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Resumo 

 
Na actualidade, as organizações industriais direccionam cada vez mais esforços para 

o controlo e redução de custos como forma de responder à crescente competitividade dos 
mercados. Este trabalho é direccionado para a redução dos custos logísticos, mais 
concretamente apresenta um modelo que pretende reduzir os custos associados à recolha 
de matérias-primas (Fluxos Inbound) numa empresa TIER2 da indústria automóvel. A 
redução destes custos torna o preço do produto final mais apetecível aos olhos do 
consumidor. O trabalho desenvolvido pretende dar um contributo inovador no âmbito 
desta área de investigação, propondo um modelo que permite construir circuitos de 
recolha da matéria-prima e avaliar a sua eficiência. No âmbito deste estudo analisaram-
se alguns algoritmos de optimização de rotas de veículos que serviram de base à 
construção de um sistema de apoio à elaboração das rotas. 
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1 Introdução 
A Indústria Automóvel tem sofrido diversas transformações no processo produtivo e na 
sua estrutura logística de forma a responder à crescente competitividade, 
internacionalização, avanços significativos na tecnologia, fragmentação do mercado e 
diminuição dos ciclos de vida dos produtos (CVP). A Logística é entendida por muitos 
autores como o motor que impulsiona o desenvolvimento e funcionamento dos outros 
sectores das empresas, é considerado como vital para o bom funcionamento global 
(Carvalho 1996; 2004). Neste contexto observa-se uma crescente preocupação com a 
redução dos custos que decorrem desta actividade. 
Nesta corrente de mudança surge o interesse de um grupo multinacional fornecedor de 
componentes para indústria automóvel (estruturas metálicas de assentos para 
automóveis). Esta empresa é classificada como sendo de segundo nível na cadeia de 
abastecimento (TIER 2), visto que recebe matéria-prima e produz componentes para 
automóveis (estrutura metálica do banco) que por sua vez são transformados em módulos 
completos pelos fornecedores de primeiro nível (banco de automóvel). 
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O principal objectivo deste trabalho consiste em reduzir/optimizar os custos Inbound, isto 
é os custos de transporte de matéria-prima do fornecedor até à fábrica. Pretende-se 
actuar nestes custos através da definição de rotas de transporte, aplicando um modelo 
que permita equacionar diversas variáveis que interferem no funcionamento do fluxo 
logístico. 
O conceito de Logística pode ser definido como uma das áreas da gestão responsável por 
aprovisionar recursos, equipamentos e informações de forma a possibilitar o 
funcionamento de todas as partes integrantes de uma empresa (Council of Logistic 
Management, 2004). Esta área engloba um vasto leque de actividades relacionadas com a 
movimentação e manuseamento de materiais, a gestão de stocks e de informação, o 
planeamento e controlo da produção, a localização de fábricas e armazéns e a distribuição 
(Carvalho,2003). A última actividade é constituída por três elementos fundamentais para 
colocar o produto em condições de ser consumido: transformações relacionadas com a 
embalagem e acondicionamento do produto, armazenamento e transporte.  
O transporte consiste na movimentação eficiente de produtos de um ponto de origem até 
um ponto de destino minimizando todo o tipo de recursos envolvidos. Este serviço permite 
estabelecer a ligação entre a produção e os armazéns e acrescenta valor ao produto desde 
que tenha um correcto planeamento (o cliente está disposto a pagar para receber o 
produto no prazo estabelecido e sem que este se encontre danificado). 
O planeamento de transportes tem como principais objectivos a selecção do modo de 
transporte, a monitorização, a gestão das tarefas logísticas a ele associadas, determinação 
de preços, definição de escalas e de rotas. Este planeamento compreende 5 fases 
distintas: definição do plano de entregas; comparação de custos e taxas que decorrem da 
aquisição de frota própria e da subcontratação; selecção do modo de transporte mais 
adequado; definição de escalas (pontos de passagem/paragem) e rotas (sequência); 
preparação da documentação que tem de acompanhar a carga durante o transporte. 
(Carvalho,2004). 
O correcto dimensionamento de uma rede de transportes é fundamental e tem de ter em 
consideração a satisfação dos objectivos da empresa (influência dos custos), assegurar a 
satisfação da procura dos clientes, decidir entre uma frota própria ou subcontratada, 
estabelecer parâmetros para negociação com transportadoras e definir quais os 
indicadores de desempenho que irão ser usados para avaliar a eficiência de transportes. 
Para analisar esta eficiência devem considerar-se os factores determinantes para o 
estabelecimento da estrutura de custos de transporte. Estes factores podem identificar-se 
os seguintes: distância (a curva de distância-custo não começa na origem e tem um 
aumento decrescente); volume (preço por unidade de peso decresce com o aumento de 
volume); densidade (preço de transporte por tonelada diminui com o aumento da 
densidade de carga); manuseamento (necessidades de equipamento especializado); 
responsabilidade (seguros); regresso em vazio. 
Com o presente estudo, como já referido, pretendeu-se optimizar a rede de transportes 
associada aos fluxos Inbound existentes na empresa que constitui o caso de estudo. 
Deste modo, foram tidos em conta os seguintes aspectos: redução dos custos; optimização 
de rotas/escalas; entregas nos prazos estabelecidos com minimização das variações; 
danos e perdas minimizados. 

