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RESUMO: A logística em sua concepção mais recente surgiu para integrar 

atividades com um caráter individual. As vantagens competitivas das empresas com produtos 
de baixo valor agregado estão diretamente associadas ao custo de distribuição de 
mercadorias. Neste ponto, as ferramentas para auxílio à roteirização podem constituir um 
diferencial competitivo. A Tecnologia da Informação, por meio de softwares de roteirização, 
podem criar rotas automáticas fundamentadas na localização geográfica de clientes, janelas 
de atendimento e uma série de outras análises. Esse trabalho tem o objetivo caracterizar o 
processo de roteirização com restrições de janela de tempo, por meio de uma simulação de 
entrega de produtos perecíveis, com o software ROADSHOW. 

Palavras-chaves: Logística; Roteirização; Janelas de Tempo. 
 
1.Introdução 
A grande competitividade dos dias atuais move as organizações no sentido, de 

procurarem soluções ótimas para suas operações, agregando valor aos produtos/serviços, sem 
sobrecarregar os custos, e fundamentalmente com a satisfação e o encantamento de clientes 
cada vez mais exigentes. 

A Logística, e toda a complexidade nela envolvida, tornaram-se assim, de fundamental 
importância, tanto para o sucesso das operações globais, quanto ao aspecto do encantamento 
do cliente.  

Dentre os inúmeros e possíveis enfoques, este trabalho objetiva apresentar o confronto 
entre a Tecnologia da Informação e a Roteirização, como uma das fases do processo logístico, 
capaz de fornecer grandes benefícios às organizações, como auxílio no estabelecimento e 
manutenção das estratégias competitivas. A Roteirização de veículos, objetiva criar roteiros 
de entregas, para gerar o menor custo possível, atendendo às exigências dos clientes, e 
aumentando a efetividade das entregas. 

Segundo Assad (1988),  
A Roteirização de veículos é uma das histórias de grande sucesso da 

pesquisa operacional, nas ultimas décadas. Um estudo que vem se desenvolvendo 
cada vez mais , em busca de resultados próximos do ótimo, ou da realidade. 

De acordo com Cunha (2000),  
Esse interesse é devido a dois fatores: A ênfase cada vez maior dada, em 

contexto logístico, aos problemas de Roteirização e sua complexidade matemática. 
Pois é impossível determinar soluções ótimas para os problemas de Roteirização, 
desafiando a busca de cálculos mais eficientes. 

Devido ao grande interesse na Roteirização, as empresas de Tecnologia de Informação 
desenvolveram inúmeras ferramentas (softwares), que baseados nos conceitos de Otimização 
de Recursos, permitem a criação de rotas que levam em conta diversas restrições, com maior 
confiabilidade, velocidade e flexibilidade, eficiência e pontualidade na distribuição. 

Atualmente esses softwares trabalham com inúmeros tipos de restrições ou 
condicionantes: um ou mais depósitos de distribuição, janelas de atendimento de clientes, 
vários tipos de veículos de distribuição, tempo nas paradas, velocidades variáveis na malha 
viária, limitações de capacidade dos veículos, compartimentos, barreiras físicas, restrições de 
circulação dos veículos, entre outros. Essas informações permitem ao sistema gerar modelos 
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muito próximos da realidade atual, que trabalhados em conjunto com poderosos recursos 
gráficos fornecem importantes informações para o processo de tomada de decisão. 

A Roteirização com restrição a grades de horário ou janelas de tempo, visa atender as 
empresas que se preocupam primeiramente com a chegada de seus produtos no horário 
agendado, principalmente aquelas que operam com produtos perecíveis, onde a maior 
preocupação está relacionada ao atendimento às necessidades dos clientes, a partir de 
produtos que devem ser manuseados de forma especial, minimizando as perdas e 
desperdícios. 

