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RESUMO 
 

Este trabalho trata do problema de otimização do resultado para uma empresa 

(maximização da receita) que presta o serviço de transporte de carga conteinerizada 

por via marítima num cenário onde a demanda dos clientes supera a oferta de 

capacidade disponível.  

No trabalho são descritas as características do problema da escolha do mix de 

carga em um horizonte de planejamento típico de várias semanas (tipicamente de 6 

a 8) com detalhamento diário, ou seja, caracterizando um problema de múltiplos 

períodos. Também são consideradas as restrições de peso e de volume dos navios 

utilizados e disponibilidade de contêineres. A proposta é maximizar o retorno gerado 

pelo transporte através da escolha do conjunto de clientes que apresentem a melhor 

rentabilidade total dentre um universo definido em um processo mensal de 

levantamento de demanda. 

Contribuem para o aumento da complexidade da modelagem do problema a 

necessidade de utilização de variáveis inteiras em função da escolha de cada carga 

de cada cliente, considerando também vários navios em múltiplas rotas e 

programação do reposicionamento de contêineres vazios em conjunto com os 

cheios. 

Para a resolução deste problema foi desenvolvida uma heurística para a 

solução do modelo matemático que analisa a rentabilidade relativa de cada carga 

segundo critérios de ocupação (volume e peso) dos navios. A partir daí, as cargas 

mais rentáveis são alocadas e são verificadas as restrições de capacidade do navio 

utilizado e a disponibilidade de contêineres vazios em um processo interativo, onde 

são analisadas as opções de reposicionamento dos contêineres vazios até a 

obtenção da solução ou recusa da carga. 

A heurística proposta permite considerar diferentes critérios de rentabilidade 

dos clientes e cargas, tendo sido aplicada a um problema real para a sua validação. 

Os resultados obtidos mostram uma oportunidade de melhoria no processo atual 

tanto no aspecto de aumento da lucratividade do negócio, objetivo principal do 

trabalho, como em outras questões como a programação antecipada do 

reposicionamento dos contêineres vazios e a flexibilização do espaço alocado para 

esta movimentação. 
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ABSTRACT 
 

This work presents a problem of profit optimization (revenue maximization) in 

container shipment company by maritime modal in a scenario where demand surplus 

the available capacity. 

In this work is described the characteristics of cargo mix problem in a multiple 

planning period of several  weeks (typically from 6 to 8) with diary scheduling, which 

means that it turns to a multiple period problem. It is also considered the weight and 

volume restrictions of the boats and availability of containers. The proposal is to 

maximize the return generated by the transportation service by choosing the set of 

clients that generates the bigger profitability in a major group defined in a monthly 

process of demand evaluation.  

The complexity of the problem is enhanced by the utilization of integer 

variables, because of the need of choosing each client and its cargo, also 

considering that it may be more than one ship in multiple routes and the empty 

containers transportation along with the cargo.  

For the solution of the problem, it was developed a heuristic for the solution of 

the mathematical model that analyses the profitability of each client according to 

occupation (volume and weight) of the ships. From this moment on, the most 

profitable cargos are allocated and the restriction of capacity of the ships and 

availability of empty containers are in a interactive process until the solution is found 

or the client discharged. 

This method was tested in a real problem of a maritime transportation company, 

comparing the various profitability criteria of the clients and cargos. The obtained 

results show an opportunity of actual process improvement concerning the 

profitability of the business, main objective of this work, as in the anticipation of the 

empty containers repositioning and flexibilization of the space allocated to this 

operation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Apresentação do problema 

Esta dissertação aborda o problema de seleção e alocação de cargas entre 

potenciais clientes de um serviço de transporte de contêineres por via marítima onde 

existe uma restrição de capacidade de atendimento. Mais especificamente, em 

cenários onde a demanda pode superar a capacidade de atendimento e onde é 

necessária a escolha das cargas a serem atendidas de uma maneira freqüente, 

tipicamente mensal, onde a área de planejamento deve dispor de uma ferramenta de 

análise objetiva para esta seleção. Assim, propõe-se o desenvolvimento de uma 

ferramenta de planejamento e programação, partindo da modelagem e formulação 

matemática e passando pela criação de uma heurística de solução. O objetivo 

principal é a oimização do resultado da empresa prestadora do serviço através da 

maximização da margem de contribuição. Para isto considera-se um período de 

quatro a oito semanas, o que permite um detalhamento da demanda com as 

informações dos clientes de todas as características de cada uma das cargas 

candidatas (datas de embarque e desembarque, preço, origem e destino, volume e 

peso).  

Além disso, ao lidar com transporte marítimo de contêineres, duas importantes 

condicionantes devem ser consideradas na solução: 

• A disponibilidade de contêineres vazios para os clientes é uma das 

restrições do problema. 
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• Caso não haja esta disponibilidade imediata, deve ser avaliada ainda a 

movimentação dos contêineres vazios, já utilizados pelos clientes e que 

são liberados após a entrega da mercadoria e estão disponíveis em 

outra localidade, diferente daquela prevista para o candidato a ser 

atendido. 

A ferramenta deve lidar também com outras dificuldades características deste 

tipo de serviço. A primeira delas é a necessidade de se trabalhar com uma frota de 

navios heterogênea que leva o modelo a lidar com restrições relativamente à 

capacidade em volume e em peso que podem variar segundo o navio que está 

alocado a uma determinada rota ou porto. Além disso, o serviço é caracterizado por 

possuir rotas regulares em forma de anel para os navios (passam por um conjunto 

de portos nos sentidos de ida e volta), porém com peridiocidades e escalas 

diferentes para cada um deles, porém conhecidas em função de uma programação 

prévia. Isto leva a uma dificuldade adicional do modelo que deve considerar a 

variável tempo e a rota que está sendo utilizada por cada navio. 

Outra característica a ser analisada objetivando um tratamento mais adequado 

é o fato da seleção dos clientes ser feita, necessariamente, carga a carga. Ou seja, 

aceita-se ou rejeita-se uma carga de um cliente integralmente, sem possibilidade de 

aceite parcial da mesma.  

1.2. Relevância do problema 

Em linhas gerais, o problema de seleção e alocação de cargas pode ocorrer 

em diferentes situações onde a oferta é inferior à demanda em momentos de pico ou 

em regime normal de atendimento. Assim, a definição dos clientes a serem 

atendidos deve ser feita a partir de critérios de rentabilidade e faz-se necessário o 

uso de uma ferramenta específica a fim de se obter a maximização da margem, uma 

vez que o número de alternativas possíveis é muito elevado, considerando-se uma 

série de restrições na capacidade de atendimento. Neste momento, a partir do 

conjunto de clientes e cargas disponíveis que necessitam de um serviço, cada um 

disposto a pagar um determinado preço, a empresa deve selecionar aquele grupo 



3 
 

que proporcione o melhor resultado do ponto de vista econômico, apesar de não 

atender plenamente as necessidades do mercado. 

O contraponto da utilização de uma ferramenta de seleção dos clientes mais 

rentáveis é o investimento em maior capacidade de atendimento, o que pode 

proporcionar uma imagem melhor perante os clientes, na medida em que todos 

podem ser atendidos. O problema desta abordagem é que, ao investir em uma 

capacidade adicional, o retorno proporcionado pode ser menor ou até negativo, pois, 

de acordo com o perfil de demanda marginal a ser atendida (preços e sazonalidade, 

por exemplo), pode ocasionar um nível de ociosidade elevado, o que pode ser 

indesejado.  

Assim, uma ferramenta como esta que está sendo proposta se mostra 

extremamente útil se permitir avaliar diversos níveis de atendimento até o momento 

que, para cada unidade adicional de capacidade instalada, o retorno se mostre nulo 

ou negativo. 

Como direcionamento principal, busca-se uma ferramenta que proporcione um 

aumento da rentabilidade seja via redução de custos (reposicionamento de 

contêineres vazios), seja via aumento da eficiência operacional (aumento da 

ocupação dos navios, planejamento integrado da movimentação dos contêineres 

cheios e vazios etc.). Dentro das ações possíveis de melhoria operacional, a 

melhoria dos métodos de planejamento nos níveis estratégico, tático e operacional é 

fundamental para que as empresas possam enfrentar a concorrência, cada vez mais 

acirrada no mercado de transporte. 

1.3. Delineamento do trabalho 

A presente dissertação está estruturada em 6 capítulos, conforme descrito a 

seguir: 

• Capítulo 1: fornece uma introdução ao problema a ser analisado, delineando 

o contexto geral do objetivo e escopo do trabalho. 
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• Capítulo 2: apresenta um histórico da utilização de contêineres para 

transporte de carga, descreve as características de um serviço de cabotagem 

de contêineres e apresenta uma empresa provedora deste tipo de serviço.  

• Capítulo 3: é feita a revisão da literatura sobre o assunto apresentado, 

comparando-se com o escopo proposto neste trabalho. 

• Capítulo 4: descreve o problema em função do fluxo do processo 

característico do negócio. Assim, a partir da demanda obtida através de 

contatos das áreas de vendas com os clientes, é iniciado um processo de 

priorização das cargas a serem aceitas em função das restrições de 

capacidade, além das considerações a respeito do reposicionamento dos 

contêineres vazios. Apresenta a formulação matemática para o problema, 

descrição do método de solução e os experimentos computacionais para sua 

resolução. 

• Capítulo 5: são apresentados os resultados obtidos pelo modelo desenvolvido 

e analisadas as soluções obtidas em cada cenário proposto e 

comparativamente entre os mesmos. 

• Capítulo 6: discussão final a respeito das conclusões obtidas e 

recomendações para o aperfeiçoamento do modelo. 
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2. MOVIMENTAÇÃO DE CARGA EM CONTÊINERES 
 
 
 

Este capítulo apresenta um histórico da utilização de contêineres para 

movimentação de cargas, com ênfase para o transporte marítimo de cabotagem 

mostrando, também, as perspectivas de crescimento deste modal. 

2.1. Histórico 

Apesar de ter suas origens no final do século XVIII, a padronização global de 

contêineres e de seus equipamentos de manipulação foi uma das importantes 

inovações logísticas do século XX. 

O uso de contêineres para o transporte de carga se iniciou em 1920, quando as 

três principais linhas ferroviárias norte-americanas desenvolvem o seu uso em seus 

sistemas. Em 1931, a Comissão de Comércio Interestadual dos Estados Unidos 

regulamenta as tarifas e os conceitos básicos e econômicos sobre o uso de 

contêineres. Em 1950, o Exército dos Estados Unidos desenvolveu o seu próprio 

contêiner, denominado Conex (Container Express Service), em dimensões de 

8'x6'x5', para o transporte de suprimentos e armamentos leves. 

Em janeiro de 1955 deu-se o maior impulso na utilização de contêineres para o 

transporte de mercadorias (sistema intermodal). Na cidade de Mobile, Estado de 

Alabama (USA), Macon McLean estabeleceu a Sea Land Services Inc., uma 

companhia de navegação que adquiriu 37 navios para serviços exclusivos com 

contêineres de maiores dimensões e capacidade de peso, ou seja, 35'x8'x8'.  
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O crescente aumento do número de contêineres movimentados entre a 

América do Norte e a Europa e um estudo especial da Associação de Normas 

Americanas provocaram a formação, em 1958, do Comitê MH5, conhecido pela sigla 

ASA-MH5 (comitê sobre manuseio de materiais) para regulamentar o tráfego de 

contêineres na América do Norte. 

Com a utilização cada vez maior de contêineres, sentiu-se a necessidade de 

que fossem fixadas especificações para a normalização de tamanhos, medidas e 

equipamentos auxiliares. Assim, no manuseio nos portos, nos pátios de 

armazenamento e nas remoções, os meios de transporte (semi-reboque, vagão 

ferroviário e navio) e os equipamentos utilizados para manuseio, possuem 

características que possibilitassem o melhor e o maior aproveitamento. Esta 

padronização também evita a fabricação e aquisição de equipamentos e contêineres 

dos mais diversos tipos e tamanhos, o que demandaria investimentos 

desnecessários e dificultaria a operação. 

Assim, nessa época, o pensamento na Europa e nos Estados Unidos era o 

mesmo, motivo pelo qual a International Standart Organization (ISO) formou o 

Comitê ISO-MH5 para manuseio de materiais, que recomendou unidades de 8'x8' 

(altura x largura) e comprimentos uniformes de 10', 20', 30' e 40 pés. 

Santos foi o primeiro porto sul-americano a receber contêineres, trazidos pela 

empresa norte-americana Moore McCormack Lines, Inc. em 1965, a bordo de seu 

navio Mormacdawn. Eram dois contêineres de alumínio, de seis metros de 

comprimento por 2,44 de altura e 2,44 de largura. Com o êxito desse novo modal, 

logo os navios tiveram de sofrer adaptações, até que surgiram os porta-contêineres, 

destinados exclusivamente ao transporte de carga geral conteinerizada, que 

inicialmente carregavam 226 unidades 

Embora existam diversos tipos de comprimento de contêineres, a maioria é de 

20 ou de 40 pés e, para fins de estimativa ou de estatísticas, usa-se o termo TEU 

(Twenty Foot Equivalent Units), pelo qual cada contêiner de 40 pés é contado como 

equivalente a dois contêineres de 20 pés.  
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A utilização de contêineres para o transporte de mercadorias, apesar de 

necessitar de um investimento inicial alto para a aquisição de equipamentos, 

apresenta um custo logístico significativamente menor do que o transporte 

tradicional (Li et al., 2007). Isto em função de uma maior rapidez no embarque e 

desembarque dos navios, trens ou caminhões, melhorando a utilização dos ativos 

principalmente nos momentos de transbordo, como dos navios para os portos e 

destes para os caminhões ou trens (Nilsson, 2002). A utilização do contêiner 

permitiu uma maior racionalização econômica através da simplificação do processo 

de manuseio e transporte de cargas de diferentes tamanhos, pesos e volumes, 

possibilitando a utilização de dois ou mais modais diferentes de transporte entre 

origem e destino, através da escolha adequada melhor conjunto (relação custo x 

tempo).  

A maior parte das cargas transportadas por contêiner é de mercadorias 

manufaturadas ou semimanufaturadas, que requerem um cuidado adicional na sua 

movimentação, diferentemente do que ocorre com cargas a granel, por exemplo. No 

entanto, também se têm verificado o aumento do transporte de alguns tipos de carga 

como café, açúcar, arroz etc., em contêineres.  

O crescimento do transporte via contêineres também teve impacto significativo 

no aumento do número de terminais dedicados a operar este tipo de carga. De 

acordo com levantamentos mais recentes (Fonte: Docenave), a movimentação de 

contêineres no mundo cresceu 168% entre 1995 e 2005, quando atingiu 377 milhões 

de TEUS, enquanto o comércio mundial, no mesmo período, cresceu 101%.  

Verificou-se também, conforme mostrado na Figura 2.1, que o transporte de 

mercadorias via contêineres tem crescido a taxas superiores ao crescimento do 

comércio internacional, evidenciando a importância cada vez maior deste tipo de 

transporte dentro da estratégia logística das empresas. 

Com este crescimento significativo do transporte intermodal nos últimos anos, 

as vantagens da sua utilização se tornam cada vez mais evidentes pela facilidade e 

liberdade da troca do equipamento entre os diversos modais. Além disso, a 
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segurança contra vandalismo proporcionada pelo contêiner e, conseqüentemente, 

um menor custo de seguro são vantagens adicionais ao seu uso. 

 

Figura 2.1 – Comparativo entre crescimento do transporte mundial  
e transporte de carga conteinerizada 

Obs.: Comércio mundial em 1995 = base 100 
Fonte: Docenave 

Dentre os fatores tidos como críticos de sucesso para o negócio de 

movimentação de contêineres podemos citar: 

• Flexibilidade 

� Capacidade de adaptação às necessidades do mercado para diversos 
tipos de cargas 

• Intermodalidade 

� Possibilidade de utilização de vários modais com baixos tempos de 
transbordo da carga. 

• Segurança da carga 

� Baixo nível de faltas e avarias nas cargas transportadas.   

• Rastreabilidade 
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� Manutenção da qualidade, através da rastreabilidade do contêiner com 
identificação única. 

No Brasil, um país de dimensões continentais e onde a maior parte da 

atividade econômica produtiva está concentrada em cidades próximas à costa 

brasileira, há uma condição natural para o favorecimento do transporte de cargas de 

longa distância via modal marítimo. Apesar destas vantagens competitivas do 

transporte de contêineres por via marítima e do recente aumento no volume 

movimentado, a participação deste modal na matriz de transporte brasileira é de 

menos de 1% do total. 

Do ponto de vista de regulamentação, o transporte de cabotagem no Brasil é 

de exclusividade de empresas brasileiras de navegação conforme preconiza a Lei 

9.432 de 08 de Janeiro de 1997. Ela estabelece condições relativas à natureza da 

empresa, capital mínimo integralizado e posse de embarcação de bandeira brasileira 

em operação comercial, inscrita no registro de propriedade marítimo. No 

MERCOSUL, o tráfego marítimo é regido pelos acordos bilaterais Brasil/Argentina e 

Brasil/Uruguai que limitam a operação exclusivamente às empresas de navegação 

dos respectivos países. 

As principais cadeias de produtos transportados são as seguintes: 

• Sul/Sudeste para o Norte/Nordeste: gêneros alimentícios, produtos 

químicos, materiais de construção, partes e peças, têxteis, higiene e 

limpeza, carga refrigerada, resinas e outros. 

• Norte/Nordeste para o Sul/Sudeste: eletrodomésticos, eletro-eletrônicos, 

minérios, resinas plásticas, produtos petroquímicos, embalagens, sal, 

sucata, produtos siderúrgicos e outros. 

No caso de empresas de transporte marítimo, estas oferecem adicionalmente 

serviços acessórios (transporte de ponta, armazenagem e outros) para cargas 

contêinerizadas, o que possibilita vantagens ao cliente (passa a tratar com menos 

fornecedores para sua logística) e para este provedor do serviço (ganha escala com 
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a contratação de um volume movimentado). No caso de algumas empresas, o 

serviço “porta-a-porta” responde por aproximadamente 70% da movimentação total. 

Atualmente, a carteira de clientes das empresas prestadoras deste tipo de 

serviço é composta por milhares de empresas, onde é comum 10% dos clientes 

representarem 80% do faturamento. Estes clientes representam diversos setores da 

economia como: alimentos, químico e petroquímico, eletro-eletrônico e siderúrgico. É 

grande a variedade de clientes, desde grandes corporações, como o Grupo Gerdau, 

a Organização Odebrecht, a CSN, Multibrás, Gessy Lever e Sadia, até pequenos 

varejos como lojas de material de construção. 

Como clientes potenciais consideram-se todos aqueles cuja cadeia de 

distribuição logística envolva a transferência de produtos (matéria-prima ou 

acabados) entre distâncias onde os serviços sejam competitivos levando-se em 

consideração os custos e tempo de transporte. 

