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Este artigo trata do problema de dimensionamento de frota 

heterogênea de veículos de carga utilizados na operação logística de 

transferência entre uma unidade produtora de bebidas e suas 

respectivas filiais. Nesta operação a empresa utilizaa veículos próprios 

e terceirizados. Para resolver tal problemática, desenvolveu-se um 

modelo de programação inteira, onde o objetivo principal é minimizar 

os custos totais de transporte, através do dimensionamento adequado 

do número de veículos próprios a serem utilizados, assim como definir 

quais serão as filiais que estes veículos devem atender. A formulação 

proposta foi testada durante um horizonte de um ano, dividido em 

períodos mensais. Os resultados obtidos a partir da execução do 

modelo, ilustram uma redução média de 12% nos custos totais de 

transporte se comparado com situação observada na prática. 
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1. Introdução 

Os últimos anos têm sido notabilizados pelo crescimento da importância da logística na gestão 
estratégica das empresas. Isto se deve principalmente aos impactos gerados por esta área nos 
resultados das corporações. Dentro deste contexto, as empresas estão buscando cada vez mais 
novas formas de gestão da logística que elevem o nível de serviços aos clientes sem, contudo, 
incorrerem no aumento dos custos. Segundo Bowersox et al. (2001), a logística constitui-se 
na integração de informações, transporte, estoque, armazenamento, manuseio de materiais e 
embalagens. De acordo com Ching (1999), a logística integrada está estruturada sob três 
pilares, a saber: logística de suprimento, logística de produção e logística de distribuição. 

Este artigo enfoca problemas de tomada de decisão relacionados à logística de distribuição, 
mais especificamente voltados para operação logística de transferência entre uma unidade 
produtora de bebidas e suas respectivas filiais. A empresa pesquisada é a maior indústria 
envasadora de água mineral do Brasil e a sexta no mundo. Recentemente esta empresa vem 
desenvolvendo uma política agressiva de ampliação do seu mix de produtos, passando a atuar 
no mercado de refrigerantes, sucos, energéticos e chás, aumentando consideravelmente o seu 
volume de produtos. 

O estudo foi desenvolvido em uma das unidades produtoras desta empresa, localizada no 
estado da Paraíba. Esta unidade é responsável por atender outras onze filiais que se encontram 
distribuídas nas regiões norte e nordeste que funcionam como centros de distribuição. Os 
produtos fabricados, bem como parte dos insumos utilizados no processo produtivo, são 
transportados em modal rodoviário através de veículos próprios e terceirizados. O critério 
atualmente utilizado pela empresa para definir qual o tipo de veículo (próprio ou terceiro) será 
utilizado em determinada operação é o de priorização da utilização dos veículos próprios. 
Outro ponto a ser ressaltado é que a programação dos veículos é realizada de forma manual e 
sem um planejamento prévio, embora a programação de transferência esteja estabelecida para 
o horizonte de um mês. 

Para Galvão (2003), o gerenciamento da distribuição física se dá em três níveis: estratégico, 
tático e operacional. Este trabalho tem como base os problemas de tomada de decisão 
relacionados aos níveis estratégico e tático. Estes níveis de planejamento na logística 
envolvem decisões relacionadas a composições da frota, dimensionamento da frota e modelo 
de gestão da distribuição (própria ou terceirizada). Segundo Araújo et al. (1999), a otimização 
dos recursos disponíveis, sobretudo financeiros, passa a ser uma questão prioritária dentro de 
uma visão estratégica de planejamento. Estas decisões revestem-se de um caráter ainda mais 
importante para a indústria de bebidas, tendo em vista que seus produtos apresentam valor 
específico relativamente baixo, ou seja, o volume transportado é muito elevado em relação ao 
valor da carga. 

Desta forma, o presente artigo propõe um modelo de programação inteira cujo escopo 
consiste em identificar a viabilidade econômica em utilizar veículos próprios na operação de 
transferência entre uma unidade produtora e suas filiais (e vice-versa), além de dimensionar o 
tamanho da frota e definir em quais rotas estes veículos devem ser utilizados.  