 

2 Planeamento de Rotas 
Os problemas de estabelecimento de rotas de veículos são dos mais abordados na área da 
optimização combinatória. Na sua versão elementar consistem em determinar um 
conjunto de rotas de veículos visitando um determinado conjunto de locais 
(fornecedores/clientes), partindo de um determinado ponto e regressando ao mesmo, 
minimizando a distância total percorrida (minimização dos custos) e garantindo que cada 
local será visitado exactamente uma vez. Na resolução deste tipo de problemas atribui-se 
a cada veículo um conjunto de locais que deverá visitar e a configuração da respectiva 
rota.  
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Neste trabalho, o problema caracteriza-se por transportar mercadorias entre os 
fornecedores e a empresa (mais precisamente o seu depósito), sendo conhecidas as 
quantidades a transportar, as capacidades e o número de veículos disponíveis (tantos 
quanto os necessários), as localizações dos fornecedores e do armazém.  
Deste modo, estamos perante um Problema de Optimização de Rotas de Veículos (PORV), 
também conhecido por Vehicle Routing Problem (VRP). Este tipo de problemas encontra-
se presente nos mais diversos sectores da indústria, desde a distribuição de mercadorias 
ou serviços a clientes, recolha de resíduos urbanos ou industriais, distribuição de 
combustíveis, distribuição de correio, recolha de mercadorias nos fornecedores, entre 
outros. 
Os problemas de Optimização combinatória por vezes encontram um entrave à sua 
resolução (intratáveis computacionalmente) que consiste na impossibilidade de serem 
resolvidos por um algoritmo do tipo P (Complexidade Polinomial). Estes problemas podem 
ser resolvidos em tempo polinomial recorrendo a uma máquina não determinística e 
enquadram-se na classe NP (Não determinístico em tempo Polinomial). Nesta classe existe 
um grupo designado de NP-difíceis (do inglês NP-hard), ao qual pertencem os problemas 
de optimização de rotas de veículos (VRP). Estes são caracterizados por ordem de 
complexidade exponencial, ou seja, o grau de complexidade para a sua resolução cresce 
exponencialmente com o tamanho do problema (número de fornecedores). Na prática este 
grupo de problemas constitui um entrave à obtenção da solução óptima, pelo que a 
escolha reside em algoritmos heurísticos. 
Os algoritmos heurísticos são métodos de resolução aproximada que não garantem a 
obtenção de uma solução óptima mas de uma aproximada (uma boa solução) com um 
esforço computacional aceitável. Este grupo subdivide-se em três tipos de métodos 
(Freire, 2008; Pelizaro, 2000): 

• Heurísticas Construtivas: consistem em definir uma rota adicionando um ponto de 
cada vez. Exemplos: Algoritmos de “Poupanças” e do “Vizinho Mais Próximo”;  

• Heurísticas de Duas-fases: desenrola-se em duas etapas distintas, agrupar os 
pontos de recolha e definir rotas para cada grupo ou definir uma rota global e 
depois agrupar. 

• Heurísticas de Melhoramento: existem três tipos que merecem referências, a 
Heurísticas 2-OPT (Intra ou Inter rotas), 3-OPT e Swap. 

