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ROTEIRIZAÇÃO À MONTANTE: estudo em uma empresa de materiais de 

construção no município de Paranaíba-MS 

 

1. RESUMO 

Está sendo realizada uma pesquisa com o objetivo de analisar como é realizado a 

roteirização na entrega dos produtos aos clientes. É uma empresa do segmento da 

construção civil em um pequeno município no Estado de Mato Grosso do Sul. O 

método utilizado é o estudo de caso, abordando temas como problemas de 

transporte e roteirização. 

 
2. INTRODUÇÃO 

Os custos de logística apresenta grande importância para as empresas por seus 

custos apresentarem uma proporção enorme do faturamento de vendas, pois 

diferentes caminhos acarretam diferentes custos de transporte entre cada origem e 

cada destino. Então é preciso definir quanto e como deve ser enviado de cada 

origem para cada destino, de modo a atender as demandas e minimizar o custo total 

de transporte. O transporte representa atualmente entre um e dois terços dos custos 

logísticos totais; portanto, melhorar a eficiência por meio da máxima utilização dos 

equipamentos e pessoal, reduzir os custos do transporte e melhorar os serviços ao 

cliente, descobrir os melhores roteiros para os veículos a fim de minimizar os tempos 

e as distâncias é uma das maiores preocupações da área (BALLOU, 2006). 

 
3. OBJETIVOS 

O objetivo do presente estudo é verificar como o processo de roteirização dos 

transportes pode contribuir para os resultados operacionais de uma empresa no 

ramo de materiais de construção. Nesse intuito foram projetados os seguintes 

objetivos específicos: a) Conceituar sobre teoria de transporte e roteirização; b) 

pesquisar junto à empresa os métodos de planejamento de rotas na entrega do 

produto ao cliente; c) Entrevistar o responsável da logística na empresa para 

identificar suas percepções sobre o uso e consequências de um melhor método se 

possível ;d) avaliar os dados coletados em campo, a partir do referencial teórico. 

 
4. METODOLOGIA 

A pesquisa utiliza a abordagem de pesquisa qualitativa, que possibilita obter dados 

descritivos sobre a empresa. A abordagem qualitativa descreve as ações e 
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expressões humanas tendo como objetivo interpretar os significados e as finalidades 

dos entrevistados. O estudo de caso procura profundidade, emprega amostras 

pequenas obtidas no próprio ambiente de estudo, trabalho com valores, crenças, 

opiniões e representações. É apropriado quando o pesquisador procura constatar e 

analisar problemas práticos e casos individuais vivenciados no cotidiano. O 

instrumento de pesquisa é um roteiro de entrevista semiestruturada. O ambiente de 

pesquisa é uma empresa do ramo da construção civil, estabelecida em Paranaíba-

MS. (SILVA, BANDEIRA-DE-MELO, GODOI, 2010). 

 
5. DESENVOLVIMENTO 

5.1 Teoria de transporte 

Teoria de transporte refere-se a entregar algum produto de um ou mais centro de 

fornecimento (origens), a um ou mais centro de distribuição (recepção/destino), com 

o intuito de minimizar o custo total de distribuição (HILLIER; LIEBERMAN, 2010). 

5.2 Teoria de redes 

Pode definir uma rede por uma série de pontos ou nós que são ligados por linhas e 

consiste em encontrar a distância mínima ou máxima entre duas localizações 

(ACKOFF, SASIENI, 1977). Hillier e Lieberman (2010) afirmam que teoria de redes 

pode ser aplicada para três ocasiões: Minimizar distância percorrida; Minimizar custo 

total de uma sequência de atividades; e, Minimizar o tempo total de uma sequência 

de atividades. 

5.3 roteirização 

Roteirização de veículos envolvem o projeto de rotas de entrega de custo mínimo, 

partindo de um ou mais depósitos para um número de clientes. Essa função tem um 

papel fundamental na área de gerenciamento da distribuição e logística. O objetivo é 

achar a sequência na qual os pontos visitados minimizam a distância ou o tempo 

total de viagem, não é fácil encontrar o melhor roteiro para o caso (BALLOU, 2006; 

ARENALES et al., 2007). 

É possível alcançar progressos significativos no processamento de boas rotas e 

cronogramas aplicando oito princípios como diretriz, entre elas: 1) transportar 

caminhões com produtos destinados a paradas que estejam mais próximas entre si; 

2) paradas em dias diferentes devem ser acertadas para produzir agrupamentos 

concentrados; 3) inicie os roteiros a partir da localização mais distante da origem; 4) 

o sequenciamento das paradas num percurso de caminhões deve ter formato de 



CATEGORIA EM ANDAMENTO                                                                           

3 

 

lágrima; 5) os melhores roteiros são aqueles que utilizam os maiores veículos 

disponíveis; 6) a coleta deve ser ajustada nas rotas de entrega em vez de reservada 

para o fim dos roteiros; 7) uma parada que pode ser removida de um agrupamento 

de rota é uma excelente candidata a outro meio de entrega; 8) deve evitar as 

pequenas janelas de tempo de parada (BALLOU, 2006). 

 
6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados preliminares indicam que a empresa utiliza um critério de roteirização 

de entregas de mercadorias, baseada no conhecimento empírico adquirido ao longo 

do tempo de trabalho. Esta forma de roteirização utilizada deixa os custos de 

entregas mais onerosos, ou seja, eleva as despesas e gastos de tempo para realizar 

entregas. Isto ocorre pelo fato da empresa optar por trabalhar com suas entregas 

pelo método “PEPS” (“primeiro que entra, primeiro que sai”), ou seja, ocorre da 

seguinte forma: 1º passo: cliente adquire suas mercadorias; 2º passo: pedido e 

encaminhado do caixa para a expedição; 3º passo: expedição digita o pedido para a 

entrega; 4º passo: separação das mercadorias; 5º passo: carregamento dos 

caminhões; 6º passo: entregar para o consumidor final. Percebe-se então que a 

empresa não utiliza um critério de setorização de cada entrega, muito menos utiliza 

uma rota definida previamente para a otimização do tempo e dos custos com o 

transporte. 
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