforme o índice PRIOR(R,V), onde: 

i.1) Para CVV < XMAR,V
i,j 
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sendo: 

=ji
VRXMA ,
,  Maior Xi,j da rota (R). 

NSPAR,V = número de seções produtivas da rota (R), plenamente atendidas pelo 

veículo (V); 

TUR,V = taxa de utilização de (V) em (R). É calculada da seguinte forma: 
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NSPARAR,V = nº de seções parcialmente atendidas por (V) em (R) 

TOCIR,V  = taxa de ociosidade de (V) em (R), sendo, 
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NTSR,V = nº total de seções de (V) em (R) 

a1, ...a5 = índice que reflete o grau de importância da variável na escolha de (R) 

(adotado = 1) 

 

i.2) Para ji
VR

V XMACV ,
,≥ , tem-se: 
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 sendo adotado K = 5,00 

ii) Para cada veículo (V), selecione a rota (R) que tem o maior valor de PRIOR(R,V). 

iii) Para o conjunto (R,V) selecionado, faça VDVR,V = 1 e para os demais, faça VDVR,V 

= 0 

iv) Para o conjunto (VDVR,V = 1), verificar se a restrição seguinte é atendida para 

todos os Xi,j (bolsa de cargas). 

(R1)        ∑∑
= =

+<
NV

V

NR

R
jiji

VR
Vji

VR
V

UBXVDVCVP
1 1

,,
,

,
, **  

onde, 

UBi,j = menor CVV entre todos em Xi,j. 

* se a restrição for atendida, vá para (x); 

* se não for, vá para (v). 

v) Calcule para cada veículo (v) e sa correspondente rota (R), o gradiente efetivo 

(GRADEFR,V
i,j), da seguinte forma: 
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Obs.: Para evitar divisão com zero, se o denominador de GRADEFR,V
i,j for = 0, 

assuma-o = 0,1. 

 

vi) Considere o frete (i,j)* como sendo aquele pertencente ao GRADEFR,V
i,j com o 

menor valor positivo entre todos, ou seja, o menor entre todos os GRADEFR,V
i,j, 

maiores que zero e calcule para ele: 
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vi.1)  Se houver rota para testar, troque a rota (R) do veículo (V) pertencente ao 

GRADEFR,V
i,j selecionado, pela próxima melhor rota para este veículo, ou seja, 

com o maior valor de PRIORR,V entre as alternativas restantes. Para cada frete da 



nova rota (R) do veículo (V), calcule um novo valor de (UBi,j) e também: 
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E vá para (vi.3). 

 

vi.2)   Se todas as rotas (R) já foram testadas para (V), vá para (viii). 

vi.3)   A nova rota (R) será adotada para aquele veículo (V), se: 

*),(, jiji ENEM <  

sendo NEMi,j = maior NEi,j entre todos aqueles calculados para a nova rota (R) do 

veículo (V). 

* caso a nova rota (R) seja adotada, vá para (vii); 

* se não for, volte para (vi.1). 

vii) Se houve alguma troca de (R) para aquele veículo (V), calcule a nova matriz 

VDVR,V e os novos valores de GRADEFR,V
i,j e verifique se R1 é atendida para 

todos os fretes Xi,j: 

* se for, vá para (x); 

* se não for, vá para (viii). 

vi.1)  Se não houver nenhuma troca de (R) para aquele veículo (V), vá para (viii). 

viii) Se houver um ou mais veículos (V) que ainda não foram testados, considere o 

frete (i,j), o veículo (V) e a rota (R) seguinte com o menor valor de GRADEFR,V
i,j 

e vá para (vi). 

viii.1)  Se todos os veículos (V) já foram testados, vá para (ix). 

ix) Tire o veículo (V) ao qual pertence o menor valor de GRADEFR,V
i,j e vá para (iii). 

Observe que agora o número de veículos (V) passa a ser menor. 

 

ESTÁGIO II – ENCONTRANDO UMA SOLUÇÃO VIÁVEL 

x) Verifique se a solução (VDVR,V) encontrada, atende a restrição: 
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* se ela for atendida, vá para (xviii); 

* se, em pelo menos um frete (Xi,j), ela não for atendida, vá para (xi). 

xi) Calcule as parcelas de fretes não atendidas (X’i,j), da seguinte forma: 
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Considere parcela de frete não atendida, aquela em que X’i,j>0. 

xii) Resolva novamente o ESTÁGIO I, para X’i,j e para os veículos rejeitados na 

primeira iteração do ESTÁGIO I, encontrando (VDV’R,V). 

xiii) Calcule a solução encontrada VDVR,V = VDVR,V + VDV’R,V. 

xiv) Verifique se R1 é atendida para todos os fretes (Xi,j). 

* se for, vá para (xvi); 

* se não for, vá para (xv). 

xv) Para cada frete (Xi,j) onde R1 não for atendida, retire o veículo que apresenta 

maior valor para (ZR,V), dentre aqueles em que: 
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E vá para (xiv). 

xvi) Verifique se R2 é atendida para todos os fretes (Xij). 

* se for, vá para (xviii); 

* se não for, vá para (xvii). 

xvii) Determine os fretes (Xi,j) onde R2 não foi atendida. 

xvii.1)  Selecione para cada veículo (V) disponível (que havia sido retirado), as 

rotas (R) que contém “somente” (Xij) onde R2 não foi atendido (determinados em 

(xvi)). 



xvii.2)  Para cada rota selecionada em (xvii.1), de cada veículo disponível (V), 

calcule (ZR,V).  

xvii.3)  Acrescente ao conjunto solução (VDVR,V), o veículo (V) e sua respectiva 

rota (R), para os quais observou-se que o menor valor de (ZR,V) calculado em 

(xvii.2), e vá para (xiv). 

 

ESTÁGIO 111 – EM BUSCA DA MELHOR SOLUÇÃO 

xviii) Para cada veículo (V), procure por uma rota (R) que tenha um custo (CR,V) menor 

do que aquele adotado. Após verificar todos os veículos (V) e rotas (R), se houver 

pelo menos uma ocorrência, vá para (xix), se não houver, vá para (xxi). 

xix) De todos os casos possíveis de redução de custo (CR,V) observados no item 

anterior, selecione aquele que proporciona uma maior redução de custo total. 

∑∑
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xix.1)  Uma vez selecionado o veículo (V) com sua rota (R), bem como a nova 

rota (R’) que talvez possa ser adotada para ele, verifique a possibilidade de troca 

de atendimento dos fretes (i,j) de (R) por (i,j) de (R’) com outro veículo (V). Em 

outras palavras, ao abandonar (R) e assumir (R’), o veículo (V) passará a atender 

aos fretes (i,j) da nova rota e (V’) deixará tais fretes, para atender aqueles (i,j) que 

eram atendidos por (V). 

* se houver um ou mais veículos (V’) para trocar, selecione primeiro o veículo 

que tem o menor valor para: 

C(nova R de V’) – C(atual R de V’,V’) 

e vá para (xix.2). 

* se não houver mais (V’) para assumir o lugar atual de (V), vá para (xviii), após 

desativar esta possibilidade experimentada. 

xix.2)  Verifique se: 

( ) ( ) 0((,', >−+− )V' ,V' de R nova)V' ,V' de R atualVRVR CCCC  

* se for, vá para (xx). 

* se não for, desative este possibilidade de troca ora experimentada com (V’) e 



volte para (xix.1). 

xx) Verifique se a troca atende as restrições R1 e R2. 

* se elas forem atendidas, adote as novas rotas para (V) e (V’) e volte para (xviii). 

* se não forem atendidas, vá para (xix.1). 

xxi) FIM. A solução final (VDVR,V) foi obtida. 

Passo 7: gera um arquivo-relatório com os principais dados de entrada e com o resultado 

da minimização. 

  Paralelamente às funções acima descritas, o sistema dispõe de rotinas para 

uma eficiente manutenção de sua base de dados. 

  A tabela seguinte especifica os valores de extensão máxima e taxa de 

utilização mínima adotadas para geração de rotas. Estabeleceu-se para o presente estudo 

que o sistema gera rotas com até 5 seções. 

 

Tabela 4.2 – Parâmetros Adotados para as Rotas de [P3] 

NÚMERO DE SEÇÕES EXTENSÃO MÁXIMA (km) TAXA DE UTILIZAÇÃO (%) 

1 - - -  100 

2 5.000 50 

3 4.000 80 

4 3.000 90 

5 2.000 95 

   

onde: 

veículo pelo percorrida total distância
carregado veículo com percorrida distância Utilização  de  Taxa =  

 Não existe restrição quanto à extensão máxima da rota com uma seção e os veículos 

que a fazem, trafegam sempre com carga. 