Pelizaro (2000) refere um trabalho de Bodin et al. (1983) em que se procede à classificação 
das estratégias para obter soluções para os VRP considerando sete modelos diferentes, de 
entre os quais se destacam 3 (no âmbito do presente caso de estudo): 

• Agrupar – Definir Rota (Heurística de Duas-Fases): Consiste em começar por 
agrupar os nós/arcos de passagem e depois construir rotas económicas para cada 
agrupamento (Custo mínimo do problema do Caixeiro Viajante). Este agrupamento 
têm em consideração a proximidade geográfica e o acto de cada grupo possuir um 
conjunto de restrições. 

• Programação Matemática: consiste em algoritmos que assentam numa formulação 
matemática de VRP.  

• Optimização Interactiva: caracterizado pela elevada intervenção humana durante o 
processo que origina a solução do problema.  

Dado tipo de problema em análise neste trabalho, propõem-se o agrupamento de 
fornecedores por zonas (estão distribuídos um pouco por toda a Europa), seguido da 
aplicação de um algoritmo (conjunto de etapas) que permita definir rotas dentro de cada 
agrupamento. 

 

2.1 Etapa 1: Agrupar em Clusters 
Como já foi referido, a estratégia adoptada define como primeira etapa de abordagem do 
problema a definição de Clusters, que consiste em agrupar um conjunto de entidades que 
respeitem uma dada restrição ou que possuam algo em comum. No algoritmo em estudo 
pretende-se agrupar os fornecedores pelo tipo de Incoterm, quantidades a recolher e pela 
sua proximidade geográfica. 
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Os Incoterms (International Commercial Terms) consistem numa legislação que permitiu 
homogeneizar internacionalmente os termos dos contratos de compra e venda e dividir 
responsabilidades entre exportadores e importadores. Na publicação Incoterms2000 são 
divididos em quatro grupos perfazendo um total de treze Incoterms, sendo cada um 
representado por três letras. Estes têm em consideração o tipo de transporte, quem 
entrega a mercadoria e qual o local de entrega, riscos assumidos pelo do comprador e pelo 
vendedor, a responsabilidade nos custos e os documentos que devem ser 
emitidos/elaborados. 
Entre os vários métodos de Clustering analisados não se encontrou nenhum que 
permitisse alcançar de forma exacta os objectivos pretendidos. Deste modo, construiu-se 
uma estrutura baseada nos algoritmos de agrupamento e que respeita as restrições e 
necessidades do problema. 
 

2.2 Etapa 2: Definir as Rotas 
Para a definição das rotas em cada Cluster optou-se por direccionar a análise para o 
conhecido Problema do Caixeiro-viajante (PCV), embora a estrutura do algoritmo não siga 
de forma rígida as suas heurísticas. 
Uma boa abordagem para este tipo de problemas, devido à simplicidade de estruturação, 
pode ser o recurso a heurísticas. Exemplos são a Inserção de Menor Custo (Heurística da 
Inserção Mais Barata), a Heurística de k-Permutação, a Heurística do Vizinho Mais 
Próximo. 
Estas foram devidamente analisadas optando-se pelo uso da heurística do Vizinho Mais 
Próximo para a definição das rotas em cada cluster. Esta possui uma estrutura de 
funcionamento simples e produz bons resultados. A primeira etapa consiste em definir 
um qualquer vértice para ponto de partida, de seguida selecciona-se o vértice mais 
próximo do último vértice visitado e este é acrescentado ao percurso (repete-se enquanto 
existirem vértices por visitar) o término desta heurística consiste em ligar o último vértice 
ao vértice inicial. 
No caso da definição de rotas em Round Trip (circuito que retorna ao ponto de partida – 
fábrica - após visitar um dados conjunto de pontos - fornecedores) o vértice inicial e final 
serão sempre coincidentes com depósito, seja qual for a rota, sendo estabelecida ligação 
com cada cluster até que todos os fornecedores desse cluster se encontrem alocados a 
uma rota. Esta alocação é limitada pelas quantidades de recolha associadas a cada 
fornecedor (restrição de capacidade dos veículos). O passo seguinte consiste em repetir o 
mesmo procedimento para cada agrupamento definido até que todos os fornecedores de 
cada um dos Clusters definidos se encontrem numa rota. 
No caso dos circuitos em Single Trip (circuito que se verifica apenas num sentio, ou seja, 
entre o fornecedor e a fábrica ou vice-versa) o vértice inicial e final não devem coincidir 
(são diferentes), o inicial deverá ser o mais distante do depósito (vértice final) sendo depois 
escolhido o mais próximo do vértice inicial e quando as restrições forem atingidas a 
ligação deverá ser estabelecida com o depósito. Este procedimento difere da heurística do 
Vizinho Mais Próximo mas baseia-se no seu princípio de funcionamento. 
 

