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1. RESUMO 

A escolha do estudo de caso de uma grande empresa de comércio eletrônico se deve 

aos índices cada vez maiores de vendas pela internet. Tendo em vista que as 

empresas deste setor demandam prazos de entrega cada vez menores, seu 

planejamento logístico se torna de extrema importância, pois visa a otimização de sua 

rede de distribuição. O modal rodoviário é responsável pela maior parte da entrega 

dos produtos manufaturados no Brasil, de forma que a empresa se torna muito 

dependente deste modal, necessitando que se faça uma análise detalhada das 

restrições de fluxo dentro da área a ser estudada, a fim de que se faça um 

planejamento eficiente. Utilizando um banco de dados de compras realizadas através 

do comércio eletrônico referentes à demanda da população da Região Metropolitana 

de São Paulo, estudou-se o modo como essa demanda está distribuída dentro da 

região. Partindo de um conjunto de locais de possíveis candidatos a centros de 

distribuição, criou-se modelos matemáticos, baseados em metodologias de 

configuração de redes logísticas, principalmente o chamado Modelo com Múltiplas 

Camadas. A partir da resolução deste modelo, chegou-se a uma solução de 

localização de um centro de distribuição com menor custo operacional. 

2. INTRODUÇÃO 

A medida que a frota de veículos foi aumentando, foram necessárias medidas que 

restringissem o fluxo, determinando horários e vias permitidas ao tráfego. No 

planejamento logístico de uma empresa é indispensável analisar essas restrições e 

os problemas que elas geram em seu negócio.  

Uma empresa que entrega produtos que são comprados via internet se vale de 

veículos para suas entregas, que impactam no aumento do trânsito da cidade. 

Analisando uma determinada região da grande São Paulo, verifica-se uma tendência 

de consumo de certo produto, portanto a partir dessas informações podemos criar 

alternativas de rotas para o acesso mais rápido ao consumidor final. A partir dessas 

novas rotas podemos reajustar o número de veículos, levando em conta o volume de 

produtos comprados nessa região.  
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3. OBJETIVO 

3.1 GERAL  

O trabalho tem como objetivo estudar o planejamento logístico de uma empresa 

atuando no Brasil, visando a otimização da sua rede de distribuição. 

3.2 ESPECÍFICOS 

 Otimização da localização dos centros de distribuição; 

 Dimensionamento da frota e roteirização dos veículos; 

 Estudo de impacto e restrições na cidade (tráfego). 

 

4. METODOLOGIA 

Serão analisados todos os componentes do sistema, bem como a suas restrições, 

sendo elas, todos os custos inerentes à operação, restrições de tráfego, infraestrutura 

disponível, demanda, e o estudo da população, onde principalmente está distribuída 

a renda. Com base nos dados coletados define-se o problema, e com auxílio de 

técnicas e modelos de otimização criam-se alternativas e modelos de custos 

otimizados. Tendo um modelo pronto, serão analisados e comparados diferentes 

cenários de acordo com os recursos e restrições do problema em questão. Por fim, 

será feita a escolhe da melhor alternativa. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Ao finalizar uma compra realizada pela internet inicia-se um processo que envolve 

diversas etapas, pessoas e, principalmente, avançada tecnologia. É nesse momento 

que entra a empresa de logística, garantindo entregas feitas com rapidez e eficiência. 

A entrega de produtos é feita por diferentes tipos de veículos, sendo a maioria delas 

realizada por caminhões. O rodízio municipal de São Paulo é a principal restrição de 

tráfego a ser analisada para que as encomendas feitas pelos cliente e-commerce 

sejam entregues. 

A partir da demanda de produtos são necessárias análises dos custos inerentes à 

operação, como custos por quilometragem dos veículos, assim como alguns custos 
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mensais necessários para manter a operação. O conhecimento dos custos nos 

possibilita aprofundar no sistema de logística em si 

Em função de um número médio de pedidos são definidas rotas de entrega e a 

quantidade de caminhões utilizados, assim é definido qual rota será atendida para 

determinado caminhão. 

A análise da quantidade de pedidos, assim como onde esses pedidos serão 

entregues, sendo baseados em metodologias de configuração de redes logísticas 

(como o Modelo de Múltiplas Camadas), nos permitem definir e otimizar a localização 

dos centros de distribuição. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Figura 1: Síntese da demanda de entregas 

Com o estudo da base de dados fornecido pela empresa, e com a aplicação do modelo 

de localização, chegou-se à conclusão que serão necessários quatro centros de 

distribuição a serem definidos futuramente. 
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