Porém, apesar de todas as vantagens aqui mencionadas sobre o transporte de 

carga conteinerizada, existe uma desvantagem importante da utilização de 

contêineres inerente ao seu modo de operação, que é o fato de que, na grande 

maioria das vezes, não existe um balanceamento entre os fluxos de transporte de 

carga (Schen et al., 1995; Li et al., 2007). Assim, nos portos e terminais, o saldo 

entre as entradas e saídas de contêineres raramente é equilibrado, gerando um 

estoque com uma quantidade de contêineres vazios maior que a necessidade 

(chegam mais contêineres do que saem) ou a sua falta (saem mais contêineres do 

que chegam). A única maneira de se reequilibrar o sistema é através do 

reposicionamento dos contêineres dos pontos de superávit para os pontos onde 

existe um déficit, uma operação que representa um custo operacional significativo, 

uma vez que não gera receita, além de ocupar uma parte da capacidade de 

transporte. Este reposicionamento pode ser feito via modais rodoviário, ferroviário ou 

marítimo, conforme a melhor opção. 

Visto de uma maneira mais ampla, o problema do transporte de contêineres 

apresentado possui outra variável a ser otimizada que deve ser analisada sob uma 
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ótica conjunta com o problema de reposicionamento dos contêineres vazios. Esta 

variável é a lucratividade do negócio que é afetada em grande parte pelo preço do 

frete cobrado ao cliente, que varia em função do nível de oferta versus a demanda 

de mercado, e do preço praticado pelos demais competidores. A competividade 

deste modal é definida pela oferta dos serviços de transporte a preços mais 

competitivos do que seu maior concorrente, o modal rodoviário, sendo que outros 

aspectos importantes de diferenciação de seu serviço são a segurança e a 

integridade da carga. Vale lembrar, entretanto, que os clientes levam em 

consideração o transit-time total para o transporte da carga e, neste quesito, o modal 

rodoviário se mostra mais eficiente do que a cabotagem. 

2.2. Demanda de transporte marítimo de cabotagem 

A Figura 2.2 mostra a evolução do volume transportado nos últimos anos, 

evidenciando um crescimento significativo no volume transportado por este modal. 

Apesar disto, ainda assim as projeções de crescimento para os próximos anos 

situam-se na casa de 12 a 18% (ANTAQ – Agência nacional de transportes 

aquaviários e ABRATEC – Associação brasileira de terminais de contêineres). 
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Figura 2.2 – Histórico de volume de transporte de contêineres por  

navegação de cabotagem no Brasil 
Fonte: Docenave 
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Para lidar com este aumento no volume de carga transportada por contêiner, 

as principais alternativas para o crescimento do negócio de cabotagem para as 

empresas que prestam este tipo de serviço são: 

• Incremento da oferta de espaço disponível e incorporação de novas 

embarcações ao negócio.  

• Otimização da capacidade existente através da priorização das cargas 

mais rentáveis e melhor gerenciamento da frota de contêineres, 

reduzindo custos e capital empregado; 

2.3. Exemplo de uma empresa de mercado 

Como exemplo de aplicação do modelo a ser desenvolvido, podemos tomar o 

caso da empresa Navegação Vale do Rio Doce S/A – DOCENAVE, uma empresa do 

grupo CVRD – Companhia Vale do Rio Doce, que opera globalmente no transporte 

marítimo de cargas a granel, no transporte de carga geral conteinerizada na 

cabotagem brasileira e Mercosul e no serviço de apoio portuário (rebocadores).  

A DOCENAVE iniciou a operação do serviço de carga geral contêinerizada na 

cabotagem e MERCOSUL em maio de 1999 e, desde então, emprega cinco navios 

em duas rotas:  

• Entre Buenos Aires e Fortaleza (Serviço Principal), conforme Figura 2.3 

• Entre Santos e Salvador (Serviço Feeder), conforme Figura 2.4 

As operações de cabotagem são atendidas por 4 navios distribuídos no serviço 

principal (cabotagem e Mercosul) com freqüências regulares, além do navio alocado 

para o serviço Feeder conforme mostrado na Tabela 2.1. 
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Navio Serviço 

Frotario  
Frotasantos Principal 
Frotamacau  
Frotabelém  
Frotamanaus Feeder 

 
Tabela 2.1 – Serviços disponibilizados e navios utilizados na cabotagem 

 

As rotas e freqüência de visitas aos portos, por razões de integração e 

abrangência, trabalham sincronizados, o que se traduz numa freqüência quase que 

semanal de visita de pelos menos um navio em cada um dos portos escalados. 

Para dar suporte à estrutura central, a área possui oito escritórios regionais 

próprios localizados em Manaus, Recife, Salvador, São Paulo, Santos, São 

Francisco do Sul, Porto Alegre, Buenos Aires, Montevidéu, Maceió e Fortaleza e Rio 

Grande, que atendem às necessidades comerciais, operacionais e de suporte. 

• Serviço Principal (Cabotagem/Mercosul) 
 

Este serviço é caracterizado pelo transporte entre os portos desde Buenos 

Aires até Fortaleza, conforme apresentado na figura 2.4. Além deste serviço de 

cabotagem, as empresas de transporte marítimo de contêineres oferecem a 

modalidade de transporte porta-a-porta, complementando o traslado da carga desde 

a sua origem até o porto de embarque e do porto de desembarque ao destino final, 

tendo como principal concorrente o modal rodoviário. Com a finalidade de viabilizar a 

transferência de cargas entre portos utilizados com hubs, as rotas deste serviço 

possuem escalas em comum com o serviço Feeder em alguns portos estratégicos.  
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Figura 2.3 – Rotas e escalas dos navios de cabotagem/Mercosul 
Fonte: Docenave 

 

No sentido de subida, o maior volume ocorre nas cargas de Rio Grande, São 

Francisco e Santos, destinadas a Suape, e Fortaleza e, em menor escala, para 

Salvador e Maceió. No sentido inverso, os maiores volumes ocorrem nas rotas 

Fortaleza/Santos, Maceió/São Francisco do Sul e Salvador/Santos. Naturalmente, há 

um desbalanceamento dos volumes, o que obriga o reposicionamento de 

contêineres vazios no sentido Nordeste/Sul.   

• Feeder 

Neste serviço, prestado aos armadores de longo curso, o transporte ocorre na 

modalidade porto-a-porto, tanto para o transporte de contêineres cheios quanto 

vazios. Este mercado tem crescido muito nos últimos anos em função do aumento 

no tamanho dos navios que operam em rotas intercontinentais, fazendo com que 

seja cada vez mais necessária a utilização de hub ports (portos concentradores de 

cargas). Assim o serviço feeder é um importante componente para estes armadores 

de longo curso estenderem o escopo de atuação dos seus serviços, sem 

necessariamente empregar mais navios. Em função destas características, este 

Subida    

Descida
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serviço tem um roteiro de visita aos portos diferenciados conforme mostrado na 

figura 2.4. 

Os preços dos serviços são constituídos pelo frete marítimo e pelos custos dos 

serviços acessórios envolvidos. Estes preços variam em relação ao tamanho e tipo 

do contêiner, volume e características da carga movimentada, locais de origem e 

destino e preços praticados pela concorrência.  

 

 

 
Figura 2.4 – Rotas e escalas do navio do serviço feeder 

Fonte: Docenave 

 

 

2.4. O problema de movimentação de contêineres na literatura 

 

Uma vez conhecidas as características mercadológicas e operacionais do 

serviço de transporte marítimo de contêineres, buscou-se também analisar trabalhos 

anteriores que abordam o problema de movimentação de contêineres vazios 

conjuntamente ou não com a escolha do mix de carga e comentadas as 

particularidades de cada modelo. 
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Nos últimos anos, este tema tem gerado alguns trabalhos que buscam a 

otimização no processo de reposicionamento de contêineres vazios para o 

atendimento às demandas dos clientes. Assim, para o tratamento de uma 

característica intrínseca do negócio, que é o desbalanceamento entre a demanda e 

oferta de contêineres entre os diversos portos e terminais, aliado às limitações de 

capacidade dos navios, o desenvolvimento de ferramentas de planejamento e 

programação se configura em uma oportunidade para a utilização de modelos de 

otimização. 

Além disso, o crescimento expressivo deste tipo de transporte e, 

conseqüentemente, de outras empresas atuantes neste mercado, a competição se 

tornou mais agressiva, gerando a necessidade de uma gestão cada vez mais 

apurada do negócio, buscando eficiências em cada etapa do processo de transporte. 

Deve-se ressaltar que a característica básica para o desenvolvimento dos 

modelos que visam resolver este tipo problema é a de se basearem em previsões de 

demanda futura. Sendo assim, quanto mais acurada esta informação e quanto mais 

próximo for o período de planejamento pretendido, melhores serão os resultados 

obtidos. 

Barco (1998) apresenta uma formulação do problema baseado em um Modelo 

Matemático Genérico elaborado por Crainic et al. (1993) que trabalha com o 

planejamento do transporte por terra de contêineres vazios para o atendimento às 

rotas internacionais de transporte marítimo. Este trabalho resume-se a otimizar a 

logística do contêiner vazio, minimizando os custos de transporte deste componente 

do custo logístico, sem se preocupar com a maximização do resultado, através do 

planejamento dos clientes a serem atendidos em função da margem de contribuição 

ou outro critério qualquer.  

Rezende (2003), a partir do estudo realizado por Barco (1998), acrescenta ao 

modelo o tratamento de navios com dupla passagem pelos portos, a mudança da 

capacidade dos navios para o transporte de navios de um mesmo valor fixo para 

uma quantidade definida em função do trecho percorrido e a introdução de um prazo 
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de antecedência para a chegada de um contêiner vazio a um porto tendo em vista 

do seu embarque carregado em um navio. 

Choong et al. (2002) seguem o modelo de Crainic et al. (1993) para analisar a 

minimização de custos de reposicionamento de contêineres vazios com foco na 

comparação dos resultados entre diferentes tempos de planejamento, agregando ao 

modelo múltiplos modais, capacidade de armazenagem e capacidade de modal de 

transporte. Apesar de não considerar o problema da seleção dos clientes de 

contêineres com carga, o estudo já aponta como uma proposta de continuidade da 

pesquisa a integração das decisões de fluxos de contêineres vazios e cheios em um 

único modelo. 

Bandeira (2005) propõe uma evolução do modelo proposto por Crainic et al. 

(1993) considerando a integração dos movimentos de contêineres cheios e vazios. 

Neste trabalho, o foco é a otimização do custo de transporte entre clientes e 

armazéns ao invés da margem. Também considera que toda a demanda será 

atendida, mesmo em um prazo maior do que o solicitado pelo cliente, o que implica 

em não definir um critério de priorização dos clientes ou utilizar mais contêineres no 

sistema (leasing). Adicionalmente, a capacidade dos navios que fazem o transporte 

dos contêineres não é considerada no modelo, sugerido pela própria autora como 

melhoria a ser implementada. 

Outra proposta de modelo para a otimização do custo de reposicionamento de 

contêineres vazios é apresentada por Shen e Khoong (1995) que se baseia em 

modelos de otimização de rede. Mais uma vez, a preocupação aqui é a de 

minimização dos custos sem uma preocupação específica com a maximização da 

lucratividade da operação. Porém, para efeitos de reposicionamento é utilizada uma 

capacidade fixa dos navios para este fim. 

O trabalho de Shintani et al. (2007) aborda o problema de desenho do serviço 

uma linha de transporte marítimo de contêineres levando em consideração o 

reposicionamento dos contêineres vazios. O objetivo é a maximização do lucro, 
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porém trabalha com uma única rota, além de considerar demandas agregadas por 

porto e não cada cliente de forma individualizada. 

Ono (2001) elaborou uma metodologia para desenvolvimento de uma 

ferramenta de apoio à decisão, na qual parâmetros relativos à demanda de mercado 

e características da frota podem ser utilizados para o dimensionamento desta, bem 

como a programação dos navios estabelecendo rotas e escalas nos portos. Porém, 

o problema do reposicionamento dos contêineres vazios não é avaliado, além do 

propósito da ferramenta ser o de elaborar um planejamento para um horizonte de um 

ano. 

Uma formulação que considera a maximização da margem de contribuição do 

negócio através da seleção das cargas mais rentáveis é apresentada por Costa 

(2006). Neste trabalho é analisado o problema de planejamento de médio prazo (1 

ano) para uma rota composta de navios homogêneos utilizando-se como variável a 

ser maximizada a margem de contribuição total dos fretes do sistema avaliado. 

O modelo que mais se aproxima ao proposto neste trabalho é apresentado em 

Ang et al. (2006), onde é apresentada uma solução (heurística) que trata da 

maximização da rentabilidade de um serviço de transporte de contêineres em um 

horizonte de planejamento de múltiplos períodos, sujeito a restrições de volume e 

peso. Neste caso, o modelo define um espaço fixo nos navios para a movimentação 

dos contêineres vazios entre portos, independentemente da carga alocada ao navio. 

Ao analisarmos os modelos acima descritos, podemos vê-los quase como uma 

seqüência evolutiva no tratamento desta classe de problemas que envolvem tanto a 

maximização do resultado de um negócio como o da logística de contêineres vazios 

sem, no entanto, termos um modelo que contemple estes dois aspectos 

simultaneamente.  
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2.5. Conclusões  

Pela análise apresentada, podemos constatar que a atividade de transporte 

de carga em contêineres por via marítima tem crescido a taxas significativas nos 

últimos anos não somente no Brasil, como no mundo todo. Este crescimento da 

demanda gera a necessidade de investimento não somente em aumento da 

capacidade (navios e contêineres), mas também na melhoria da gestão do negócio 

através da determinação do mix ótimo de cargas e da otimização do 

reposicionamento dos contêineres vazios. Assim, verificamos que o desenvolvimento 

de uma ferramenta que permita a avaliação conjunta destes fatores, se apresenta 

como uma ótima oportunidade para o negócio.   

Adicionalmente, na avaliação dos trabalhos sobre movimentação de 

contêineres vazios desenvolvidos, estes pontos não são tratados de maneira 

integrada, com uma visão até o nível de seleção do cliente ou de programação de 

curto prazo. 
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3. CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 

 

3.1. Contextualização do problema 

Conforme pudemos verificar no Capítulo 2, a demanda por transporte de 

contêineres por via marítima tem crescido de forma significativa nos últimos anos e 

as projeções de demanda futura mantêm a expectativa de aumento da demanda 

neste negócio. 

As empresas atuantes neste mercado competitivo devem definir suas 

estratégias de crescimento com o objetivo, comum a todo negócio, de melhorar sua 

rentabilidade, otimizando os recursos disponíveis neste cenário favorável onde a 

demanda supera a oferta. Atualmente, as empresas brasileiras que atuam na 

prestações do serviço de cabotagem de contêineres, foco deste trabalho, não 

possuem previsão de entrada de novos navios nos próximos três anos, o que 

poderia aumentar a capacidade instalada de transporte de modo a atender este 

crescimento da demanda previsto. 

Sendo assim, a priorização do atendimento da demanda é uma ferramenta 

importante para a melhoria da rentabilidade do negócio, como instrumento de 

planejamento e programação. 

Este problema do mix ótimo de carga em um serviço de transporte em 

contêineres tratado neste trabalho é encontrado nestas situações onde o prestador 

do serviço deve decidir qual carga aceitar dentro de um universo de clientes 

predispostos a pagar um determinado preço por ele. Como premissa básica, a 
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situação para a qual se busca esta resposta está inserida dentro de um contexto 

onde a demanda excede a capacidade disponível de transporte em um período 

específico ou de maneira sistêmica. No caso onde a demanda se posicionasse em 

um patamar inferior ao da oferta, o critério de aceite da carga seria mais simples 

como, por exemplo, a cobertura dos custos diretos do atendimento do cliente. 

3.2. Apresentação do problema 

Este problema parte da prática mensal do levantamento da demanda futura de 

carga dos clientes para um horizonte de tempo futuro, normalmente entre quatro e 

oito semanas. A duração deste período é definida em função da confiabilidade que o 

cliente tem de definir com exatidão a sua necessidade de transporte. Assim, quanto 

mais próxima a data prevista de embarque, maior a probabilidade de acerto na 

previsão de cliente sendo que, a partir do trigésimo dia, a programação definida 

pode ser revista no ciclo de programação do próximo mês.  

A área comercial então, através de contatos diretos com seus clientes, levanta 

esta demanda potencial com os clientes, detalhando para cada carga a ser 

movimentada, correspondente a uma solicitação de transporte: 

• Quantidade de contêineres requeridos 

• Tipo e tamanho de contêiner a ser utilizado 

• Peso bruto total da carga, isto é, pesso total dos contêineres carregados 

• Preço a ser cobrado pelo serviço 

• Data de embarque e desembarque e respectivos portos de origem e 

destino 

• Tempo, em dias, em que os contêineres serão disponibilizados para o 

cliente para o atividades que são executadas nos portos de origem e de 

destino. No porto de origem, considera os tempos de transporte dos 

contêineres do depósito de vazios do porto para o local de carregamento  



22 
 

(fábrica ou armazém do cliente) e de volta ao porto para aguardar o 

embarque. No porto de destino, o tempo para o transporte do local de 

estocagem dos contêineres carregados ao destino final da carga e 

retorno ao depósito de vazios do porto para uma nova utilização em 

outra movimentação. 

Além disso, são conhecidos também as rotas dos navios e programação de 

escalas nos portos através de um planejamento prévio da área operacional. 

Desta forma, a partir desta demanda potencial, a área de planejamento de uma 

empresa de navegação define uma programação detalhada dos clientes cujas 

cargas serão aceitas para o transporte. Neste caso, quando ocorre um problema de 

falta de capacidade para o atendimento, faz-se a priorização de quais clientes serão 

atendidos com base em custos de atendimento (com critérios de definição de custos 

com base em rateios, por exemplo). Esta é uma das questões relevantes a serem 

tratadas neste trabalho: como definir um critério para comparação da rentabilidade 

entre os clientes/cargas candidatos a serem aceitos nos navios. Desde o princípio, 

descartou-se qualquer forma de rateio de custos que não podem ser alocados 

diretamente a um determinado serviço ou cliente. O principal motivo é o de se evitar 

as armadilhas deste tipo de análise como a redistribuição dos custos dos clientes 

não aceitos para aqueles aceitos, mudando a rentabilidade do cliente sem 

necessariamente alterar o resultado global do negócio. Além disso, geralmente este 

tipo de contabilização de custos não permite avaliar de maneira adequada as 

variações no resultado final do negócio em função da mudança do mix de carga por 

misturar indiscriminadamente os custos fixos e variáveis. 

Mesmo o fato de se utilizar somente os dados custos diretos também envolve 

uma dificuldade significativa sobre o cálculo da rentabilidade de cada carga.  Neste 

problema, além desta dificuldade intrínseca em problemas desta natureza conforme 

já mencionado anteriormente, existe o agravante de poder haver mais de um recurso 

limitante ao mesmo tempo ou este mudar conforme o mix de carga escolhido. 

Quando este tipo de situação ocorre, é difícil avaliar a quantidade do recurso 

utilizada e conseqüentemente, a rentabilidade relativa por unidade do recurso 

restritivo utilizado, a menos que se disponha de um modelo em que estão 
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representadas as restrições diversas e a seleção se faça através da escolha da 

melhor delas. 

Como limitações a serem consideradas pelo responsável pela programação 

estão as capacidades (número de contêineres e peso) dos navios dedicados ao 

transporte, as datas de retirada e entrega exigidas pelo cliente e a disponibilidade de 

contêineres vazios em todos os portos na data de início do processo de 

planejamento. Com estes dados de estoque de contêineres nos portos, pode-se 

planejar, em conjunto com a movimentação de contêineres com carga e vazios, a 

situação de estoque em todos os instantes de tempo (dias) do horizonte 

considerado. A partir desta programação feita, os clientes, por sua vez, podem se 

planejar e tomar as devidas ações para o preparo e envio da carga.  