3 Proposta de Procedimento de Optimização 
Nesta secção pretende-se explicar a estratégica desenvolvida para responder aos 
objectivos deste trabalho, ou seja, a estrutura do modelo construído. 
 

3.1 Recolha de Dados 
No que respeita à recolha de dados, esta é fundamental e deve ser devidamente 
estruturada e ponderada de forma a possibilitar a disponibilidade de todo o tipo de dados 
necessários para o funcionamento do algoritmo bem como para a avaliação da sua 
proposta de solução. 
No presente caso de estudo, a recolha de dados foi inicialmente estruturada sob a forma 
de tabelas e posteriormente completada analisando dados quantitativos disponíveis na 
empresa ou mesmo através de observação dos circuitos. Este processo foi estruturado em 
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3 etapas, nomeadamente: a recolha de informação genérica (Fases 1 a 4); de informação 
relativa ao modelo de funcionamento actual (Fases 5 e 6); informação sobre a nova 
configuração dos circuitos (Fases 7 e 8). Apresenta-se na Tabela 1 a descrição de cada 
uma das fases. 

Tabela 1: Descrição das várias fases 

 Fase Descrição 

E
ta

p
a
1
 

1 Recolha de dados sobre os clientes: nome, morada de recolha, país. 

2 Matriz de Distâncias: construção de uma tabela simétrica que contempla as 
distâncias entre todos os pontos de passagem. 

3 
Recolha de informação acerca do tipo de Incoterm estabelecidos com os 
fornecedores. 

4 
Recolha de informação sobre as quantidades a recolher em cada fornecedor e 
construção de um ficheiro que possibilita a previsão mensal das quantidades 
(Kg e m3) a recolher por semana. 

E
ta

p
a
2
 

5 
Elaboração de um ficheiro onde constam todos os circuitos existentes, os 
fornecedores que compõem cada um, as suas frequências semanais e o tempo 
de trânsito. 

6 
Para cada circuito determinaram-se os quilómetros percorridos e os 
respectivos custos (do circuito; por quilometro e por palete). 

E
ta

p
a
3
 7 

 
 

Definição da estruturação dos dados que a primeira etapa do algoritmo deverá 
fornecer para cada cluster: fornecedores a ele alocados; matriz de distâncias 
entre todos os fornecedores que o compõem; tabela com todas as 
características relevantes para a execução da segunda etapa (etapa 
automatizada). 

8 
Para cada cluster indicar a sequência de recolha, a quantidade total recolhida 
por viagem, os quilómetros percorridos e os custos associados. 

 
No presente trabalho apenas se pretendem abordar os fluxos entre o fornecedor e o 
depósito da empresa, por esta razão o fluxo de distribuição de vazios é desprezado. Neste 
seguimento para a determinação dos quilómetros, custos e frequências considera-se que 
todos os circuitos são em ST (Single Tripe – circuitos sem retorno ao ponto de origem). 
 

4 Estruturação e Descrição do Algoritmo 
Para atingir os objectivos do estudo optou-se por elaborar um algoritmo que contemple as 
características do sistema logístico em estudo. O seu funcionamento contempla três 
etapas diferentes: agrupamento em clusters (Etapa 1), definição inicial de rotas (Etapa 2) 
e a implementação de um procedimento de melhoria (Etapa 3) que permite avaliar, alterar 
e melhorar os resultados obtidos. Para obter o output, que consiste nas rotas (circuitos) 
que devem ser implementados para minimizar os custos totais de transporte das 
matérias-primas dos fornecedores para o depósito da empresa, é necessário um input 
constituído pelos dados recolhidos nas fases 1 a 4 – Tabela 1 (consultar  
Figura 1). 