O restante do artigo está organizado da forma que se segue. Seção 2 descreve o problema em 
questão. Seção 3 apresenta uma breve revisão bibliográfica acerca da temática abordada. 
Seção 4 diz respeito aos métodos e procedimentos adotados. Seção 5 trata do modelo de 
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programação inteira proposto. Seção 6 discute os resultados obtidos após implementação do 
modelo. Seção 7 apresenta as considerações finais deste trabalho. 

2. Descrição do problema 

Conforme mencionado anteriormente, a empresa em questão possui uma unidade produtora 
que é responsável por atender outras onze filiais. As transferências dos produtos para estas 
filiais são realizadas de acordo com a programação estabelecida pela matriz através de modal 
rodoviário, onde são utilizados veículos próprios e terceirizados. Atualmente a empresa possui 
oito carretas com capacidade de 27 T e outras duas com capacidade de 40 T. Estes veículos 
possuem custos associados que se dividem entre fixos e variáveis. Ao optar pela utilização de 
veículos terceirizados, a empresa contrata transportadoras que, por sua vez, utilizam veículos 
próprios ou agenciam veículos de terceiros. Este tipo de operação apresenta apenas custos 
variáveis que são determinados de acordo com a distância percorrida e o peso transportado.  

Atualmente a programação desta operação é realizada manualmente e prioriza-se a utilização 
dos veículos próprios. A demanda não atendida pela frota própria é destinada às 
transportadoras. Neste tipo de operação de transferência, verifica-se que uma única unidade 
produtora atende uma única filial (cliente) por viagem. Com base nas características do 
processo, pode-se classificar o problema como sendo de dimensionamento de frota própria, 
heterogênea que apresenta custos fixos e variáveis, sujeito a uma demanda determinística de 
um único cliente com definição de rotas. 

De acordo com Enomoto (2005), restrições físicas-temporais devem ser analisadas e 
incorporadas à metodologia de análise e dimensionamento da frota, de forma a obter 
resultados mais realistas. O principal aspecto a ser considerado é a capacidade do veículo. 
Dependendo das características físicas da carga (peso/volume) e da capacidade do veículo 
podem ocorrer superlotação do veículo ou baixa taxa de ocupação. Tanto a falta de 
capacidade quanto o excesso representam um problema para empresa. O primeiro implica no 
não atendimento a demanda e o segundo no desperdício de recursos. 

Outra questão importante no dimensionamento de frota consiste na duração do ciclo 
operacional (carga, deslocamento e descarga), assim como a jornada de trabalho da tripulação. 
Ocorre assim, uma restrição temporal no dimensionamento e na operação do sistema. 

3. Revisão Bibliográfica 

Com base nas características apresentadas do problema foi desenvolvida uma pesquisa 
bibliográfica subdividida em dois momentos. Inicialmente será apresentado o conceito de 
custos e aplicações do mesmo ao transporte rodoviário de cargas. Em seguida, será 
apresentada uma breve revisão sobre alguns trabalhos relacionados à questão do 
dimensionamento de frota. 

3.1 Conceito de Custos e Despesas 

De acordo com Wernke (2001), custos são gastos gerados no processo de fabricação de bens 
ou serviços. No caso industrial, fatores utilizados na produção, como matérias-primas, salários 
e encargos sociais dos operários da fábrica, depreciação de máquinas, equipamentos e 
ferramentas utilizadas no processo. Segundo Martins (2000), o conceito de custo está 
associado diretamente à fabricação de um produto ou a realização de um serviço, já as 
despesas representam dispêndio financeiro para cobrir gastos diretamente relacionados com as 
atividades de venda, representação, intermediação, entre outras. Para Maher (2001), é 
importante haver a distinção entre custo e despesa. Uma despesa representa um custo lançado 
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contra a receita de um determinado período contábil. Já o custo representa um sacrifício de 
recursos, independentemente como ativo ou uma despesa. Se o custo for contabilizado como 
ativo, ele se tornará despesa quando o ativo for consumido. 

