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Estratégias de Transporte 

 Serviço ao cliente: 

 Estratégias de Transporte 

 Estratégias de Estoques 

 Estratégias de Localização 
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Estratégias de Transporte 

 Importância de um sistema de transporte eficaz: 

 Maior concorrência 

 Economia de escala 

 Preços reduzidos 
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Estratégias de Transporte 

 Decisões sobre transporte: 

 Escolha modal 

 Roteirização 

 Programação de veículos 

 Consolidação dos fretes 
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Estratégias de Transporte 

 Opção modal e sua cara característica: 

 Preço 

 Tempo em trânsito e variabilidade 

 Danos e perdas 

 Velocidade 

 Disponibilidade 

 Confiabilidade 

 Frequência 
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Estratégias de Transporte 

 Distribuição modal no Brasil 
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Matriz de transportes no Brasil x Outros países 

Países de 

grande 

extensão 

territorial 

Países de pequena extensão territorial 

(Brasil?) 

Fonte: GEIPOT, 2001 
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Características operacionais dos modos 

 AÉREO – oferece rapidez e conforto 

 RODOVIÁRIO – permite o transporte porta-a-porta 

 FERROVIÁRIO – desloca grandes quantidades com 
pequenos custos 

 HIDROVIÁRIO – adequados para cargas grandes e 
pesadas 

 DUTOVIÁRIO– oferece serviço contínuo com restrita 
interferência pelas condições de tempo e de 
congestionamento. 
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Estratégias de Transporte 

 Ferroviário: 

 Cargas com baixo valor agregado 

 Baixo custo 

 Enfoque em contêineres 

 Tipos de cargas: 

 Commodities agrícola 

 Indústria extrativista 

 Cargas pesadas 
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Estratégias de Transporte 

 Rodoviário: 

 Transporte porta a porta 

 Custos altos 

 Serviços de  TL e LTL 

 Importante nas operações logísticas 

 Tipos de carga: 

 Atacadistas 

 Varejistas 

 Cargas leves e médias 
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Estratégias de Transporte 

 Aquaviário: 

 Transporte mais antigo 

 Cargas muito grandes 

 Utilização de contêineres 

 Tipo de cargas: 

 Commodities 

 Produtos químicos 

 

 



12 

Estratégias de Transporte 

 Dutoviário: 

 Seguro 

 Confiabilidade 

 Baixa velocidade 

 Tipos de Cargas: 

 Líquidas 

 Gasosas 

 Semifluidas 
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Estratégias de Transporte 

 Aeroviário: 

 Rapidez 

 Confiabilidade 

 Custos altos 

 Restrição de peso e tamanho 

 Cargas perecíveis e com alto valor agregado 
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Estratégias de Transporte 

 Opção modal e sua cara característica: 

 

 

Características 

operacionais 
Ferroviário Rodoviário Aquaviário Dutoviário Aéreo 

Velocidade 3 2 4 5 1 

Disponibilidade 2 1 4 5 3 

Confiabilidade 3 2 4 1 5 

Capacidade 2 3 1 5 4 

Frequência 4 2 5 1 3 

Avarias e extravios 3 2 5 1 4 
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Estratégias de Transporte 

 Tarifas relacionadas às distâncias: 

 Uniformes 

 Proporcionais 

 Decrescentes 

 De Cobertura 
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Estratégias de Transporte 

 Tarifas relacionadas às distâncias: 
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Estratégias de Transporte 

 Roteirização: 

 Objetiva encontrar um caminho com menor custo generalizado 

 Metodologias dependem do local de origem e de destino: 

 Um ponto de origem e um ponto de destino 

 Pontos de origens e destinos múltiplos 

 Pontos de origem e destino coincidentes 

 Representação gráfica: ligações e nós 
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Estratégias de Transporte 

 Roteirização: 

 Um ponto de origem e um ponto de destino 

 Nós resolvidos e não resolvidos (análise geral) 

 Caminho mínimo 

 Ex: 
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Estratégias de Transporte 

 Exercício – caminho mínimo: 

 Uma empresa que realiza entregas deve realizar um frete entre as cidades de 

Buffalo até Duluth utilizando as principais rodovias. Considerando equivalente a 

importância de tempo e distância de viagem, pede-se para determinar a melhor 

rota a partir do processo de caminho mínimo. 
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Estratégias de Transporte 

 Roteirização: 

 Pontos de origens e destinos múltiplos 

 Utilização de software: Algoritmo de programação linear (“método do transporte”). 

 Ex: 
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Estratégias de Transporte 

 Roteirização: 

 Pontos de origem e destino coincidentes (“Caixeiro Viajante”). 

 Algoritmos mais complexos (pela liberdade de rota) 

 Pontos relacionados espacialmente: Deve-se evitar cruzamentos de rota, forma de “lágrima” quando 

há mais de uma rota e processo intuitivo quando relaciona apenas distância. 

 Pontos não-relacionados espacialmente: Procedimentos matemáticos 

 Ex: 
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Estratégias de Transporte 

 Roteirização: 

 Pontos de origem e destino coincidentes (“Caixeiro Viajante”). 

 Algoritmos mais complexos (pela liberdade de rota) 

 Pontos relacionados espacialmente: Deve-se evitar cruzamentos de rota, forma de “lágrima” quando 

há mais de uma rota e processo intuitivo quando relaciona apenas distância. 