 Os tipos de rotas geradas são os seguintes: 

 



Tabela 4.3 – Rotas Geradas para [P3] 

NÚMERO DE SEÇÕES 

1 2 3 4 5 

C CC CCC CCCC CCCCC 

- VV VCC VCCC VCCCC 

- - CVC CVCC VCVCC 

- - - CCVC VCCVC 

- - - VCVC CVCCC 

- - - - CVCVC 

- - - - CCVCC 

- - - - CCCVC 

 onde: 

            C = veículo com carga 

 V = veículo vazio 

 

4.2.2 – Sistema de Previsão de Custos de Operação da Frota e dos Serviços de Terceiros  

(S2) 

  Este sistema engloba as rotinas R4 a R8, cujas funções e fluxogramas já foram 

apresentados. A construção destas rotinas envolveu o uso de métodos de cálculo de custos já 

conhecidos na literatura técnica, bem como diversas operações com arquivos de dados. 

  Portanto, o sistema (S2), apesar de ser de fundamental importância para o 

sistema, utiliza procedimentos já conhecidos, dispensando-se aqui um detalhamento sobre a 

metodologia empregada em seu desenvolvimento. 

 

4.2.3 – Sistema de Previsão da Receita dos Serviços de Transporte (S3) 

  Envolve as rotinas R9 e R10 e, a exemplo de S2, é vital para o sistema, mas 

não apresenta inovações em termos técnicos e científicos. Dispensa também um 

detalhamento sobre a metodologia adotada. 



 

4.2.4 - Sistema de Apoio a Decisão Sobre Fretes e Frotas (S4) 

O S4 constitui-se no recurso de apoio para a transportadora, na tomada de suas 

decisões sobre fretes e frotas. Apresenta uma abordagem alternativa em termos de ferramenta 

de apoio a decisão, no âmbito do transporte rodoviário de cargas. Dentro da literatura técnica 

e científica consultada, encontrou-se apenas um sistema semelhante, que foi objeto da tese de 

PhD de P. R. Evans [038]. Porém tem características bastante peculiares, as quais o diferem 

significativamente do sistema proposto. 

A metodologia empregada em seu desenvolvimento segue os procedimentos 

descritos junto ao respectivo fluxograma apresentado no Capítulo anterior. Futuramente, 

poderão ser feitos estudos envolvendo a construção de programas que racionalizem, de forma 

mais ampla e profunda, a seleção das alternativas a serem analisadas e daquelas que deverão 

ser descartadas. 
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5 - APLICAÇÃO PRÁTICA 

 

5.1 - Introdução 

  Este Capítulo tem por finalidade ilustrar a utilização do sistema 

desenvolvido, bem como demonstrar sua aplicabilidade. Além da apresentação dos 

resultados de problemas práticos na área em estudo, faz-se ainda uma análise 

conclusiva acerca dos mesmos. 

Os dados aqui utilizados são fictícios, porém compatíveis com a realidade do setor, o 

que permite analisar o comportamento do modelo dentro do âmbito da prática do 

transporte rodoviário de cargas. 

 

5.2  - O Caso da Programação de Veículos 

 

5.2.1 - Apresentação do Problema 

  A transportadora (Tl) tem a seguinte frota disponível: 

  Tabela 5.1 – Cadastro da Frota Disponível da Transportadora T1 (Carga Geral) 

CÓDIGO 
DO 

VEÍCULO 
MARCA MODELO PROPRIE- 

DADE 

ANO 
DE  

FABRI-
CAÇÃO 

CLASSI- 
FICAÇÃO 

CAPACI- 
DADE 
(TON) 

CUSTO 
OPERCIONAL 

POR km 
(EM U.M.) 

F 001 Ford F-11000 T1 1990 Médio 10,0 80,6500.30
+

Kmm
 

F 004 Ford F-1400 T1 1987 Médio 14,0 95,5800.28
+

Kmm
 

F 006 Ford C-2322 T1 1989 Médio 22,0 60,8700.46
+

Kmm
 

F 008 
Volks- 

wagen 
11-130 T1 1988 Médio 10,0 70,5470.26

+
Kmm

 

F 009 
Volks- 

wagen 
16-170 T1 1992 Médio 16,0 30,7400.42

+
Kmm

 

F 010 
Volks- 

wagen 
24-220 T1 1993 Pesado 21,0 80,7400.68

+
Kmm

 

 



Tabela 5.1 – Cadastro da Frota Disponível da Transportadora T1 (Carga Geral) (Continuação) 

CÓDIGO 
DO 

VEÍCULO 
MARCA MODELO PROPRIE- 

DADE 

ANO 
DE  

FABRI-
CAÇÃO 

CLASSI- 
FICAÇÃO 

CAPACI- 
DADE 
(TON) 

CUSTO 
OPERCIONAL 

POR km 
(EM U.M.) 

F 011 Ford L-1313 T1 1989 Médio 13,0 10,7250.32
+

Kmm
 

F 014 Ford F-1400 T1 1987 Médio 14,0 95,5800.28
+

Kmm
 

F 016 Ford C-2322 T1 1989 Médio 22,0 60,8700.46
+

Kmm
 

F 019 Mercedes LS-1941 T1 1990 Articulado 32,0 80,12470.71
+

Kmm
 

F 025 Scania T-112 T1 1991 Articulado 30,0 20,10300.57
+

Kmm
 

F 026 Scania T-143 T1 1992 Articulado 40,0 40,12650.84
+

Kmm
 

F 027 Volvo N-10 T1 1988 Articulado 28,0 80,10400.76
+

Kmm
 

F 028 Volvo N-12 T1 1992 Articulado 42,0 40,11720.90
+

Kmm
 

L 002 Volks- 
wagen 35-300 Locadora 1987 Articulado 28,0 35,22730.95

+
Kmm

 

L 005 Mercedes 1932 Locadora 1988 Articulado 27,0 88,19250.99
+

Kmm
 

L 008 Scania T-142 Locadora 1991 Articulado 40,0 20,29350.115
+

Kmm
 

L 010 Scania T-112 Locadora 1989 Articulado 30,0 30,24280.108
+

Kmm
 

L 015 Volvo N-10 Locadora 1993 Articulado 28,0 80,25490.121
+

Kmm
 

L 016 Volvo N-12 Locadora 1992 Articulado 42,0 60,32490.121
+

Kmm
 

Obs: Os dados apresentados não representam, rigorosamente, a realidade. Foram criados para 

finalidade demostrativa. 

Kmm = quilometragem média mensal 

 

 



Tabela 5.2 – Informações Operacionais Complementares sobre a Frota 

CÓDIGO DO 
VEÍCULO 

VELOCIDADE 
MÉDIA(km/h) 

TEMPO MÉDIO DE (HS) CUSTO OPERACIONAL 
CONSIDERADO (UM/km) CARGA DESCARGA 

F 001 53 2,5 1,5 11,88 

F 004 53 3,1 1,8 10,75 

F 006 58 4,3 2,6 14,44 

F 008 53 2,5 1,5 10,11 

F 009 53 3,4 2,0 14,37 

F 010 58 4,1 2,5 16,35 

F 011 53 2,9 1,7 12,48 

F 014 58 3,7 2,2 16,43 

F 016 51 5,8 3,5 18,98 

F 019 51 5,8 3,5 19,98 

F 025 51 5,5 3,3 15,93 

F 026 51 7,0 4,2 20,87 

F 027 51 5,2 3,1 18,44 

F 028 51 7,3 4,4 20,47 

L 002 51 5,2 3,1 31,92 

L 005 51 5,0 3,0 29,81 

L 008 51 7,0 4,2 40,74 

L 010 51 5,5 3,3 35,13 

L 015 51 5,2 3,1 37,95 

L 016 51 7,3 4,4 44,75 

 

  Quanto a contratação de autônomos, se necessário ou conveniente, a empresa 

está disposta a fazê-lo, pagando a importância de 1,50 unidades monetárias, por 

tonelada.quilômetro transportado. 

  Sabe-se ainda, de estatísticas da empresa, que seus veículos rodam mensalmente, 

em média, a seguinte quilometragem: 

 - caminhão médio = 6.000 km 



 - caminhão pesado = 8.000 km 

 - caminhão articulado = 10.000 km 

 

  Em relação aos serviços de transporte previstos pela empresa, para o próximo 

período, tem-se: 

Tabela 5.3 – Matriz de Cargas Regulares 

Nº DE 
ORDEM ORIGEM DESTINO TON/SEM PRODUTO 

(P) 

CÓDIGO 
DO 

SERVIÇO 

PREÇO DO 
TRANSPORTE
U.M./TON.km 

01 Buenos Aires São Paulo 60 P 1 R 001 1,40 

02 Porto Alegre Curitiba 80 P 2 R 002 1,20 

03 São Paulo Lages 50 P 1 R 003 0,90 

04 Santos Blumenau 70 P 3 R 004 0,70 

05 União da 
Vitória Montevidéo 40 P 2 R 005 1,50 

 

Tabela 5.4 – Bolsa de Cargas Esporádicas 

Nº DE 
ORDEM ORIGEM DESTINO TON/SEM PRODUTO 

(P) 

CÓDIGO 
DO 

SERVIÇO 

PREÇO DO 
SERVIÇO 

U.M./TON.km 

01 Bagé Santos 25 P 1 E 001 1,40 

02 Buenos Aires São Paulo 40 P 4 E 002 1,50 

03 Uruguaiana Rio de 
Janeiro 65 P 2 E 003 1,10 

04 Santa Rosa Campinas 38 P 6 E 004 1,55 

05 Chapecó São Paulo 56 P 3 E 005 1,65 

06 São Paulo Montevidéo 88 P 8 E 006 1,35 

07 Salvador Curitiba 25 P 4 E 007 1,20 

08 Santos Porto Alegre 48 P 2 E 008 1,70 

09 Porto Alegre Rio de 
Janeiro 12 P 6 E 009 1,25 

10 Rio de 
Janeiro Joinville 64 P 4 E 010 1,80 

 

  Quanto ao regime de trabalho com seus motoristas, é estabelecido que estes 

devem trabalhar 10 horas por dia e 5,00 dias por semana. 