3.2 Classificação de custos 

Os custos podem ser classificados de acordo com sua aplicação. Consoante Atkinson et al. 
(2000), custos diretos são aqueles associados diretamente ao processo produtivo tais como: 
material direto e mão-de-obra direta. Já os custos indiretos são todos os demais custos do 
processo produtivo, incluindo as atividades de compra e recebimento de material, 
movimentação e estocagem, manutenção, entre outros. 

Os custos também podem ser classificados entre fixos e variáveis. Segundo Novaes (2001), 
são classificados como fixos aqueles que não dependem da quantidade de produtos 
produzidos ou serviço realizado, enquanto os custos variáveis alteram-se com a quantidade de 
serviço ofertado. Tanaka et al. (1993) definem custos fixos como aqueles que não se alteram 
com o volume produzido, enquanto os custos variáveis variam linearmente com a quantidade 
produzida. 

3.3 Custos associados ao transporte rodoviário de cargas 

Para Cruz (2006), o entendimento e a análise relacionada à logística de entrega são fatores 
essenciais para a criação de vantagens competitivas. Para o tamanho da frota se aproximar o 
máximo possível da realidade, deve-se ter boa noção de quais são os custos envolvidos na 
operação, como são mensurados e como variam em relação ao nível de atividade. A seguir os 
custos associados ao transporte rodoviário de cargas serão pormenorizados. 

3.3.1 Custos fixos e variáveis do transporte rodoviário de cargas 

De acordo com Silva (2006), no transporte rodoviário de carga os custos fixos englobam o 
conjunto de gastos, cujo valor não varia em função do nível de atividade da empresa ou do 
grau de utilização do equipamento. Como exemplos de custos que não variam em função da 
quilometragem percorrida podem ser citados: depreciação contábil; custo do capital; salários e 
encargos sociais da Tripulação; licenciamento do veículo; seguros. 

Os custos variáveis são proporcionais à utilização do equipamento. No caso do transporte 
rodoviário de carga os custos variam diretamente em relação à quilometragem. São exemplos 
de custos variáveis: combustíveis; óleos lubrificantes; lavagens; material de rodagem: pneus; 
câmaras, protetores e recapagens; peças, acessórios e materiais da oficina; mão-de-obra 
aplicada para manutenção dos veículos. 

3.3.2 Custos diretos e indiretos do transporte rodoviário de cargas 

Silva (2006) afirma que os custos diretos correspondem aos itens diretamente alocados à 
produção do serviço de transportes, sendo o somatório dos custos fixos e variáveis. São 
exemplos de custos diretos: salários da tripulação, manutenção, combustível entre outros. Os 
custos indiretos ou administrativos são aqueles necessários para manter o sistema de 
transporte da empresa.  

3.4 Modelos de dimensionamento de frota 

Modelos e estratégias de resolução relacionadas às diversas variações de problemas que 
envolvem dimensionamento de frota vêm sendo desenvolvidos há cerca de 40 anos. Os 
primeiros modelos podem ser encontrados em Rocha (2001). O Quadro 1 apresenta um 
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resumo das principais características dos modelos pesquisados pelo autor. 

Recentemente, diferentes modelos foram propostos na literatura no que se refere ao 
dimensionamento de uma frota de veículos. Contudo, as pesquisas têm sido conduzidas em 
diferentes níveis de decisão. Alguns autores tratam o problema sob o ponto de vista 
operacional, isto é, envolvendo decisões de alocação, roteamento ou scheduling de veículos. 
Outros pesquisadores abordaram o problema sob o prisma tático, onde, por exemplo, decisões 
relativas ao uso da frota própria ou terceirizada são levadas em consideração (WU et al., 
2005).  