 Pontos não-relacionados espacialmente: Procedimentos matemáticos 

 Ex: 
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Estratégias de Transporte 

 Roteirização e programação de veículos: 

 Extensão do problema do “caixeiro viajante” 

 Agora pode haver: 

 Coleta/entrega de volumes diferentes em cada escala 

 Múltiplos veículos de capacidades limitadas 

 Repousos longos a cada tempo “máximo” 

 Escalas em determinados horários 

 Coleta apenas depois da entrega. 
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Estratégias de Transporte 

 Princípios para roteirização e programação de veículos: 

 Carregar caminhões com volumes destinados a paradas que estejam mais 

próximas entre si 

 

 

 

 

 

 Paradas em dias diferentes devem ser combinados para produzir agrupamentos 

concentrados 
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Estratégias de Transporte 

 Princípios para roteirização e programação de veículos: 

 Comece os roteiros a partir da parada mais distante do depósito 

 O sequenciamento das paradas em um roteiro de caminhões deve ter forma de 

“lágrima” 

 Os roteiros mais eficientes são aqueles que fazem uso dos maiores veículos 

disponíveis 

 A coleta deve ser combinada nas rotas de entrega ao invés de reservada para o 

final dos roteiros 

 Uma parada removível de um agrupamento de rota é uma boa candidata a um 

meio alternativo de entrega 

 As pequenas janelas de tempo de paradas devem ser evitadas 
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Estratégias de Transporte 

 Princípios para roteirização e programação de veículos: 

 Exemplo: 
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Estratégias de Transporte 

 Princípios para roteirização e programação de veículos: 

 Exemplo: 
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Estratégias de Transporte 

 Princípios para roteirização e programação de veículos: 

 Exemplo: 
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Estratégias de Transporte 

 Métodos de roteirização e programação de veículos: 

 Método da “varredura” 

 Erro médio de 10% 

 Algumas características não são levadas em consideração 

 Etapas: 

 Localize todas as paradas, inclusive depósitos, em um mapa grande. 

 Traçar uma linha saindo do depósito e rotacionar essa linha definindo todos os pontos que farão parte 

do trajeto e acumulando os volumes. Quando o volume ultrapassar a capacidade do veículo, inicia-se 

outra rota. 

 Dentro de cada roteiro, definir sequências minimizando as distâncias. 
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Estratégias de Transporte 

 Métodos de roteirização e programação de veículos: 

 Método da “varredura” 

 Ex: Capacidade do caminhão: 10.000 unidades. Quantas rotas serão necessárias? 
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Estratégias de Transporte 

 Métodos de roteirização e programação de veículos: 

 Método da “varredura” 

 Ex: 
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Estratégias de Transporte 

 Métodos de roteirização e programação de veículos: 

 Método das “economias” 

 Simulação de viagens mais simples até mais complexas 

 Define o roteiro com a maior economia 
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Estratégias de Transporte 

 Métodos de roteirização e programação de veículos: 

 Sequenciamento de roteiros 

 Sempre que possível, deve-se reduzir o número de veículos através da combinação entre horários de 

chegadas e saídas para cada um. O problema torna-se mais complexo quando a frequência é 

diferenciada em cada nó. 

 Ex: 
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Estratégias de Transporte 

 Métodos de roteirização e programação de veículos: 

 Sequenciamento de roteiros 

 Sempre que possível, deve-se reduzir o número de veículos através da combinação entre horários de 

chegadas e saídas para cada um. O problema torna-se mais complexo quando a frequência é 

diferenciada em cada nó. 

 Ex: 
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Estratégias de Transporte 

Ex. Dan Pupp trabalha com venda de jóias, visitando regularmente os 
revendedores estabelecidos na região do Meio-Oeste dos Estados Unidos. 
Uma das áreas sob sua responsabilidade é mostrada na Figura 7-23. Ele 
costuma chegar na véspera de suas visitas, hospedando-se em hotéis de sua 
preferência. Leva também normalmente dois dias para completar as visitas e 
sai para outra missão na manhã do terceiro dia. Como as despesas são por 
sua conta ele está sempre procurando meios de reduzir os custos do trabalho. 
Assim, os clientes de 1 a 9 são visitados no primeiro dia, e os demais, no 
segundo. Ele pretende fazer a comparação entre duas estratégias: 

 Estratégia 1. Registrar-se no hotel H2 pelas três noites da estadia, pagando 
US$ 49,00 de diária. 

 Estratégia 2. Registrar-se no hotel H1, visitar os clientes de 1 a 9, pagar 
duas diárias de US$ 40,00, dali transferir-se para o hotel H3 com diária de 
US$ 45,00, pagar uma diária e visitar os clientes de 10a 18. Depois de 
visitar os clientes 1 a 9, ele retorna ao H1 para o pernoite, antes de se 
transferir para o H3, no qual pernoita antes de partir na manhã seguinte. A 
distância entre H1 e H3 é de 36 milhas. Desconsidere qualquer percurso 
que ele fizer para e a partir do território. Pelas contas de Dan, seus custos 
ficarão em US$ 0,30 por milha. 

Qual das estratégias seria a mais indicada para Dan Pupp? 
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Estratégias de Transporte 