A principal conseqüência do nível de detalhamento desta programação é o 

fato de ele levar a considerar um horizonte composto de múltiplos períodos, ou seja, 

uma programação diária dos navios e das cargas a serem carregadas considerando 

tanto o transporte de contêineres com carga como os vazios. Além disso, há vezes 

em que a programação da movimentação dos vazios não é feita de maneira 

conjunta, gerando um retrabalho na medida em que estes contêineres também 

devem ser considerados nas limitações de peso e número de contêineres dos 

navios. 

O problema do mix de carga para transporte utilizando-se de contêineres 

também está intimamente relacionado ao problema de reposicionamento dos 

contêineres vazios uma vez que, na grande maioria das vezes, a carga que chega a 

um determinado porto (inbound) não está balanceada com a carga que sai 

(outbound). Isto gera um desequilíbrio que deve ser tratado através do 

reposicionamento dos contêineres vazios. Como citado em Ang et al. (2006), 

“...muitos modelos diferentes têm sido propostos na literatura para lidar com o 

problema do reposicionamento de vazios. Enquanto estes modelos são relevantes 

na teoria e prática e apropriados segundo seu conceito, eles não consideram 

problema operacional de reposicionamento de vazios com o movimento de 

carregados e gestão da receita. O problema do mix de carga marítima é relacionado 
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ao planejamento do navio e reposicionamento de vazios, mas eles são bem 

diferentes. O problema de mix de carga foca no controle do agendamento e plano de 

carregamento para o armador  maximizar o lucro total gerado pelos fretes aceitos. “ 

Além da necessidade de reposicionamento dos contêineres vazios, esta deve 

ser feita utilizando-se os próprios navios em função dos portos possuírem os seus 

pátios de contêineres vazios e da inviabilidade de se fazer esta movimentação 

utilizando-se de caminhões (o que aumentaria os custos além de utilizar um modal 

concorrente).  Este reposicionamento dos contêineres vazios para os pontos onde 

serão necessários em viagens futuras deverá ser feito aproveitando-se suas 

programações de viagem dos navios já disponibilizadas e programadas conforme 

definido antes do início do processo. Assim, o espaço efetivamente disponível para o 

transporte da carga dos clientes deverá levar em conta também a necessidade de 

capacidade para o transporte de vazios para atendimento das demandas futuras. 

No processo de definição das cargas, as configurações das rotas também são 

levadas em conta. Uma característica deste tipo de serviço é o fato das rotas serem 

cíclicas, ou seja, os navios têm uma seqüencia de escalas nos portos definida e que 

se repete a cada vez que a rota é completada.  

Nas Figuras 3.1, 3.2 e 3.3, são apresentados exemplos de rotas possíveis  

que demonstram esta característica de repetição da rota do serviço em períodos 

regulares. Nestes casos, as rotas seguem uma seqüencia iniciando-se pelo sentido 

norte até o seu extremo, a partir daí, os navios retornam ao ponto de origem 

seguindo a seqüencia definida pelo sentido sul. Assim, as rotas serão sempre 

fechadas (cíclicas) e as datas de passagem por cada um dos portos é conhecida, 

uma vez que se conhecem os tempos de deslocamento entre os portos e o tempo 

médio de atracação de cada navio em cada porto. 

Depreende-se das análises das Figuras 3.1 a 3.3 que também existe a 

possibilidade do serviço ser configurado considerando-se múltiplas rotas ao mesmo 

tempo, ou seja, rotas diferentes para um mesmo serviço com diferentes navios e, 

ainda, diferentes escalas nos portos nos sentidos de subida e decida. A 
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complexidade adicionada na programação em função desta característica pode ser 

medida pelo tratamento que deve ser feito no modelo que deve considerar, além da 

variável período, a rota que está utilizada por cada navio. 

� Frotamanaus (Feeder) 

 

Figura 3.1 – Roteiro de escalas do navio Frotamanaus da Docenave 

 

� Frotario e Frotasantos 

 
Figura 3.2 – Roteiro de escalas dos navios Frotario e Frotasantos da Docenave 
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� Frotabelém e Frotamacau 

Figura 3.3 – Roteiro de escalas dos navios Frotabelém e Frotamacau da Docenave 

 

Ao colocarmos todas as rotas em uma visão única conforme apresentado na 

Figura 3.4, teremos um exemplo de como são estruturadas as escalas de uma frota 

de navios ao longo do tempo. 

Assim, como exemplo, o navio Frota Rio passa pelo porto de Salvador (SSA) 

no dia 31/5 e, em seguida, pelos portos de Santos (SSZ), São Francisco (SFS), 

Buenos Aires (BUE), Rio Grande (RIG), São Francisco novamente no sentido de 

subida, Santos, Suape (SUA), Fortaleza (FOR), Maceió (MCZ), voltando a Salvador 

no dia 28/6. 

Como conseqüência, para um dado porto, um e até os cinco navios podem 

passar por ele ao longo do período de um mês como, por exemplo, o Porto de 

Salvador receberá os navios Frota Rio em 31/5 e 28/6, Frota Belém em 7/6, Frota 

Santos em 14/6, Frota Macau em 21/6 e Frota Manaus em 4/6, 13/6 e 22/6. 
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Tabela 3.1 – Exemplo de grade de programação de escalas de uma empresa de cabotagem 

Fonte: Docenave 
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Ainda no processo de programação, além da diversidade de rotas, a frota de 

navios pode ser heterogênea, o que implica que as restrições relativas à capacidade 

de número de TEUS e em peso podem variar segundo o navio que está alocado a 

uma determinada rota ou porto. Como esta característica determina as restrições 

quanto à volume e peso transportados, o fato de a frota ser heterogênea determina 

que a validação deverá ser feita navio a navio. Na Tabela 3.5 apresentam-se, como 

exemplo, as capacidades dos navios de uma das empresas que prestam este 

serviço. 

Navio 
Capacidade 

TEUS toneladas 
Frotario 1.254 13.800 
Frotasantos 1.254 13.800 
Frotamacau 666 8.200 
Frotabelém 666 8.200 
Frotamanaus 666 8.200 

 
Tabela 3.2 – Navios e capacidade de transporte em peso e número de TEUS 

Fonte: Docenave 

 

O processo de programação parte de uma situação inicial onde são 

conhecidos os estoques de contêineres vazios disponíveis em todos os portos e a 

situação inicial de carga de cada navio (clientes já atendidos antes do período objeto 

da programação do mês), ou seja, a capacidade disponível em peso e número de 

TEUS, tendo em vista as cargas já aceitas relativas ao período anterior. 

Também como característica deste tipo de transporte, devemos considerar o 

prazo de retenção do contêiner pelo cliente, ou seja, o número de dias adicionais 

que cada cliente necessita dos contêineres disponibilizados para efetuar os 

processos de transporte e carga/descarga na origem e destino. Na origem, é 

necessário que os contêineres necessários para o transporte da carga sejam 

levados do depósito de contêineres vazios do porto para o local onde é feito o 

carregamento da carga no contêiner e este seja levado para o porto para ser 

carregado no navio. No destino, há o tempo que o contêiner carregado é levado do 

pátio de carga do porto para o destino final, descarregado e finalmente levado 

novamente para o estoque de contêineres vazios do porto. Para tratarmos este 
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elemento no modelo, estes prazos são informados para cada carga e de forma 

diferenciada na origem e no destino. Com isso, este tempo de utilização dos 

contêineres será considerado nos cálculos da rentabilidade do cliente e na 

disponibilidade de contêineres para movimentação futura. No caso de 

armazenagem, como explicado anteriormente, a receita é cobrada á parte, 

adicionalmente ao frete, de maneira a cobrir, com razoável folga, o custo de 

oportunidade de ter o contêiner parado nos portos. 

Resumindo, o problema da alocação de carga em navios de contêineres é 

derivado da necessidade do armador fazer uma escolha dos clientes a serem 

atendidos. O propósito é o de maximizar a margem de contribuição da operação, 

considerando-se a programação em horizonte de múltiplos períodos e restrita às 

limitações de capacidade dos navios. Além disso, deve considerar o 

reposicionamento dos contêineres vazios, de modo a garantir o atendimento a esta 

demanda aceita, gerando a programação desta movimentação. 

 

3.3. Hipóteses de modelagem 

Devido à alta complexidade do problema, algumas características da operação 

e objetivo principal do trabalho, foram feitas algumas simplificações do modelo 

desenvolvido. São elas: 

• Utilização de uma única unidade de transporte medida em TEUS: não se 

pretende, neste momento, estruturar o modelo diferenciando os contêineres 

em função de tamanho (20 ou 40 pés) ou tipo (dry, refrigerado etc.). O 

objetivo principal é o de obter, prioritariamente, um método de solução para 

este tipo de problema.  

• Impossibilidade de aumento da frota de contêineres: atualmente, a 

disponibilidade de contêineres está muito reduzida em função do aumento do 

comércio mundial, sendo praticamente impossível aumentar a frota no curto 

prazo conforme horizonte de planejamento definido no trabalho. Assim, o 

modelo não avaliará como alternativa de atendimento a um cliente por falta de 
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contêineres, a opção de aluguel, por exemplo, comparando o resultado obtido 

versus o custo desta opção. Em contrapartida, o modelo possibilita análises 

para diferentes níveis de frota de contêineres e seus impactos na aceitação 

de cargas e na rentabilidade das programações. 

• Utilização da receita como parâmetro de otimização: em função de os únicos 

custos diretos e variáveis da operação analisada serem os de armazenagem 

(que é cobrado diretamente e em separado do cliente, além de não ser 

previsível e não impactar na ocupação dos navios) e de carga/descarga nos 

portos (com valores absolutos muito próximos quando comparados entre os 

portos, sem distinção entre clientes, além de serem pequenos em relação à 

receita de frete), a utilização da receita não impactará significativamente os 

resultados do modelo. 

• Cumprimento da data de atendimento de embarque solicitada pelo cliente: No 

caso de não haver possibilidade de atendimento da carga na data solicitada 

pelo cliente, seja por motivo de capacidade, seja por indisponibilidade de 

contêineres, o modelo não está preparado para uma reprogramação, ou seja, 

neste caso considera-se que a solicitação do cliente não pode ser atendida. 

Também neste caso, a consideração de uma possível reprogramação no 

modelo não apresenta grandes dificuldades, bastando ter as datas 

alternativas disponibilizadas e como, neste caso, o resultado tenderia apenas 

a melhorar, o impacto no resultado e nas conclusões obtidas é nulo. Na 

prática, pouquíssimos clientes têm disponibilidade de espera (com pagamento 

de armazenagem) por uma nova data e usualmente outra provedora do 

serviço é utilizada. 

3.4. Formulação matemática 

A partir das considerações anteriores é apresentado o desenvolvimento do 

modelo matemático para a otimização do problema de mix de carga, cuja função 

objetivo é de maximização da receita total obtida com o frete dos clientes 

selecionados. Ressalta-se a característica de ser um problema de planejamento de 

múltiplos períodos e múltiplas rotas, sujeito às restrições de peso e volume 
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embarcados nos navios, data de embarque dos clientes e disponibilidade de 

contêineres nos portos. 

A modelagem da solução se inicia com a definição do conjunto de instantes t = 

1, 2,... T que representa o dia para o qual será feita a formulação multi-período. 

Seja p = 1, 2,.... P o conjunto de portos que são os pontos de carga e descarga 

de contêineres de clientes (cheios) ou vazios (para reposicionamento). Cada porto p 

possui um estoque de contêineres vazios Ept em cada instante de tempo t. 

Cada navio n = 1, 2,... N da frota possui uma rota pré-definida onde cada porto 

p será visitado em um período t conhecido, capacidades em peso Wn e em volume 

Vn. Temos também para cada instante t, o peso W’nt da carga total transportada e 

capacidade de transporte disponível Wnt em peso. Analogamente a quantidade de 

TEUS V’nt total transportada e a capacidade de transporte em TEUS disponível Vnt 

no instante t.  

Para cada carga k = 1, 2,... K a ser transportada são conhecidos a identificação 

do cliente, tipo e quantidade de contêineres necessária, datas de embarque e 

desembarque, datas final e inicial de disponibilização dos contêineres para o 

atendimento da carga, preço do serviço (frete) e portos de origem e destino. Define-

se ainda para todo k, o conjunto de atributos wk – peso da carga, vk – quantidade de 

TEUS. Como por característica do negócio não é possível a mudança da data de 

atendimento de embarque solicitada pelo cliente conforme colocado anteriormente, 

tem-se automaticamente as variáveis  wkn e vkn que correspondem, respectivamente, 

ao peso e à quantidade de TEUS que da carga k que pode ser alocada para o navio 

n. 

3.5. Modelo matemático 

Com o objetivo de apresentar a formulação matemática para o problema, é 

descrita abaixo a notação utilizada: 
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• t – indica o instante de tempo em dias 

• T – conjunto dos instantes de tempo  

• p – indica o porto 

• P – conjunto de todos os portos 

• k – indica a carga 

• K – conjunto de todas as cargas em todos os portos 

• vk – quantidade de TEUS para atendimento da carga k em TEUS 

• vkn – quantidade de TEUS para atendimento da carga k no navio n 

• v’kt – quantidade de TEUS para atendimento da carga k na instante t em que  
estes devem ser disponibilizados para o cliente 

• v’’kt – quantidade de TEUS para atendimento da carga k que serão devolvidos 
pelo cliente no instante t  

• wk – peso da carga k em toneladas 

• wkn – peso da carga k em toneladas no navio n 

• rk – preço por unidade (R$/TEU) da carga k 

• N – conjunto de todos os navios 

• n – indica o navio 

• Vn – Capacidade de carga em volume de TEUS do navio n 

• V’nt – Volume de contêineres total em TEUS carregados no navio n no 

instante t 

• Vnt – Capacidade de carga em número de TEUS disponível para o navio n no 
instante t 
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• Wn – Capacidade de carga em toneladas para o navio n 

• W’nt – Carga total em toneladas carregadas no navio n no instante t 

• Wnt – Capacidade de carga disponível em toneladas do navio n no instante t 

• Ept – Estoque de contêineres vazios no porto p no instante t 

• Ykt – Número de TEUS que são disponibilizados para a carga k no instante t 

• Y’kt – Número de TEUS que se tornam disponíveis depois do atendimento da 
carga k no instante t 

Variáveis de decisão: 

xk – variável binária 

xk = 1 se carga k é selecionada e xk = 0 caso contrário 

Yp’pt – Número de TEUS que são disponibilizados para porto p no instante t 
proveniente do reposicionamento originado no porto p’ 

Y’ptp’’ – Número de TEUS que são alocados para reposicionamento que saem do 
porto p no instante t e são entregues no porto p’’ 

 

Assim, o modelo matemático é formulado conforme abaixo: 

Função objetivo: 

xr∑v kk
K≤k≤1 k

=zmax   (1) 
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sujeito à: 

Exv ptkk
Kk

≤
∈
∑  P∈∀pT,∈∀t  (2) 

Vxv ntkkn
Kk

≤
∈
∑  N∈∀nT,∈∀t  (3) 

V'VV ntnnt
= -  N∈∀nT,∈∀t  (4) 

Wxw ntkkn
Kk

≤
∈
∑  N∈∀nT,∈∀t  (5) 

W'WW ntnnt
= -  N∈∀nT,∈∀t  (6)  

'YY''Y'YEE ''ptppt'pktkt1ptpt ++= ---
 

 
P''p,'p,pK,kT,t ∈∀∈∀∈∀  (7) 

v'x'Y ktkkt
×

Kk
= ∑

∈
 KkT,t ∈∀∈∀  (8) 
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'v'x''Y ktkkt
×

Kk
= ∑

∈
 KkT,t ∈∀∈∀  (9) 

0≥Ept  
PpT,t ∈∀∈∀  (10) 

{0,1}∈xk  K∈∀k  (11) 

 

A função objetivo (1) maximiza a receita total gerada pelas cargas selecionadas 

no período de planejamento através do aceite do cliente (xk = 1), multiplicando o 

número de TEUS movimentados (vk) pelo preço unitário (rk).  

As restrições (2) asseguram que a demanda por contêineres vazios em TEUS 

dos clientes aceitos em cada porto de origem é menor ou igual ao estoque 

disponível em cada porto p e em cada instante t. 

As restrições (3) impõem que o espaço disponível em número de TEUS em 

cada navio n e em cada instante t é restrito à capacidade do navio menos o número 

de TEUS já carregados. Esta capacidade é definida pela expressão (4) para cada 

navio n e em cada momento t, pela capacidade em volume do navio (Vn) menos o 

volume ocupado pelos contêineres (V’nt). 

As restrições (5) tem o mesmo objetivo das restrições (3) aplicada para a 

capacidade em peso, assim como a expressão (6) também complementa esta 

expressão com a expressão (4). 

A restrição (7) define os estoque de contêineres vazios em cada porto e 

instante t como o resultado do estoque no instante t-1, mais a diferença entre os 

contêineres vazios recebidos e os enviados de e para outros portos. Além disso, 



36 
 

reduz-se os contêineres vazios que são enviados para o atendimento de cada carga 

k aceita e soma-se aqueles que retornam após a sua entrega. 

A restrição (8) calcula o número de contêineres que sairão do estoque para 

atendimento de cada carga k. Esta é calculada através da somatória, em cada 

instante t, do produto da variável de decisão xk pela quantidade de contêineres v’k 

associada à carga k na data que estes serão disponibilizados para o cliente, antes 

da data efetiva de embarque.  

A restrição (9) calcula o número de contêineres que serão disponibilizados 

novamente no estoque de vazios após a devolução pelo cliente. É calculada através 

da somatória, em cada instante t, do produto da variável de decisão xk pela 

quantidade de contêineres v’’k associada à carga k na data que estes serão 

disponibilizados pelo o cliente, depois da data efetiva de desembarque. 

A restrição (10) garante que em todo instante t, o estoque de contêineres em 

cada porto p seja maior ou igual a zero. 

A restrição (11) define que a seleção de cada carga deve ser total, não 

havendo possibilidade de aceite de carga parcial. 
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4. ESTRATÉGIA DE SOLUÇÃO 

A partir da formulação matemática desenvolvida, descreve-se neste capítulo a 

fundamentação para a solução do problema com relação à necessidade de 

desenvolvimento de uma heurística e como serão tratados alguns elementos 

importantes como o critério de definição da rentabilidade do cliente e a 

movimentação dos contêineres vazios. 

4.1. Fundamentos para a solução do problema 

A partir da análise das características do problema, podemos avaliar a 

dificuldade sua resolução através de um modelo matemático, levando à necessidade 

de desonvolvimento de uma heurística. A primeira característica é a de se tratar de 

um modelo matemático que utiliza variáveis inteiras para seleção das cargas, uma 

vez que não pode haver aceitação parcial. Além disso, são utilizados cinco navios 

com capacidades, rotas e escalas em dez portos diferentes, mais de mil cargas 

canditadas a serem transportadas com origens e destinos diferentes de tal modo que 

as capacidades dos navios também variem ao longo do tempo e tempos adicionais 

de utilização dos contêineres pelos clientes na origem e destino além daquele em 

que em que estarão nos navios. O período de programação é feito com 

detalhamento diário, gerando um período de cinqüenta e seis períodos (oito 

semanas). Finalmente, o modelo matemático não trata do problema do 

reposicionamento dos contêineres vazios que será função das cargas que forem 

selecionadas e que, por sua vez, determinará a ocupação e capacidade dos navios 

em cada  instante de tempo.  