 

Modelos Dimensionamento Frota Custos Demanda Método Algoritmo 

Kirby 
(1959) 

Quantificação 
Homogênea 
própria ou 

terceirizada 
Fixos 

Determinística 
Cliente único 

Fórmula 
Algébrica 

Otimização s/ 
alocação de 

roteiros 

Wyatt 
(1961) 

Quantificação 
Homogênea 
própria ou 

terceirizada 

Fixos e 
Variáveis 

Determinística 
Cliente único 

Fórmula 
Algébrica 

Otimização s/ 
alocação de 

roteiros 

Gould 
(1969) 

Composição 
Heterogênea 
própria ou 

terceirizada 

Fixos e 
Variáveis 

Determinística 
Cliente único 

Programação 
Linear 

Otimização s/ 
alocação de 

roteiros 

Mole 
(1975) 

Quantificação 
Homogênea 
própria ou 

terceirizada 

Fixos e 
Variáveis 

Determinística 
Cliente único 

Programação 
dinâmica 

Otimização s/ 
alocação de 

roteiros 

Parikh 
(1977) 

Composição 
Heterogênea 

própria 
Fixos e 

Variáveis 

Estocástica 
múltiplos 
clientes 

Teoria das 
filas 

Aproximação 
matemática 

c/alocação de 
roteiros 

Etezadi 
e 

Beasley 
(1983) 

Composição 
Heterogênea 
própria ou 

terceirizada 

Fixos e 
Variáveis 

Determinística 
Cliente único 

Programação 
Linear 

Simulação c/ 
alocação de 

roteiros 

Fonte: Adaptado de Rocha (2001) apud Araujo (2002) 

Quadro 1 – Característica dos modelos de dimensionamento de frotas 

Sherali e Tuncbilek (1997) propõem modelos para dimensionar a frota para empresas 
automotivas e ferroviárias, no que tange ao problema de transporte de automóveis através do 
modal rodoviário (auto-racks). Uma heurística de decomposição, baseada na resolução de 
subproblemas, foi desenvolvida para resolver o modelo. Du e Hall (1997) tratam do problema 
conjunto de dimensionamento de frota e redistribuição de equipamentos vazios 
(reposicionamento de equipamentos de transportes quer servirá pra atender futuras demandas 
por transporte). Uma alocação inadequada destes equipamentos podem resultar em um 
aumento excessivo da frota, haja vista que são problemas fortemente relacionados entre si. Os 
autores fazem uso de uma abordagem baseada em teoria de estoques. 

Redmer et al. (2003) resolvem o problema de dimensionamento da frota de uma empresa 
transportadora. Um modelo, baseado em teoria das filas, é proposto em termos de multi-
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critérios, programação não-linear e programação inteira. Wu et al. (2005) aborda o problema 
no contexto da indústria de aluguel de caminhões (truck-rental). Um modelo de programação 
linear, que considera decisões operacionais (incluindo alocação da demanda e 
reposicionamento de caminhões vazios) e decisões táticas (obtenção e venda de recursos), é 
proposto para determinar o tamanho e mix ótimo da frota. Chu (2005) desenvolve um 
algoritmo heurístico para resolver o problema de roteamento de veículos próprios e efetuar a 
escolha de quando empregar veículos terceirizados de tal forma a minimizar uma função 
custo.  

4. Métodos e Procedimentos 

À luz de Silva e Menezes (2005), a pesquisa pode ser classificada, quanto à natureza, forma 
de abordagem e objetivos, como sendo: aplicada, quantitativa e exploratória. No tocante aos 
procedimentos técnicos, trata-se de um estudo de caso. 

As informações necessárias à realização do estudo de caso foram obtidas através de visitas in 
loco, onde se tomou conhecimento das principais características e peculiaridades do processo 
de distribuição dos produtos entre as filais, tais como: 

− Custo de frete: representa o valor pago à transportadora para veicular 27 T de produtos. 
Este valor varia de acordo como a distância entre as filiais. 