Segundo o Council of Logistics Management (CLM, 2001), a Logística pode ser 
definida como: “a parte do processo da cadeia de suprimentos que planeja, implementa e 
controla o efetivo e eficaz fluxo, a armazenagem de bens, os serviços e informações 
relacionados, a partir da origem até o ponto de consumo desses bens, de maneira a satisfazer 
as necessidades dos consumidores”. 

Desde o início do século XX a Logística ganhou maior atenção, nas empresas, 
preocupadas com a organização da produção e a distribuição de produtos, embora seus 
principais conceitos tenham sido desenvolvidos a partir da década de 40, nas operações 
militares, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial.  

No Brasil, na segunda metade da década de 90, com a estabilização da economia 
nacional, as empresas implantaram e customizaram a maioria dos conceitos da Logística 
Integrada, em busca de um diferencial competitivo. 

Ballou (1993) comenta: 
Um completo sistema logístico abrange o processo de movimentação de 

matéria prima e outros insumos necessários à produção de fornecedores para a 
fábrica, a conversão desses insumos em produtos, a movimentação desses produtos 
para vários armazéns ou depósitos e a eventual entrega desses produtos ao 
consumidor final.  

Para Pelizaro (2000): 
Num modelo ideal, toda a demanda por bens e serviços de determinado 

mercado deveria ser atendida localmente, sem que houvesse necessidade de grandes 
movimentações. No entanto, a necessidade de escalas mínimas de produção, 
disponibilidade de matéria -prima e outras restrições econômicas obrigam que 
determinadas regiões especializem-se na produção de determinados bens, de forma 
a se tornarem economicamente viáveis. Isso cria um hiato entre a produção da 
maioria dos bens e o momento em que eles são consumidos. Esse hiato pode ser 
entendido como sendo de tempo e espaço, ou seja, a distância entre a produção e 
consumo a ser percorrida e que demandará certo tempo. 

Segundo Ballou (1992) 
Vencer tempo e distância na movimentação de bens ou na entrega de 

serviços de forma eficaz e eficiente é tarefa do profissional de logística. Ou seja, 
sua missão é colocar as mercadorias ou serviços certos nos lugares e nos instantes 
corretos e nas condições desejadas, ao menor custo possível. 

 
2. Desenvolvimento 
2.1 A Roteirização 
Qualquer atividade comercial relacionada à distribuição de produtos, acaba se 

deparando com problemas relacionados à extensão territorial e a grande quantidade de 
clientes, com as mais variadas necessidades. Além disto, muitos dos produtos distribuídos 
possuem um baixo valor agregado, às vezes, comercializados em grande quantidade, e que 
necessitam ser otimizados quanto a fatores como a extensão territorial e o modelo de 
comercialização, de tal forma que os custos logísticos não onerem demasiadamente a 
comercialização. 

Como custo logístico compreende-se o envolvidos nas etapas de: armazenamento, e 
distribuição.  
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Para Fernandes (2001):  
Dentre esses componentes do custo logístico, o maior, o mais importante 

estrategicamente e mais sujeito a variações freqüentes é o custo da distribuição até 
os clientes. Estar sujeito a variações freqüentes significa conviver com mudanças 
das demandas dos clientes, em intervalos muito pequenos, como também da forma 
de atendê-los, para não onerar em demasia o custo desse atendimento.  

O processo de Roteirização, nada mais é, do que um processo de criação de roteiros ou 
seqüências, onde pontos de paradas, geograficamente dispersos, devem ser atendidos de 
acordo com suas necessidades, com o menor custo na distribuição. 

Segundo Laporte et al. (2000):  
O problema de roteirização de veículos consiste em definir roteiros de 

veículos que minimizem o custo total de atendimento, cada um dos quais iniciando 
e terminando no depósito ou base de veículos, assegurando que cada ponto seja 
visitado exatamente uma vez e a demanda em qualquer rota não exceda a 
capacidade do veículo que a atende.  