Considerando que a empresa procurará atender a todos estes serviços, qual a 

programação dos veículos a ser adotada, de modo a minimizar os custos de transporte da 

mesma? 

 

5.2.2 – Resolução do Problema 

  A solução deste problema, com o uso do sistema FRETES&FROTAS, pode ser 

obtida da seguinte forma: 

 

5.2.2.1 – Determinação das Linhas de Transporte a Partir da O/D 

  Nesta etapa, determina-se as linhas para atendimento das cargas regulares 

contidas na respectiva matriz origem/destino de serviços. Para isto, utiliza-se o método de 

resolução de [P1], apresentado anteriormente. A adoção deste procedimento resultou na solução 

apresentada no item 5.2.2.3. 

 

5.2.2.2 – Alocação dos Veículos nas Linhas 

  Esta alocação foi feita utilizando-se a metodologia apresentada no item 4.2.1.2.3, 

que aborda a resolução de [P2]. Os resultados obtidos são apresentados no próximo item. 

 

5.2.2.3 – Resultados Obtidos para P1 e P2 

  A seguir são apresentados os resultados obtidos na resolução dos problemas P1 e 

P2. 

 

A – Solução de P1 

  Utilizando-se do recurso de variação do número máximo de seções de uma 

“linha”, oferecido pelo método desenvolvido, obteve-se diversas soluções. Todas tiveram tempo 

de processamento desprezível. 

 

A.1 – Solução Relaxada 

  Neste tipo de resultado, não há limitações de tamanho da linha e o resultado 



obtido é ótimo. Pode ter como inconveniente, a obtenção de linhas extremamente longas e 

inadequadas sob o ponto de vista prático. No presente exemplo, os resultados obtidos foram os 

seguintes: 

Tabela 5.5 – Linhas para Atendimento da Demanda – Solução Relaxada de P1 

LINHA ORIGEM DESTINO CARREGA-
MENTO 

DEMANDA 
(TON/SEM) 

DISTÂNCIA 
(km) 

QUANT. 
TRANSP. 
(TON.km) 

T0301N01 

Buenos Aires São Paulo Cheio 

20 

2739 54.780 

São Paulo Lages Cheio 773 15.460 

Lages Buenos Aires Vazio 2.081 41.620 

TOTAL 5.593 111.860 

T0407N01 

Porto Alegre Curitiba Cheio 

50 

707 35.350 

Curitiba  Santos Vazio 413 20.650 

Santos  Blumenau Cheio 648 32.400 

Blumenau Porto Alegre Vazio 615 30.750 

TOTAL 2.383 119.150 

T0601N01 

Buenos Aires São Paulo Cheio 

10 

2.739 27.390 

São Paulo Santos Vazio 72 720 

Santos  Blumenau Cheio 648 6.840 

Blumenau União da 
Vitória Vazio 304 3.040 

União da 
Vitória Montevidéo Cheio 1.417 14.170 

Montevidéo Buenos Aires Vazio 696 6,960 

TOTAL 5.876 58.760 

   

 

 

 



Tabela 5.5 – Linhas para Atendimento da Demanda – Solução Relaxada de P1[continuação] 

LINHA ORIGEM DESTINO CARREGA-
MENTO 

DEMANDA 
(TON/SEM) 

DISTÂNCIA 
(km) 

QUANT. 
TRANSP. 
(TON.km) 

T0701N01 

Buenos Aires São Paulo Cheio 

20 

2739 54.780 

São Paulo Lages Cheio 773 15.460 

Lages Porto Alegre Vazio 342 6.840 

Porto Alegre  Curitiba Cheio 707 14.140 

Curitiba  União da 
Vitória Vazio 218 4.360 

União da 
Vitória Montevidéo Cheio 1.417 28.340 

Montevidéo Buenos Aires Vazio 696 13.920 

TOTAL 6.892 137.840 

T0901N01 

Buenos Aires São Paulo Cheio 

10 

2.739 137.840 

São Paulo Lages Cheio 773 7.730 

Lages Porto Alegre Vazio 342 3.420 

Porto Alegre Curitiba Cheio 707 7.070 

Curitiba Santos Vazio 413 4.130 

Santos  Blumenau Cheio 648 6.480 

Blumenau União da 
Vitória Vazio 304 3.040 

União da 
Vitória Montevidéo Cheio 1.417 14.170 

Montevidéo Buenos Aires Vazio 696 6.960 

TOTAL 8.039 80.390 

TOTAL GERAL 508.000 

 

 A.2 – Solução para 5 Seções 

  Escolheu-se para a apresentação detalhada, uma segunda solução para o 

problema onde o número máximo de seções é igual a 5. 

Os resultados obtidos foram os seguintes: 

 

 

 



Tabela 5.6 – Linhas para Atendimento da Demanda – Solução de P1, para Até 5 Seções 

LINHA ORIGEM DESTINO CARREGA-
MENTO 

DEMANDA 
(TON/SEM) 

DISTÂNCIA 
(km) 

QUANT. 
TRANSP. 
(TON.km) 

T0301N01 

Buenos Aires São Paulo Cheio 

20 

2.739 54.780 

São Paulo Lages Cheio 773 15.460 

Lages Buenos Aires Vazio 2.081 41.620 

TOTAL 5.593 111.860 

T0407N01 

Porto Alegre Curitiba Cheio 

50 

707 35.350 

Curitiba Santos Vazio 413 20.650 

Santos  Blumenau Cheio 648 32.400 

Blumenau Porto Alegre Vazio 615 30.750 

TOTAL 2.383 119.150 

T0519N01 

União da 
Vitória Montevidéo Cheio 

20 

1.417 28.340 

Montevidéo Buenos Aires Vazio 696 13.920 

Buenos Aires São Paulo Cheio 2.739 54.780 

São Paulo Lages Cheio 773 15.460 

Lages União da 
Vitória Vazio 286 5.720 

TOTAL 5.911 118.220 

T0207N01 

Porto Alegre Curitiba Cheio 
20 

707 14.140 

Curitiba Porto Alegre Vazio 707 14.140 

TOTAL 1.414 28.280 

T0226N01 

Santos  Blumenau Cheio 
20 

648 12.960 

Blumenau Santos Vazio 648 12.960 

TOTAL 1.296 25.920 

T0226N01 

São Paulo Lages Cheio 

10 

773 7.730 

Lages Porto Alegre Vazio 342 3.420 

Porto Alegre Curitiba Cheio 707 7.070 

Curitiba São Paulo Vazio 408 4.080 

TOTAL 2.230 22.300 

TOTAL GERAL 535.290 

 



A.3 – Análise dos Resultados 

 No intuito de avaliar entre si os resultados obtidos, bem como em relaçao a uma 

solução trivial (muitas vezes adotada), onde o veículo viaja com carga e retorna vazio, 

elaborou-se a seguinte tabela: 

 

Tabela 5.7 – Resultados Comparativos para a Solução de P1 

NÚMERO MÁXIMO DE 

SEÇÕES 

QUANTIDADE TOTAL DE 

TRANSPORTE 

(%) DE ACRÉSCIMO EM 

RELAÇÃO AO ÓTIMO 

9 (Solução ótima) 508.000 0 

8 508.670 0,13 

7 508.670 0,13 

6 517.330 1,84 

5 535.290 5,37 

4 564.850 11,19 

3 694.560 36,72 

1 (Solução Trivial ou 
Retorno Vazio) 723.180 42,36 

 

A.4 – Escolha da Solução Adequada 

 Admite-se que, por motivos estratégicos, práticos e de custos, a empresa adotou 

a solução para até 5 seções. Portanto, os cálculos seguintes serão feitos a partir desta decisão. 

 

B – Solução de P2 

  A fim de ilustrar os resultados que podem ser obtidos através dos dois 

algoritmos desenvolvidos para resolver P2, a apresentação da solução deste problema é feita de 

duas formas. 

 

 B.1 – Utilizando o GAMS 

  O uso desta ferramenta na resolução de problemas de programação inteira tende 

a conduzir a respostas mais precisas e demoradas. Os resultados apresentados a seguir foram 

obtidos junto a um computador PC-386DX, 40 MHz, sendo que o tempo de processamento do 



mesmo foi de 27,55 minutos. 