 

Figura 1: Estrutura geral do Algoritmo 

4.1 Etapa1: Agrupamento em Clusters 
O processo de formação de clusters encontra-se estruturado em cinco passos sequenciais 
que reduzem progressivamente o número de fornecedores a analisar simplificando a 
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complexidade exponencial que caracteriza os VRP. Para a formação de clusters 
desenvolveu-se uma aplicação em Microsoft Excel VBA (Visual Basic for Application) em 
que se implementou um algoritmo constituído pelos passos descritos nos próximos 
parágrafos. 

 
Figura 2: Painel de Controlo – Formação de Clusters 

 
Passo 1 – Agrupar os fornecedores segundo o seu Incoterm em dois grupos distintos: 

DDP (os fornecedores é que pagam todos os custos de transporte, deste modo não é 
necessário analisá-los) e GA (todos os fornecedores que implicam custos de transporte). 

Passo 2 – No grupo GA estabelecem-se dois grupos baseados num critério quantitativo, 
especificamente, se o número de volumes recolhidos por semana for inferior a 4, o 
fornecedor será alocado no grupo LT1 (quando a quantidade a levantar é reduzida é 
preferível optar por atribuir a recolha a uma plataforma logística2 ou a uma empresa de 
transitários), caso contrário o seu destino será o grupo FR. 

Passo 3 – O grupo FR é subdivido em países, deste modo, são criados tantos clusters 
quanto o número de países em que se encontram localizados fornecedores. 

Passo 4 – Construção de uma matriz de distâncias para cada um dos grupos formados 
no passo anterior e a indicação das quantidades totais a recolher. 

Passo 5 – O grupo LT deverá ser dividido em dois grupos: LTA (para fornecedores 
localizados na Alemanha) e LTO (para os outros fornecedores).  
Após executar os cinco passos descritos, o processo de definição de clusters encontrar-se-
á concluído e deverão ser calculados dois valores: o somatório dos pesos a transportar 
numa semana por cluster e o somatório do respectivo volume/dimensão. 
Estes valores deverão ser divididos pela capacidade de um veículo (24000 kg e 89.96 m3) 
com o objectivo de determinar se se justifica pelo menos um camião por semana para o 
cluster em análise (a taxa de ocupação deverá ser superior a 90%).  
No caso de respeitar estas condições, torna-se viável construir rotas apenas no grupo de 
fornecedores que constitui o cluster em análise, se tal não se verificar os clusters deverão 
ser sujeitos a avaliação/alocação apenas na terceira etapa. Para tal são transferidos para 
o grupo LT’ (grupo adjacente a LT) e terão prioridade de análise devido às quantidades que 
são transportadas semanalmente. Após a conclusão desta etapa deverá iniciar-se a etapa 
de definição de rotas. 
 

4.2 Etapa2: Definição de Rotas 
A segunda etapa consiste em definir rotas para cada um dos clusters finais formados na 
etapa anterior (excepto LTO, LTA e DDP). Para tal irá recorrer-se a um procedimento 
constituído por três sub-etapas distintas: aplicação de uma aproximação à Heurística do 
Vizinho Mais Próximo com o objectivo de definir os fornecedores de cada circuito, 
determinação da sua frequência, e avaliação da sua viabilidade. 
A estrutura da primeira sub-etapa é muito próxima da que define a Heurística do Vizinho 
Mais Próximo e encontra-se estruturada em três passos. 

                                                 
1
 LT – Logística Transitário – A gestão logística dos fornecedores incluídos neste grupo fica á responsabilidade dos 

transitários que trabalham com a empresa. 
2
 Plataforma Logística consiste numa zona especificada de transporte, de distribuição e de agregação de valor aos 

produtos (a menor custo). Esta encontra-se situada estrategicamente permitindo a articulação das cadeias de transporte 

e de fluxos logísticos numa única área. 
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Passo 1 – O ponto de partida da rota deverá ser o depósito da empresa, este deverá 
estabelecer ligação com o ponto mais próximo incluído num dado cluster, que ainda não 
tenha sido visitado. 

Passo 2 – Enquanto existirem vértices não visitados no cluster em análise e a distância 
máxima permitida entre dois fornecedores consecutivos (150 quilómetros, excepto 
Portugal onde não deverá ultrapassar 50 quilómetros) não for violada deverá ser 
acrescentado o vértice mais próximo do último visitado. 