A Roteirização com restrições de janela de tempo, consiste em criar para cada veículo, 
uma determinada rota e uma programação dos horários das atividades. A rota identifica a 
seqüência dos pontos de entrega, a serem atendidos e a programação identifica o horário que a 
atividade irá ocorrer. 

Segundo Brinatti (1995): 
As principias características do problema de Roteirização de veículos são 

as seguintes: 
- Para o conjunto de rotas determinadas para os veículos, cada uma delas 

deve começar e terminar em um depósito; 
- Cada rota deve passar por um conjunto de clientes, com demandas 

conhecidas, cuja soma não excederá a capacidade do veículo designado para a rota; 
- Os custos de Roteirização, associados aos veículos, constituem uma parte 

do custo total de distribuição; 
- Os outros componentes principais de custo estão relacionados à aquisição 

e manutenção da frota. 
 
GOLDEN et al. (1984), destacam a ocorrência de pelo menos três tipos problemas de 

Roteirização: 
1) Problema de Roteirização de Veículos (PRV) 
O número de veículos é pré-definido e todos tem a mesma capacidade. Este número é 

o limite superior para o tamanho da frota que será empregada. Assim a decisão relativa ao 
custo fixo (aquisição) já foi tomada e somente os custos variáveis (custos de Roteirização) 
devem ser considerados. O objetivo é, a minimização desse custo de Roteirização, que é 
função da distancia total percorrida pela frota de veículos. 

2) Problema de determinação do tamanho da frota 
Determina-se o número de veículos a serem adquiridos, a fim de satisfazer a demanda. 

Assim tanto os custos fixos como os custos variáveis devem ser levados em conta na tomada 
de decisão. Em geral, admiti-se que todos os veículos tenham características operacionais 
idênticas (custo, capacidade, velocidade). 

3) Problema de tamanho e composição da frota 
Trata-se de uma generalização do anterior, quando se admite que os veículos não têm 

as mesmas características.  
Soma-se à tipologia descrita anteriormente, o problema de Roteamento de Veículos 

com Janelas de Tempo-, uma das variações do PRV mais implementadas, e conhecido na 
literatura inglesa como VRPTW (Vehicle Routing Problem with Time Windows),que consiste 
na adição de restrições de intervalo de tempo de atendimento, ao problema básico do PRV. 

Assim, o Problema de Roteamento de Veículos com Janelas de Tempo, funciona na 
seguinte lógica: 
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- Dado um tempo de serviço si, cada janela de tempo é definida como  [ai, bi], onde ai 
é o horário mais cedo e bi é o horário mais tarde para a execução do atendimento. 

- Caso o veículo chegue antes do horário definido por ai, deve esperar. 
- Caso chegue após o horário definido por bi, o cliente não poderá ser atendido. 
Bodin et al. (1983) propôs uma classificação das estratégias para solução dos 

problemas de Roteirização de veículos, que podem ser vistas a seguir: 
* Agrupar – Roteirizar (“cluster first – route second”)-, agrupa-se primeiramente os 

nós, ou arcos de demanda, que são os clientes, para então se criar rotas econômicas para cada 
agrupamento. 

* Roteirizar – Agrupar (“route first – cluster second”)-, constrói-se inicialmente uma 
grande rota, incluindo todos os pontos de demanda, para em seguida, essa grande rota ser 
dividida em rotas menores. 

* Economias ou Inserções-, constrói-se uma solução, em um dado caminho, de modo 
que para cada etapa do processo, a configuração em construção é comparada com uma 
configuração alternativa, ambas criadas sobre aspectos possíveis. A configuração alternativa é 
aquela que apresenta a maior economia, em termos de alguma função ou critério adotado, 
como por exemplo: o custo total. Ou ainda, aquela  que insere, de forma menos custosa, 
pontos de demanda ainda não inseridos nas rotas em construção. O processo se finaliza com 
uma configuração final. 

