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MODELOS MATEMÁTICOS ORIUNDOS DA PESQUISA OPERACIONAL, COMO 
MÉTODOS EXATOS E HEURÍSTICAS, SÃO BASTANTE UTILIZADOS NA ÁREA DE 
OPERAÇÕES PARA PROBLEMAS ASSOCIADOS A LOGÍSTICA E GESTÃO DA CADEIA 
DE SUPRIMENTOS. O OBJETIVO DESTE TRABALHO É AVALIAR O DESEMPENHO DE 
UMA METAHEURÍSTICA ESPECÍFICA, A ITERATED GREEDY (IG), PARA RESOLUÇÃO 
DE UMA VERSÃO ESPECIAL DO PROBLEMA DE ROTEAMENTO DE INVENTÁRIO 
(IRP), QUE TENTA ENCONTRAR UMA ROTA ÓTIMA DE ENTREGA DE UM CENTRO 
DE DISTRIBUIÇÃO A CLIENTES GEOGRAFICAMENTE DISPERSOS AO MESMO 
TEMPO EM QUE MINIMIZA OS CUSTOS ASSOCIADOS A TRANSPORTE E 
ARMAZENAGEM EM TODOS OS PONTOS DA REDE LOGÍSTICA, SEMPRE 
ATENDENDO A DEMANDA DOS CONSUMIDORES E OBEDECENDO A POLÍTICA 
VENDOR-MANAGED INVENTORY. A PESQUISA SEGUIU UMA ABORDAGEM 
QUANTITATIVA, COM A MODELAGEM DO PROBLEMA PROPOSTO EM 
PROGRAMAÇÃO LINEAR INTEIRA E A PROGRAMAÇÃO DO ALGORITMO IG PARA A 
RESOLUÇÃO DE QUATRO CENÁRIOS DIFERENTES, OBTIDOS PELA VARIAÇÃO DE 
PARÂMETROS-CHAVE. PROVOU-SE QUE A METAHEURÍSTICA IG É EFICIENTE PARA 
RESOLUÇÃO DO IRP, POR ENCONTRAR SOLUÇÕES SATISFATÓRIAS EM RELAÇÃO A 
MÉTODOS EXATOS COM MENOR ESFORÇO COMPUTACIONAL E MAIOR 
SIMPLICIDADE EM SUA CONCEPÇÃO. 

 

Palavras-chave: PROBLEMA DE ROTEAMENTO DE INVENTÁRIO; ITERATED 
GREEDY; VENDOR-MANAGED INVENTORY; METAHEURÍSTICA
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1. Introdução 

 

Christopher (2005) define Cadeia de Suprimentos (supply chain) como uma rede de 

organizações, ligadas à montante e à jusante, que estão envolvidas em diferentes processos e 

atividades que produzem valor em forma de produtos e serviços para o consumidor. Andersson et 

al. (2009) afirmam que a “cadeia de suprimentos começa na fonte com a produção de matéria-

prima, continua com a produção dos produtos nas fábricas e termina nos consumidores [finais]”. 

Sistemas de distribuição e de logística - que se encarregam, dentre outras atribuições, do 

transporte e armazenagem de produtos - são vitais para a execução da Gestão da Cadeia de 

Suprimentos1 (GCS), ainda mais se considerando que tais sistemas representam um componente 

importante do custo de produtos finais e, por causa disso, recebem atenção especial de 

organizações industriais. Na literatura científica, percebe-se um grande interesse com relação a 

problemas referentes à gestão de estoques e de distribuição (por exemplo, ver Shie et al., 2009), 

com vistas à otimização de recursos e redução de custos.  

A modelagem de tais problemas, como o Problema do Roteamento de Veículos e o Problema do 

Caixeiro Viajante, e muitos outros podem ser largamente encontradas na literatura (por exemplo, 

em Arenales et al., 2007); entretanto, o alcance da solução ótima ainda é um grande desafio para 

muitos deles. Um problema importante dentro desse contexto é o denominado Problema de 

Roteamento de Inventário, do inglês Inventory Routing Problem (IRP), definido como “crítico” 

para a GCS por Aziz e Moin (2007) e introduzido, segundo Coelho, Cordeau e Laporte (2014), 

pela primeira vez por Bell et al. em 1983. O IRP é especialmente interessante porque integra 

gestão de estoques com roteamento de veículos transportadores, envolvendo também decisões 
                                                           
1 

   Simchi-Levi et al. (2003) define Gestão da Cadeia de Suprimentos como “um conjunto de abordagens 
utilizados para integrar, de forma eficiente, os elementos da supply chain”. 
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relacionadas a entrega e scheduling de operações (COELHO; CORDEAU; LAPORTE, 2014). 