Assim, trata-se de um problema que pode ser classificado como do tipo 

multidimensional ou com múltiplas restrições, por possuir limitações em diversas 

dimensões (capacidade dos navios em peso e volume, estoque disponível nos 
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pontos de carga etc.), onde procura-se maximizar/minimizar uma função objetivo de 

um problema que consiste em definir quais itens dentre um conjunto conhecido 

devem ser selecionados para serem transportados em um determinado meio e que, 

neste caso, são os navios.  

Os algoritmos propostos para a resolução desta classe de problemas da 

mochila podem ser construídos para a busca da solução exata ou baseados em uma 

heurística. Este tipo de problema apresenta, para uma busca da solução exata, um 

alto nível de dificuldade e para sua solução de uma maneira eficiente e simples, 

baseamo-nos na metodologia proposta em Ang et al. (2006), que definem um critério 

de avaliação de rentabilidade de cargas, com a proposição de mais quatro variáveis 

adicionais para efeito de comparação entre métodos baseados em volume, peso e 

ponderado. 

4.2. Definição do critério de rentabilidade do cliente 

Para tratar deste ponto, serão utilizados cinco critérios diferentes que, 

posteriormente, serão comparados entre si de modo a se avaliar em quais condições 

um ou outro indicador poderá fornecer uma melhor resposta ao problema. Estes 

critérios foram propostos por permitirem avaliar a rentabilidade relativa das cargas 

segundo as possibilidades de restrição do problema: capacidade dos navios em 

peso e em número de TEUS e disponibilidade de contêineres. A seguir segue a 

descrição de cada um dos critérios, fórmula de cálculo e recurso que pretende 

maximizar; 

• Receita unitária por unidade de peso (R$/ton) 

O propósito deste indicador é o de relativizar o ganho (neste caso a 

receita, pois, como simplificações não estão sendo considerados os custos 

variáveis conforme mencionado no item 3.6) pela variável restritiva capacidade 

em peso dos navios. Além disso, como os preços do serviço variam conforme a 

origem e destino e estas cargas compartilham o mesmo espaço do navio em 

diferentes períodos de tempo, de alguma maneira, a escolha entre uma carga 

teoricamente mais cara (distância maior entre origem-destino) e outra mais 
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barata (distância menor entre origem-destino) deve ser ponderada para que o 

modelo possa decidir qual a melhor combinação de cargas para otimização do 

resultado. Para um melhor entendimento, neste caso onde o mercado é 

comprador como pressuposto inicial (demanda maior que a oferta do serviço), 

basta pensar que a empresa está vendendo o que há de mais escasso no seu 

sistema que, neste caso, é a capacidade em peso dos navios. Assim, quanto 

maior a receita obtida por unidade de capacidade, melhor será a rentabilidade 

da carga. 

Outra vantagem deste indicador é a de que, caso o cliente, por um motivo 

qualquer, esteja posicionado em uma viagem onde há sobra de capacidade, a 

carga será aceita. Isto devido ao fato de, com capacidade excedente neste 

trecho mencionado, qualquer carga aceita com margem de contribuição maior 

que zero (receita maior que o custo variável), agregará mais valor ao negócio 

do que não aceitá-la, independentemente dos custos fixos. Este tipo de 

decisão, perfeitamente plausível do ponto de vista da otimização do negócio 

como um todo, não seria possível se tivéssemos proposto um rateio de outros 

custos indiretos que porventura faria com que a carga se tornasse com 

rentabilidade falsamente negativa, levando a uma perda no resultado do 

negócio. 

• Receita unitária por unidade de peso por dia (R$/ton/dia) 

Este indicador é obtido da mesma maneira que o anterior, porém, 

dividindo-se pelo número de dias que o contêiner ocupa um espaço no navio. 

Neste caso, espera-se que o resultado possa ser melhor principalmente em 

casos onde houver a comparação entre o transporte de um contêiner do ponto 

A para o ponto C (passando por B), e o transporte de outro contêiner do ponto 

A para o ponto B, seguido de um novo transporte do ponto B para o ponto C. 

•  Receita unitária por unidade de volume (R$/TEU) 

Este indicador tem a mesma finalidade do anterior (Receita/Peso) e se faz 

necessário em função do fato de não sabermos, a priori, qual será o limitador 

para a capacidade do navio: peso ou número de contêineres. Assim, este 
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indicador será mais eficiente nos casos em que o principal limitante seja a 

quantidade de contêineres disponíveis.  

Estes limitadores (peso e número de contêineres) poderão se comportar 

de maneira diferente a cada vez que o processo de priorização com uma nova 

listagem de clientes for executado. Fatores que podem alterar o resultado são: 

mudança nos preços, volumes diferentes em origem ou destinos diferentes, 

reposicionamento de vazios etc. 

• Receita unitária por unidade de volume por dia (R$/TEU/Dia) 

Este indicador é obtido da mesma maneira que o anterior, porém, 

dividindo-se pelo número total de dias que o contêiner é disponibilizado ao 

cliente, ou seja, considera os tempos necessários para o transporte da 

carga/contêiner nas pontas rodoviárias. Neste caso, a otimização pode ser 

melhor, como no caso do indicador ROL/Peso/Dia, principalmente em casos 

onde houver a comparação entre o transporte de um contêiner por uma 

distância maior ou mais de um contêiner por distâncias menores. 

• Critério de Toyoda 

Este critério elaborado por Toyoda (1975) consolida em uma única 

expressão uma ponderação para os fatores restritivos número de contêineres e 

peso. Outra particularidade deste critério é o fato de haver uma necessidade de 

recálculo de todas os ganhos das cargas ainda não selecionados após a 

seleção de um cliente em um determinado momento qualquer. Isto traz uma 

dificuldade adicional ao processo na medida que este recálculo exigirá um 

tempo de processamento adicional em relação aos outros indicadores definidos 

anteriormente. Abaixo segue uma explicação passo-a-passo do procedimento 

de cálculo. 

No início do processo, para cada carga k são definidos e calculados os 

valores: 
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que significam, respectivamente, a participação relativa da carga k em 

relação à capacidade disponível do navio em peso em número de contêineres, 

respectivamente, naquele período  t. Ressalta-se que esta capacidade 

disponível é a capacidade do navio descontando-se a porção já ocupada pelas 

cargas anteriormente já aceitas. 

Para a definição do primeiro cliente a ser escolhido para os navios com 

capacidade para movimentar vazios, define-se um ganho para cada carga k: 
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(iii) 

que significa que o ganho que a carga k proporciona é 2  vezes a receita total 

(volume x preço unitário) dividido pela somatória das participações relativas em 

volume e em peso conforme definição. Assim, a primeira carga a ser escolhida será 

a que apresentar a melhor rentabilidade pela sua participação relativa em volume e 

peso conforme definido por esta fórmula de ganho (iii). 

A partir da segunda carga, são novamente calculados os ganhos relativos de 

cada carga k. Porém, a fórmula do ganho sofre alterações, contemplando as cargas 

que já foram selecionadas conforme abaixo: 
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(iv) 

onde K U
é o conjunto das cargas aceitas.  

A fórmula acima divide, para cada carga k, a receita total gerada pela carga 

pela soma das parcelas (volume e peso) referentes à multiplicação da participação 

relativa da carga pela somatória das participações relativas das cargas já aceitas. 

Além disso, multiplica por um fator correspondente à raiz quadrada da soma dos 

quadrados das somatórias das participações relativas (volume e peso) das cargas 

aceitas. Este cálculo pretende fazer uma ponderação do ganho de cada carga em 

função da sua participação relativa em peso e número de contêineres no navio. 

4.3. Descrição da Heurística 

Conforme descrito no item 4.2, em função da característica do modelo será 

desenvolvida uma heurística como método de solução. 

O princípio básico da heurística é de, iniciando-se a partir dos navios vazios 

(sem os contêineres com carga e nem os vazios), preenchê-los através da seleção 

de clientes, partindo daqueles de maior para os de menor rentabilidade disponíveis 

em uma listagem ordenada segundo critérios de rentabilidade da carga.  

Mais detalhadamente, o processo se inicia com a relação dos clientes e as 

principais informações das cargas necessárias para a programação, incluindo 

origem, destino, peso e quantidade de contêineres da carga, frete total cobrado do 

cliente, data de embarque e de desembarque. Então, a lista de clientes é ordenada 

segundo um critério de rentabilidade da carga (neste trabalho são apresentados 

cinco critérios diferentes e feita uma comparação entre eles ao final), e passa-se a 

considerar este cliente como aceito.  
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A partir desta seleção feita, uma série de verificações das restrições definidas 

(capacidade em número de contêineres e peso dos navios, data de embarque e 

disponibilidade de contêineres no porto de origem) é executada, garantindo que a 

solução, até aquele cliente, é factível do ponto de vista de atendimento às restrições 

do problema. Ainda no caso de não haver disponibilidade de contêineres vazios, é 

avaliada a possibilidade de reposicionamento a partir de outro porto com estoque 

disponível de modo a atender o cliente na sua data de embarque. 

O fluxograma detalhado na figura 4.1 resume o processo interativo de seleção 

dos clientes. 
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Figura 4.1 – Fluxograma básico do algoritmo de solução do problema 

 

4.4. Programação da movimentação de vazios e estoques 

Como estratégia de solução do problema específico da movimentação dos 

contêineres vazios, criou-se a possibilidade de se utilizar um espaço variável nos 
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navios para esta atividade. A vantagem desta medida é a de poder utilizar melhor o 

espaço disponível nos navios quando a necessidade de reposicionamento é menor, 

utilizando-se um espaço maior do que o previamente definido quando houver 

disponibilidade de carga dos clientes. Caso contrário, pode-se também utilizar um 

espaço maior para o transporte de contêineres vazios quando a carga dos clientes é 

menor.  

A busca de uma solução com este nível de complexidade considerando a 

programação da movimentação de vazios tem um impacto significativo no tempo de 

processamento do algoritmo e no seu desenvolvimento. Isto em função da 

necessidade de se considerar a carga dos contêineres vazios (em volume e peso) 

na ocupação dos navios conjuntamente com a carga de contêineres cheios. Isto 

leva, para cada passo no algoritmo de seleção de um cliente, a uma validação da 

existência de uma combinação de estoque disponível e, no caso de falta, o 

reposicionamento de vazios a partir de outro porto. A partir desta validação é, então, 

definida uma solução de movimentação do contêiner vazio (quantidade, origem, 

destino e navio). Caso não haja solução, o cliente não é selecionado. 

O efeito decorrente deste processo é que a programação de movimentação de 

todos os contêineres vazios é um produto do algoritmo e já está automaticamente 

considerada nas restrições de capacidade (volume e peso) quando há necessidade 

de reposicionamento e de estoques quando são retirados de algum porto. O 

esquema apresentado na Figura 4.2 mostra através de um exemplo como é feita a 

definição da viagem (origem e quantidade) que trará os contêineres necessários ao 

atendimento de alguma carga. Neste exemplo, existe a necessidade de 40 TEUS no 

período t no porto RIG que não pode ser atendida sem que haja um movimentação 

de contêineres vazios de outro porto em função de o estoque despor de apenas 10 

TEUS. Busca-se, então, outro porto da rota do navio FMC anterior ao porto RIG, que 

disponha de 30 TEUS que possa ser realocado. Assim, o porto SSA é o único que, 

após disponibilizar esta quantidade de contêineres, não fica com o estoque negativo, 

respeitando a restrição do problema. 

 



46 
 

 

 
Figura 4.2 – Exemplo de reposicionamento de contêineres 

A partir da definição do porto de origem dos contêineres vazios e sua 

quantidade, é feita uma nova verificação quanto às restrições de capacidade 

volumétrica e de peso, considerando-se esta movimentação de vazios conforme 

demonstrado no fluxograma da Figura 4.1. Assim, caso não seja viável a solução, 

este último cliente é recusado e o processo é retomado com o próximo cliente até o 

último cliente disponível. 

Também a partir deste esquema demonstrado, podem-se visualizar algumas 

características do processo e do algoritmo: 

• Em função das rotas dos navios serem cíclicas (o navio passa pelos 

mesmos portos em intervalos regulares), o processo de busca retroativa 

do porto com estoque disponível de vazios é feita até o porto 
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imediatamente posterior ao porto de origem, limitando as opções 

disponíveis de movimentação dos vazios. Caso esta limitação não fosse 

colocada, corre-se o risco de retirar contêineres do próprio porto onde 

são necessários, porém em um momento anterior, fazendo com que o 

problema da falta seja agravado e gerar uma retroalimentação sem fim 

no processo de solução. 

• Utiliza-se como navio para o transporte dos contêineres vazios o 

primeiro navio que visitará o porto demandante anteriormente à sua 

necessidade, desde que seja garantida a disponibilidade de contêineres 

vazios necessários para o transporte da carga. 

Uma vantagem do método desenvolvido é que, ao final do processo de 

planejamento de carga a ser aceito, a programação de movimentação dos 

contêineres vazios também será gerada com a definição dos pontos de onde eles 

serão disponibilizados e para onde serão levados, definidos em termos de: 

� Quantidade a ser movimentada 

� Datas de embarque e desembarque 

� Portos de origem e de destino 

� Navio utilizado para a movimentação 

Em relação à maneira como é feita atualmente a programação onde 

primeiramente é feita a priorização dos clientes e somente depois é verificada a 

possibilidade de atendimento em função da movimentação e dos estoques de 

vazios, em um processo que pode ter várias idas e vindas, o ganho é significativo 

tanto em tempo de resposta do modelo como em qualidade, podendo, inclusive, ser 

utilizado em simulações de preço mínimo para atendimento de clientes e 

dimensionamento otimizado da frota de contêineres. 

Estas características têm impacto significativo na modelagem da solução uma 

vez que as variações de tamanho de navio, rotas consideradas e estoque nos portos 
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são sujeitas a uma série de eventos significativamente maior, ao mesmo tempo em 

que oferece uma gama maior de soluções, aumentando a complexidade do modelo. 

A modelagem considerando estas características é fundamental para o propósito da 

metodologia que é a de ser uma ferramenta de programação de curto prazo (até 

cerca de 2 meses), onde é necessária uma aproximação mais adequada às 

necessidade da operação. 

4.5. Aplicação da heurística em modelo simplificado 

Com o objetivo de proporcionar um melhor entendimento da heurística 

desenvolvida conforme o fluxograma apresentado na figura 4.1, é apresentada uma 

demonstração passo-a-passo do seu funcionamento, utilizando-se um modelo 

simplificado.  

Para a construção deste modelo simplificado considerou-se dois navios de 

mesma capacidade que percorrem uma única rota em período de planejamento de 

quatro semanas. Também será utilizado um número 40 cargas potenciais e os 

navios sem carga inicial em função dos movimentos dos períodos anteriores. 

Passo 1: Início 

O ponto de partida para o início do processo é o levantamento dos dados 

necessários para o processo de otimização que são admitidos com dados. Podem 

ser divididos em dois grupos: 

� Levantamento da demanda 

As cargas dos clientes devem ser detalhadas com os seguintes dados: 

• Datas de embarque e desembarque que definem qual o navio previsto para 

atendimento da carga, uma vez que a premissa é que o cliente não pode 

ter sua carga atrasada utilizando-se outro navio 
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• Dias necessários na origem e no destino para as atividades de ova/desova 

e transporte cliente/porto. Estes dados, em conjunto com as datas de 

embarque e desembarque, permitem definir: a data que o contêiner deverá 

estar disponível para o cliente, o número de dias que os contêineres 

estarão à disposição dos clientes e a data que finalmente os contêineres 

serão disponibilizados para serem utilizados com novas cargas. 

• Quantidade de contêineres por tipo (20 ou 40 pés) que definirá a 

quantidade de TEUS necessárias para o transporte da carga, avaliação da 

disponibilidade de estoque nos portos e ocupação dos navios 

• Peso unitário (ton/TEU) da carga para o cálculo da ocupação dos navios 

em peso e indicadores de rentabilidade 

• Preço unitário (R$/TEU) cobrado do cliente pelo serviço de transporte da 

carga  

A Tabela 4.1 apresenta as cargas utilizadas neste modelo simplificado onde 

são apresentadas as informações necessárias para a definição da demanda 

conforme descrição de cada coluna conforme abaixo: 

ID Carga: número de identificação da carga sendo um para cada ordem de 

transporte. Nota-se que, um mesmo embarcador, mesmo com a mesma mercadoria 

mas com datas de embarque diferentes, as cargas são tratadas em separado, 

gerando números de identificação de carga diferentes como, por exemplo, para as 

cargas identificadas com os números 1 e 4. 

Data de embarque/Data de desembarque: datas de embarque e desembarque 

solicitadas pelo cliente da carga. 

Dias cliente origem/Dias cliente destino: dias adicionais necessários pelo cliente para 

transporte e carregamento/descarregamento na origem e no destino. 
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Data entrega Origem/Data entrega Destino: datas consideradas para a 

disponibilização dos contêineres ao cliente em função das datas de embarque e 

desembarque e dias cliente origem/destino. 

Porto de Origem/Destino: portos de origem e destino da carga 

Navio: navio para o qual está alocada a carga 

Cliente: Nome do cliente responsável pela carga 

Mercadoria: carga a ser transportada 

Núm. Cntr. 20”/40”: número de contêineres de cada tipo necessários para o 

transporte da carga 

TEUS: quantidade equivalente de TEUS da carga em função do número de 

contêineres de 20” e 40” 

Peso Unitário c/ tara (ton): peso bruto unitário em toneladas por TEU 

Peso total c/ tara (ton): peso bruto total da carga em toneladas 

Frete Unitário/TEU: frete líquido por TEU da carga 

Frete Total (R$): frete líquido total obtido pelo transporte da carga 

 

� Dados operacionais 

Os dados operacionais definem as restrições do problema como capacidades 

dos navios, disponibilidade de estoques nos portos e escala dos navios. 
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Tabela 4.1 – Cargas potenciais para o modelo simplificado 

 

• A escala de navios define não somente datas de embarque e desembarque 

das cargas, mas, também, para definir a seqüência que deverá ser 

respeitada para o reposicionamento dos vazios. A Tabela 4.2 mostra as 

escalas que estão sendo consideradas com as datas previstas para que 

cada navio passe pelos portos da rota. 

 
Tabela 4.2 – Escala de navios e portos para o modelo simplificado 

 

 

• As capacidades dos navios são definidas conforme a Tabela 4.3 
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Navio Capacidade 
(TEUS) 

Capacidade (ton) 

FBM 

FBC 
300 4.000 

Tabela 4.3 – Escala de navios e portos para o modelo simplificado 

• A situação inicial dos estoques  de contêineres em todos os portos é uma 

das entradas necessárias para o modelo. A Tabela 4.4 mostra os valores 

utilizados no exemplo. 