* Melhoria – Troca-, procedimento heurístico, também conhecido como troca de arcos 
ou arestas onde, em cada etapa as soluções encontradas são alteradas, para a criação de novas 
soluções com o custo total reduzindo. Esse processo continua até que não sejam mais 
possíveis reduções adicionais no custo. 

* Programação Matemática-, algoritmos baseados em uma formulação de 
programação matemática de problemas de Roteirização subordinados. 

* Otimização interativa-, alto grau de interação humana, incorporado no processo de 
solução do problema. O tomador de decisões tem experiência e capacidade para colocar os 
parâmetros revisados e injetar correções subjetivas baseadas no conhecimento e na intuição 
do modelo de otimização. 

*Procedimentos Exatos: técnicas de soluções exatas para problemas de Roteirização e 
programação de veículos são muito limitadas. Algumas exceções são: o método de 
particionamento para programação de pessoal e algoritmos exatos para programação de 
veículos. 
 

2.2 Características gerais de um sistema roteirizador 
 

O roteirizador é um instrumento de planejamento e de simulação de 
situações na área de logística. Trata-se especificamente de um software capaz de 
montar um modelo matemático que seja fácil de manipular e parametrizar e que 
represente, da maneira mais fiel possível, as condições externas de trabalho 
(distancias entre pontos, condições de trânsito, tempos de deslocamento e de 
trabalho, etc.), possibilitando assim a simulação do que ocorrerá nas ruas e estradas 
durante o trabalho de vendas, coleta ou entrega de materiais (ROADSHOW, 2000). 

O desafio dos sistemas de Roteirização é simular da melhor maneira possível as 
situações que ocorrem nas ruas, a realidade do dia a dia, sejam com relação às dificuldades 
relacionadas a horários de congestionamento, ou até mesmo com eventuais obras que 
acontecem em rodovias e acidentes. Devido à busca de simulações tão reais os sistemas de 
Roteirização estão se tornando cada vez mais robustos e analíticos de informações externas. 

Atualmente tais sistemas podem considerar inúmeros tipos restrições ou 
condicionantes (ex.: um ou mais depósitos, janelas de tempo, vários tipos de 
veículos, tempos de parada, velocidades variáveis, limitações de capacidade, 
múltiplos compartimentos por veículo, barreiras físicas, restrições de circulação de 
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veículos e de jornadas de trabalho, etc.) que tornam possível à obtenção de modelos 
muito próximos da realidade atual. Além disso, são dotados de poderosos recursos 
gráficos e podem fornecer resultados (ex.: roteiro e programação de cada veículo, 
relatórios de utilização dos veículos, relatórios de programação do motorista, etc.) 
que são de grande importância para o processo de tomada de decisão, (SILVA 
MELO e FERREIRA FILHO, 2005). 

Para se estabelecer um roteiro ideal de entregas ou visitas, é necessário que seja 
considerado: 

- Uma malha viária previamente definida (mapa com as ruas de determinada região); 
- Um conjunto de nós (pontos de movimentação de cargas, ou clientes); 
- A frota de veículos (tipo de veículos, como caminhões, carros, motos, utilitários, 

etc.); 
- Um conjunto das restrições relacionadas à malha, aos nós e aos veículos; 
- Uma demanda de entrega ou coleta, que deve ser entregue pelos veículos, aos 

clientes, na malha predefinida, respeitando todas as restrições inseridas no sistema. 
O resultado é a seqüência de visita dos nós, realizada pelos veículos, segundo um 

critério definido pelo usuário, que pode ser: a menor distância a ser percorrida pela frota; o 
menor tempo para se realizar as entregas; o menor custo total; a conjunção entre um ou mais 
dos critérios anteriores. 

Esse resultado pode vir na forma de um relatório indicando o melhor trajeto, ou de um 
mapa com o mesmo conteúdo, ou ainda pelo simples ordenamento de documentos (notas 
fiscais ou conhecimentos de frete) na seqüência encontrada. 

