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Papel da roteirização na redução de custos e melhoria no serviço: 

Estudo de caso em uma distribuidora de madeira 

  

Resumo - Este trabalho tem como finalidade apresentar por meio de teorias e cálculos 

matemáticos uma proposta para a otimização do menor caminho e custo benefício, e 

assim propor um melhor serviço prestado, aplicado na empresa ABC de médio porte 

localizada em São Paulo. A parte teórica foi baseada em dados fornecidos pela 

organização e foi utilizado a ferramenta solver para encontrar um método para reduzir 

o custo de transporte e a distância percorrida. Estabeleceu uma sequência otimizada 

das entregas, visando a satisfação e as necessidades dos clientes, bem como o tempo 

hábil. Foram considerados nove clientes com distâncias e custos distintos. O trabalho 

é finalizado com uma interpretação dos resultados, considerando os fretes da 

empresa, sem que interfira nas quantidades dos produtos. 

Palavras-chave: Logística; Softwares; Otimização; Serviço; Transporte. 

 

Abstract - This article intends to develop, through mathematical theories, a proposal 

for the optimization of the closer way and cost benefit, and thus to propose a better 

service rendered, applied in the medium size company located in São Paulo. The 

theoretical part was based on data provided by the organization and the solver tool 

was used to find a method to reduce the cost of transportation and the distance 

traveled. It has established an optimized sequence of deliveries, aiming at customer 

satisfaction and needs, as well as time delivery. Nine customers with different costs 

and distances  were considered. The work is concluded with an interpretation of the 

results, considering the freights of the company, without interfering in the quantities of 

the products. 

Keywords: Logistics; Softwares; Optimization; Service; Transportation. 

 

 

 



 

1. Introdução 

Esse artigo tem como objetivo demonstrar a partir da ferramenta solver, como 

é possível otimizar custos das entregas de uma determinada empresa, respeitando as 

restrições do processo atual. Serão utilizados conceitos logísticos de roteirização, 

consolidação de carga, respeitando limites de capacidade de transporte, valores de 

frete e custo para a realização de serviços de distribuição, desenvolvendo uma 

solução otimizada com base nas informações coletadas. 

Para tanto, é importante fundamentar conceitos que serão utilizados no 

desenvolvimento deste trabalho, iniciando pela pesquisa operacional e problemas 

envolvendo a minimização de custos pelo menor caminho. A logística está associada 

a todas atividades de movimentação e armazenagem, facilitando o fluxo de produtos 

desde o fornecedor até o consumidor final. As atividades são de grande importância 

para o atingimento de custos e nível de serviço logísticos, tais como transportes, 

comunicação de distribuição, serviço ao cliente, manutenção de estoques e 

processamento de pedidos. (Ballou, 2006) 

Ainda de acordo com Ballou (2006), a distribuição é o elemento mais importante 

para o custo logístico, absorvendo dois terços dos gastos. Tem como dificuldade para 

atender a lacuna de tempo-espaço entre distribuidora e cliente, o tempo em que as 

mercadorias passam no trânsito interfere no número de fretes, horários e veículos. A 

redução de custos, o nível de serviço ao cliente e a roteirização, criam os problemas 

muito frequentes de tomada de decisão. Sendo assim, visando buscar o menor 

caminho afim de minimizar os custos, torna-se atrativo tanto para a empresa como 

para os clientes, melhorando assim o serviço de transporte. 

2. Referencial Teórico 

2.1  Pesquisa Operacional 

Segundo Fávero e Belfiore (2012), a pesquisa operacional utiliza-se de 

problemas reais, onde, podem ser aplicados em vários ramos, sendo alguns deles: 

comerciais e industriais. Tais problemas são divididos em programação linear e não 

linear. As soluções objetivam uma maximização ou minimização, a partir do objetivo 

traçado. 