Porto Estoque inicial 
(TEUS) 

SUA 100 

FOR 100 

SSA 100 

SFS 100 

BUE 100 

RIG 100 

Tabela 4.4 – Estoque inicial de contêineres em TEUS nos portos 

 

Passo 2: Definir critério de medida de rentabilidade da carga 

De acordo com o procedimento proposto, a heurística deve ser aplicada 

considerando-se os cinco critérios de rentabilidade, conforme descrito anteriormente 

na seção 4.2. A título de simplificação, aqui serão ilustrados os cálculos 

considerando apenas o critério de receita por unidade de peso a tabela 4.5 mostra 

os valores calculados para algumas das cargas. Assim, para o cliente número 1, o 

indicador ROL/ton (R$ 382/ton) é obtido pela divisão do valor de frete total (R$ 

38.164), que por sua vez foi obtido pela multiplicação do frete unitário/TEU (R$ 

1.908/TEU) pela quantidade transportada (20 TEUS), pelo peso transportado (100 

ton). 



53 
 

 
Tabela 4.5 – Rentabilidade por tonelada para amostra de clientes do modelo simplificado 

 

Passo 3: Ordenar os clientes segundo o critério definido, da maior 

rentabilidade para a menor 

A partir do cálculo da rentabilidade da carga em função do critério definido, é 

feita a ordenação dos clientes em função da maior rentabilidade para a menor 

conforme demonstrado na Tabela 4.6. 

 

 

Tabela 4.6 – Rentabilidade por tonelada para amostra de clientes do modelo simplificado 

 

 

 

Passo 4: Selecionar o cliente que apresenta a maior rentabilidade segundo o 

critério definido 
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A Tabela 4.7 mostra que a carga com a melhor rentabilidade é selecionada. 

 

Tabela 4.7 – Seleção da carga de maior rentabilidade 

 

Passo 5: Verificar se as capacidades em número de contêineres e em peso do 

navio relativo à carga selecionada são respeitadas 

A partir deste momento, são efetuadas as verificações de atendimento às 

restrições de capacidade em quantidade de contêineres dos navios e capacidade 

em peso com a carga selecionada. A tabela 4.8 mostra os impactos na ocupação do 

navio que a seleção do cliente 268, que tem uma a carga de 80 TEUS e 400 ton 

prevista para embarque no porto RIG na data de 18/6 e desembarque no porto SUA 

na data 27/6 utilizando o navio FBM. Neste caso, o aceite deste cliente atende as 

restrições. 

 

Tabela 4.8 – Ocupação do navio após seleção da carga de maior rentabilidade 

 

Passo 6: Verificar se existe estoque de contêineres vazios no porto de origem 

para a carga selecionada 
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No caso da verificação de disponibilidade de estoque de contêineres no porto, 

deve-se levar em consideração também o tempo necessário para as atividades nas 

pontas do fluxo da carga (ova/desova do contêiner, transporte porto-cliente etc.). Ou 

seja, os contêineres devem estar disponíveis um determinado número de dias antes 

do embarque efetivo da carga no navio. No caso do destino, a disponibilização do 

contêiner para uma nova carga também deve considerar estes tempos. Assim, para 

o exemplo do cliente 268 selecionado, o contêiner deverá estar disponível e, 

portanto, no estoque do porto no dia 16/6, dois dias antes do embarque. No destino, 

o contêiner somente será disponibilizado três dias depois do desembarque, no dia 

30/6. 

A Tabela 4.9 mostra a situação dos estoques com o atendimento deste cliente 

nos portos de Rio Grande (RIG) onde saem 80 TEUS na data de 16/6 e Suape 

(SUA) retornam para o estoque deste porto esta mesma quantidade de contêineres 

em 30/6. 

 
Tabela 4.9 – Posição de estoque de contêineres nos portos 

 

Passo 7: Aceitação da carga 

Neste caso, com atendimento das restrições de capacidade (volumétrica e em 

peso) e disponibilidade de contêineres na data necessária para o cliente, a carga do 

cliente é aceita. 

Passo 8: Verificar se existem outras cargas 

A Tabela 4.10 mostra que existem mais clientes na listagem e, então o próximo 

cliente é selecionado. 
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Tabela 4.10 – Seleção da próxima carga 

Dando prosseguimento ao fluxo do processo, chegamos a um momento onde, 

após selecionar os clientes um a um, a restrição de disponibilidade de contêineres 

não é respeitada. A situação dos clientes selecionados é demonstrada na Tabela 

4.11. 

 

 

Tabela 4.11 – Seleção da quinta carga de melhor rentabilidade 

Percebemos que após a seleção do cliente 18 que o estoque fica negativo em 

caso de aceitação da carga, conforme Tabela 4.12, o que determina que uma 

alternativa de movimentação e reposicionamento de contêineres para atendimento 

deste cliente deve ser avaliada conforme passo definido no fluxograma do processo. 

 
Tabela 4.12 – Posição de estoque de contêineres nos portos após a seleção de cinco cargas 
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Passo 9: Verificar se há viagem disponível para trazer contêineres vazios de 

outro porto com estoque, de modo a atender a data de embarque prevista 

Para uma análise da possibilidade deste reposicionamento na Tabela 4.13, 

verifica-se que há uma necessidade de 20 TEUS no porto RIG na data de 16/6. 

Avaliando-se a escala dos navios, conforme demonstrado na figura 4.12, podemos 

concluir que, para disponibilizar uma quantidade de contêineres para atendimento da 

carga na data de 16/6, estes devem ser entregues no porto na data de 5/6, última 

escala de um dos navios antes desta data-alvo.  

 

 
Tabela 4.13 – Movimentação de contêineres do porto BUE para o porto RIG, para atendimento na 

data de 16/6 

Sendo assim, busca-se o primeiro porto que tenha contêineres disponíveis para 

que, respeitando-se as escalas dos navios, um dos navios (neste caso o navio FMC) 

possa trazer contêineres deste para o porto RIG, neste caso, o porto BUE. 

A Tabela 4.14 mostra como resultado a movimentação de 20 TEUS do porto 

BUE (carregados em 2/6) para o porto RIG (entregues em 5/6) para atendimento da 

carga prevista em 16/6. 

 
Tabela 4.14 – Posição de estoque de contêineres nos portos após o reposicionamento de 20 TEUS 

do porto BUE (em 2/6) para o porto RIG (em 5/6)  

Neste ponto, a Tabela 4.15 mostra a ocupação dos navios até este momento, 

atendendo todas as restrições de capacidades e considerando o reposicionamento 

de contêineres vazios. 
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Tabela 4.15 – Ocupação dos navios após seleção de cinco clientes  

 

Dando prosseguimento ao processo de seleção de novas cargas, chega-se ao 

caso onde uma carga é rejeitada em função de não haver disponibilidade de 

contêineres. A Tabela 4.16 mostra a posição de estoque no momento de aceite 

desta carga. 

 
Tabela 4.16 – Posição de estoque de contêineres nos portos após o reposicionamento de 20 TEUS 

do porto BUE (em 2/6) para o porto RIG (em 5/6)  

 

Assim, há uma necessidade de 150 TEUS no porto SUA na data de 19/6. 

Analisando-se a seqüencia da rota conforme a Tabela 4.2, verifica-se que será 

necessário que os contêineres vazios sejam entregues em 13/6, última data que um 

navio irá passar pelo porto SUA antes do estoque se tornar negativo. Conforme 

demonstrado na tabela 4.17, constata-se que os portos SFS (em 7/6), RIG (em 4/6) 

e BUE (em 1/6) são aqueles que podem fornecer estes contêineres vazios pois 

receberão a passagem deste navio em datas anteriores a 13/6. 

 

 
Tabela 4.17 – Portos com disponibilidade de estoque de contêineres para atendimento da carga 

selecionada 
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Porém, ao movimentarmos esta quantidade de contêineres, verifica-se que não 

se encontra uma solução viável de modo que a restrição de estoques nos portos 

seja atendida conforme demonstrado na Tabela 4.18. 

 
Tabela 4.18 – Estoques de contêineres vazios após a seleção do cliente 

Nota-se que, para o porto RIG, apesar de haver a disponibilidade de 120 TEUS 

em 4/6 para ser enviado ao porto SUA até 13/6, a retirada de contêineres fará com 

que, a partir de 16/6, o estoque também se torne negativo, sem que haja outra 

possibilidade de reposicionamento para o atendimento desta restrição. Assim, esta 

carga não é selecionada. 

Passo 10: Verificar se é a última carga 

Assim, seguindo os passos definidos no fluxograma da heurística para as 40 

cargas utilizadas neste modelo simplificado, encontra-se a melhor combinação que 

maximiza o resultado considerando-se as restrições conforme demonstrado na 

tabela 4.19. 
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Tabela 4.19 – Tabela de cargas com indicação daquelas selecionadas após a execução do processo 

até o seu final 

Já a Tabela 4.20 apresenta a situação de ocupação dos navios e a Tabela 4.21 

os estoques após a rodada final. 

 
Tabela 4.20 – Ocupação dos navios após final do processo  

 
Tabela 4.21 – Estoques de contêineres vazios nos portos após final do processo 
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4.6. Critérios de avaliação dos resultados obtidos 

A avaliação dos resultados obtidos em cada cenário e a comparação entre 

metodologias de priorização de rentabilidade será feita através dos seguintes 

indicadores: 

• Receita total: é o principal indicador a ser maximizado através da sua 

definição na função objetivo. É a somatória das receitas de cada navio no 

período considerado e seu valor será comparado em cada cenário e entre 

os valores obtidos através de cada um dos índices de rentabilidade 

definidos. 

• Ocupação média: é a ocupação média de cada navio e da totalidade dos 

navios no período definido. Para a obtenção do indicador final, serão 

comparadas as ocupações em volume e em tonelagem e será 

considerada a maior das duas, pois é o que restringe a maior alocação de 

carga no navio no caso onde houvesse disponibilidade de mais cargas de 

clientes. 

1. Ocupação média – Volume: é a ocupação média de cada navio e da 

totalidade dos navios no período definido em capacidade volumétrica, 

considerando-se os contêineres cheios e vazios. São definidas, 

respectivamente, pelas relações: 

 

nnaviodoCapacidadefimDatainícioData

nnaviopelocarregadosTEUSdeQtd

nnaviodomédiaOcupaçãode

fimdata

iníciodata

×)(

.

=%

∑
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∑
∑

naviosndosCapacidadefimDatainícioData

naviosnnoscarregadosTEUSdeQtd

naviosndosmédiaOcupaçãode

fimdata

iníciodata

×)(

.

=%  

 

2. Ocupação média – Peso: é a ocupação média de cada navio e da 

totalidade dos navios no período definido em capacidade em tonelagem, 

considerando-se os contêineres cheios e vazios. São definidas, 

respectivamente, pelas relações: 

 

nnaviodoCapacidadefimDatainícioData

nnaviopelocarregadoPeso

nnaviodomédiaOcupaçãode

fimdata

iníciodata

×−

=

∑

)(
%  

 

 

∑

∑

×−

=

naviosndosCapacidadefimDatainícioData

naviosnnoscarregadoPeso

naviosndosmédiaOcupaçãode

fimdata

iníciodata

)(
%

 

 

• Ocupação máxima: é a máxima ocupação obtida em cada navio, em 

volume ou em peso (o maior dos dois) no período analisado. 
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5. ESTUDO DE CASO 

A heurística proposta foi implementada em VBA para Excel conforme rotina de 

programação apresentada no anexo A. Escolheu-se o ambiente de planilhas 

eletrônicas tendo em função dos dados de entrada terem sido fornecidos neste 

formato, de ser uma ferramenta extremamente flexível considerando-se a ferramenta 

de programação Visual Basic e pelo fato de, pela complexidade do problema, não 

ser necessária uma ferramenta mais poderosa de programação. Serão apresentadas 

as medidas de desempenho, considerações a respeito da situação inicial de carga 

dos navios e o comparativo dos resultados. 

5.1. Situação inicial e definição do período de análise 

Em função do processo de priorização da seleção de cargas ser uma rotina 

que ocorre ao final de cada mês e para um período de seis a oito semanas, devem 

ser consideradas as cargas que já estão em viagem no navio no início do período 

avaliado como cargas que não podem ser alteradas. Estas cargas, em teoria, devem 

ser cargas que foram priorizadas na rotina de programação do mês anterior. Assim, 

para o caso avaliado onde a priorização refere-se ao período de junho/06 a meados 

de julho/06, será considerada como situação inicial a carga nos navios (contêineres 

cheios e vazios) do dia 31/maio/06, gerando como situação inicial a Tabela 5.1. 
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VOLUME 

(TEUS) 

PESO 
TRANSPORTADO 

(TONS) 

OCUPAÇÃO 
MÉDIA 

OCUPAÇÃO 
MÁXIMA Receita total 

(R$ mil) 
% % Tipo 

FRO 476 8.580 10% 62% Peso 0 
FBM 251 4.547 9% 55% Peso 0 
FST 562 10.589 19% 77% Peso 0 
FMC 604 8.103 6% 99% Peso 0 
FMN 199 4.050 6% 48% Peso 0 
TOTAL 2.092 35.869 11% 60% Peso 0 

Tabela 5.1 – Ocupação inicial do navio antes da otimização 

A ocupação média é definida como o maior valor entre as ocupações médias 

em peso e volume calculadas conforme definição no item 4.6. Analisa-se este valor 

para verificar qual o nível de ocupação de cada navio e no conjunto de navios no 

período analisado. 

Como o período de previsibilidade de demanda para a área comercial e para 

cada navio varia em função da sua rota e da sua localização em 31/maio/06, serão 

considerados períodos diferentes de avaliação para cada um deles. O critério para a 

definição deste período foi o de se considerar as últimas datas possíveis de 

desembarque das cargas constantes na demanda enviada que, mesmo sem ainda 

ser analisada a real possibilidade de atendimento, possuem o potencial de serem 

aceitas. Assim, chega-se à data limite de análise para a qual existe demanda. A 

Tabela 5.2 mostra as datas limites de análise para cada navio: 

 

Navio Data Início Data Fim 

FRO 1/Junho 9/Julho 

FBM 1/Junho 16/Julho 

FST 1/Junho 7/Julho 

FMC 1/Junho 1/Julho 

FMN 1/Junho 5/Julho 

Tabela 5.2 – Períodos de análise para os navios considerados 
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Deve-se ressaltar que estes dados referem-se a situações reais de uma 

empresa de navegação de cabotagem e consideram sua sistemática de 

planejamento atualmente em prática. 

5.2. Comparação entre cenários avaliados 

Os cenários a serem avaliados foram divididos segundo seu propósito e, para 

cada um deles, serão comparados os resultados obtidos com a utilização de cada 

um dos cinco indicadores segundo os critérios de priorização elaborados, de modo a 

se obter o melhor resultado proporcionado pela metodologia.  

A Tabela 5.3 faz um resumo comparativo entre eles: 

Cenário 1 Visa analisar, basicamente, qual o melhor indicador para 

preenchimento do navio, ao trabalhar com uma quantidade 

sobredimensionada de contêineres nos portos, através da definição 

de um alto estoque de contêineres vazios inicial. 

Cenário 2 Foca na avaliação da eficiência do algoritmo de movimentação dos 

contêineres vazios ao iniciar a otimização com a definição de estoque 

de contêineres vazios nulo nos portos. 

Cenário 3 Mostra uma situação real de problema a ser otimizado, definindo-se o 

estoque inicial com valores reais de estoque de contêineres vazios 

nos portos obtidos no início do período analisado. 

Tabela 5.3 – Tabela resumo dos cenários analisados 

5.2.1. Cenário 1: Estoque superdimensionado de contêineres 

Neste cenário pretende-se, através da definição do estoque inicial de 

contêineres vazios nos portos com valores significativamente mais altos em relação 
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ao estoque normalmente utilizado na operação, analisar o comportamento do 

modelo e comparar o resultado obtido com cada um dos critérios de priorização.  

Este cenário apresenta, por minimizar a influência do estoque de contêineres 

vazios, a melhor comparação entre os critérios de priorização. Abaixo segue a 

análise dos resultados obtidos: 

� Critério R$/TEU 

 
VOLUME 

(TEUS) 

PESO 
TRANSPORTADO 

(TONS) 

OCUPAÇÃO 
MÉDIA 

OCUPAÇÃO 
MÁXIMA Receita total 

(R$ mil) 
% % Tipo 

FRO 2.346 40.431 71% 100% Peso 4.386 
FBM 1.668 30.098 82% 100% Peso 3.437 
FST 2.281 40.495 74% 99% Peso 3.811 
FMC 1.619 26.483 66% 100% Peso 2.639 
FMN 790 17.424 28% 67% Peso 574 
TOTAL 8.704 154.932 67% 100% Peso 14.846 

Tabela 5.4 – Otimização pelo critério R$/TEU 

 

� Critério R$/Ton 

 
VOLUME 

(TEUS) 

PESO 
TRANSPORTADO 

(TONS) 

OCUPAÇÃO 
MÉDIA 

OCUPAÇÃO 
MÁXIMA Receita total 

(R$ mil) 
% % Tipo 

FRO 2.430 40.377 70% 100% Peso 4.496 
FBM 1.773 30.360 77% 100% Peso 3.583 
FST 2.301 40.617 74% 99% Peso 3.831 
FMC 1.680 26.439 66% 99% Peso 2.720 
FMN 1.538 37.854 45% 87% Peso 1.001 
TOTAL 9.722 175.646 70% 100% Peso 15.630 

Tabela 5.5 – Otimização pelo critério R$/Ton 
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� Critério R$/TEU/Dia 

 
VOLUME 

(TEUS) 

PESO 
TRANSPORTADO 

(TONS) 

OCUPAÇÃO 
MÉDIA 

OCUPAÇÃO 
MÁXIMA Receita total 

(R$ mil) 
% % Tipo 

FRO 2.353 40.434 69% 100% Peso 4.398 
FBM 1.674 30.213 77% 100% Peso 3.442 
FST 2.301 40.617 74% 99% Peso 3.831 
FMC 1.634 26.586 66% 100% Peso 2.663 
FMN 1.538 37.854 45% 87% Peso 1.001 
TOTAL 9.500 175.704 70% 100% Peso 15.335 

Tabela 5.6 – Otimização pelo critério R$/TEU/Dia 

 

� Critério R$/Ton/Dia 

 
VOLUME 

(TEUS) 

PESO 
TRANSPORTADO 

(TONS) 

OCUPAÇÃO 
MÉDIA 

OCUPAÇÃO 
MÁXIMA Receita total 

(R$ mil) 
% % Tipo 

FRO 2.428 40.434 69% 100% Peso 4.491 
FBM 1.775 30.619 76% 100% Peso 3.589 
FST 2.301 40.617 74% 99% Peso 3.831 
FMC 1.693 26.571 64% 100% Peso 2.707 
FMN 1.538 37.854 45% 87% Peso 1.001 
TOTAL 9.735 176.095 70% 100% Peso 15.618 

Tabela 5.7 – Otimização pelo critério R$/Ton/Dia 

 

� Critério de Toyoda 

 
VOLUME 

(TEUS) 

PESO 
TRANSPORTADO 

(TONS) 

OCUPAÇÃO 
MÉDIA 

OCUPAÇÃO 
MÁXIMA Receita total 

(R$ mil) 
% % Tipo 

FRO 2.334 40.432 69% 100% Peso 4.384 
FBM 1.685 30.346 76% 100% Peso 3.474 
FST 2.301 40.617 74% 99% Peso 3.831 
FMC 1.648 26.562 65% 100% Peso 2.680 
FMN 1.538 37.854 45% 87% Peso 1.001 
TOTAL 9.506 175.810 70% 100% Peso 15.370 

Tabela 5.8 – Otimização pelo critério de Toyoda 
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� Comparativo entre critérios 

 
VOLUME 

(TEUS) 

PESO 
TRANSPORTADO 

(TONS) 

OCUPAÇÃO 
MÉDIA 

OCUPAÇÃO 
MÁXIMA 

Receita 
total 

(R$ mil) 

Diferença 
para 

Benchmark 
% % Tipo 

R$/TEU 8.704 154.932 67% 100% Peso 14.846 -5,0% 
R$/Ton 9.722 175.646 70% 100% Peso 15.630 0,0% 
R$/TEU/Dia 9.500 175.704 70% 100% Peso 15.335 -1,9% 
R$/Ton/DIA 9.735 176.095 70% 100% Peso 15.618 -0,1% 

Toyoda 9.506 175.810 70% 100% Peso 15.370 -1,7% 

Tabela 5.9 – Comparação entre critérios do cenário 1 

A partir da análise da Tabela 11 que compara os resultados obtidos pelas 

diferentes metodologias, podemos verificar que os critérios que utilizaram o peso 

(R$/Ton e R$/Ton/Dia) como parâmetro de rentabilidade relativa se mostram 

melhores. Os outro métodos apresentam resultados muito similares ente si e cerca 

de 1,7% a 1,9% menor que os melhores, sendo que o critério R$/TEU chega a 

apresentar um resultado 5,0% pior. 