Os requisitos para a implantação de um sistema roteirizador em uma operação de 
coleta ou entrega de mercadorias, são descritos no fluxograma apresentado na Figura 1 e 
detalhados como segue: 

a) Com a importação dos dados dos clientes do sistema administrativo, são capturadas 
as informações de localização dos clientes e suas respectivas necessidades. No cadastro de 
clientes são inseridas ainda, informações de horários de recebimento de mercadorias, o 
horário de funcionamento do estabelecimento, os horários impróprios para entrega. É no 
cadastro de clientes, onde são definidos os territórios dos clientes, que representa regiões 
diferentes ou clientes especiais que devem ser roteirizados separadamente dos demais.  

b) Após a importação das informações de localização dos clientes, é necessária a 
conexão desses clientes em uma malha viária pré-existente. 

 
Figura 1 – Exemplo de cadastramento de clientes 
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A Figura 1 mostra uma cidade que possui um mapa de fundo no sistema e sua 

respectiva malha com clientes e mão de direção. Os quadrados com a letra A, representam os 
tipos de vias que aparecem nessa região, estipulando a velocidade com que o veículo poderá 
trafegar no local. Os quadrados verdes são os clientes já cadastrados e conectados e as setas 
indicam a mão de direção das ruas. 

 
c) Efetuada a conexão do cliente é necessário cadastrar os veículos de todos os tipos e 

capacidades. 
d) Além das informações anteriores, é possível cadastrar todos os produtos que serão 

transportados, com informações sobre o peso, o volume, agrupamentos e fragmentações 
possíveis, permissões ou restrições de transporte com outros produtos, dentro de um mesmo 
veículo. 

e) A calibração da malha é um outro fator muito importante, enquanto no 
cadastramento de vias o ajuste a velocidade, em função do tipo de via (maior ou menor 
tráfego), ou ainda impor algumas restrições de horários, horário de rush, obras, etc. 

f) Pedidos para entrega ou coleta, que se deseja realizar. 
Nos itens anteriores tratou-se da preparação do cenário para a programação das 

entregas, posteriormente, são necessárias as informações relacionadas ao que vai ser 
efetivamente transportado. Assim, a roteirização, é a etapa final do processo de planejamento, 
é nela que o sistema irá definir a melhor seqüência, os veículos a serem utilizados, os horários 
e os trajetos que deverão ser percorridos, o melhor itinerário.   

 
2.3 Métodos de Solução: 
Segundo Fernandes (2001), 
Existem três diferentes modalidades de operação com a Roteirização: 
a) Por proximidade geográfica, com vínculo a zona de venda: 
Definida pela delimitação da área de entrega e veículos a ela alocados, de forma que se 

formam vínculos entre um ou mais veículos e um determinado número de clientes. O vínculo 
é entre um vendedor (dentro do seu território, ou zona de vendas) e o veículo. Ou seja, o 
vendedor sempre terá n, veículos à sua disposição, independente da demanda. Esse modelo 
garante a constância de um mesmo motorista/veículo, aos clientes, mas não garante a 
qualidade da rota, nem o ganho potencial de redução de recursos físicos e humanos. 

  
b) Linear: 
Esse método apresenta a elaboração de um itinerário de entrega, como se todas as 

entregas fossem feitas a todos os clientes da semana em um único dia, por um veículo teórico, 
criando assim um grande roteiro, que depois se fragmentará em sub-roteiros, de acordo com a 
capacidade dos veículos disponíveis. Essa modalidade garante uma alta fidelidade do cliente 
ao veículo de entrega, mas não totalmente. A variabilidade dos clientes acontecerá nos 
clientes finais de um veículo e nos iniciais do veículo seguinte, conforme a quantidade de 
caixas solicitadas pelos clientes, bem como quais clientes realizaram pedidos nesse dia em 
particular. Esse método, em relação ao anterior confere maior ganho, tanto no que se refere à 
distância percorrida, como também na alocação dos recursos físicos e humanos. 