− Demanda: representa a quantidade de produtos em unidade de peso requerida por cada 
filial, assim como a quantidade de insumos a ser recebida pela unidade produtora. Este 
valor foi obtido mediante a multiplicação da quantidade a ser recebida por cada filial pelo 
peso unitário de cada produto. 

− Distância: constitui-se na distância percorrida pelo veículo para realizar o transporte dos 
produtos entre as filiais. 

− Tempo de viagem: representa o número de dias ou fração deste que compreende todo o 
ciclo operacional de transferência. O ciclo operacional de transferência é composto pelos 
tempos de carregamento, transporte e descarregamento. Salienta-se que já está sendo 
considerado o período de descanso da tripulação conforme legislação trabalhista. 

− Custos: Constitui-se no valor gasto pela empresa referente à utilização dos veículos 
próprios estando estes divididos entre fixos e variáveis. 

Todas as informações levantadas estão relacionadas no Anexo A. Os dados coletados se 
referem aos períodos de janeiro de 2006 à dezembro de 2006. 

O modelo de programação inteira foi construído levando em consideração as características 
supracitadas. Este encontra-se caracterizado na Seção a seguir. 

5. Modelo Proposto 

O modelo considera que a operação logística utiliza veículos próprios e terceiros para atender 
a demanda por produtos das filiais. A demanda deve ser totalmente atendida e representa o 
total de produtos que determinada filial deve receber durante o período de um mês. A 
formulação proposta prevê que a frota possui capacidade heterogênea. Além disso, cada 
veículo apresenta custos, tanto fixos como variáveis, distintos. Os veículos terceirizados 
possuem apenas custos variáveis os quais são determinados de acordo com a distância 
percorrida e o peso transportado. A capacidade destes pode variar, no entanto, para simplificar 
o problema, admitiu-se que todos os veículos apresentam capacidade de transporte de 27 T, 
pois esta situação ocorre em 90% dos casos. Salienta-se que esta simplificação não acarreta 
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em comprometimento dos resultados, tendo em vista que o valor pago à transportadora varia 
de acordo com a quantidade transportada. 

 
Parâmetros do problema: 
 

vCF  Custos fixos do veículo v. 

vCV  Custos variáveie do veículo v. 

vCap  Capacidade do veículo v. 

CapT
 

Capacidade dos veículos terceirizados. 

ijDist  Distância em quilômetros entre a origem i e o destino j. 

ijD  Demanda por produtos da origem i para o destino  j. 

ijF  Custo de frete entre a origem i e o destino j. 

ijt  Tempo de viagem entre a origem i e o destino j em dias. 

N  Número de dias úteis. 

M Número grande. 
 
Variáveis de decisão: 
 

ijZ  Número de viagens utilizando veículos terceirizados para atender a demanda 
entre a origem i e o destino j. 

vY  Variável binária que indica a utilização )1( =vY  ou não )0( =vY do veículo v. 

ijvX  Número de viagens realizadas pelo veículo v com origem em i e destino em  j. 

 

Formulação matemática: 
A função objetivo (1) minimiza os custos totais de transporte. A introdução da variável 
binária de decisão vY  na função objetivo garante que os custos fixos ( vCF ) sejam 

contabilizados apenas se o veículo v for utilizado. 

 

∑∑ ∑∑∑ ∑++

i j i j v v

vvijvijvijij YCFXDistCVZF  (1) 

 
Um aspecto muito importante no problema de dimensionamento da frota constitui-se na 
capacidade de atendimento da frota em relação à demanda. Assim sendo, as restrições (2) 
garantem que a quantidade a ser atendida entre a origem i e o destino j seja igual ou superior a 
demanda. 

 

∑ ≥⋅+

v

ijijvijv DCapTZCapX  ji, ∀  (2) 
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As restriçãos (3) estão associadas à disponibilidade da frota. A inclusão destas restrições 
assegura que o número total de viagens multiplicado pelo tempo de duração de cada viagem 
não seja superior ao número total de dias úteis no mês. Neste caso, admitiu-se N como sendo 
25 dias. 