Tabela 5.8 – Alocação dos Veículos nas Linhas com o Uso do GAMS no Modelo 

LINHA VEÍCULO CUSTO POR VEÍCULO 
(UM/SEM) 

CUSTO POR LINHA 
(UM/SEM) 

T0301N01 F 001 
F 028 

29.263,56 
43.019,30 72.282,86 

T0407N01 
F 006 
F 008 
F 027 

31.347,15 
22.744,62 
34.695,76 

88.787,53 

T0419N02 F 011 
F 026 

30.368,85 
44.035,25 74.404,10 

T0226N01 F 004 23.731,95 23.731,95 

T0519N01 F 016 
F 025 

39.008,78 
33.085,36 72.094,14 

T0207N02 F 009 31.670,29 31.670,29 

T0427N03 F 010 35.296,92 35.296,92 

CUSTO TOTAL 398.267,79 

  

B.2 – Utilizando o Algoritmo para Programação Inteira 

  O algoritmo desenvolvido para resolver problemas do tipo P2 tende a apresentar 

respostas menos precisas em termos de otimização, porém tem a vantagem de ser bem mais 

rápido. Os resultados obtidos para o problema em estudo são apresentados a seguir. O tempo de 

processamento, utilizando-se o citado equipamento, foi desprezível (aproximadamente 2 

segndos). 

 

Tabela 5.9 – Alocação dos Veículos nas Linhas Utilizando o Algoritmo Desenvolvido 

LINHA VEÍCULO CUSTO POR VEÍCULO 
(UM/SEM) 

CUSTO TOTAL  
POR LINHA (UM/SEM) 

T0301N01 F 010 
F 019 

41.706,05 
43.560,86 85.266,91 

T0407N01 
F 006 
F 008 
F 025 

31.347,15 
22.744,62 
29.507,11 

83.598,80 

T0419N02 F 011 
F 026 

30.368,85 
44.035,25 74.404,10 

T0226N01 F 009 31.192,22 31.192,22 

T0519N01 F 016 
F 028 

39.008,78 
40.065,09 79.073,87 

T0207N02 F 004 24.067,23 24.067,23 

T0427N03 F 014 36.457,87 36.457,87 

CUSTO TOTAL 414.061,08 



 B.3 – Análise dos Resultados 

  Os resultados obtidos podem ser comparados através da seguinte tabela. 

Tabela 5.10 – Comparação dos Resultados da Alocação dos Veículos 

MÉTODO CUSTO TOTAL 

(UM/SEM) 

TEMPO DE 

PROCESSAMENTO 

DIFERENÇA (%) EM RELAÇÃO AO 

USO DO GAMS NO MODELO 

CUSTO TOTAL TEMPO DE 

PROCESSAMENTO 

GAMS no Modelo 398.267,79 
27,55 minutos 

(10.000 Iterações) 
---- ---- 

Algoritmo no 

Modelo 
414.061,09 2 segundos + 3,96 - 99,94 

 

 B.4 – Resultado Adotado 

  Considerando no caso, que se tem maior rapidez no processamento e um 

pequeno acréscimo de custo, foi adotada a solução apresentada pelo algoritmo desenvolvido, 

para a continuidade de estudo. A frota disponível, por ele fornecida, foi utilizada para a 

resolução de P3 e é apresentada no próximo item. 

 

5.2.2.4 – Programação dos Veículos para Atendimento dos Serviços Esporádicos 

A – Solução de [P3] 

 A partir dos resultados obtidos em [P2], identificou-se a frota disponível (vide tabela 

seguinte) bem como sua localização. Dados os serviços de transporte mostrados na Tabela 5.4, 

resolveu-se o problema [P3], chegando-se aos resultados ora apresentados. 

 

Tabela 5.11 – Frota Disponível para Atendimento da Bolsa de Fretes Esporádicos 

CÓDIGO DO 

VEÍCULO 
F 001 F 027 L 002 L 005 L 008 L 010 L 015 L 016 

LOCALIZAÇÃO 
Porto 

Alegre 
Lages 

São 

Paulo 
Curitiba 

Rio de 

Janeiro 
Salvador Santos 

Buenos 

Aires 

 



Tabela 5.12 – Resultado de P3 para Rotas de Até 4 Seções, Utilizando o GAMS 

VEÍCULO 
ROTA DISTÂNCIA

(km) 
CARGA 
(TON) 

CUSTO POR 
DESLOCAMENTO 

(UM) 

CUSTO DA 
ROTA 
(UM) ORIGEM DESTINO 

F 027 
Lages São Paulo 773 Vazio 14.254,00 

51.927,00 
São Paulo Montevidéo 2.043 28.0 37.673,00 

L 016 

Buenos 
Aires São Paulo 2.739 40.0 122.570,00 

213.994,50 
São Paulo Montevidéo 2.043 33.0 91.424,00 

L 010 Salvador Curitiba 2.486 25.0 87.333,00 87.333,20 

L 008 Rio de 
Janeiro Joinville 967 40.0 39.396,00 39.395,60 

L 005 

Curitiba Chapecó 455 Vazio 13.564,00 

100.191,40 Chapecó São Paulo 863 14.0 25.726,00 

São Paulo  Montevidéo 2.043 27.0 60.902,00 

L 002 

São Paulo  Santos 72 Vazio 2.298,00 

87.333,10 Santos  Porto 
Alegre 1.120 28.0 35.750,00 

Porto 
Alegre 

Rio de 
Janeiro 1.544 12.0 49.284,00 

A 011  Bagé Santos 1.492 25.0 55.950,00 55.950,00 

A 010 Uruguaiana Rio de 
Janeiro 2.009 23.0 69.311,00 69.310,50 

A 009 Uruguaiana Rio de 
Janeiro 2.009 42.0 126.567,00 126.567,00 

A 007 Santa Rosa Campinas 1.192 38.0 67.944,00 67.944,00 

A 005 Chapecó São Paulo 863 42.0 54.369,00 54.369,00 

A 004 Santos Porto 
Alegre 1.120 20.0 33.600,00 33.600,00 

A 001 Rio de 
Janeiro Joinville 967 24.0 34.812,00 34.812,00 

TOTAL 1.022.727,30 

 



Tabela 5.13 – Resultado de P3 para Rotas de Até 4 Seções, Utilizando o Algoritmo 

VEÍCULO 
ROTA DISTÂNCIA

(km) 
CARGA 
(TON) 

CUSTO POR 
DESLOCAMENTO 

(UM) 

CUSTO DA 
ROTA 
(UM) ORIGEM DESTINO 

F 001 Porto 
Alegre 

Rio de 
Janeiro 1.544 10,0 18.373,60 18.373,60 

L 015 Santos Porto 
Alegre 1.120 28,0 42.560,00 42.560,00 

L 002 São Paulo Montevidéo 2.043 28,0 65.171,70 65.171,70 

L 008 Rio de 
Janeiro Joinville 967 40,0 39.356,90 39.356,90 

L 010 Salvador Curitiba 2.486 25,0 87.258,60 87.258,60 

L 016 Buenos 
Aires São Paulo 2.739 40,0 122.433,30 122.433,30 

A 001 Rio de 
Janeiro Joinville 967 24,0 34.812,00 34.812,00 

A 002 São Paulo Montevidéo 2.043 42,0 128.709,00 128.709,00 

A 003 São Paulo Montevidéo 2.043 18,0 55.161,00 55.161,00 

A 004 Santos Porto 
Alegre 1.120 20,0 33.600,00 33.600,00 

A 005 Chapecó São Paulo 863 42,0 54.369,00 54.369,00 

A 006 Chapecó São Paulo 863 14,0 18.123,00 18.123,00 

A 007 Santa Rosa Campinas 1.192 38,0 67.944,00 67.944,00 

A 008 Porto 
Alegre 

Rio de 
Janeiro 1.544 2,0 4.632,00 4.632,00 

A 009 Uruguaiana Rio de 
Janeiro 1.317 42,0 126.567,00 126.567,00 

A 010 Uruguaiana Rio de 
Janeiro 1.317 23,0 69.310,00 69.310,00 

A 011 Bagé Santos 1.492 25,0 55.950,00 55.950,00 

TOTAL 1.024.331,60 

 

 

 B – Análise do Resultados 

  Os resultados obtidos podem ser comparados através da seguinte Tabela. O 

equipamento utilizado foi um IBM PC-AT 486 SX 33MHZ. 



Tabela 5.14 – Comparação dos Resultados de [P3] 

MÉTODO 
CUSTO TOTAL 

(UM) 

TEMPO DE 

PROCESSAMENTO 

DIFERENÇA (%) EM RELAÇÃO AO 

USO DO GAMS NO MODELO 

CUSTO TOTAL TEMPO DE 

PROCESSAMENTO 

GAMS no Modelo 1.022.727,30 4,39 minutos 

(10.000 iterações) 

----  ---- 

Algoritmo no 

Modelo 

1.024.331,60 4 segundos 0,16 -98,48 

 

 C – Resultado Adotado 

  Para efeito de exercício didático, considera-se, no caso, uma preferência pelo uso 

do GAMS. Deste modo, daqui para diante tal método será adotado na Resolução de [P3]. 