c) Dinâmica 
O método dinâmico utiliza o conceito de que os recursos físicos e humanos existentes 

estão disponíveis para efetuar certo número de entregas diariamente, e considera uma 
produtividade média por veículo, dentro de sua jornada de trabalho normal, ou também a 
prática de horas extras. Ou seja, na primeira, restringe-se à demanda em função da capacidade 
e na segunda, a capacidade em função da demanda. 
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A partir do processamento dos pedidos do dia, são definidos os itinerários de entrega, 
a alocação de veículos, considera-se as restrições de horário, acessos, tipo de veículo, 
maximização do aproveitamento dos veículos, menor quilometragem e/ou menor jornada de 
trabalho. 

O método dinâmico cria rotas sempre variadas, inclusive para os mesmos dias da 
semana, uma vez que não é possível garantir aos mesmos clientes, que sejam atendidos 
sempre no mesmo dia da semana, com o mesmo vo lume de pedido. 

2.4 Simulação 
Aqui se demonstra e se analisa a aplicação de um software de roteirização 

(ROADSHOW), na simulação de rotas para a distribuição de produtos alimentíc ios na cidade 
de Ribeirão Preto. Optou-se pela roteirização de produtos alimentícios, por dois motivos: a 
real necessidade do emprego de janelas de tempo, e ainda porque qualquer atraso pode levar a 
perda da qualidade, ou até total, do produto. 

O uso de sistemas roteirizadores no Brasil é algo muito recente, e ainda concorre com 
descrença nos resultados, altos custos, ou baixa capacidade de investimento, não só no que se 
refere à aquisição de um sistema, mas também pela necessidade de mudança no perfil da frota 
(com veículos alternativos, por exemplo). 

O setor de distribuição de produtos alimentícios é muito amplo, mas a maioria das 
empresas opera com sistemas similares para a distribuição de seus produtos, o que torna a 
simulação aqui apresentada, um bom referencial do universo de modelos adotados pelo setor, 
de maneira confiável. 

Nessa simulação são roteirizados pedidos de alimentos congelados de diversos tipos, 
para serem entregues na cidade de Ribeirão Preto, com o auxílio de três caminhões, com 
capacidade de 2.900 Kg (duas toneladas e novecentos quilos) e dois caminhões maiores, com 
capacidade de 5.000 Kg (cinco toneladas), todos caminhões refrigerados para o transporte do 
alimento congelado. 

Para o desenvolvimento da Roteirização são necessários alguns pré-requisitos, já 
mencionados anteriormente, como o cadastro de clientes, com suas respectivas necessidades 
de restrições de atendimento, as configurações na malha viária da cidade, o cadastro de 
veículos, o cadastro de produtos. 

Na Figura 2 estão representados os três territórios bases, nos quais a cidade de 
Ribeirão Preto foi dividida para um modelo de atendimento. Observa-se um território, que 
representa toda a região central da cidade, representada pela cor azul e os outros bairros da 
cidade. Neste modelo, os grandes clientes, que muitas vezes necessitam de uma atenção 
especial, também recebem um território diferente, para serem traçados em rotas separadas dos 
clientes de varejo convencionais. 

Após todo os processo de cadastro e configuração de malha e clientes o processo de 
roteirização pode ser dividido em fases: 

1) É necessário importar os pedidos para dentro do sistema. Cada um desses 
pedidos é agregado ao seu respectivo cliente, para serem processados.  

2) Após esses pedidos serem processados, é gerada a rota automática. É nessa 
fase que o sistema irá analisar a localização geográfica dos clientes, seu pedido, suas 
restrições de horário de entrega, e construirá uma rota que atenda todos esses pré-requisitos. 