Segundo Andersson et al. (2009), a indústria ainda trata os problemas de estoque e transporte de 

forma separada, portanto esse tema mostra grande potencial para estudos e aplicações. Segundo 

Coelho, Cordeau e Laporte (2014), o IRP baseia-se no chamado VMI (Vendor-Managed 

Inventory), que propõe que a política de reposição de estoques e distribuição de produtos nos 

clientes sejam administradas pelo próprio fornecedor. 

Nesse contexto, o fornecedor deve tomar três decisões simultâneas: quando atender um cliente, 

quanto entregar a ele no momento da entrega, e como combinar clientes em rotas de seus 

caminhões (COELHO; CORDEAU; LAPORTE, 2014); e são essas decisões que compõem o IRP. 

O grande número de variáveis e parâmetros do problema - que advêm das características da frota 

transportadora, armazém central e demandas dos clientes -, bem como possíveis restrições como 

capacidade do veículo, lote mínimo de entrega e capacidade máxima de estocagem no cliente, 

criam uma dificuldade intrínseca em sua resolução (Simas, 2007). 

Coelho e Laporte (2012) listam uma série de aplicações do Problema de Roteamento de 

Inventário na indústria: distribuição de gás natural liquefeito, distribuição de matéria-prima para a 

indústria de papel e distribuição de comida para redes de supermercado são exemplos de partes 

da cadeia de suprimentos que, por meio do vendor-managed inventory, otimizaram, de forma 

combinada, os estoques e os meios de transporte. Coelho et al. (2014), em revisão bibliográfica 

das aplicações do IRP, elencam também a logística marítima e roteamento de navios, bem como 

entrega de componentes e módulos da indústria automobilística e distribuição de produtos 

perecíveis, que não podem ficar estocados por muito tempo. 

O IRP desse projeto analisa um centro de distribuição (CD) e consumidores geograficamente 

dispersos, mas próximos o suficiente de forma que uma rota de entrega, do CD para cada um dos 

consumidores, possa se consolidar. As entregas são feitas por uma frota de veículos e, por 

hipótese, a demanda de cada consumidor é menor que a capacidade de cada veículo. Sabendo que 
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cada consumidor mantém um estoque constante de produtos, os objetivos do problema, de acordo 

com Campbell e Savelsbergh (2004), são: determinar quais consumidores atender em cada 

período de tempo, quais veículos usar para o transporte de mercadorias, quanto entregar de 

produto para cada cliente e qual a rota de entrega de cada veículo transportador, sabendo que ele 

parte e retorna para o armazém. 

A função objetivo do problema é dada pela minimização dos custos de transporte e de inventário 

associados ao sistema, usando como hipótese o fato de que todos os clientes tenham suas 

demandas atendidas a cada período de tempo. O fator-chave do IRP é achar um equilíbrio entre 

os custos de armazenagem e de transporte (VIDOVIC, 2010), tratados tradicionalmente de forma 

separada (CAMPBELL; SAVELSBERGH, 2004). 

Coelho e Laporte (2012) afirmam que a resolução do IRP tem recebido bastante atenção por parte 

de acadêmicos, destacando que alguns pesquisadores, como Archetti et al. (2007), resolveram o 

problema com algoritmos exatos do tipo branch-and-cut, porém para o caso de apenas um 

caminhão. Conforme o tamanho do problema aumenta, ressaltam os autores, é preferível a 

utilização de heurísticas, que são algoritmos aproximativos que fornecem soluções boas em 

tempo computacional aceitável. 

Com base nas considerações supracitadas, o objetivo desse trabalho é avaliar o desempenho de 

uma metaheurística específica, a Iterated Greedy (IG), para resolução de uma versão especial do 

Problema de Roteamento de Inventário, enunciando formalmente o problema utilizando 

programação linear inteira mista e a programação do algoritmo IG, com a análise de uma série de 

cenários. 

Ruiz e Stützle (2006) resumem Iterated Greedy (IG) da seguinte forma: trata-se da geração de 

uma solução iterando heurísticas construtivas gulosas, usando duas fases - a de destruição, em 

que, de uma solução completa inicial, alguns elementos são removidos de forma aleatória, e a de 

construção que, por meio de uma heurística construtiva gulosa, monta uma nova solução 
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completa recombinando os elementos previamente removidos, de forma a melhorar a função 

objetivo, até que um determinado critério de aceitação seja satisfeito. Uma característica 

importante é o uso de um parâmetro de controle, denominado temperatura, que permite o alcance 

do mínimo global, por meio da heurística Simulated Annealing. A solução completa inicial é 

construída geralmente por meio de uma heurística construtiva de alto desempenho (PAN; RUIZ, 

2013). 