 

5.3 – A previsão dos Custos de Operação 

  Com os resultados obtidos no item anterior, referentes a programação dos 

veículos e conhecendo-se os custos operacionais unitários dos veículos da frota, além do valor a 

ser pago para veículos de terceiros, pode-se fazer uma previsão dos custos de operação para 

atender os serviços programados. 

  Os resultados obtidos, para o exemplo em estudo, são apresentados a seguir. 

 

Tabela 5.15 – Custos Operacionais Previstos para Atendimento dos Serviços no Período 

Programado 

TIPO DE SERVIÇO REGULAR ESPORÁDICO TOTAL 

Custo Operacional 
(UM)) 414.061,09 1.022.727,30 1.436.788,39 

 

5.4 – A previsão da Receita dos Serviços 

  Sabendo-se os preços unitários dos serviços, bem como as respectivas 

quantidades e extensões a serem transportadas, pode-se chegar ao valor previsto para a receita, 

no período em análise. Os resultados obtidos para o exemplo em estudo, são apresentados a 



seguir. 

Tabela 5.16 – Receita Prevista para o Atendimento dos Serviços Programados 

TIPO DE 
SERVIÇO 

CÓDIGO DO 
SERVIÇO 

QUANTIDADE 
TRANSPORTADA 

(TON) 

DISTÂNCIA 
DE 

TRANSPORTE 
(km) 

PREÇO 
UNITÁRIO 

(U.M./TON.km) 

RECEITA 
TOTAL (UM) 

Regular  R 001 60 2.739 1.40 230.076,00 

Regular R 002 80 707 1.20 67.872,00 

Regular R 003 50 773 0.90 34.785,00 

Regular  R 004 70 648 0.70 31.752,00 

Regular R 005 40 1.417 1.50 85.020,00 

Sub-Total ---- 300 ---- ---- 449.505,00 

Esporádico E 001 25 1.492 1.40 52.220,00 

Esporádico E 002 40 2.739 1.50 164.340,00 

Esporádico E 003 65 2.009 1.10 143.643,50 

Esporádico E 004 38 1.192 1.55 70.208,80 

Esporádico E 005 56 863 1.65 79.741,20 

Esporádico E 006 88 2.043 1.35 242.708,40 

Esporádico E 007 25 2.486 1.20 74.580,00 

Esporádico E 008 48 1.120 1.70 91.392,00 

Esporádico E 009 12 1.544 1.25 23.160,00 

Esporádico E 010 64 967 1.80 111.398,40 

Sub-Total ---- 461 ---- ---- 1.053.392,30 

Total ---- 761 ---- ---- 1.502.897,30 

 

 

5.5 – A Previsão da Rentabilidade dos Serviços 

  Uma vez estimados todos os custos de transporte, bem como as receitas 

proporcionadas pela realização dos serviços, pode-se avaliar a rentabilidade dos mesmos, em 

termos de lucro para a empresa, confrontando as receitas com os custos. 

  Adotando-se tal procedimento para o exemplo em estudo, chegou-se aos 

resultados apresentados a seguir. 



Tabela 5.17 – Avaliação da Rentabilidade dos Serviços 

TIPO DO 
SERVIÇO 

CÓDIGO 
DO 

SERVIÇO 

IMV (%) 
(*) 

CUSTO 
OPERACIONAL 

(UM) 

RECEITA 
TOTAL 

(UM) 

RECEITA –  
CUSTO  

RECEITA 
CUSTO 

Regular R 001 0,26 115.599,63 230.076,00 114.476,37 1,99 

Regular R 002 0,41 48.394,73 67.872,00 19.477,27 1,40 

Regular R 003 0,28 34.762,98 34.785,00 22,02 1,00 

Regular R 004 0,46 38.328,81 31.752,00 -6.576,81 0,83 

Regular R 005 0,20 38.201,98 85.020,00 46.818,02 2,22 

Regular Vazio ---- 138.772,95 ---- -138.772,95 ---- 

Sub-Total ---- ---- 414.061,08 449.505,00 35.443,92 1,09 

       

Esporádicos E 001 0,00 55.950,00 52.220,00 -3.730,00 0,93 

Esporádicos E 002 0,00 122.570,00 164.340,00 41.770,00 1,34 

Esporádicos E 003 0,00 195.878,00 143.643,50 -52.234,50 0,73 

Esporádicos E 004 0,00 67.944,00 70.208,80 2.214,80 1,03 

Esporádicos E 005 0,11 80.095,00 79.741,20 -353,80 0,99 

Esporádicos E 006 0,11 189.999,00 242.708,40 52.709,40 1,28 

Esporádicos E 007 0,00 87.333,00 74.580,00 -12.753,00 0,85 

Esporádicos E 008 0,02 69.350,00 91.392,00 22.042,00 1,32 

Esporádicos E 009 0,03 49.284,00 23.160,00 -26.124,00 0,47 

Esporádicos E 010 0,00 74.208,00 111.398,40 37.190,40 1,50 

Esporádicos Vazio ---- 30.116,30 ---- -30.116,30 ---- 

Sub-Total ---- ---- 1.022.727,30 1.053.392,30 30.665,00 1,03 

       

Total ---- ---- 1.436.788,38 1.502.897,30 66.108,92 1,05 

(*) – É um parâmetro de análise e corresponde ao índice médio de extensão percorrida com o(s) 

veículo(s) vazio(s) em relação ao total, na(s) rota(s) em que o serviço está sendo atendido. 

 

 

 



5.6 – Análise dos Serviços 

5.6.1 – Considerações Iniciais 

  Observando os resultados obtidos, e visando buscar uma melhoria na 

rentabilidade dos serviços, a empresa, repeitando as condições de mercado e acordos com 

alguns clientes, quer estudar algumas modificações em suas operações. 

 

5.6.2 – Alterações Efetuadas 

  Precisa ela estão saber o que aconteceria se rejeitasse determinados serviços, 

renegociasse os preços de outros, bem como aceitasse alguns novos contratos. Uma tabela 

contendo as alterações na programação dos erviços é apresentada a seguir. 

 

Tabela 5.18 – Alterações na Bolsa de Cargas 

TIPO DO 
SERVIÇO 

CÓDIGO 
DO 

SERVIÇO 
ORIGEM DESTINO TONELAGEM

(*) 
PREÇO 

(U.M./TON.km) ALTERAÇÃO 

Regular R 004 Santos  Blumenau 70 0,70 Excluir 

Regular R 006 Curitiba Buenos 
Aires 70 0,70 Incluir 

Esporádico E 009 Porto 
Alegre 

Rio de 
Janeiro 12 1,25 Excluir 

Esporádico E 011 Lages São Paulo 12 1,25 Incluir 

(*) para cargas regulares, o valor é semanal. 

  Convém ressaltar que a construção destas possíveis alterações, requer o 

conhecimento do dia-a-dia da empresa. Decisões como rejeição de determinados serviços, 

alterações em preços, atendimentos em determinadas regiões, entre outras, dependem de fatores 

que envolvem política da empresa, relacionamento desta com determinados clientes, etc. 

Portanto, não se pode simplesmente criar um modelo de maximização de lucros, onde alguns 

serviços seriam automaticamente expurgados da bolsa e nem seguir apenas os números 

apresentados na Tabela 5.17. A contribuição do modelo se faz aqui no sentido de permitir que o 

tomador de decisões possa testar suas idéias através da realização de algumas análises de 

sensibilidade. 

 

5.6.3 – Resultados Obtidos 

  Para analisar, em termos de rentabilidade, os impactos provenientes das 



alterações consideradas, foi feita a reprogramação dos veículos, repetindo-se os procedimentos 

já apresentados anteriormente, bem como calculou-se novamente os custos previstos para a 

empresa. 

  Os resultados obtidos a partir da nova bolsa de cargas estão apresntados a seguir. 