 

∑∑ ≤

i j

ijijv NtX  ji, ∀  (3) 

 
A distribuição física apresenta origem e destino num único centro de distribuição. A inclusão 
das restrições (4) faz com que o número total de viagens de ida realizadas por um 
determinado veículo v seja igual ao número de viagens de retorno realizadas por este mesmo 
veículo, para um determinado par origem/destino. 

jivijv XX =  jijit ≠∀∀ |,,  (4) 

 
As restrições (5) estão relacionadas à utilização ou não do veículo v. 

 

∑∑ ≤⋅−

i j

vijv YMX 0  v∀  (5) 

 
As restrições (6), (7) e (8) são relativas à natureza das variáveis de decisão. 

 

+
∈ ZX ijv  vji ,,∀  (6) 

 

}1,0{∈vY  v∀  (7) 
 

+
∈ ZZ ij  ji,∀  (8) 

 

6. Resultados 

O modelo proposto foi implementado no software LINGO, versão 7.0, em interface com o 
EXCEL. Foram utilizados dados para um horizonte de um ano dividido em períodos mensais. 
Os testes foram realizados em um microcomputador Intel (R), Pentium IV com CPU 2,4 GHz 
e 256 MB de memória RAM. Os resultados referentes à aplicação do modelo encontram-se 
expostos nas Figuras 1-5. 
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Figura 1 – Comparativo de custo total de transporte. 

Através do gráfico ilustrado na Figura 1, é possível verificar que houve uma redução média de 
12% custos totais de transporte ao longo do ano. Vale salientar que não foram contabilizados 
os custos de não ativação de um veículo, haja vista que o modelo visa prever justamente a 
quantidade ótima de veículos necessários para cada período. 

A partir dos resultados expostos na Figura 2, é possível constatar que houve, em média, uma 
redução de 32% nos custos de utilização da própria frota, ao passo que a Figura 3 ilustra um 
aumento médio de 21% nos custos com veículos terceirizados. Este fato demonstra que, para 
a situação particular tratada neste trabalho, a empresa vem operando com uma frota 
superdimensionada, conforme ratificado pela Figura 4.  

 
Figura 2 – Comparativo de custo com a própria frota. 

 
Figura 3 – Comparativo de custo com terceiros. 
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Figura 4 – Taxa de utilização dos veículos próprios 

Ainda na Figura 4, observa-se que em virtude da característica sazonal da demanda dos 
produtos comercializados pela empresa, houve uma variação acentuada na taxa de utilização 
dos veículos prórpios, uma vez que os resultados obtidos através da execução do modelo 
apontam uma utilização, em média, de apenas 50% da frota atual. 

A Figura 5 ilustra a quantidade de vezes em que se utilizou um veículo próprio para atender 
uma determinada filial durante o ano. É interessante ressaltar que nos casos de Recife (REC) e 
Natal (NAT), a taxa de utilização de veículos próprios foi relativamente alta, mesmo com a 
demanda de ida (sentido unidade produtora-filial) sendo bem maior que a demanda de volta 
(sentido filial-unidade produtora). Assim sendo, é mais viável, neste caso, fazer uso da frota 
própria, apesar da grande ocorrência de veículos que retornariam vazios para a unidade 
produtora.  