Para apresentar a técnica desenvolvida, esse trabalho está dividido da seguinte forma: na seção 2, 

é apresentado o método de pesquisa. Na seção 3, é apresentada a formulação do IRP, a adaptação 

da metaheurística IG ao problema e a discussão dos resultados. Na seção 4, é apresentada a 

conclusão. 

 

2. Método de pesquisa 

 

Com base em orientações propostas por Morabito e Pureza (2010), parte-se do princípio que o 

problema a ser estudado nesse trabalho possui diversas variáveis a serem mensuradas, e essas 

influenciam, claramente, a qualidade da solução do problema. O trabalho também possui como 

premissa a replicação de resultados: dessa forma, entende-se que o algoritmo proposto, quando 

submetido às mesmas situações a serem descritas, i.e., benchmarks a serem desenvolvidos, trará 

resultados equivalentes. Isso define o desenvolvimento de um trabalho quantitativo (MARTINS, 

2010). Além disso, na classificação proposta por Morabito e Pureza (2010), o problema possui 

uma abordagem axiomática, já que “se dedica à produção do conhecimento sobre o 

comportamento de mudança em variáveis do modelo estudado”.  

Em relação à divisão proposta por Bertrand e Fransoo (2002) referente a pesquisas axiomáticas 

descritivas e normativas, conclui-se que este trabalho busca a resolução do modelo matemático 

proposto, com a análise de diferentes resultados e efetuando comparações com aqueles 
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encontrados na literatura. Sendo assim, trata-se de uma pesquisa axiomática normativa. A 

pesquisa axiomática normativa, enfatizam os autores, permite que variações de modelos 

existentes possam ser propostas para um problema idealizado. No caso do presente projeto de 

pesquisa, entende-se, por conseguinte, que a abordagem é quantitativa, axiomática e normativa. 

O método utilizado para a pesquisa é a modelagem/simulação, com a conversão do modelo 

conceitual em um modelo computadorizado (ROBINSON, 2014 apud TURRIONI; MELLO, 

2012). 

No caso de pesquisas quantitativas axiomáticas normativas, percebe-se um conjunto de etapas 

comuns em grande parte das publicações científicas: 

• Descrição formal do problema: baseado em técnicas de programação matemática, o 

problema é representado formalmente usando, normalmente, um modelo de programação inteira 

mista; 

• Validação da descrição do problema: para se ter certeza de que a fase anterior 

conseguiu obter um modelo coerente com o problema estudado, são realizados testes de pequena 

escala buscando validar o modelo; 

• Determinação de instâncias de teste: são determinadas as instâncias que se deseja 

resolver. Isso pode ser realizado baseado em dados práticos (Mendezet al., 2006) ou com a 

geração de instâncias (Lee e Sung, 2008a, 2008b); 

• Uso do modelo matemático para resolução de instâncias de teste: corresponde no 

uso do modelo desenvolvido para a resolução das instâncias de teste. Muitas vezes, quando 

tratamos de problemas NP-difíceis, encontramos dificuldades em se resolver usando esse método 

em um tempo computacional aceitável em situações reais. Nesse caso, é necessário o 

desenvolvimento de uma estratégia alternativa de resolução; 

• Desenvolvimento de estratégia alternativa de resolução: corresponde ao 

desenvolvimento de uma estratégia que permita a obtenção de uma solução aceitável dentro das 
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limitações de tempo impostas. Normalmente, se utilizam, nesse caso, heurísticas e 

metaheurísticas (Tavares Neto e Godinho Filho, 2013); 

• Validação da estratégia alternativa: busca analisar as saídas obtidas pelo algoritmo 

desenvolvido no passo anterior, de forma a indicar se ele é eficaz para a resolução do problema 

ou não; 

• Análise de resultados: busca realizar a análise dos resultados obtidos. 

 

3. Apresentação e discussão dos resultados 

 

3.1 Formulação do problema matemático 

 

A representação formal do problema aqui representada foi inspirada na enunciação 

desenvolvida por Coelho, Cordeau e Laporte (2014). Para uma situação de um CD com múltiplos 

clientes, e um horizonte finito de tempo de t períodos, o problema é formulado sobre um grafo G 

= (V, A) em que V = {0,...,n} é o conjunto de vértices e A = {(i, j) ∈V, i ≠ j}, o conjunto de 

arcos. O CD (armazém) é representado pelo vértice 0 e os clientes, por V’ = V\{0}. Um arco 

qualquer (i, j) que o une o CD a cada um dos clientes possui um custo de transporte associado a 

ele, cij, e a distância entre 0 e BF é ξ. Além disso, cada consumidor tem uma demanda dit por 

produtos. Os clientes são visitados em diferentes períodos t por um veículo transportador k, que 

partem do armazém (i=0) e depois para destinos sequenciais, até retornar ao armazém. Os 

principais índices, variáveis e parâmetros do problema são: 