 

Tabela 5.19 – Avaliação da Rentabilidade dos Serviços   

TIPO DO 
SERVIÇO 

CÓDIGO 
DO 

SERVIÇO 

CUSTO 
OPERCIONAL

(UM) 

RECEITA 
TOTAL (UM) 

RECEITA 
 –  

CUSTO  

RECEITA 
CUSTO 

Regular R 001 114.738,75 230.076,00 115.337,25 2,01 

Regular R 002 42.661,60 67.872,00 25.210,40 1,59 

Regular R 003 27.601,18 34.785,00 7.183,82 1,26 

Regular R 005 37.147,28 114.219,00 77.071,72 3,07 

Regular R 006 115.014,81 85.020,00 -29.994,81 0,74 

Regular Vazio 68.288,31 ---- -68.288,31 0,00 

Sub-Total ---- 405.451,94 531.972,00 126.520,09 1,31 

      

Esporádicos E 001 55.950,00 52.220,00 -3.730,00 0,93 

Esporádicos E 002 122.570,00 164.340,00 41.770,00 1,34 

Esporádicos E 003 195.878,00 143.643,50 -52.234,50 0,73 

Esporádicos E 004 67.944,00 70.208,80 2.214,80 1,03 

Esporádicos E 005 80.095,00 79.741,20 -353,80 0,99 

Esporádicos E 006 198.478,00 242.708,40 44.230,40 1,22 

Esporádicos E 007 87.333,00 74.580,00 -12.753,00 0,85 

Esporádicos E 008 78.254,00 91.392,00 13.138,00 1,17 

Esporádicos E 010 74.208,00 111.398,40 37.190,40 1,50 

 

 

 

 

 



Tabela 5.19 – Avaliação da Rentabilidade dos Serviços [continuação] 

TIPO DO 
SERVIÇO 

CÓDIGO 
DO 

SERVIÇO 

CUSTO 
OPERCIONAL

(UM) 

RECEITA 
TOTAL (UM) 

RECEITA 
 –  

CUSTO  

RECEITA 
CUSTO 

Esporádicos E 011 17.462,00 11.595,00 -5.867,00 0,66 

Esporádicos Vazio 15.862,00 ---- -15.862,00 0,00 

Sub-Total ---- 994.034,00 1.041.827,30 47.793,30 1,05 

      

Total ---- 1.399.485,94 1.573.799,30 174.313,36 1,12 

 

5.6.4 – Conclusões 

  Conforme pode-se observar, o sistema mostra que pequenas alterções efetuadas 

na bolsa de cargas propiciam melhorias significativos na rentabilidade financeira da empresa. 

No caso, isto deve-se principalmente ao melhor uso que foi dado aos veículos para a segunda 

bolsa, reduzindo a presença de veículos vazios. 

 

5.7 – Análise da Frota 

   

5.7.1 – Considerações Iniciais 

  Um outro caminho na busca de um maior rendimento e rentabilidade nos 

serviços, por parte da empresa, é a alteração de sua frota. 

 

5.7.2 – Alterações Efetuadas 

  A transportadora deseja saber que resultados obteria, em nível operacional, se 

adquirisse alguns veículos e se desfizesse outros. 

  As alterações considerada são apresentadas na tabela seguinte. 

  Considerou-se ainda que a demanda apresntada em 5.2 é representativa dos 

serviços que a transportadora opera ao longo do tempo. Portanto, ela estaria buscando uma 

adequação da frota a esta demanda. 

 

 



Tabela 5.20 – Alterações na Frota Disponível (Carga Geral) 
CÓDIGO 

DO 
VEÍCULO 

MARCA MODELO PROPRIE 
DADE 

ANO DE  
FABRI-
CAÇÃO 

CLASSI- 
FICAÇÃO 

CAPACI- 
DADE 
(TON) 

CUSTO 
OPERCIONAL  

 (UM/UM) 

ALTE- 
RAÇÃO 

F 001 Ford F-11000 T1 1990 Médio 10,0 80,6500.30
+

Kmm
 Exclusão 

F 008 Volks 11-130 T1 1988 Médio 10,0 70,5470.26
+

Kmm
 Exclusão 

F 011 
Merce-

des 
L-1313 T1 1989 Médio 13,0 10,7250,32

+
Kmm

 Exclusão 

F 031 Ford C-2322 T1 1989 Pesado 22,0 60,8700.46
+

Kmm
 

Inclusão 

F 032 Scania T-112 T1 1991 
Articula-

do 
30,0 2,10300.57

+
Kmm

 Inclusão 

F 033 Ford F-14000 T1 1987 Médio 14,0 95,5800.28
+

Kmm
 Inclusão 

F 034 Ford F-14000 T1 1987 Médio 14,0 95,5800.28
+

Kmm
 Inclusão 

F 035 Ford C-2322 T1 1989 Pesado 22,0 60,8700.46
+

Kmm
 Inclusão 

F 009 Volks 16-170 T1 1992 Médio 16,0 30,7400.42
+

Kmm
 Exclusão 

F 014 
Merce-

des 
L-1618 T1 1993 Pesado 18,0 40,8200.64

+
Kmm

 Exclusão 

 

Tabela 5.21 – Informações Complementares sobre a Frota Alterada 

CÓDIGO DO 
VEÍCULO 

VELOCIDADE 
MÉDIA(km/h) 

TEMPO MÉDIO DE HORAS CUSTO 
OPERCIONAL 

(UM) 
ALTERAÇÃO 

CARGA  DESCARGA 

F 001 53 2,5 1,5 11,88 Exclusão 

F 008 53 2,5 1,5 10,11 Exclusão 

F 011 53 2,9 1,7 12,48 Exclusão 

F 031 58 4,3 2,6 14,44 Inclusão 

F 032 51 5,5 3,3 15,93 Inclusão 

F 033 53 3,1 1,8 10,75 Inclusão 



Tabela 5.21 – Informações Complementares sobre a Frota Alterada [continuação] 

CÓDIGO DO 
VEÍCULO 

VELOCIDADE 
MÉDIA(km/h) 

TEMPO MÉDIO DE HORAS CUSTO 
OPERCIONAL 

(UM) 
ALTERAÇÃO 

CARGA  DESCARGA 

F 034 53 3,1 1,8 10,75 Inclusão 

F 035 58 4,3 2,6 14,44 Inclusão 

F 009 53 3,4 2,0 14,37 Exclusão 

F 014 58 3,7 2,2 16,43 Exclusão 

 

5.7.3 – Resultados Obtidos 

  As alterações efetuadas proporcionaram os resultados operacionais, conforme 

apresentados a seguir. 

 

Tabela 5.22 – Avaliação da Rentabilidade para a Frota Alterada 

TIPO DO 
SERVIÇO 

CÓDIGO DO 
SERVIÇO 

CUSTO (CT) 
OPERCIONAL 

(UM) 

RECEITA (RT)  
TOTAL (UM) 

RT  – CT 
(UM) 

RECEITA 
CUSTO 

Regular Sub-Total 398.594,83 449.505,00 50.910,17 1,13 

Esporádico Sub-Total 999.246,97 1.053.392,30 54.145,33 1,05 

Total  1.397.841,80 1.502.897,30 105.055,50 1,08 

 

5.7.4 – Conclusões 

  Os resultados apresentados revelam que, operacionalmente, as alterações na frota 

forma positivas para a empresa. 

  Cabe ainda comentar que, além do aspecto operacional, uma alteração no perfil 

da frota da empresa pode implicar em investimentos ou entrada de novos recursos financeiros 

para a mesma. Desta forma, uma avaliação benefício/custo mais completa deveria envover a 

composição de um fluxo de caixa, computando-se as entradas e saídas de recursos ao longo do 

horizonte de análise. Neste caso, o sistema desenvolvido informaria a rentabilidade operacional, 

tendo-se ainda que computar os investimentos realizados, o valor residual dos equipamentos, 

etc. 

 



5.8 – Análise Sobre Parcerias 

 

5.8.1 – Considerações Iniciais 

  Considerando-se os dados iniciais do problema, ou seja, desprezando-se 

mudanças na frota e nos serviços, a empresa (T1) busca agora um outro caminho para a 

melhoria nos seus resultados, em termos de rentabilidade. 

 

5.8.2 – Situação Adotada 

5.8.2.1 – A Empresa (T2) 

  Uma empresa (T2) opera co os seguintes dados: 

 

Tabela 5.23 – Cadastro da Frota Disponível da Transportadora T2 (Carga Geral) 
CÓDIGO 

DO 
VEÍCULO 

MARCA MODELO PROPRIE 
DADE 

ANO DE  
FABRI-
CAÇÃO 

CLASSI- 
FICAÇÃO 

CAPACIDA-
DE(TON) 

CUSTO 
OPERCIONAL  

 (UM/UM) 

F 101 Ford C-2322 T2 1989 Pesado 22,0 60,8700.46
+

Kmm
 

F 102 
Merce-

des 
LS-1914 T2 1993 Articulado 32,0 30,11750.76

+
Kmm

 

F 103 Scania T-143 T2 1992 Articulado 40,0 40,12650.84
+

Kmm
 

F 106 Scania T-143 T2 1992 Articulado 40,0 40,12650.84
+

Kmm
 

F 108 Volvo N-12 T2 1992 Articulado 42,0 4,11720.90
+

Kmm
 

 



Tabela 5.24 – Informações Operacionais Complentares Sobre a Frota de T2 

CÓDIGO DO 
VEÍCULO 

VELOCIDADE 
MÉDIA(km/h) 

TEMPO MÉDIO DE HORAS CUSTO 
OPERCIONAL 

CONSIDERADO 
(UM/km) 

CARGA  DESCARGA 

F 101 58 4,30 2,60 14,44 

F 102 51 5,80 3,50 18,98 

F 103 51 7,00 4,20 20,87 

F 106 51 7,00 4,20 20,87 

F 108 51 7,30 4,40 20,47 

 

  

Tabela 5.25 – Matriz de Cargas Regulares 

Nº DE 
ORDEM ORIGEM  DESTINO TON/SEM PRODUTO 

(P) 

CÓDIGO 
DO 

SERVIÇO 

PREÇO DO 
TRANSPORTE 
U.M./TON.km 

01 Curitiba Buenos Aires 70 P 1 R 0101 1,10 

02 Curitiba Santos 50 P 3 R 0102 1,20 

03  São Paulo Montevidéo 30 P 4 R 0103 1,40 

 

Tabela 5.26 – Bolsa de Cargas Esporádicas 

Nº DE 
ORDEM ORIGEM  DESTINO TON/SEM PRODUTO 

(P) 

CÓDIGO 
DO 

SERVIÇO 

PREÇO DO 
TRANSPORTE 
U.M./TON.km 

01 Lages São Paulo 16,0 P 2 E 102 1,25 

02 Blumenau Porto Alegre 30,0 P 1 E 104 1,30 

03  Montevidéo Buenos Aires 25,0 P 2 E 105 0,90 

04 Florianópolis União da 
Vitória 32,0 P 4 E 110 1,00 

 

 

5.8.2.2 – Resultados Operacionais de (T2) 

  O uso da frota apresntada para atender a respectiva demanda, proposrciona à 

(T2), segundo o Sistema FRETES&FROTAS, os seguintes resultados operacionais. 

