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A roteirização para a gestão da distribuição: um estudo em uma empresa da 

cadeia produtiva do aço 

 

1. RESUMO 

Apresente pesquisa tem como objetivo principal evidenciar os aspectos relacionados 

a roteirização e transporte rodoviário, o que torna o mesmo desafiador, pois em um 

contexto nacional  as rodovias brasileiras são responsáveis por mais de 90% dos 

transportes em geral. E em alguns casos não estão preparadas para receberem 

esse grande fluxo de caminhões. Assim as empresas que utilizam o transporte 

terrestre de forma direta ou indiretamente precisam se adequar a estas condições 

para conseguir realizar o serviço de logística. Este é o caso da empresa Açomac, 

que utiliza as rodovias para escoar seus produtos, a qual se submete a esta 

pesquisa. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Com a era da globalização as informações se tornaram de acesso fácil e rápido, os 

consumidores estão cada vez mais exigente quanto à qualidade e prazos de 

entregas informados no momento da compra. Neste sentido, a competitividade 

cresceu entre as empresas de distribuição. A busca por maior eficiência e 

pontualidade tornou-se uma vantagem competitiva no mercado. Nesse contexto um 

bom planejamento de rotas é importante para as empresas. 

Hoje encontram-se sistemas de roteirização que aprimoram os processos de 

transporte. São dotados de recursos que fornecem resultados exatos que auxiliam 

na tomada de decisão. A proposta que a roteirização oferece é disponibilizar a 

mercadoria necessária, na hora certa, com qualidade e com o menor custo possível. 

 

3. OBJETIVOS 

Evidenciar aspectos relacionados à roteirização buscando soluções nos problemas 

de transporte enfrentados pela empresa Açomac, visando à agilidade na entrega e 

oferecendo um serviço rápido e eficaz em diferentes regiões com qualidade. Os 

objetivos específicos: a) identificar junto à empresa os procedimentos de entrega 

aos clientes e as frequência de compra dos clientes X frequência de entregas; b) 

Avaliar as consequências dos métodos empíricos utilizados; c) Analisar, a partir dos 
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conceitos pesquisados, possibilidades de otimizações nos problemas de transportes; 

d) idealizar uma modelagem que possibilite otimizar o sistema de transporte da 

empresa Açomac. 

 

4. METODOLOGIA 

A pesquisa utiliza a abordagem qualitativa, que tem como objetivo responder a 

questões particulares, buscando a profundidade. Parte do subjetivo para atingir o 

objetivo. A amostra é pequena, obtida no campo, não casualisada, intencional, 

trabalha com valores, crenças, opiniões, atitudes e representações. Como método 

de investigação será realizado um estudo de caso, visando reunir informações 

detalhadas e sistemáticas sobre o fenômeno de como é desenvolvido o processo de 

roteirização da empresa. Os dados serão coletados em entrevistas semi-

estruturadas. (VERGARA, 2009; COOPER; SCHINDLER, 2011). 

 

5. DESENVOLVIMENTO 
5.1 Roteirização 

O processo de roteirização visa proporcionar um serviço de alto nível aos clientes, 

mas ao mesmo tempo reduzir custos operacionais ao máximo possível. Bem como 

deve obedecer a certas restrições. Sendo elas: completar as rotas com os recursos 

disponíveis, mas cumprindo totalmente os compromissos assumidos com os 

clientes, respeitar os limites de tempo impostos pela jornada de trabalho dos 

motoristas e ajudantes e por fim, respeitar as restrições de trânsito, no que se refere 

às velocidades máximas, horários de carga/descarga, tamanho máximo dos veículos 

nas vias públicas etc (CRUZ, 2003). 

De acordo com Gomes e Ribeiro (2004) é primordial a escolha do melhor trajeto e 

sequencia de paradas que os veículos devem fazer para que os produtos sejam 

alocados ao dispor do cliente/consumidor. Porém algumas dificuldades precisam ser 

levadas em conta como: velocidade diferenciada em diferentes rotas; total máximo 

exigido em uma rota; condições de barreiras, sendo estas variáveis que em uma 

elaboração de rota torna-se imprescindível a consideração das mesmas. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
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No levantamento sobre e a roteirização, a empresa não possui um programa próprio 

e específico que elabore os itinerários; porém os clientes mais tradicionais e com 

maior quantidade de compra já possuem um cadastro com roteiro estabelecido. Já 

os clientes considerados sazonais, segundo o administrador da unidade local, têm 

sua rota definida por meio de programas populares encontrados na internet, como, 

por exemplo, “Google Maps”. A utilização deste sistema, embora simples e popular, 

não subsidia com alta performance, ao contrário de novos sistemas mais avançados, 

que existem hoje no mercado, porém precisa de um maior investimento, mas em 

contra partida permite diminuir despesas, seja com combustível, pedágios, estradas 

ruins que possam vir a danificar os veículos, barreiras liberadas, enfim todas as 

condições na malha rodoviária, possibilitando a escolha do melhor trajeto com o 

menor custo de rota a ser percorrida. 
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