Na programação linear existem os problemas de transportes. Neles se buscam 

identificar menores custos de transporte nas áreas adeptas a centros de distribuições 

de produtos, observando tanto a capacidade quanto a demanda de cada fábrica ou 



 

centro. Este pode ser solucionado por meio de método do simplex com ou sem o 

auxílio de softwares. (Lachtermarcher, 2004) 

Segundo Belfiore e Fávero (2012), dentro da programação linear existe o 

problema do menor caminho que consiste em encontrar os custos, tempos e ou 

distâncias totais, sempre visando o caminho mínimo. 

Para Lachtermacher (2004), quando deseja-se encontrar uma rota que una os 

pontos de uma rede, é preciso analisar através do problema do menor caminho, 

podendo ser aplicado à distribuição de energia. Este problema para ser analisado 

precisa-se dos nós, sendo identificados em uma rede como origem (oferta) e destino 

(demanda), e geralmente contém nós intermediários, sendo cidades, armazéns, 

clientes, pontos de energia, etc. 

Segundo Marins (2011), a determinação de um menor caminho em um grafo, 

dada a aplicação prática na logística e matemática, representam situações reais 

através de um diagrama, onde também pode ser usado como ferramenta de 

modelagem. No grafo, cada vértice ou aresta situa-se um peso, custo ou valor. No 

geral, o menor caminho é encontrado pela soma das extensões de todas as   arestas 

no vértice origem (O) para um vértice destino (D). 

2.2 Roteirização e Softwares 

O conceito de roteirização para que seja considerado um problema real, deve 

conter decisões, objetivos e restrições. (Partyka e Hall, 2000). Segundo Novaes 

(2007), os problemas de roteirização são bem frequentes no dia a dia. E para decifrá-

los em sua maioria, é necessário a construção de roteiros com ou sem restrições e o 

auxílio de softwares para demonstrar os dados. 

Para Novaes (2007) a utilização do método de roteirização deve ser 

direcionada para problemas mais específicos, pois deve-se ter o conhecimento das 

localizações e cada cliente e suas respectivas demandas, problema denominado de 

roteirização de veículos. Outros casos que exigem o saber na prática são: distribuição 

de produtos para outros centros de distribuição, coleta de lixo urbano, e entregas em 

geral. 

O Solver é considerado um software que faz parte de um conjunto de 

programas de ferramentas de análise hipotética, desenvolvida pela Microsoft onde, 

pode-se encontrar um valor ideal para uma fórmula em uma célula, conforme 

restrições, ou limites, sobre os valores de outras células estabelecidos em uma 



 

planilha, sendo eficiente em representar economia de capital, recursos e de tempo 

buscando soluções por tentativas e erros. 

No mercado são encontrados vários softwares disponíveis e dentre estes as 

planilhas de Excel são consideradas as mais populares no Brasil e vem conquistando 

espaço dentro do mercado. (Lachtermarcher, 2004). Porém, no desenvolvimento 

deste trabalho, utilizaremos o Solver, principalmente em função da maior abrangência 

e pela sua factibilidade na resolução desse tipo de problema. 

3. Metodologia 

           A proposta é realizar um estudo de caso utilizando-se das informações e dados 

coletados de uma distribuidora de materiais, referentes aos custos de transporte, de 

acordo com a quantidade de materiais e distância entre empresa e cliente. 

O presente trabalho é uma pesquisa quantitativa, que analisa e identifica 

fatores mensuráveis. Para Gil (2002), foram desenvolvidos softwares com o intuito de 

possibilitar as citações de unidades de vocabulários para as análises quantitativas, de 

forma que possa enumerar automaticamente suas ocorrências. O desenvolvimento 

deste trabalho foram coletados dados atuais de como é realizada a distribuição para 

poder elaborar uma nova proposta utilizando-se da ferramenta solver. 

Foi considerado um número determinado de clientes e suas respectivas 

distâncias para com a empresa. Foi possível propor uma nova forma de distribuição 

dos materiais, estimar um novo custo de transporte respeitando restrições do 

processo e comparar com os custos atuais. 