 

Variável Significado 

itI  Estoque (inventory) do produto no cliente i no tempo t. 
0=i representa o armazém 

iktQ  Quantidade que o caminhão k tem de estoque no período t após 
visitar o nó i. 
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ijktw  Variável binária que assume valor 1 quando o veículo k sai de i 
e vai para j no período t. 

kitt'ψ  Variável binária que assume valor 1 quando o veículo k atende 

a demanda itd no período t'. 

Tabela 1 – Variáveis do problema 

 

3.1.1 Função objetivo 

 

A função objetivo, representada na equação 1, é minimizar o somatório de custos de estoque e 
transporte. 

 


tk,j,i,

ijijkt
ti,

iti cw+Ihmin ) . () . (
 

 
 

(1) 

3.1.2 Restrições relativas ao atendimento da demanda 

 

A estrutura do problema nos permite estabelecer algumas restrições relacionadas às variáveis 

tkit'ψ : em primeiro lugar, é possível estabelecer que o ponto de distribuição ( 0=i ) não possui 

demandas a serem atendidas (equação 2); a descrição do problema nos impede de atender 

demandas em atraso (equações 3); para efeitos de modelagem, também estabelecemos que a 

demanda no período 0=t será zero em todos os clientes (equações 4). Adicionalmente, 

estabelecemos que não se deve realizar entregas parciais (equações 5) e que só serão atendidos 

clientes com demandas maiores que zero (equações 6). 

 

 
 

 

(2) 
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(3) 

 

 
 

(4) 

 
 

(5) 

 

 

(6) 

   

3.1.3 Restrições relativas aos caminhos de entrega 

 

As seguintes relações podem ser estabelecidas ao se observar a estrutura da resposta dada pelas 

variáveis ijktw : equações 7 impedem que uma rota saia e chegue ao mesmo ponto 

simultaneamente; as equações 8 garantem que cada rota só retornará ao ponto de origem uma 

vez; o balanço de massa é estabelecido nas equações 9;  as equações 10 garantem que cada 

cliente, em cada intervalo de tempo, pode ser atendido por uma única rota uma única vez. O 

relacionamento entre as variáveis tkit'ψ e ijktw é explicitado nas equações 11, que só permitem 

que uma rota visite um cliente se efetivamente atender alguma demanda desse cliente. 

 

 

 
 

(7) 
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(8) 

  
 

(9) 

 

 
(10) 

 
 

(11) 

 

3.1.4 Restrições relacionadas à carga do caminhão 

 

Com relação à carga do caminhão enquanto ele percorre a rota, as equações 12 estabelecem a 

carga inicial do caminhão; as equações 13, estabelecem a variação da carga do caminhão durante 

a execução da rota; a carga no caminhão no último ponto da rota é zero, conforme estabelecido 

nas equações 14. 

 

 

 
(12) 

 

 

 

 

(13) 
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(14) 

 

 

3.1.5 Restrições relacionadas ao estoque no armazém e clientes 

 

O estoque no armazém é dado pelas equações 15. O estoque nos clientes é 

definido através das restrições 16. 

 

 

 (15) 

  

(16) 

 

 

O modelo acima descrito foi implementado em Python, usando a biblioteca CPLEX 12.6.2.   

 

3.2 Algoritmo desenvolvido 

 

Quando tratamos exclusivamente de roteirização de veículos, um dos algoritmos 

construtivos clássicos é o algoritmo savings, proposto por Clark e Wright (1964). Esse algoritmo 

tem como ponto principal a criação de uma matriz ijs , que indica o ganho obtido em se formar a 

rota ji → . O algoritmo desenvolvido na presente pesquisa toma como inspiração o algoritmo de 

Clark e Wright, e o expande para o problema de roteirização de inventário. Para tal, criamos uma 

matriz prota,rotaganho 2,1 . Essa matriz indica, se 1=p , o ganho de se concatenar a rota 1 antes da 
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rota 2. Se 1=p , indica o ganho em se concatenar a rota 1 depois da rota 2. O cálculo é realizado 

através da equação 16. 
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(16) 

3.2.1 A implementação da técnica Iterated Greedy 

 

Baseando-se no algoritmo Iterated Greedy, essa pesquisa propõe, implementa e analisa um 

algoritmo para a resolução do problema de roteamento de inventário apresentado na seção 2. Esse 

algoritmo possui os seguintes passos: 

 

Inicialização: usando a equação 1, crie uma solução inicial para o problema. Essa será a 

solução atual e a solução candidata. 

