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ser usados e de que capacidade? Todos os clientes terão o 

mesmo tratamento na entrega dos produtos ou só poderão receber 

mercadorias em determinados períodos de tempo? Quais as rotas 

ideais para entregar os produtos a todos os clientes?. 

Num universo de tantas questões podemos adicionar outras: 

Tamanho da área a ser servida por cada depósito; Tamanho da 

frota e variedade de veículos disponíveis em cada depósito; 

Alocação da entrega entre frota própria e de terceiros e 

ainda, nível do serviço prestado e freqüência de entregas. 

Para se ter uma idéia da importância do problema; segundo 

L.Bodin et al [1983]; estudos mostram que em média os custos 

de distribuição representam 16% do preço de venda de um 

determinado item. O mesmo estudo mostra que os custos anuais 

de distribuição somam aproximadamente US$400 bilhões nos 

Estados Unidos e algo em torno de 15 bilhões de libras 

esterlinas no Reino Unido. Além disto estima-se as entregas 

por caminhão em torno de 69 bilhões de milhas viajadas e US$ 

5,7 bilhões gastos em combustível no ano de 1975. Em 1979 os 

custos de transporte da maior companhia farmacêutica dos 

Estados Unidos totalizou mais de US$ 1,2 milhões ao mês. No 

mesmo ano os custos anuais de distribuição dos vinte maiores 

fornecedores de gás propano excederam US$ 6 milhões. O custo 

mensal de operação de aviões e tripulação para maior companhia 

de carga foi de US$ 2,5 milhões em 1979. Para comparar, o 

custo da maior companhia de passageiros foi semelhante. 
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O IBGE [1990], com dados do censo com dados de 1987, 

informa para o Brasil: rede rodoviária nacional com 1.663.987 

km de extensão; 1.496.131 km disponíveis para o tráfego; 

23.498 empresas de transporte rodoviário, 780.809 

trabalhadores; 14.158.143.000 passageiros transportados; 

7.584.010 t de cargas e encomendas; 29 bilhões de cruzados de 

custos com combustíveis, lubrificantes, etc. 

Como os exemplos acima indicam, os custos associados com 

operação de veículos e suas tripulações, usados para entrega 

ou transporte de cargas, são muito importantes no total dos 

custos de distribuição. Conseqüentemente pequenos percentuais 

que se possa economizar nestes serviços podem representar 

valores elevados ao longo de anos, ou até mesmo meses, de 

operação de um sistema de transporte. 

1.1 - PROBLEMA ESPECÍFICO 

Será objeto de nosso estudo, um depósito e/ou fábrica que 

receba uma série de pedidos diários feitos por clientes aos 

vendedores. Estes pedidos contém uma variedade de produtos 

cada um. A frota de veículos pertence ao próprio depósito e é 

composta por caminhões de diversas capacidades. Nosso objetivo 

será o de dividir as entregas por rotas de maneira que o 

percurso total de entregas seja mínimo. 

Encontrar solução para o problema de rotas de veículos é 

um desafio para os estudiosos de problemas de logística. Os 





















































































































































Ponto X Y Tempo de Servico Carga 
97 25 21 O 12 
98 19 21 O 10 
99 20 26 O 9 

100 18 18 O 17 
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