Era esperado que estes critérios baseados em tonelada seriam os que 

apresentariam os melhores resultados uma vez que a ocupação do navio se dá, 

principalmente, pela tonelagem transportada, coforme pode ser verificado na  figura 

8 em praticamente todo o tempo de viagem dos navios. Considerando-se ainda que 

este cenário não apresenta restrição de contêireres e pelo fato de que um contêiner 

vazio pesa menos que 10% de um contêiner cheio, a restrição mais forte acaba 

sendo a capacidade do navio em tonelagem. 

A Figura 5.1, que mostra a ocupação de cada um dos navios em peso e em 

volume e permite identificar claramente a tendência para a maior ocupação dos 

navios em função do peso, sendo que a ocupação total em volume não é atingida 

em nenhum momento em qualquer dos navios utilizados. 
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Figura 5.1 – Gráficos de ocupação dos navios para o Cenário 1 e critério R$/Ton 

Neste cenário, onde propositalmente foi utilizado um estoque inicial de 

contêineres vazios nos portos alto, a necessidade de movimentação de contêineres 

vazios se reduz pela alta disponibilidade e, conseqüentemente, é necessário 

reservar um espaço menor para o transporte destes, fazendo com que o espaço 

disponível seja utilizado prioritariamente para os contêineres com carga, reforçando 

ainda mais a importância da ocupação em peso. 

A ocupação dos navios prioritariamente em peso faz com que, conforme 

previsto na teoria das restrições, a priorização de qualquer sistema utilizando-se a 

margem pelo recurso mais restritivo (neste caso a capacidade em peso) seja a que 

apresente os melhores resultados esperados, conforme pudemos verificar nestes 

exemplos. 

5.2.2. Cenário 2: Estoque subdimensionado de contêineres 

Ao contrário do cenário 1, neste cenário pretende-se, através da definição do 

estoque inicial de contêineres vazios em cada porto com valores que atendem 

somente a demanda já embarcada nos navios, analisar o comportamento do modelo 

em uma condição bastante restritiva em termos de disponibilidade de contêineres, e 

comparar o resultado obtido com cada um dos critérios de priorização. Abaixo segue 

a análise dos resultados obtidos: 
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� Critério R$/TEU 

 
VOLUME 

(TEUS) 

PESO 
TRANSPORTADO 

(TONS) 

OCUPAÇÃO 
MÉDIA 

OCUPAÇÃO 
MÁXIMA Receita total 

(R$ mil) 
% % Tipo 

FRO 1.803 33.879 62% 99% Peso 3.599 
FBM 1.384 27.216 78% 100% Peso 3.046 
FST 1.606 31.431 60% 79% Peso 2.930 
FMC 1.469 24.036 60% 99% Peso 2.261 
FMN 326 7.018 16% 48% Peso 203 
TOTAL 6.588 123.581 57% 100% Peso 12.039 

Tabela 5.10 – Otimização pelo critério R$/TEU 
 
 

 

� Critério R$/Ton 

 
VOLUME 

(TEUS) 

PESO 
TRANSPORTADO 

(TONS) 

OCUPAÇÃO 
MÉDIA 

OCUPAÇÃO 
MÁXIMA Receita total 

(R$ mil) 
% % Tipo 

FRO 1.812 27.953 49% 67% Peso 3.203 
FBM 1.425 23.681 69% 96% Peso 2.883 
FST 1.647 28.604 54% 85% Peso 2.797 
FMC 1.390 20.270 47% 99% Peso 1.944 
FMN 255 5.040 10% 48% Peso 51 
TOTAL 6.529 105.548 47% 92% Peso 10.879 

Tabela 5.11 – Otimização pelo critério R$/Ton 
 
 

� Critério R$/TEU/Dia 

 
VOLUME 

(TEUS) 

PESO 
TRANSPORTADO 

(TONS) 

OCUPAÇÃO 
MÉDIA 

OCUPAÇÃO 
MÁXIMA Receita total 

(R$ mil) 
% % Tipo 

FRO 1.641 30.371 53% 73% Peso 3.117 
FBM 1.371 26.433 74% 100% Peso 3.006 
FST 1.638 29.629 55% 85% Peso 2.755 
FMC 1.375 21.598 51% 99% Peso 1.916 
FMN 527 12.864 16% 48% Peso 294 
TOTAL 6.552 120.895 51% 100% Peso 11.089 

Tabela 5.12 – Otimização pelo critério R$/TEU/Dia 
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� Critério R$/Ton/Dia 

 
VOLUME 

(TEUS) 

PESO 
TRANSPORTADO 

(TONS) 

OCUPAÇÃO 
MÉDIA 

OCUPAÇÃO 
MÁXIMA Receita total 

(R$ mil) 
% % Tipo 

FRO 1.551 23.742 41% 62% Peso 2.713 
FBM 1.123 18.718 49% 77% Peso 2.300 
FST 1.474 23.964 42% 77% Peso 2.163 
FMC 1.055 14.308 25% 99% Peso 1.125 
FMN 673 13.944 21% 48% Peso 507 
TOTAL 5.876 94.676 37% 71% Peso 8.809 

Tabela 5.13 – Otimização pelo critério R$/Ton/Dia 

 

� Critério de Toyoda 

  VOLUME 
(TEUS) 

PESO 
TRANSPORTADO 

(TONS) 

OCUPAÇÃO 
MÉDIA 

OCUPAÇÃO 
MÁXIMA 

  Receita 
total 

(R$ mil) 
% % Tipo 

FRO 1.821 33.878 61% 95% Peso 3.584 
FBM 1.340 25.435 66% 95% Peso 2.872 
FST 1.764 32.893 62% 85% Peso 3.071 
FMC 1.085 17.214 38% 99% Peso 1.411 
FMN 311 6.540 17% 48% Peso 147 
TOTAL 6.321 115.959 52% 95% Peso 11.085 

Tabela 5.14 – Otimização pelo critério de Toyoda 

 

� Comparativo entre critérios 

 
VOLUME 

(TEUS) 

PESO 
TRANSPORTADO 

(TONS) 

OCUPAÇÃO 
MÉDIA 

OCUPAÇÃO 
MÁXIMA 

Receita 
total 

(R$ mil) 

Diferença 
para 

Benchmark 
% % Tipo 

R$/TEU 6.588 123.581 57% 100% Peso 12.039 0,0% 
R$/Ton 6.529 105.548 47% 92% Peso 10.879 -9,6% 
R$/TEU/Dia 6.552 120.895 51% 100% Peso 11.089 -7,9% 
R$/Ton/DIA 5.876 94.676 37% 71% Peso 8.809 -26,8% 
Toyoda 6.321 115.959 52% 95% Peso 11.085 -7,9% 

Tabela 5.15 – Comparação entre critérios do cenário 2 
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Na Tabela 17, podemos verificar que a medida de rentabilidade que 

proporcionou o melhor resultado, diferentemente do cenário 1, foi a que utilizou o 

indicador R$/TEU sendo que, além da melhor receita, este indicador apresenta a 

melhor ocupação média (57%).  Neste caso, os outros indicadores apresentam 

desempenhos bastante inferiores em relação ao benchmark.  Esta diferença chega 

até a - 26,8% para o caso do indicador R$/Ton/Dia, diferentemente do cenário 

anterior onde este indicador teve um ótimo desempenho. 

Uma explicação bastante plausível para o fato do indicador R$/TEU apresentar 

os melhores resultados é a verificação de que a ocupação média dos navios esteja 

bem abaixo da obtida no cenário anterior (57% contra 70%). Isto significa que os 

navios possuem capacidade ociosa tanto em volume quanto em peso, pelo menos 

em relação à um cenário prévio já analisado, fazendo com que as capacidades 

(volume e peso) não sejam os limitantes do sistema. Assim, o recurso restritivo 

passa a ser a quantidade de contêineres disponíveis para a movimentação das 

cargas dos clientes conforme o próposito deste cenário. 

Analogamente ao cenário anterior, o melhor resultado virá do indicador que 

utilizar o recurso mais restritivo que, neste caso, é o contêiner. O fato do melhor 

indicador ser aquele que considera a quantidade utilizada de contêineres (R$/TEU), 

significa que a restrição é, na verdade, a quantidade de TEUS disponíveis. Assim, 

aqueles clientes que apresentarem a melhor receita com a menor utilização de 

contêineres no menor espaço de tempo terão as melhores rentabilidades neste 

cenário. Nota-se também que o resultado mais próximo é o indicador R$/TEU/Dia, 

que evidencia que o critério de melhor utilização pelo recurso mais restrito 

(contêineres) é o que apresentará o melhor resultado. 

Na Figura 5.2, podemos ver estes dois efeitos principais, a ociosidade de 

capacidade dos navios e a ocupação majoritariamente em peso, atingindo este limite 

em apenas alguns momentos. 
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Figura 5.2 – Gráficos de ocupação dos navios para o Cenário 2 e critério R$/TEU/Dia 

Outra constatação interessante é a de que o navio FMN praticamente não 

recebe alocação de carga. Isso devido ao fato das cargas alocadas potencialmente 

a este navio possuírem as mais baixas rentabilidades relativas, levando o algorítimo 

a desprezá-las por priorizar a utilização dos contêineres para os demais navios, 

mesmo considerando-se as movimentações de vazios necessária para atender estes 

clientes. 

5.2.3. Cenário 3: Estoque de contêineres em níveis reais  

A utilização deste cenário tem o propósito de analisar a aplicabilidade da 

metodologia na situação real de utilização, comparando os resultados obtidos pelos 

diversos indicadores de rentabilidade e com os resultados anteriormente obtidos nos 

cenários 1 e 2.  

Abaixo segue a análise dos resultados obtidos: 
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� Critério R$/TEU 

 
VOLUME 

(TEUS) 

PESO 
TRANSPORTADO 

(TONS) 

OCUPAÇÃO 
MÉDIA 

OCUPAÇÃO 
MÁXIMA Receita total 

(R$ mil) 
% % Tipo 

FRO 2.304 39.807 72% 100% Peso 4.381 
FBM 1.614 29.394 79% 100% Peso 3.425 
FST 1.993 35.943 68% 86% Peso 3.499 
FMC 1.628 26.530 67% 100% Peso 2.661 
FMN 472 9.144 17% 48% Peso 389 
TOTAL 8.011 140.818 64% 100% Peso 14.355 

Tabela 5.16 – Otimização pelo critério R$/TEU 

 

� Critério R$/Ton 

 
VOLUME 

(TEUS) 

PESO 
TRANSPORTADO 

(TONS) 

OCUPAÇÃO 
MÉDIA 

OCUPAÇÃO 
MÁXIMA Receita total 

(R$ mil) 
% % Tipo 

FRO 2.361 38.917 72% 100% Peso 4.440 
FBM 1.765 30.126 83% 100% Peso 3.570 
FST 2.191 38.967 73% 88% Peso 3.660 
FMC 1.642 25.907 66% 100% Peso 2.681 
FMN 619 12.234 22% 48% Peso 474 
TOTAL 8.578 146.150 65% 100% Peso 14.825 

Tabela 5.17 – Otimização pelo critério R$/Ton 
 
 
 

� Critério R$/TEU/Dia 

 
VOLUME 

(TEUS) 

PESO 
TRANSPORTADO 

(TONS) 

OCUPAÇÃO 
MÉDIA 

OCUPAÇÃO 
MÁXIMA Receita total 

(R$ mil) 
% % Tipo 

FRO 2.156 38.796 69% 100% Peso 4.170 
FBM 1.599 29.164 81% 100% Peso 3.360 
FST 2.101 38.045 72% 88% Peso 3.554 
FMC 1.616 25.952 66% 100% Peso 2.662 
FMN 1.021 25.374 41% 78% Volume 675 
TOTAL 8.493 157.331 66% 100% Peso 14.421 

Tabela 5.18 – Otimização pelo critério R$/TEU/Dia 
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� Critério R$/Ton/Dia 

 
VOLUME 

(TEUS) 

PESO 
TRANSPORTADO 

(TONS) 

OCUPAÇÃO 
MÉDIA 

OCUPAÇÃO 
MÁXIMA Receita total 

(R$ mil) 
% % Tipo 

FRO 2.127 34.363 61% 87% Peso 3.964 
FBM 1.634 27.246 75% 100% Volume 3.305 
FST 1.903 31.780 62% 81% Peso 3.141 
FMC 1.480 21.873 48% 99% Peso 2.190 
FMN 897 19.404 31% 60% Volume 630 
TOTAL 8.041 134.666 55% 73% Peso 13.229 

Tabela 5.19 – Otimização pelo critério R$/Ton/Dia 
 
 

� Critério de Toyoda 

 
VOLUME 

(TEUS) 

PESO 
TRANSPORTADO 

(TONS) 

OCUPAÇÃO 
MÉDIA 

OCUPAÇÃO 
MÁXIMA Receita total 

(R$ mil) 
% % Tipo 

FRO 2.256 39.407 68% 100% Peso 4.321 
FBM 1.597 29.780 78% 100% Peso 3.350 
FST 2.281 40.467 74% 98% Peso 3.817 
FMC 1.502 25.039 64% 100% Peso 2.514 
FMN 810 18.864 35% 55% Volume 582 
TOTAL 8.446 153.557 66% 100% Peso 14.584 

Tabela 5.20 – Otimização pelo critério de Toyoda 

 

� Comparativo entre critérios 

 
VOLUME 

(TEUS) 

PESO 
TRANSPORTADO 

(TONS) 

OCUPAÇÃO 
MÉDIA 

OCUPAÇÃO 
MÁXIMA 

Receita 
total 

(R$ mil) 

Diferença 
para 

Benchmark 
% % Tipo 

R$/TEU 8.011 140.818 64% 100% Peso 14.355 -3,2% 
R$/Ton 8.578 146.150 65% 100% Peso 14.825 0,0% 
R$/TEU/Dia 8.493 157.331 66% 100% Peso 14.421 -2,7% 
R$/Ton/DIA 8.041 134.666 55% 73% Peso 13.229 -10,8% 
Toyoda 8.446 153.557 66% 100% Peso 14.584 -1,6% 

Tabela 5.21 – Comparação entre critérios do cenário 3 
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A partir da análise das tabelas acima, pode-se concluir que novamente os 

critérios de utilização da tonelagem (R$/Ton) como parâmetro de relativização de 

resultado apresentam os melhores resultados. Neste cenário, o critério de Toyoda, 

que faz uma ponderação entre as ocupações em volume e em peso das cargas de 

cada um dos clientes, apresentou também uma boa performance, ficando com o 

segundo melhor resultado. Ainda neste caso, a diferença para o benchmark varia de 

-1,6% até -10,8%.  

Podemos observar também que, apesar de em alguns casos a ocupação do 

navio ser semelhante em 66%, conforme resultado demonstrado na tabela 26 nos 

casos de R$/Ton e Toyoda, obtêm-se uma receita maior no primeiro caso.  

Na Figura 5.3, podemos ver estes dois efeitos principais, a ociosidade de 

capacidade dos navios e a ocupação majoritariamente em peso, mesmo atingindo 

este limite em apenas alguns momentos. 

 

Figura 5.3 – Gráficos de ocupação dos navios para o Cenário 3 e critério R$/Ton 

Conforme proposição inicial deste projeto, de desenvolvimento de uma 

metodologia de maximização de resultado através da melhor escolha do mix de 

carga e considerando-se a questão do reposicionamento dos contêineres vazios,  

chega-se a uma solução viável e otimizada para o caso real considerando-se a 

demanda, quantidade de navios e disponibilidade de contêineres. Este resultado 
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prova a eficiência da heurística criada como auxílio no processo de programação de 

cargas futuras. 

Apesar do nível de ocupação do navio abaixo do obtido no cenário 1, onde 

existe um excesso de contêineres, conforme intenção declarada, este fato evidencia 

que, com um investimento adicional em contêineres é possível obter-se uma receita 

maior cuja viabilidade pode ser avaliada em uma análise de retorno do investimento 

tradicional. 

5.3. Definição do espaço alocado ao reposicionamento de vazios nos 

navios 

Para todos os cenários analisados, podemos avaliar a contribuição deste 

diferencial desta metodologia que prevê que os espaços utilizados nos navios para a 

movimentação de contêineres vazios dos portos com estoque disponível para onde 

existe uma demanda a ser atendida seja variável e definida conjuntamente com os 

clientes a serem atendidos. Esta facilidade possibilita uma ocupação do navio ainda 

melhor onde for possível sendo, no mínimo, igual à do caso onde é feita uma 

“reserva fixa” deste espaço conforme modelos mencionados anteriormente na 

análise da bibliografia. 

Na Figura 5.4 podemos verificar o gráfico de ocupação de um navio onde onde 

são mostradas as vantagens da metodologia que não fixa uma reserva de 

capacidade para o reposicionamento de vazios como, por exemplo, em um nível de 

20%.  Ao analisarmos o percentual de ocupação de vazios, verificamos que em 

determinados momentos (pontos 1, 3 e 5), a necessidade de espaço é 

significativamente menor do que o nível definido de 20%, permitindo, assim, que 

este espaço seja ocupado para o transporte de cheios com uma alta ocupação de 

até 90% como no ponto 5. Em outros momentos, (pontos 2 e 4), a necessidade de 

utilização de um espaço para transporte de vazios é maior, chegando a quase 50%, 

com a conseqüente redução no espaço disponível para os cheios. Nota-se também 

que, nos pontos 2 e 4, apesar deste aumento significativo do espaço ocupado para o 

transporte de vazios, ainda existe capacidade no navio, cerca de 10 a 20%, 
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significando que o impacto deste procedimento é nulo em termos de perda de 

receita.  

 Figura 5.4 – Primeiro exemplo de variação do espaço para alocação de contêineres vazios 

 

Já na Figura 5.5, podemos verificar que somente em um pequeno momento é 

necessária uma utilização de espaço para reposicionamento de vazios praticamente 

igual ao que seria utilizado caso fosse feito uma reserva de capacidade. 