4. Desenvolvimento 

O estudo de caso utiliza com base nos dados coletados, a construção de um 

grafo e a metodologia para a resolução de problemas de transportes e seus custos 

relacionados. Tem como proposta a designação de clientes, com suas respectivas 

quantidades de pedido e distâncias. A empresa estudada, denominada ABC, possui 

dois veículos que estão dedicados à entrega dos materiais, com capacidade limitada, 

sendo de 60 chapas em cada veículo, portanto a demanda de cada cliente deve suprir 

essa capacidade. 

A empresa ABC é destinada ao segundo setor da economia, pois fornece 

matéria prima em último estágio, de maneira acabada, pronta para o uso. O produto 

fornecido são chapas de madeira em MDF, com padrões segmentados, podendo ser 

de acordo com a necessidade do cliente.   



 

Com o objetivo de melhorar o processo ligado ao transporte, a empresa 

analisou quais e quantos clientes devem ser atendidos de acordo com a distância. A 

empresa atua neste caso com nove clientes, e cada um apresentando sua respectiva 

distância em relação à origem. Para realizar a entrega a todos os clientes a somatória 

dos materiais resulta em 98 produtos, e a quilometragem rodada em 72 km.  

A análise consiste em relacionar dados da demanda em relação aos pedidos, 

a distância entre empresa-cliente e custo de frete para cada cliente. A figura 1 abaixo, 

representa um grafo através de um sistema de eixos coordenados, no qual é possível 

ilustrar a posição de cada cliente em relação a empresa (ou origem), com base nas 

distâncias em km. 

Figura 1 - Distribuição dos clientes. 

 

Fonte: Autores 

As distâncias de cada cliente e a quantidade de produto (demanda), para com 

a empresa, são mostradas na tabela 1. 

Tabela 1 – Quantidade e distância de cada cliente 

 

Fonte: Autores 

As relações das distâncias de um cliente para outro cliente, bem como da 

origem para os demais clientes, estão registradas na tabela 2. 



 

Tabela 2 – Distâncias entre empresa e clientes; e cliente para outro cliente 

 

Fonte: Autores 

Para determinação dos clientes que serão entregues com o veículo 1, 

considerando a distâncias entre empresa/cliente e cliente/cliente, foi aplicado o 

método solver, que calcula o menor caminho a partir das restrições estabelecidas, 

neste caso, a capacidade de cada veículo (60 chapas/produtos). O resultado por 

meio deste método está na tabela 3. 

Tabela 3 – Resultado método solver do veículo 1 

 

Fonte: Autores 

A interpretação do resultado, mostra que uma opção de rota do veículo 1 

seria atender a partir da origem os clientes 1, 1 para 2, 2 para 3 e de 3 para 8. Resultando 

para esta rota um total de 40km e transportando 58 chapas de MDF. A tabela 4, 

mostra os dados de distância percorrida e quantidade de chapas transportadas. 

Tabela 4 – Dados dos clientes atendidos pelo veículo 1 

 

Fonte: Autores 

Portando, para atender os demais clientes foi feita outra análise utilizando o 

veículo 2 que é mostrado na tabela 5. 



 

Tabela 5 – Resultado método solver do veículo 2 

 

Fonte: Autores 

Na tabela 5, o veículo 2 consegue atender os clientes 4, 5, 6, 9 e 7, nesta 

mesma ordem. Transportando 40 chapas, e obtendo uma rota de 26km. Estes 

dados estão apresentados na tabela 6. 