 



Tabela 5.27 – Avaliação da Rentabilidade dos Serviços 

TIPO DO 
SERVIÇO 

CÓDIGO DO 
SERVIÇO 

CUSTO (CT) 
OPERCIONAL 

(UM) 

RECEITA (RT)  
TOTAL (UM) 

RT  – CT 
(UM) 

RECEITA 
CUSTO 

Regular Sub-Total 331.530,48 290.073,00 -41.457,48 0,87 

Esporádico Sub-Total 93.591,00 69.281,00 -24.310,00 0,74 

Total ---- 425.121,48 359.354,00 -65.767,48 0,85 

 

5.8.2.3 – Parceria de (T1) com (T2) 

  Num possível acerto entre (T1) e (T2), seriam somados os esforços no 

atendimento dos serviço. Para isto, agregar-se-iam as demandas, bem como o uso das frotas e a 

receita seria dividida de forma proporcional aos custos ocorridos na operação dos veículos. 

 

5.8.2.4 – Resultados 

  Os resultados obtidos são apresentados a seguir, para (T1) mais (T2). 

 

Tabela 5.28 – Avaliação da Rentabilidade dos Serviços 

 TIPO DO 
SERVIÇO 

CÓDIGO DO 
SERVIÇO 

CUSTO (CT) 
OPERCIONAL 

(UM) 

RECEITA (RT)  
TOTAL (UM) 

RT  – CT 
(UM) 

RECEITA 
CUSTO 

Regular Sub-Total 563.516,34 739.578,00 176.061,66 1,31 

Esporádico Sub-Total 1.019.376,39 1.122.673,00    103.296,61 1,10 

Total ---- 1.582.892,73 1.862.251,00 279.358,27 1,18 

 

5.8.2.5 – Conclusões 

  Conforme pode-se observar junto as Tabelas 5.17 e 5.27, trabalhando 

isoladamente, as empresas (T1) e (T2) obtiveram resultados operacionais pouco expressivos. A 

primeira apresentou pequeno lucro e a segunda, prejuízo. 

  Atuando conjuntamente em termos de frota e serviços, conforme pode-se 

analisar através do FRETES&FROTAS, as duas empresas obtiveram economias de escala, 

melhores rotas e uso mais eficiente dos veículos. Isto proporcionou um lucro conjunto 

relativamente elevado, beneficiando a ambas, conforme pode ser observado na Tabela 5.28. 



5.9 – Análise Sobre Terceirização 

5.9.1 – Introdução 

  Este item analisa sob o aspecto operacional, a conveniência de uma empresa 

(T3) fazer uso de serviços de terceiros (locação de veículos e contratação de autônomos). Esta 

situação é bastante comum e conhecida, porém seus reais impactos são freqüentemente 

ignorados. Eles estão relacionados ao tamanho adequado da frota, manutenção, garagem, 

oficina, pessoal, etc. Em relação à dimensão da frota própria da empresa, dadas as oscilações da 

demanda por serviços, não se pode de uma hora para a outra e, freqüentemente, ampliá-la ou 

reduzí-la. O exemplo em estudo retrata a sensibilidade do modelo FRETES& FROTAS em 

relação a esta questão. 

 

5.9.2 – Considerando Constante o Mercado de Fretes e Serviços 

5.9.2.1 – A Frota de (T3) 

  Acreditando que a demanda por seus serviços será estável por um longo tempo, a 

empresa (T3) tem como política, o atendimento a seus clientes somente com veículos próprios. 

Para tal, dispõe da seguinte frota: 



Tabela 5.29 – Cadastro da Frota de (T3) 
CÓDIGO 

DO 
VEÍCULO 

MARCA MODELO PROPRIE 
DADE 

ANO DE  
FABRI-
CAÇÃO 

CLASSI- 
FICAÇÃO 

CAPACIDA-
DE(TON) 

CUSTO 
OPERCIONAL  

 (UM/UM) 

F 001 Ford F-11000 T3 1990 Médio 10,0 80,6500.30
+

Kmm
 

F 004 Ford F-1400 T3 1987 Médio 14,0 95,5800.28
+

Kmm
 

F 006 Ford C-2322 T3 1989 Pesado 22,0 60,8700.46
+

Kmm
 

F 009 Volks 16-170 T3 1992 Médio 16,0 30,7400.42
+

Kmm
 

F 010 Volks 24-220 T3 1993 Pesado 21,0 80,7400.68
+

Kmm
 

F 011 Mercedes L-1313 T3 1989 Médio 13,0 10,7250.32
+

Kmm
 

F 014 Mercedes L-1618 T3 1993 Pesado 18,0 40,8200.64
+

Kmm
 

F 016 Mercedes LS-1941 T3 1993 Articulado 32,0 30,11750.76
+

Kmm
 

F 025 Scania T-112 T3 1991 Articulado 30,0 20,10300.57
+

Kmm
 

F 026 Scania T-143 T3 1992 Articulado 40,0 40,12650.84
+

Kmm
 

F 027 Volvo N-10 T3 1988 Articulado 28,0 80,10400.76
+

Kmm
 

F 028 Volvo N-12 T3 1992 Articulado 42,0 40,11720.90
+

Kmm
 

F 041 Volks 35-300 T3 1987 Articulado 28,0 97,13380.68
+

Kmm
 

F 042 Mercedes 1932 T3 1988 Articulado 27,0 21,12235.67
+

Kmm
 

F 043 Scania T-142 T3 1991 Articulado 40,0 38,14480.76
+

Kmm
 

F 045 Volvo N-10 T3 1993 Articulado 28,0 42,11290.83
+

Kmm
 

 

 



 Tabela 5.29 – Cadastro da Frota de (T3) [continuação] 
CÓDIGO 

DO 
VEÍCULO 

MARCA MODELO PROPRIE 
DADE 

ANO DE  
FABRI-
CAÇÃO 

CLASSI- 
FICAÇÃO 

CAPACIDA-
DE(TON) 

CUSTO 
OPERCIONAL  

 (UM/UM) 

F 046 Volks 16-170 T3 1992 Médio 16,0 30,7400.42
+

Kmm
 

F 047 Volks 24-220 T3 1993 Pesado 21,0 80,7400.68
+

Kmm
 

F 048 Mercedes L-1313 T3 1989 Médio 13,0 10,7250.32
+

Kmm
 

F 049 Mercedes l-1618 T3 1993 Pesado 18,0 40,8020.64
+

Kmm
 

F 050 Mercedes LS-1941 T3 1993 Articulado 32,0 30,11750.76
+

Kmm
 

F 052 Scania T-112 T3 1991 Articulado 30,0 20,10300.57
+

Kmm
 

F 053 Scania T-143 T3 1992 Articulado 40,0 40,12650.84
+

Kmm
 

F 054 Volvo N-10 T3 1992 Articulado 28,0 80,10400.76
+

Kmm
 

F 058 Volvo N-12 T3 1992 Articulado 42,0 40,11720.90
+

Kmm
 

  Obs.: Os dados apresentados não representam, rigorosamente, a realidade. Foram criados para 

finalidade demostrativa. 

Kmm =quilometragem média mensal 

 

Tabela 5.30 – Informações Operacionais Complementares sobre a Frota 

 CÓDIGO DO 
VEÍCULO 

VELOCIDADE 
MÉDIA(km/h) 

TEMPO MÉDIO DE HORAS CUSTO 
OPERCIONAL 

(UM) CARGA  DESCARGA 

F 001 53 2,5 1,5 11,88 

F 004 53 3,1 1,8 10,75 

F 006 58 4,3 2,6 14,44 

F 009 53 3,4 2,0 14,37 

F 010 58 4,1 2,5 16,35 

F 011 53 2,9 1,7 12,48 



 

Tabela 5.30 – Informações Operacionais Complementares sobre a Frota [continuação] 

 CÓDIGO DO 
VEÍCULO 

VELOCIDADE 
MÉDIA(km/h) 

TEMPO MÉDIO DE HORAS CUSTO 
OPERCIONAL 

(UM) CARGA  DESCARGA 

F 014 58 3,7 2,2 16,43 

F 016 51 5,8 3,5 18,98 

F 025 51 5,5 3,3 15,93 

F 026 51 7,0 4,2 20,87 

F 027 51 5,2 3,1 18,44 

F 028 51 7,3 4,4 20,47 

F 041 51 5,2 3,1 20,81 

F 042 51 5,0 3,0 18,93 

F 043 51 7,0 4,2 22,03 

F 045 51 5,2 3,1 19,75 

F 046 53 3,4 2,0 14,37 

F 047 58 4,1 2,5 16,35 

F 048 53 2,9 1,7 12,48 

F 049 58 3,7 2,2 16,43 

F 050 51 5,8 3,5 18,98 

F 052 51 5,5 3,3 15,93 

F 053 51 7,0 4,2 20,87 

F 054 51 5,2 3,1 18,44 

F 058 51 7,3 4,4 20,47 

 

5.9.2.2 – A Demanda 

  Por questões práticas, considera-se que a demanda por serviços em (T3) é igual 

àquela apresentada em 5.2. 