Evidentemente que a movimentação de vazios também depende dos estoques 

iniciais em cada porto, mas, neste caso, há quase um equilíbrio entre a oferta de 

contêineres nos portos. 

Assim, verificamos que a utilização de uma reserva fixa de capacidade para 

movimentação de vazios pode reduzir significativamente a capacidade disponível 

para o transporte.  
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Figura 5.5 – Segundo exemplo de variação do espaço para alocação de contêineres vazios 

5.4. Análise dos clientes não selecionados 

A partir dos resultados obtidos nos cenários apresentados no item anterior, 

podemos aprofundar a análise avaliando aqueles clientes que não foram 

selecionados e os motivos que os levaram a serem preteridos em relação à outros. 

O objetivo desta análise é o de validar a consistência dos resultados obtidos e 

avaliar uma possível melhoria na metodologia que possa ser implementada a partir 

destes resultados.  

Para detalhamento desta análise, serão utilizados os dados obtidos com o 

critério de rentabilidade R$/Ton e considerando-se o cenário 3, onde a quantidade 

de contêineres é a alocada atualmente na frota da empresa. Este cenário foi 

utilizado exatamente por permitir uma avaliação mais precisa sobre o funcionamento 

do modelo com uma quantidade significativa de clientes negados, de modo a se 

analisar uma base de dados consistente e avaliar qual a real restrição do sistema: a 

quantidade de contêineres disponíveis ou a capacidade dos navios em volume ou 

em peso. 
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Como produto do programa desenvolvido em EXCEL, disponibiliza-se uma 

tabela com todos os clientes não aceitos na programação com o motivo pelo qual o 

cliente não foi aceito, seguindo a própria seqüencia de priorização gerada segundo o 

critério de rentabilidade relativa definida.  

Os critérios de exclusão são basicamente três: 

� Carga peso: o aceite do cliente ultrapassa a capacidade em peso de um dos 

navios 

� Carga TEUS: o aceite do cliente ultrapassa a capacidade em volume de um 

dos navios 

� Stock-out TEUS: o aceite do cliente não é viável em função de não haver 

possibilidade de movimentação de contêineres vazios para atender o cliente 

na data definida.  

Em todos os casos, é fornecido também o número de TEUS do cliente na 

última coluna da tabela e o navio/viagem à qual está alocado. 

A tabela 6 apresenta as cargas não aceitas segundo o cenário avaliado neste 

item. A coluna “Seqüencia” é um número que identifica a carga que não foi aceita 

pelo motivo apresentado na coluna “Restrição atingida”. A coluna “Variação da 

restrição” mostra a quantidade em esta carga ultrapassou a restrição. No caso de a 

restrição atingida ter sido Carga Peso, a variação da restrição mostra em quanto 

esta carga ultrapassa a capacidade em peso do navio. Já no caso da restrição 

atingida ser stock-out TEUS, mostra a quantidade de TEUS que faltou para o aceite 

da carga. 
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Seqüencia Navio-Viagem Restrição atingida Variação da restrição 
3208 FMC-106N Carga Peso 6 
3263 FMC-106N Carga Peso 6 
3349 FBM-096N Carga Peso 5 
3361 FBM-096N Carga Peso 5 
3362 FST-097S Stock-Out Teus:  -60 
3363 FBM-096N Carga Peso 5 
3484 FMC-106N Stock-Out Teus:  -16 
3517 FMC-106S Carga Peso 6 
3523 FMC-106S Carga Peso 6 
3525 FBM-096S Carga Peso 5 
3526 FBM-095S Carga Peso 5 
3528 FMC-106S Carga Peso 6 
3529 FRO-087S Carga Peso 4 
3530 FBM-096S Carga Peso 5 
3531 FBM-095S Carga Peso 5 
3541 FMC-106S Carga Peso 6 
3548 FRO-087S Carga Peso 4 
3557 FRO-087N Stock-Out Teus:  -6 
3562 FMN-124N Stock-Out Teus:  -16 
3563 FMN-124N Stock-Out Teus:  -16 
3565 FMN-124S Stock-Out Teus:  -8 
3566 FMN-123S Stock-Out Teus:  -16 
3567 FMN-123S Stock-Out Teus:  -6 
3568 FMN-125N Stock-Out Teus:  -8 
3569 FMN-125N Stock-Out Teus:  -8 
3572 FRO-087N Stock-Out Teus:  -26 
3573 FRO-087N Stock-Out Teus:  -5 
3575 FBM-095S Carga Peso 5 
3576 FMN-124N Stock-Out Teus:  -11 
3577 FMN-125N Stock-Out Teus:  -11 
3578 FBM-096N Carga Peso 5 
3579 FMN-124N Stock-Out Teus:  -4 
3580 FMN-124N Stock-Out Teus:  -21 
3582 FMN-125N Stock-Out Teus:  -5 
3583 FMN-124N Stock-Out Teus:  -1 
3587 FMN-124N Stock-Out Teus:  -19 
3588 FMN-124N Stock-Out Teus:  -9 
3589 FMN-124N Stock-Out Teus:  -11 
3590 FMN-124S Stock-Out Teus:  -19 
3591 FMN-123S Stock-Out Teus:  -66 
3592 FMN-123S Stock-Out Teus:  -19 
3593 FMN-125N Stock-Out Teus:  -15 
3595 FMN-125N Stock-Out Teus:  -31 
3596 FMN-125S Stock-Out Teus:  -5 
3597 FMN-124N Stock-Out Teus:  -42 
3598 FMN-123N Stock-Out Teus:  -47 
3599 FMN-125N Stock-Out Teus:  -10 
246 FBM-096S Carga Peso 5 
3600 FST-097S Stock-Out Teus:  -2 
273 FMN-124N Stock-Out Teus:  -4 

Tabela 5.22 – Cargas não aceitas na otimização e motivos para o cenário 3 e critério R$/ton 
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Na figura 5.5, podemos verificar que o maior motivo de recusa em número de 

clientes foi a falta de contêineres disponíveis para atendimento no prazo desejado, 

mesmo considerando-se a movimentação de vazios do modelo. 

 

 

 

 

 

Figura 5.6 – Percentual de recusa de clientes por motivo 

Analisando-se sob a perspectiva de número de TEUS recusados, percebemos pelo 

gráfico abaixo que a falta de contêineres é ainda mais significativa. 

 

 

 

 

 

Figura 5.7 – Percentual de recusa de clientes em TEUS por motivo 
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O fato de o principal motivo para recusa ser a falta de contêineres não é uma 

surpresa do ponto de vista do negócio, uma vez que esta ferramenta otimiza a 

utilização dos ativos, incluindo os contêineres. Isso quer dizer que podemos tomar a 

decisão de sobredimensionar o estoque de contêineres da mesma maneira que uma 

fábrica pode decidir ter um estoque elevado de modo a atender toda a demanda de 

seus clientes em todos os momentos que ele necessitar do produto. Esta decisão 

tem um ponto ótimo que pode ser dimensionado a partir da análise de retorno em 

diversos cenários de quantidade de contêineres disponíveis e, principalmente, mix 

de carga considerando-se volumes, origens e destinos. 

Assim, sendo a frota de contêineres fixa, o outro motivo de recusa a ser 

analisado é o caso onde o descarte do cliente é feito em função da restrição de peso 

ou volume do navio.  

Na figura abaixo, podemos perceber que existe uma série de momentos onde 

há um vale de capacidade nos navios que pode potencialmente ser utilizado para a 

movimentação de vazios, antecipando necessidades futuras de disponibilidade nos 

terminais. 

 

Figura 5.8 – Gráficos de ocupação dos navios para o Cenário 3 e indicador R$/Ton 

Como a premissa utilizada foi a utilizar uma única data de embarque da carga 

do cliente no porto de origem, não existe a possibilidade de se antecipar a carga de 

modo a utilizar estes momentos de capacidade ociosa dos navios. Porém, pode-se 

analisar o caso onde haja uma movimentação de vazios, de tal modo que, em 
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momentos onde não haja capacidade nos navios, sejam retirados contêineres 

vazios, de modo a abrir espaço para o embarque de contêineres cheios, o que nos 

leva a implementar ainda um algoritmo de melhoria no processo, que atuará apenas 

na otimização da movimentação dos vazios. 

5.5. Heurística de melhoria 

A heurística proposta tem um funcionamento simples que pode ser avaliado 

conforme o fluxograma na Figura 5.8. 

A aplicação da heurística foi executada em dois casos com resultados 

similares, utilizando-se o critério de rentabilidade R$/Ton nos cenários 1 

(sobredimensionamento de contêineres) e 3 (frota de contêineres atual) conforme 

abaixo: 

� Cenário 1: não foi possível a alocação de nenhum cliente adicional dos 

dezenove clientes que não foram aceitos em função de limitação de 

peso do navio no momento em que a carga do cliente estava 

programada. Neste caso, como há excesso de contêineres, nenhum 

cliente foi excluído pela sua falta, conforme esperado. 

� Cenário 3: dos vinte clientes recusados, apenas um cliente foi realocado 

conforme proposta do algoritmo, gerando uma receita adicional relativa 

ao transporte de 6 TEUS de R$ 12 mil. 

 



85 
 

 

Figura 5.9 – Fluxograma do algoritmo de melhoria da movimentação de vazios 
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A razão principal da baixa realocação de clientes é o fato de que, para todos os 

clientes que passaram pelo procedimento, na maioria dos casos, não havia 

transporte de contêineres vazios naquela viagem que pudesse ser realocada para 

outra. Em outros casos, a quantidade de contêineres vazios era insuficiente para, ao 

ser redirecionada, comportar o cliente com sua carga conteinerizada. Deve-se 

lembrar também que um contêiner vazio pesa cerca de menos que 10% da média 

dos contêineres cheios, ou seja, para comportar apenas um cliente, a quantidade de 

contêineres vazios a ser retirada é muito alta, tornando esta troca de difícil 

execução. 

Sendo assim, conclui-se que o algoritmo deve ser utilizado, uma vez que está 

conceitualmente certo e é de simples e rápida execução. Talvez uma combinação 

em um outro mês de programação com clientes e cargas diferentes da utilizada 

possa trazer resultados mais significativos em termos de otimização. 
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6. CONCLUSÕES 

Neste capítulo são destacadas as principais conclusões a respeito da 

aplicabilidade e dos resultados obtidos pelo modelo desenvolvido para a resolução 

do problema de otimização da alocação de carga de navios de contêineres. Além 

disso, são sugeridos alguns desenvolvimentos adicionais que podem ser executados 

como continuidade a este trabalho.  

6.1. Sumário do trabalho 

Vimos através deste trabalho que o desafio enfrentado pelas empresas de 

transporte de contêineres tem aumentado em função de uma competição cada vez 

maior tanto no mercado de transporte marítimo como no terrestre. Com isso, o nível 

de eficiência operacional deve ser cada vez maior desde o nível de planejamento até 

a execução efetiva do serviço. 

Este trabalho teve o objetivo principal de desenvolver uma ferramenta que 

apoiasse o processo decisório no nível tático, dadas as características do negócio. 

Os produtos finais desta ferramenta são: 

� Dado um conjunto de clientes e cargas potenciais de modo que a oferta 

seja maior que a capacidade disponível, selecionar o melhor conjunto de 

clientes de forma a maximizar a rentabilidade do negócio, respeitando-

se as restrições de capacidade dos navios e de disponibilidade de 

contêineres. 
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� Simultaneamente à seleção dos clientes, prover a programação de 

movimentação de contêineres vazios de modo a atender o conjunto de 

clientes aceitos de maneira integrada, ou seja, a movimentação destes 

deveria ser considerada na utilização dos navios e na variação de 

estoque nos pontos de embarque, uma vez que não existe a 

possibilidade de movimentação através de outro meio que não os 

próprios navios. 

Ao analisarmos a disponibilidade de trabalhos anteriores relacionados a este 

tema, verificamos que, além do material relativamente escasso sobre o tema, o 

material encontrado não se adequava ao problema analisado. Assim, o tratamento 

para o problema utilizando variáveis inteiras, múltiplos navios, múltiplas rotas, 

utilização do próprio navio para a movimentação de vazios com alocação de espaço 

variável e não fixo, exigiu uma nova abordagem que proporcionasse um resultado 

confiável, com tempo de execução razoável e que fornecesse uma resposta que 

otimizasse a lucratividade do negócio. 

Partindo deste cenário, desenvolveu-se uma metodologia que, a partir de 

critérios de cálculo de rentabilidade relativa onde os clientes eram ordenados, do 

maior para o menor indicador, fosse sendo montada a programação de carga dos 

navios. 

Para uma melhor comparação e obtenção de resultados, foram propostos cinco 

indicadores diferentes conforme abaixo: 

• Receita/Peso 

• Receita/Peso/Dia 

• Receita/TEU 

• Receita/TEU/Dia 

• Critério de Toyoda 

Então, a partir desta ordenação efetuada, inicia-se um a um, o preenchimento 

dos navios e, para cada cliente selecionado, há a checagem das restrições do 
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sistema. Primeiramente, checa-se o respeito à capacidade dos navios, em volume e 

em peso que, caso não atendido, rejeita-se o cliente atual e o próximo é 

selecionado. Segue-se, então, a análise de disponibilidade de estoque de 

contêineres no porto de origem na data prevista de embarque que, se não 

disponível, dispara o procedimento de busca de contêineres em outros portos e sua 

respectiva alocação em uma das viagens do navio de modo a atender a carga na 

data prevista. A rotina é executada até o momento em que uma solução de 

movimentação de contêineres vazios é encontrada ou, caso a disponibilidade de 

contêineres não atenda aos critérios de prazo e capacidade dos navios, o cliente é 

descartado. 

As análises foram conduzidas utilizando-se três cenários diferentes com os 

diferentes objetivos, conforme abaixo: 

• Cenário 1 – frota superdimensionada de contêineres: analisa 

principalmente a efetividade dos critérios de rentabilidade, retirando uma 

das principais restrições que é a quantidade de contêineres disponível 

nos portos. 

• Cenário 2 – frota subdimensionada de contêineres: valida o 

desempenho da metodologia desenvolvida em um cenário onde há a 

máxima movimentação possível de contêineres vazios e as novas 

cargas somente serão atendidas com os contêineres disponíveis já 

embarcados nos navios (cenário base). 

• Cenário 3 – frota atual de contêineres: simula uma condição real de 

utilização da ferramenta no processo de programação, considerando-se 

a frota atual disponível para o transporte de carga. 

Para cada um dos cenários foram rodados os cinco critérios de rentabilidade, 

totalizando um total de quinze simulações.  

Ainda como desenvolvimento adicional da metodologia, foi elaborado um 

algoritmo de melhoria que tem por princípio, nos momentos onde há uma ocupação 

máxima dos navios, realocar os contêineres vazios embarcados nestes em outras 

viagens, antecipando a movimentação prevista. Os resultados pouco relevantes, 
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obtidos principalmente em função de uma combinação de cargas onde todos as 

clientes analisados para reintrodução na programação de carga estavam em uma 

janela dos navios que não possuía contêineres vazios carregados (ou em 

quantidade insuficiente para possibilitar a troca). 

6.2. Conclusões 

A partir da análise dos resultados obtidos, pode-se concluir que a metodologia 

proposta atingiu seus principais objetivos para a obtenção de uma solução do 

problema de maximização do resultado do negócio de transporte de carga 

contêinerizada via modal marítimo. Abaixo seguem as principais contribuições do 

trabalho desenvolvido: 

� Maximização da receita: a metodologia desenvolvida, apesar de se 

caracterizar por ser uma heurística, proporciona um resultado bastante 

adequado do ponto de vista de maximização da receita, através da 

utilização de vários métodos de cálculo da rentabilidade da carga 

transportada onde, ao final, escolhe-se aquele com o melhor resultado 

final. 

� Movimentação dos contêineres vazios: o método desenvolvido 

permite, ao mesmo tempo em que maximiza o resultado, validar a 

disponibilidade de contêineres vazios nos portos de embarque e, caso 

necessário, constrói a logística de movimentação de vazios a partir dos 

pontos onde há estoque passível de reposicionamento. Deve-se 

ressaltar que esta movimentação utiliza os próprios navios, ou seja, 

estes contêineres devem também ser considerados na ocupação em 

volume e em peso. 

� Desenvolvimento de ferramenta de programação: a metodologia 

desenvolvida também possui a vantagem de unificar em uma única 

ferramenta as atividades desenvolvidas por pessoas e em tempos 

diferentes. Assim, o modelo fornece como produto final tanto o conjunto 

de clientes como toda a programação de movimentação de contêineres 

vazios de modo a atender a solução proposta. 
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6.3. Sugestões para continuidade do projeto 

As principais sugestões propostas para a melhoria da metodologia 

desenvolvida estão relacionadas às simplificações introduzidas conforme descrito no 

item 4.6. Como primeiro objetivo do trabalho era o de concluir uma metodologia 

eficaz para um problema de alta complexidade para resolução, algumas 

simplificações foram adotadas.  

Abaixo seguem novamente as características que tornam o problema 

complexo, do ponto de vista da solução, mencionadas: 

• Múltiplas rotas: definição de múltiplas rotas com configurações de escala em 

portos diferentes. 

• Frota heterogênea: navios com diferentes capacidades em volume e em 

peso, alocados às rotas dedicadas ao serviço. 

• Espaço alocado ao reposicionamento de vazios variável nos navios: o 

modelo matemático define o espaço necessário a ser utilizado para o 

reposicionamento dos contêineres vazios, otimizando ao máximo a carga 

nos navios ao invés de somente definir um espaço fixo a este movimento, 

gerando uma restrição ao sistema. 

• Utilização de variáveis inteiras: como o algoritmo seleciona os clientes a 

serem aceitos de acordo com critérios de rentabilidade e esta seleção é do 

tipo sim ou não (não se aceita cargas parciais), a variável que define a 

seleção do cliente deve ser inteira e binária, elevando a complexidade de 

resolução do problema. 

• Programação da movimentação de vazios conjuntamente com a seleção 

de clientes: o algoritmo permite gerar uma solução que contempla tanto a 

seleção dos clientes aceitos com também fornece a programação de 

movimentação/reposicionamento dos vazios, com vantagens claras em 



92 
 

relação ao modelo atual onde diferentes pessoas fazem a seleção dos 

clientes e a programação de reposicionamento dos vazios. 

 

Com o sucesso no desenvolvimento deste procedimento, é natural e desejável 

que haja um desenvolvimento mais específico que aprofunde a aderência do modelo 

às necessidades reais dos programadores e planejadores de transporte. Como 

sugestões para a continuidade deste trabalho, seguem os principais pontos 

passíveis de melhoria: 

• Detalhamento do tipo de contêiner utilizado: como a principal razão para 

se utilizar somente a unidade TEUS na resolução do problema foi a de focar a 

discussão principalmente na metodologia desenvolvida, o passo lógico seria a 

ampliação do escopo para contemplar os diversos tipos de contêineres 

utilizados na operação (20 pés, 40 pés, reefer etc.). Prevê-se que, em função 

da característica construtiva da metodologia, bastante flexível, a questão 

prática para a implementação desta melhoria refere-se somente à 

complexidade computacional de definir estoques separados para cada um 

destes tipos de contêineres, uma vez que restrições mais básicas como 

capacidade em volume e em peso do navio não sofreriam alterações 

significativas. 