Tabela 6 – Dados dos clientes atendidos por veículo 2 

 

Fonte: Autores 

A partir dos dados obtidos pelas duas rotas, com as quantidades e distâncias 

de cada cliente, a análise de custos consiste no comparativo entre os custos 

fornecidos pela empresa, com os dados obtidos através do Solver. O custo anterior 

a roteirização é extraída da fórmula: km multiplicado por 2 e pela taxa percentual 

para cada serviço prestado, e somado com o valor do custo de entrega. Após a 

roteirização e a possibilidade de consolidação de entregas, a fórmula do custo passa 

a ser: soma km do roteiro (empresa > clientes > empresa) multiplicado pela taxa 

percentual do serviço prestado, e somado com o custo de entrega.  

O custo anterior disponibilizado pela empresa ABC, é apresentado pela na 

tabela 7 a seguir e na tabela 8, os custos de transporte a partir do resultado obtido 

com a ferramenta solver. 

 

 

 

 

 



 

Tabela 7 – Custo fornecido pela empresa ABC 

 

Fonte: Autores 

Tabela 8 - Custo pós análise com solver 

 

Fonte: Autores 

Antes da aplicação do método solver, a empresa percorria 72km, 

transportando 98 chapas e apresentava o custo de frete de R$579,60 para atender 

todos os clientes, um por vez. Após a aplicação, o resultado obtido com o solver, 

mostra uma nova relação, onde transporta a mesma quantidade de produtos que são 

98 chapas, porém a quilometragem diminui para 66km e o custo de frete também, 

resultando em R$190,90.  

 A ilustração da figura 2 a seguir, mostram a distribuição e o roteiro das 

entregas, após a aplicação do solver. Antes, as entregas eram realizadas 

unicamente, saíam da origem (empresa) e iam para destino final (cliente) e 

retornavam à empresa. Após a análise, as entregas foram consolidadas de modo 

que cada veículo atendesse determinado número de clientes, respeitando sua 



 

capacidade. Portanto, o resultado final é visto de uma maneira positiva, pois a 

distância percorrida diminuiu, bem como o custo de frete por km. 

Figura 2 -  Distribuição e roteiro dos veículos 1 e 2 apresentado em forma de 

grafo 

 

Fonte: Autores 

5. Considerações finais 

O objetivo do artigo em demonstrar a aplicabilidade da ferramenta solver, de 

modo a encontrar uma melhor roteirização do transporte de materiais possibilitando 

uma consolidação de carga, respeitando as restrições e buscando a minimização de 

custo e quilometragem rodada pela empresa selecionada foi atingido. Pela 

comparação entre a solução adotada a solução anterior, evidenciou-se o ganho, que 

multiplicado pela quantidade mensal de entregas realizadas trará ganhos significativos 

para a empresa. 

A empresa disponibilizou dois veículos responsáveis às entregas, para a 

distribuição dos produtos aos seus clientes, respeitadas as distâncias e os custos de 

frete por km. Assim a análise obtida pelo método solver, resultou em duas rotas que 

conseguissem atender toda a demanda de modo mais econômico. Com base nos 

dados observou-se uma diminuição significativa dos custos de frete e do número de 

quilômetros percorridos, o que antes a empresa percorria cerca de 72 km para 

realização das entregas, após o estudo de caso, obteve uma melhora para 66 km, ou 

seja, uma queda de 8,33% de quilômetros rodados pelos veículos.  

No que se concerne aos custos de fretes, muito em função da consolidação de 

cargas e da implantação da roteirização houve uma redução de R$ 579,60 para R$ 

190,90 no total das entregas. A otimização encontrada irá proporcionar um resultado 

positivo e poderá ser implantada imediatamente.  



 

O trabalho também visa demonstrar que a aplicação de ferramentas analíticas 

voltadas a logística podem contribuir e colaborar para que empresas mantenham sua 

competitividade e dinâmica na busca por alternativas econômicas fundamentais para 

sua manutenção.  

Outra contribuição é a possibilidade de utilização desta metodologia em outras 

empresas similares, associados ao ramo de transportes também aplicarem a 

ferramenta de roteirização e poderão encontrar reduções de custos e uma melhoria 

no nível de serviço prestado aos seus clientes. 
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