 

5.9.2.3 – Resultados Obtidos 

  Dados os serviços e a frota de (T3), determinou-se através do modelo 



FRETES&FROTAS, o seu respectivo desempenho operacional. Os resultados obtidos são 

apresentados a seguir. 

 

Tabela 5.31 – Avaliação da Rentabilidade dos Serviços 

TIPO DO 
SERVIÇO 

CÓDIGO DO 
SERVIÇO 

CUSTO (CT) 
OPERCIONAL 

(UM) 

RECEITA (RT)  
TOTAL (UM) 

RT  – CT 
(UM) 

RECEITA 
CUSTO 

Regular Sub-Total 389.117,75 449.505,00 60.387,25 1,16 

Esporádico Sub-Total 662.721,91 1.053.392,30 390.670,39 1,59 

Veículo 
Parado Sub-Total 0,00 ---- ---- 0,00 

Total ---- 1.051.839,66 1.502.897,30 451.057,64 1,43 

 

5.9.2.4 – Conclusões 

  A empresa (T1), cuja frota é menor, porém semelhante a aquela apresentada por 

(T3), complementa o atendimento dos serviços utilizando-se de veículos alugados, bem como 

contrata autônomos. Comparando-se seus resultados (vide Tabela 5.17) com aqueles obtidos 

por (T3), observa-se que, no caso, o uso exclusivo da frota própria proporcionou um acréscimo 

de 384.948,72 unidades monetárias nos lucros, por período, para a empresa. Portanto, se este 

nível de demanda for mantido, os resultados indicam que é mais interessante para a amesma, o 

uso exclusivo de frota própria para realização dos serviços. 

 

5.9.3 – Considerando uma Retração no Mercado de Fretes e Serviços 

5.9.3.1 – Nova Demanda para (T3) 

  Contrariando as expectativas de (T3), o mercado de fretes e serviços de 

transporte traz a ela um novo cenário de demanda, fazendo desaparecer os seguintes serviços. 



Tabela 5.32 –Alterações na Bolsa de Cargas 

TIPO DO SERVIÇO CÓDIGO DO SERVIÇO ALTERAÇÃO 

Regular  R 004 Exclusão 

Regular R 005 Exclusão 

Esporádico E 007 Exclusão 

Esporádico E 008 Exclusão 

Esporádico E 009 Exclusão 

Esporádico E 010 Exclusão 

 

5.9.3.2 – Resultados Obtidos Pela Empresa com a Nova Demanda 

  Aplicando-se a frota disponível apresentada no item 5.9.2 para atendiento desta 

nova demanda, chega-se a: 

 

Tabela 5.33 – Avaliação da Rentabilidade dos Serviços 

TIPO DO 
SERVIÇO 

CÓDIGO DO 
SERVIÇO 

CUSTO (CT) 
OPERCIONAL 

(UM) 

RECEITA (RT)  
TOTAL (UM) 

RT  – CT 
(UM) 

RECEITA 
CUSTO 

Regular Sub-Total 276.100,26 332.733,00 56.632,74 1,21 

Esporádico Sub-Total 458.543,08 752.861,60 294.318,52 1,64 

Veículo 
Parado Sub-Total 83.836,67 ---- -83.836,67 0,00 

Total ---- 818.480,01 1.085.594,60 267.114,59 1,33 

 

5.9.3.3 - Conclusões 

A partir do momento em que houve retração do mercado, surgiram 

ociosidade nos veículos e perda de receita, Conseqüentemente, observou-se uma queda nos 

lucros da empresa, a qual será tanto maior, quanto maior for a retração da demanda. 

Com a redução dos fretes, o lucro por período caiu em 183.942,75 unidades 

monetárias, o que corresponde a 41% do lucro auferido com o uso pleno da frota. 

5.9.4 - Análise Final 

Como pode-se observar junto aos resultados obtidos nos itens 5.9.2 e 5.9.3 e 

considerando-se apenas os aspectos operacionais ora abordados, a prática da 



terceirização torna-se mais conveniente em mercados que apresentam maiores incertezas e/ou 

oscilações. O estudo de uma situação de expansão de mercado seria análogo ao caso de 

retração, em termos de procedimentos de uso do sistema FRETES&FROTÁS. Neste caso, a 

ampliação da frota própria poderia, no momento, ser vantajosa. Porém, considerando-se que o 

mercado é instável, os riscos aumentariam se a empresa abandonasse a terceirização. 

Para uma situação bastante estável, a empresa pode auferir maiores lucros 

trabalhando apenas com sua frota própria. Para o caso em questão, apresentou-se um 

exemplo em que houve retração do mercado, com o objetivo de demonstrar a sensibilidade do 

sistema para estudos e análises referentes a política de terceirização. 

  De modo geral, pode-se observar que o uso pleno da frota própria tanto pode 

maximizar os lucros para a empresa, como pode levá-la a prejuízos consideráveis. Concluíndo, 

a prática da terceirização reduz riscos e o sistema FRETES&FROTAS pode auxiliar na 

indicação da forma mais adequada de se fazê-la. 



 

 

 

 

 

      CAPÍTULO 6  

      CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

      

 

 

 

 



6 - CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

Considerando os aspectos analisados nos itens anteriores, entende-se que a 

realização do presente trabalho constitui-se em uma contribuição para a teoria e a prática do 

transporte rodoviário de cargas, notadamente para o caso brasileiro. 

Sabe-se que este setor é vital para a economia e, de modo geral, o empirismo 

tem comandado tais atividades. Dentro deste aspecto, se uma transportadora simplesmente 

limitar-se a aceitar todos os serviços que aparecem, ela corre um sério risco de 

desaparecer. Se ela não programar adequadamente as rotas de sua frota, estará 

promovendo desperdícios. Se ela não prever custos operacionais de seus veículos, não terá 

como fazer seus preços; se não souber a dimensão adequada de sua frota, poderá pagar pela 

ociosidade ou pela falta de veículos; se não souber contratar serviços de terceiros, ficará 

limitada ou gastará mais do que o necessário. 

Todas estas questões foram tratadas de forma integrada pelo sistema 

desenvolvido. De acordo com a bibliografia consultada, ele é inovador, assim como 

também são os enfoques dados aos problemas nele embutidos e não trivial, dado o grau de 

complexidade que envolve a resolução de tais problemas. 

Evidentemente, não se chegou ao final deste trabalho, com um sistema 

gravado em um disquete que permita, de forma bastante amigável, ser imediatamente 

implantado numa empresa e que simule todas as situações da mesma. 

O que se pretendia fazer, e onde se chegou, foi a um modelo tecnicamente 

definido e estruturado, capaz de resolver adequadamente e em nível de protótipo, os pro-

blemas ora abordados. Permite também realizar análises de sensibilidade de diversas si-

tuações compatíveis com a realidade e apresentar soluções bem mais eficientes do que as 

que se obteria hoje através dos métodos normalmente utilizados. 

Pretende-se posteriormente, através de novas pesquisas, transformá-lo em 

um sistema computacional de fácil acesso e em condições de ser repassado ao ambiente da 

prática. 

Espera-se também que este trabalho desperte um maior interesse dos 

pesquisadores e técnicos do setor, na resolução de problemas relacionados com a 

racionalização, quando da programação de frotas e com a escolha e estabelecimento de 

valores de fretes. Tais problemas atingem fortemente a economia, refletindo-se nos preços  

dos produtos, no sistema viário, no desperdício de energia, tempo, etc. Para o caso 



brasileiro, os reflexos são ainda maiores, pois trata-se de um país importador de petróleo e 

tem na modalidade rodoviária seu principal sistema de transporte de cargas. Sabe-se ainda 

que tal sistema opera, historicamente, de forma bastante desordenada. Portanto, a adoção de 

técnicas que venham a contribuir com a minimização de tais problemas, só trará benefícios 

ao setor. Com a revolução que está ocorrendo na informática e nos meios de comunicação é, 

antes de tudo, imprescindível que os sistemas de transporte de cargas usem tais ferramentas e 

sigam firmemente no caminho da eficiência, da racionalização e da organização. 
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