• Flexibilização da frota de contêineres: em função da indisponibilidade de 

contêineres no mercado mundial, o modelo não possui a facilidade de simular 

casos onde, em função de uma falta de contêineres para atendimento e 

impossibilidade de reposicionamento, avaliar se um aluguel temporário seria 

vantajoso para a maximização da rentabilidade. Para uma evolução do 

modelo que contemple uma situação diferente em relação à atual, onde 

existiria uma fonte alternativa de fornecimento de contêineres, seria 

plenamente justificável o desenvolvimento desta funcionalidade adicional. 

• Utilização da margem como parâmetro de maximização: em função das 

simplificações para a utilização da receita como parâmetro de maximização 

conforme explicado anteriormente, a principal contribuição da melhoria do 

modelo contemplando estes custos, além da maior precisão da ferramenta, é 
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o planejamento das despesas a serem incorridas nos portos (estadia de 

contêineres e handling de cheios e vazios, movimentação interna etc.), 

funcionando como uma ferramenta efetiva de planejamento orçamentário 

dentro do período analisado. 

• Definição de período de indisponibilidade do contêiner após chegada da 

carga no porto de destino: mais uma vez, simplificou-se esta característica 

operacional em função da necessidade de análise mais cuidadosa exigida 

pela metodologia desenvolvida. Assim, os tempos de indisponibilidade do 

contêiner foram desconsiderados e seus efeitos podem ser divididos em dois 

casos: 

o Tempo de envio para reparos: é o tempo que, parte dos contêineres 

que chegam do cliente, são enviados para reparo. Neste caso, a 

solução é simples e basta apenas definir-se em parâmetro configurável 

(por porto, por exemplo) do tempo médio de indisponibilidade do 

contêiner por motivo de reparo. 

o Tempos de envio do contêiner cheio e vazio do porto para o cliente via 

modal rodoviário. Neste caso, este tempo pode influir na priorização 

utilização para definição dos clientes mais rentáveis dependendo do 

critério utilizado. Assim, para os critérios onde se divide a receita pelo 

número de dias, ao contemplarmos também os dias em trânsito 

rodoviário, um cliente mais distante do porto que, conseqüentemente, 

permanece mais tempo com o contêiner, terá uma rentabilidade 

reduzida em relação ao critério utilizado no modelo. Também os níveis 

de estoques de vazios serão afetados, porém, sem mudanças no 

modelo de validação desta restrição já contemplado na solução 

desenvolvida. 

• Intervalo de datas para atendimento aos clientes: como a premissa 

utilizada foi a de atendimento somente em uma data fixa para a qual está 

agendado o cliente, certamente uma flexibilização para um intervalo de 

atendimento traria uma melhoria nos resultados obtidos, uma vez que a 

melhor data de embarque, em alguns casos, poderia ser adiantada ou 
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postergada, buscando-se uma melhor ocupação dos navios. Em termos de 

alterações a serem desenvolvidas na metodologia e na programação, estes 

impactos ainda não pode ser quantificado. Na prática, porém, poucos clientes 

seriam beneficiados por esta facilidade, uma vez que uma grande maioria 

possui embarques constantes, semanais, por exemplo, o que proporcionaria 

um intervalo pequeno para esta janela de embarque. 
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Anexo A – Código-fonte do modelo 

Sub ProcVP(PV As String) 
Dim i As Integer, NLinProc2 As Integer, StepW As Integer, ColRef As Integer 
Dim PriLin As Integer, CtVazios As Double, EstouroCap As Double 
 
DoEvents 
PC.TBMsg.Value = "Otimizando " & PV & "..." 
DoEvents 
 
Restricoes.Cells.ClearContents 
Restricoes.Cells(1, 1).Value = "Otimizção" 
Restricoes.Cells(1, 2).Value = "Step" 
Restricoes.Cells(1, 3).Value = "Início" 
Restricoes.Cells(1, 4).Value = "Fim" 
Restricoes.Cells(1, 5).Value = "Duração" 
Restricoes.Cells(2, 1).Value = PV 
Restricoes.Cells(2, 2).Value = PC.TBSteps.Value 
Restricoes.Cells(2, 3).Value = Now() 
Restricoes.Cells(3, 1).Value = "Linha" 
Restricoes.Cells(3, 2).Value = "Seq" 
Restricoes.Cells(3, 3).Value = "Navio-Viagem" 
Restricoes.Cells(3, 4).Value = "Restrição" 
LRestri = 4 
 
NLinProc2 = WorksheetFunction.CountA(Worksheets("PROG 2").Range("G6:G65000")) + 5 
 
Select Case PV 
    Case Is = "Teu" 
        ColRef = 48 
    Case Is = "Peso" 
        ColRef = 49 
    Case Is = "TeuDia" 
        ColRef = 50 
    Case Is = "PesoDia" 
        ColRef = 51 
    Case Is = "Toyoda" 
        Worksheets("PROG 2").Range("BE6: BE" & NLinProc2).Value = 0 
        ColRef = 52 
End Select 
 
Worksheets("PROG 2").Range("C6: C" & NLinProc2).ClearContents 
 
Worksheets("PROG 2").Range("A5:BN" & NLinProc2).Sort Key1:=Worksheets("PROG 
2").Range(Cells(6, ColRef).Address), Order1:=xlDescending, Header:=xlYes, _ 
        OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom 
 
PriLin = NLinProc2 - WorksheetFunction.Count(Worksheets("PROG 2").Range(Cells(6, 
ColRef).Address & ":" & Cells(65000, ColRef).Address)) + 1 
 
For i = PriLin To NLinProc2 
         
        StepW = i + PC.TBSteps - 1  'seta o Step informado 
        If StepW > NLinProc2 Then 
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            StepW = NLinProc2 
        End If 
        Worksheets("PROG 2").Range(Cells(i, 3).Address & ":" & Cells(StepW, 
3).Address).Value = 1 
         
        DoEvents 
        PC.TBMsg.Value = "Linha: " & i & "; Seq.: " & Worksheets("PROG 2").Cells(i, 7).Value 
        DoEvents 
     
        If Worksheets("Consolida").Range("BW50").Value > 0 Then 
            If PC.TBSteps.Value > 1 Then 
                Worksheets("PROG 2").Range(Cells(i + 1, 3).Address & ":" & Cells(StepW, 
3).Address).ClearContents 
            End If 
            ProcCli i, StepW, ColRef 
        Else 
            If Worksheets("Principal").Range("EK1546").Value < 0 Then  'MÍNIMO na coluna de 
Vazios 
                If PC.TBSteps.Value > 1 Then 
                    Worksheets("PROG 2").Range(Cells(i + 1, 3).Address & ":" & Cells(StepW, 
3).Address).ClearContents 
                End If 
                ChecaVazios i, StepW  'vai checar vazios 
            End If 
        End If 
         
        If PV = "Toyoda" Then 
            Worksheets("PROG 2").Cells(PriLin, 57).Value = 1 
            If PriLin + 1 > NLinProc2 Then 
                Exit For 
            Else 
                Worksheets("PROG 2").Range("A" & PriLin + 1 & ":BN" & NLinProc2).Sort _ 
                    Key1:=Worksheets("PROG 2").Range(Cells(6, 58).Address), 
Order1:=xlDescending, _ 
                    Header:=xlNo, OrderCustom:=1, MatchCase:=False, 
Orientation:=xlTopToBottom 
                i = PriLin 
                PriLin = PriLin + 1 
            End If 
        Else 
            i = StepW 
        End If 
Next i 
Restricoes.Cells(2, 4).Value = Now() 
Restricoes.Cells(2, 5).Formula = "=$D$2-$C$2" 
PC.TBMsg.Value = "Otimização " & PV & " Concluída." 
 
End Sub 
Sub ProcCli(LinIni As Integer, StepW As Integer, ColRef As Integer) 
Dim i As Integer, c As Range, cRow As Integer 
 
For i = LinIni To StepW 
         
        If i > LinIni Then 
            Worksheets("PROG 2").Cells(i, 3).Value = 1 
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        End If 
         
        DoEvents 
        PC.TBMsg.Value = "Linha: " & i & "; Seq.: " & Worksheets("PROG 2").Cells(i, 7).Value 
        DoEvents 
         
        Set c = Worksheets("Consolida").Range("B:B").Find(What:="Restrição", 
LookAt:=xlWhole, LookIn:=xlValues, SearchOrder:=xlByColumns) 
 
        If c Is Nothing Then 
            If Worksheets("Principal").Range("EK1546").Value < 0 Then  'MÍNIMO na coluna de 
Vazios 
                ChecaVazios i, i  'vai checar vazios 
            End If 
        Else 
            Restricoes.Cells(LRestri, 1).Value = i 
            Restricoes.Cells(LRestri, 2).Value = Worksheets("PROG 2").Cells(i, 7).Value 
            Restricoes.Cells(LRestri, 3).Value = Worksheets("PROG 2").Cells(i, 6).Value 
            Restricoes.Cells(LRestri, 4).Value = Worksheets("Consolida").Cells(c.Row, 3).Value 
            Restricoes.Cells(LRestri, 5).Value = Worksheets("Consolida").Cells(c.Row, 75).Value 
            LRestri = LRestri + 1 
            Worksheets("PROG 2").Cells(i, 3).Value = "" 
        End If 
Next i 
 
End Sub 
Sub ChecaVazios(LinIni As Integer, StepW As Integer) 
Dim i As Integer, DataEmbq As Date, Navio As String, PortoEmbq As String, PortoDesembq 
As String 
Dim Teus As Integer, c As Range, LinPorto As Integer, TeusW As Integer, LinViagens As 
Integer, n As Integer, ccolumn As Integer 
Dim PortoAnt As String, CelPortoAnt As Variant, TeusAnt As Integer, j As Integer, AnelPorto 
As Integer 
Dim Migalha() As Variant, ParMigalha As Variant, DataEmbqAnt As Date, DataEmbqAntW 
As Date 
Dim CelViagemAnt As String, d As Range, LinPortoAnt As Integer 
 
AnelPorto = 0 
ReDim Migalha(0) 
 
For i = LinIni To StepW 
 
    If i > LinIni Then 
        Worksheets("PROG 2").Cells(i, 3).Value = 1 
    End If 
     
    DoEvents 
    PortoEmbq = "INICIO" 
 
    Do While Worksheets("Principal").Range("EK1546").Value < 0 And Worksheets("PROG 
2").Cells(i, 3).Value = 1 'Enquanto Estoque Negativo 
 
        Set c = Worksheets("Principal").Range("1545:1545").Find(What:="-", LookAt:=xlPart, 
LookIn:=xlValues, SearchOrder:=xlByRows) 
        PortoEmbq = Worksheets("Principal").Cells(1919, c.Column).Value 
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        LinPorto = Switch(PortoEmbq = "BUE", 1547, PortoEmbq = "RIG", 1588, PortoEmbq = 
"SFS", 1629, _ 
                          PortoEmbq = "SSZ", 1670, PortoEmbq = "SUA", 1721, PortoEmbq = "FOR", 
1762, _ 
                          PortoEmbq = "MCZ", 1803, PortoEmbq = "SSA", 1844, PortoEmbq = "VIX", 
1895, PortoEmbq = "RIO", 1906) 
         
        Do While Worksheets("Principal").Cells(LinPorto, 141).Value < 0 And 
Worksheets("PROG 2").Cells(i, 3).Value = 1 'MÍNIMO na linha de Vazios 
             
            Set c = Worksheets("Principal").Range(LinPorto & ":" & LinPorto).Find(What:="-", 
LookAt:=xlPart, LookIn:=xlValues, SearchOrder:=xlByRows) 
            Teus = Worksheets("Principal").Cells(c.Row, c.Column).Value 
            DataEmbq = Worksheets("Principal").Cells(1546, c.Column).Value 
            ccolumn = c.Column 
             
            n = 0 
            Navio = "" 
            Do While Navio = "" 
                If ccolumn - n > 8 Then 
                    If Worksheets("Principal").Cells(2, ccolumn - n).Value = PortoEmbq Then 
                        Navio = "FRO" 
                        End If 
                    If Worksheets("Principal").Cells(3, ccolumn - n).Value = PortoEmbq Then 
                        Navio = "FBM" 
                        End If 
                    If Worksheets("Principal").Cells(4, ccolumn - n).Value = PortoEmbq Then 
                        Navio = "FST" 
                        End If 
                    If Worksheets("Principal").Cells(5, ccolumn - n).Value = PortoEmbq Then 
                        Navio = "FMC" 
                        End If 
                    If Worksheets("Principal").Cells(6, ccolumn - n).Value = PortoEmbq Then 
                        Navio = "FMN" 
                        End If 
                    n = n + 1 
                Else 
                Navio = "FIM" 
                PortoEmbq = "FIM" 
                Set c = Worksheets("Principal").Range(Cells(2, 8).Address & ":" & Cells(6, 
8).Address).Find(What:=PortoEmbq, LookAt:=xlWhole, LookIn:=xlValues, 
SearchOrder:=xlByColumns) 
                PortoAnt = "FIM" 
                End If 
             
            Loop 
            If Navio <> "FIM" Then 
                Set c = Worksheets("Principal").Range(Cells(2, ccolumn - n + 1).Address & ":" & 
Cells(6, ccolumn - n + 1).Address).Find(What:=PortoEmbq, LookAt:=xlWhole, 
LookIn:=xlValues, SearchOrder:=xlByColumns) 
                If c.Row = 2 Then 
                Navio = "FRO" 
                ElseIf c.Row = 3 Then 
                Navio = "FBM" 
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                ElseIf c.Row = 4 Then 
                Navio = "FST" 
                ElseIf c.Row = 5 Then 
                Navio = "FMC" 
                ElseIf c.Row = 6 Then 
                Navio = "FMN" 
                End If 
            End If 
            'Navio = Worksheets("Principal").Cells(c.Row, 1).Value 
            Do While Teus < 0 
                DoEvents 
                 
                CelPortoAnt = 0 
                On Error Resume Next 
                CelPortoAnt = Worksheets("Principal").Range(Cells(c.Row, 8).Address & ":" & 
Cells(c.Row, c.Column - 1).Address).SpecialCells(xlCellTypeConstants).Address 
                On Error GoTo 0 
                 
                If CelPortoAnt <> 0 Then 
                    CelPortoAnt = Right(CelPortoAnt, 5) 
                    If Left(CelPortoAnt, 1) = "," Then 
                        CelPortoAnt = Right(CelPortoAnt, 4) 
                    End If 
                    PortoAnt = Worksheets("Principal").Range(CelPortoAnt).Value 
                Else 
                    PortoAnt = "FIM" 
                End If 
                 
                If c.Column = 8 Or PortoAnt = "FIM" Or AnelPorto > 1 Or _ 
                  Worksheets("Consolida").Range("BW50").Value > 0 Then  'NÃO tem Porto 
anterior ou é o Anel SFS-SFS ou SSZ-SSZ 
                    Restricoes.Cells(LRestri, 1).Value = i 
                    Restricoes.Cells(LRestri, 2).Value = Worksheets("PROG 2").Cells(i, 7).Value 
                    Restricoes.Cells(LRestri, 3).Value = Worksheets("PROG 2").Cells(i, 6).Value 
                    Restricoes.Cells(LRestri, 4).Value = "Stock-Out Teus: " 
                    Restricoes.Cells(LRestri, 5).Value = Teus 
                    LRestri = LRestri + 1 
                    Worksheets("PROG 2").Cells(i, 3).ClearContents 
                    For j = UBound(Migalha) To 1 Step -1  'Limpa rastro Migalha 
                        ParMigalha = Split(Migalha(j), "@") 
                        Worksheets("Principal").Cells(ParMigalha(0), 2).Value = 
Worksheets("Principal").Cells(ParMigalha(0), 2).Value - ParMigalha(1) 
                        If Worksheets("Principal").Cells(ParMigalha(0), 2).Value = 0 Then 
                            Worksheets("Principal").Cells(ParMigalha(0), 1).ClearContents 
                        End If 
                    Next j 
                    ReDim Migalha(0) 
                    Teus = 0 
                Else 
                    If PortoAnt = PortoEmbq Then 
                        If Navio = "FMN" Then 
                            AnelPorto = 2 
                        Else 
                            AnelPorto = AnelPorto + 1 
                        End If 
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                    Else 
                        AnelPorto = 0 
                        LinPortoAnt = Switch(PortoAnt = "BUE", 1547, PortoAnt = "RIG", 1588, 
PortoAnt = "SFS", 1629, _ 
                                PortoAnt = "SSZ", 1670, PortoAnt = "SUA", 1721, PortoAnt = "FOR", 
1762, _ 
                                PortoAnt = "MCZ", 1803, PortoAnt = "SSA", 1844, PortoAnt = "VIX", 
1895, PortoAnt = "RIO", 1906) 
                        TeusAnt = Worksheets("Principal").Range(Left(CelPortoAnt, 
Len(CelPortoAnt) - 1) & LinPortoAnt).Value 
                        DataEmbqAnt = Worksheets("Principal").Range(Left(CelPortoAnt, 
Len(CelPortoAnt) - 1) & 1546).Value 
                        DataEmbqAntW = DateAdd("d", -1, DataEmbqAnt) 
                        If TeusAnt > 0 Then 
                            TeusW = Teus + TeusAnt 
                            If TeusW < 0 Then 
                                TeusW = TeusAnt 
                            Else 
                                TeusW = Teus * -1 
                            End If 
                            CelViagemAnt = Switch(Navio = "FRO", "$D$180:$D$347", _ 
                                                  Navio = "FBM", "$D$521:$D$688", _ 
                                                  Navio = "FST", "$D$862:$D$1029", _ 
                                                  Navio = "FMC", "$D$1203:$D$1370", _ 
                                                  Navio = "FMN", "$D$1460:$D$1543") 
                 
                            Dim dRowW As Integer 
                            Set d = Worksheets("Principal").Range(CelViagemAnt).Find(What:="-" & 
PortoAnt & "-" & PortoEmbq, LookAt:=xlPart, LookIn:=xlValues, SearchOrder:=xlByColumns) 
                            dRowW = d.Row 
                            Do While Worksheets("Principal").Cells(d.Row, 7).Value <> 
DataEmbqAntW 
                                Set d = Worksheets("Principal").Range(CelViagemAnt).FindNext(d) 
                                If d.Row <= dRowW Then 
                                    If Navio = "FST" And PortoAnt = "SSZ" And PortoEmbq = "SFS" Then 
                                        AnelPorto = 2 
                                        Exit Do 
                                    Else 
                                        MsgBox ("Não está encontrando viagem Navio: " & Navio & ", O-D: 
" & PortoAnt & "-" & PortoEmbq & " na data: " & DataEmbqAntW) 
                                    End If 
                                End If 
                                dRowW = d.Row 
                            Loop 
                            If AnelPorto < 2 Then 
                               Worksheets("Principal").Cells(d.Row, 1).Value = 1 
                               Worksheets("Principal").Cells(d.Row, 2).Value = 
Worksheets("Principal").Cells(d.Row, 2).Value + TeusW 
                               ReDim Preserve Migalha(UBound(Migalha) + 1) 
                               Migalha(UBound(Migalha)) = d.Row & "@" & TeusW 
                               Teus = Teus + TeusAnt 
                            End If 
                        End If 
                    End If 
                    Set c = Range(CelPortoAnt) 
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                End If 
            Loop 
        Loop 
    Loop 
Next i 
End Sub 