3) Depois de geradas as rotas automáticas, procede-se a analise das rotas criadas. 
Prioriza-se os clientes que devem ser colocados como primeira entrega e verifica-se o tempo 
de entrega e o total de peso da rota,  informações destacadas pelo software. 

4) Após as alterações necessárias, basta disponibilizar as informações de 
disponibilidade de veículos por rota.   
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Figura 2 – Territórios comerciais de Ribeirão Preto 
 

 
Figura 3 – Rota de clientes do centro da cidade 

 
Nas Figuras 3,4 e 5 observa-se um quadrado vermelho, com a letra “D”, que 

representa o depósito, de onde sairão os carros para atender os clientes, os quais são 
representados pelos outros quadrados, com os números, onde sua seqüência é a mesma da 
ordem de entrega.  

Nas Figuras 4 e 5, observa-se a presença de um quadrado com cor diferente das 
demais, e incluído na rota, que representa clientes especiais, em territórios diferentes, mas 
que podem ser alocadas nas rotas de varejo. 

A regra básica da roteirização é baseada nos territórios e na capacidade dos carros. 
Observa-se que com esta restrição, que cada uma das rotas possuem um peso menor, do 
que o suportado pelo respectivo veículo. 

As Figuras 3,4, e 5 apresentam as rotas que foram criadas nesta simulação, para 
atender os clientes comuns de varejo. 
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Figura 4 – Rota dos clientes da área anterior ao centro 

 
Como já mencionado anteriormente, além das rotas de varejo é possível criar-se 

rotas para os clientes grandes ou especiais, para os quais é comum um maior tempo de 
descarga de mercadorias e a entrega de pedidos maiores. 

 

 
Figura 5 –  Rota dos clientes da área posterior ao centro 

 
Os resultados da simulação podem ser visualizados na Tabela 1 
Tabela 1 – Resultados da simulação por territórios. 

Rota Clientes 
atendidos 

Peso 
veículo (kg) 

Região 

R1 37 2590,50 central 
R2 49 2336,10 anterior 
R3 49 2242,10 posterior 
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Figura 6 –  Primeira rota de clientes especiais  

 

 
Figura 7 – Segunda rota de clientes especiais  
 

As Figuras 6 e 7 representam as rotas criadas para os clientes especiais, que possuem 
territórios diferentes e horários de atendimento diferenciados, na maioria das vezes com 
agendamento para entrega.  

 
Tabela 2  – Resultados da simulação para clientes especiais 

Rota Clientes 
atendidos 

Peso 
veículo (kg) 

R1 5 4571,66 
R2 4 3533,06 
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Na Tabela 2, pode-se observar que as duas rotas representadas nas Figuras 9 e 10, são 
rotas com pesos superiores às rotas de varejo e possuem um número menor de clientes. 

Na roteirização dos clientes especiais o software cria uma rota para cada cliente, de 
acordo com seus territórios, que posteriormente são agrupadas de acordo com os tipos de 
clientes, horários de atendimento e a disponibilidade de carros. Na presente simulação existe a 
necessidade de dois caminhões com capacidade de 5.000 Kg.  

Terminado todo o processo de criação de rotas, inicia-se a sua conferência, 
observando-se se todos os clientes estão agregados às rotas, as placas dos veículos para cada 
rota são informadas, e então os dados são exportados para o sistema administrativo, quando 
serão criados os mapas ou relatórios, para o carregamento dos carros. 

 
3. Considerações Finais 
A Roteirização, quando aplicada corretamente pode ser uma ferramenta muito 

poderosa no controle da distribuição em geral, com, a redução de custo, a efetivação das 
entregas e o melhor relacionamento com os clientes, pois, permite atender melhor os 
diferentes tipos de exigências. 