Passo 3 – Voltar ao Passo 1 até visitar todos os pontos de todos os clusters em análise. 
No final desta etapa obtêm-se a primeira proposta de rotas que devem ser estabelecidas 
para a recolha da matéria-prima nos vários fornecedores da empresa. 
O teste da viabilidade de um circuito recorre a uma folha Excel onde é necessário colocar 
os valores totais de peso, volumes e dimensão. De forma automática esta calcula o 
número de veículos (frequência do circuito) necessários por semana para um determinado 
circuito (divide os valores a transportar pelos limites de capacidade do veículo) e 
consequentemente a taxa de ocupação (permite estudar a viabilidade do circuito). As 
taxas de ocupação inferiores a 50% encontram-se associadas a um alerta vermelho que 
indica a inviabilidade do respectivo circuito. Note-se que circuitos com taxa de ocupação 
superior a 50% passam esta fase, no entanto, não significa que sejam adoptados, trata-se 
apenas de um valor de referência que permite refinar as piores propostas de circuitos. 
Este tipo de procedimento destina-se a contornar o problema de aumento de valor de 
stock que iria existir no caso de se considerar que a quantidade necessária por semana de 
um determinado fornecedor seria recolhida de uma só vez. 
  

4.3 Etapa3: Procedimento de Melhoria 
Com base nos resultados obtidos na etapa anterior é executada a etapa final do 
procedimento. Esta consiste num conjunto de passos manuais que permitem avaliar e 
melhorar os resultados através da identificação de situações vantajosas constituídas pela 
possibilidade de incluir fornecedores alocados ao grupo LT, realizar um mix entre clusters 
e/ou alterar parametrizações anteriormente definidas (por exemplo, as frequências de 
recolha) e tem por base uma análise geográfica e de optimização da capacidade dos 
veículos. Esta etapa assenta no princípio do método das Poupanças já referido 
anteriormente. 
Procedimento 

1. Recorrendo a um mapa de estradas da Europa, assinalar: a localização de todos os 
fornecedores incluídos nos circuitos elaborados na Etapa 2; no cluster LT’; e no 
cluster LT. Com o objectivo de poder identificar visualmente a sua disposição 
geográfica. 

2. Identificar intersecções entre os percursos dos circuitos e as localizações de LT’. 
3. Os restantes fornecedores de LT’ serão incluídos no grupo LT. 
4. Avaliar as propostas do passo [2] (taxas de ocupação, frequências, número de 

veículos). 
5. Analisar os dados obtidos em [4] e ponderar as vantagens de retirar/acrescentar 

fornecedores incluídos no grupo LT. 
6. Submeter o grupo LT a uma avaliação para definir o seu modo de recolha, por 

plataforma ou transitário. 
7. Construir uma tabela resumo com custos, frequências e quilómetros percorridos 

para todos os circuitos. 
No final desta etapa serão obtidos os circuitos de recolha, quantidade a recolher por 
circuito, taxas de ocupação, frequência de recolha, nº total de veículos, pontos de pick-up 
de cada rota, os fornecedores a recolher por cada uma das plataformas e pelo transitário. 
 

5 Considerações Finais 
Para avaliar correctamente as vantagens do procedimento elaborado, estabeleceu-se uma 
comparação entre as configurações de recolha propostas com as praticadas anteriormente 
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na empresa. Tal avaliação foi feita em três etapas: definição clara dos indicadores a usar 
no processo de comparação; recolha dos dados necessários; comparação dos resultados. 
Os indicadores considerados mais relevantes foram: quilómetros percorridos, taxa de 
ocupação, frequência semanal (número de veículos utilizados) e custos de transporte. 
Com a referida comparação foi possível concluir que a redução dos custos ronda os 17%, 
decorrentes, principalmente, da redução dos custos dos circuitos. A taxa de ocupação 
média dos veículos aumentou 20%, os quilómetros percorridos diminuem 23% e, 
finalmente, o número de veículos necessários para efectuar as recolhas diminui em cerca 
de 10%. Estes valores mostram claramente a vantagem do procedimento elaborado. 
Em suma, o procedimento desenvolvido poderá ser utilizado com vantagem por parte da 
empresa alvo de estudo e/ou para outros casos com características idênticas. 
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