Destruição: remova n elementos da demanda aleatoriamente da solução atual. 

Reconstrução: usando a equação 1, realoque os elementos removidos no passo anterior 

criando uma nova solução atual. Avalie a solução atual e, se ela for melhor que a solução 

ótima, substitua a solução candidata pela solução atual. 

Repita o ciclo de destruição n vezes. 
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Conforme pode ser percebido nos passos acima, o algoritmo proposto possui 2 parâmetros: o 

número de ciclos destruição-reconstrução (n) e o número de elemento a serem removidos (e). 

Para se determinar o conjunto ótimo de parâmetros, aplicou-se o software de parametrização 

automático IRACE (Lópes-Ibáñezet al., 2011) com as possibilidades de parâmetros mostrados na 

tabela 2. 

 

Parâmetro Possibilidades 

N [10, 50, 100, 500] 

E [0.25, 0.5, 0.75, 1.0] * número total de 

demandas 

Tabela 2 – Parâmetros estabelecidos para teste 

 

Após os testes, chegou-se à conclusão de que o melhor conjunto encontrado de parâmetros é 

n=100 e e=0.5. 

 

3.2.2 Experimentos computacionais 

 

Para a análise do comportamento do algoritmo IG proposto, foram adotadas os dados 

provenientes das instâncias baseadas nos exemplares apresentados por Archetti et al. (2007)2. 

Foram selecionadas as instâncias que consideram um horizonte de planejamento de 3 períodos, 

com baixo e alto custo de inventário. Das instâncias existentes, o modelo matemático foi 

executado limitando-se a 10 minutos de execução da fase de otimização do CPLEX. Dado o 

tempo de resposta do CPLEX, escolheu-se trabalhar apenas com as instâncias contendo até 35 

                                                           
2  As instâncias e o detalhamento das mesmas está disponível em http://www.leandro-
coelho.com/instances/inventory-routing/. 
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pontos de entrega. Os resultados são mostrados na tabela 4. Nessa tabela, são reportados, para 

cada instância: os valores das funções objetivo da heurística IG e do modelo matemático (colunas 

FO IG e FO MIP, respectivamente), os tempos de cada algoritmo (Tempo IG e Tempo MIP), 

um valor identificado como Gap FO (calculado por (Valor da Função Objetivo do modelo 

matemático – Valor da Função Objetivo do IG)/(Valor da Função Objetivo do modelo 

matemático)) e o valor Gap Tempo (calculado por (Tempo necessário para a execução do 

modelo – Tempo necessário para a execução do IG) / (Tempo necessário para a execução do 

modelo)). 

Ao analisarmos apenas os resultados contendo instâncias de baixo custo, percebe-se que, com 

exceção do menor exemplar (5 clientes), o IG possuiu um tempo de execução muito menor que o 

MIP. Ainda observando os dados da tabela 4, percebe-se que o IG conseguiu um valor muito 

próximo do modelo matemático, com um desvio máximo de 7.45%.  

A mesma homogeneidade de resultados não foi encontrada quando analisamos as instâncias de 

alto custo. Nesses casos, percebe-se que a diferença entre os tempos da heurística e do modelo 

matemático ficaram mais próximos para a instância de 15 tarefas. Nesse caso, tudo indica que 

nesse caso o algoritmo foi menos eficiente em explorar o espaço de soluções. Porém, percebe-se 

uma grande semelhança entre os valores de gap das instâncias de baixo e alto custo, indicando 

um possível padrão de comportamento do algoritmo. 

 

Tabela 4 – Resultados encontrados 



 

XXXVII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 
 “A Engenharia de Produção e as novas tecnologias produtivas: indústria 4.0, manufatura aditiva e outras abordagens  

avançadas de produção” 

Joinville, SC, Brasil, 10 a 13 de outubro de 2017. 

 

 

 

 
 

15 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Esse artigo abordou o problema de roteamento de inventário onde uma estratégia de resolução 

baseada em um algoritmo Iterated Greedy. Esse algoritmo inédito se baseou em algoritmos 

clássicos de roteirização (como por exemplo, o algoritmo Savings de Clarke e Wright, 1964). 

O presente trabalho produziu algumas oportunidades de trabalhos futuros: em primeiro lugar, 

acreditamos que seja interessante testar os algoritmos em um número maior de instâncias, para 

melhor validação estatística; também nos interessa a implementação de buscas locais, 

principalmente no que diz respeito à roteirização.  
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