No setor de alimentos perecíveis, como em diversos outros setores, a distribuição de 
seus produtos representa parte significativa dos custos administráveis. Para minimizar esse 
custo, gerando maior eficácia, conseqüente maior rentabilidade, as empresas procuram na 
logística, soluções para melhorar seus processos, dentre eles o da distribuição e captação de 
produtos. Uma das possíveis soluções está nos sistemas roteirizadores, que são programas 
computacionais desenvolvidos para calcular o melhor trajeto para a movimentação de 
mercadorias. 

O principal objetivo desse trabalho foi demonstrar as características da roteirização, 
sua importância e a análise de um sistema roteirizador atuando com restrições de janelas de 
atendimento, apresentando toda a sua funcionalidade e verificando que os objetivos simulados 
foram atendidos de forma eficaz. 

A opção pelo Sistema Roteirizador ROADSHOW, ocorreu por ser um sistema muito 
conhecido, no mercado, já utilizado por grandes empresas no mundo todo. 

Este artigo apresenta uma possível contribuição, para os sistemas de distribuição, uma 
das áreas mais importantes da logística integrada, na qual, o aspecto custo é um dos mais 
relevantes. Uma possibilidade futura é a de integrar sistemas de roteirização, com o CRM 
(Customer Relationship Management), com o atendimento focado aos clientes, pois por seu 
intermédio seria obtido um maior número de informações das necessidades dos clientes, e 
assim captar e ou perenizar vantagens competitivas. 

 
Referências 
ROADSHOW,2000. Entrevista de R.Alencar, diretor geral da Routing System do 

Brasil,   distribuidora do software.  
BALLOU, R. H. Business logistics management 3. ed.. New Jersey: Prentice-

Hall,1992 
BALLOU, R. H. Logística Empresarial: Transporte, administração de materiais e 

distribuição física. São Paulo: Atlas, 1993. 
BODIN, L. D.; GOLDEN, B.; BALL, M Routing and scheduling of vehicle and 

crews: the state of art. Computers and Operational Research, v. 9, p. 63-212, 1983. 
BRINATTI. M. Modelos e heurísticas para os problemas de dimensionamento de frota 

e roteirização de veículos. Apostila de mini curso ministrado no ENEGEP 95, UFSCAR, São 
Carlos, maio de 1995. 

CLM. Council of Logistics Management. Desenvolvido pelo Council of Logistics 
Management. Apresenta artigos, publicações, grupos de estudo e etc. sobre logística. 



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006 
 

12 

Disponível em <http://www.clm1.org/mission/logistics.asp>. Acesso em 18 de agosto de 
2005. 

CUNHA, C. B. Aspectos práticos da aplicação de modelos de Roteirização de veículos 
a problemas reais. Transportes, v. 8 , n. 2, p. 51-74, 2000.  

FERNANDES, A. Avaliação da implantação de um software roteirizador em um 
sistema de distribuição de bebidas – Estudo de Caso, 2001. Dissertação (Mestrado em 
Engenharia de Produção) – Centro de Ciências Exatas e Tecnologia, Departamento de 
Engenharia de Produção, Universidade Federal de São Carlos. 

GOLDEN, B.; ASSAD, A.; LEVY, L.; GHEYSENS, F. The fleet size and mix vehicle 
routing problem. Comput. & Ops Res., v. 11, n.1, p. 49-66, 1984. 

GOLDEN, B. L.; LEVY, L.; GHEYSENS, F. The fleet size and mix vehicle routing 
problem. Computers and operations research, v. 11, n. 1, p. 49-65, 1984. 

LAPORTE, G.; GENDREAU, M.; POTVIN, J.Y.; SEMET, F. Classical and modern 
heuristics for the vehicle routing problem. International Transactions in Operational Research, 
v. 7, n. 4/5, p. 285-300, 2000. 

PELIZARO, C. Avaliação de desempenho do algoritmo de um programa comercial 
para roteirização de veículos. 2000. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil – 
Transportes) – Escola de Engenharia, Departamento de Engenharia Civil, Universidade de 
São Paulo, São Carlos. 

 
 
 