 
Figura 5 – Número de utilização dos veículos próprios por filial 

7. Conclusão 

O presente artigo tratou do problema de dimensionamento da frota de veículos em uma 
indústria de bebida de grande porte. Para resolvê-lo, um modelo de programação inteira foi 
proposto. A formulação matemática foi testada ao longo de um horizonte de 1 ano dividido 
em períodos mensais. O resultados obtidos a partir da execução do modelo mostraram que 
houve uma redução média de 12% nos custos totais de transporte em relação aos dados reais 
para a operação estudada. Além disso, foi possível determinar o tamanho ótimo da frota em 
cada período, onde se pode afirmar que esta tem sido superdimensionada para efetuar tal 
operação.  
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Apesar da presente abordagem considerar apenas uma unidade produtora, o modelo pode ser 
adaptado para o caso em que há ocorrência de um número maior de unidades. Nesta situação, 
deve-se levar em conta questões operacionais como, por exemplo, reposicionamento e 
roteirização do conjunto total veículos. Vale salientar que o modelo desenvolvido pode ser 
utilizado em outras empresas que efetuam a distribuição de seus produtos e matérias-primas 
de forma análoga a apresentada nesta pesquisa. 
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ANEXO A – Informações referentes aos parâmetros do modelo proposto 

 
 BEL SLZ IMP FOR CRA MOS NAT REC JPA MAC SAL 

BEL - 1.909,44 1.409,94 2.467,53 2.467,53 2.673,27 2.673,27 2.467,53 2.673,27 2.673,27 2.673,27 

SLZ 1.909,44 - 1.204,47 1.645,11 1.645,11 2.467,53 2.467,53 2.262,06 2.467,53 2.467,53 2.467,53 

IMP 1.409,94 1.645,11 - 2.467,53 2.467,53 2.673,27 2.673,27 2.467,53 2.673,27 2.673,27 2.673,27 

FOR 2.543,40 2.320,65 2.320,65 - 1.471,50 1.145,61 1.204,47 1.468,80 2.937,60 1.733,13 2.062,80 

CRA 2.262,06 2.262,06 2.555,82 1.409,94 - 1.527,39 1.527,39 1.409,94 1.409,94 1.703,70 1.909,44 

MOS 3.319,65 2.849,58 3.319,65 1.204,47 1.468,80 - 881,28 1.321,92 1.233,63 1.409,94 1.909,44 

NAT 3.319,65 2.849,58 3.319,65 1.204,47 1.468,80 881,28 - 1.204,47 881,28 1.204,47 1.909,44 

REC 3.701,43 2.849,58 3.319,65 1.733,13 1.674,27 1.145,61 1.145,61 - 792,99 1.028,16 1.791,99 

JPA 4.042,71 3.002,13 3.497,58 1.792,53 1.674,27 1.233,63 998,73 792,99 - 1.145,61 1.909,44 

MAC 3.701,43 2.937,60 3.319,65 1.997,46 1.645,11 1.527,39 1.527,39 1.028,16 1145,61 - 1.409,94 

SAL 4.056,75 3.573,72 3.829,41 2.909,25 2.749,41 2.739,15 2.574,45 1.418,31 2.438,10 1.409,94 - 

Tabela 1 – Custo de frete entre cada par origem/destino 

 
 BEL SLZ IMP FOR CRA MOS NAT REC JPA MAC SAL 

BEL - 798 609 1527 1494 1771 2043 2044 2068 2048 2068 

SLZ 798 - 630 1079 1046 1322 1594 1596 1620 1600 1620 

IMP 609 630 - 1359 1326 1602 1874 1876 1985 1880 1900 

FOR 1527 1079 1359 - 603 261 533 795 708 1062 1243 

CRA 1494 1046 1326 603 - 400 652 617 614 621 765 

MOS 1771 1322 1602 261 400 - 267 529 422,7 795 1040 

NAT 2043 1594 1874 533 652 267 - 288 176 554 1115 

REC 2044 1596 1876 795 617 529 288 - 147 266 827 

JPA 2068 1620 1985 708,0 614 423 176 147 - 380 934 

MAC 2048 1600 1880 1062 621 795 554 266 380 - 605 

SAL 2068 1620 1900 1243 765 1040 1115 827 934 605 - 

Tabela 2 – Distância entre cada par origem/destino (km) 

 
 BEL SLZ IMP FOR CRA MOS NAT REC JPA MAC SAL 

BEL 0 1,5 1,5 2 2 2 4 4 4 4 4 

SLZ 1,5 0 1,5 2 2 3 3 3 4 3 3 

IMP 1,5 1,5 0 2 2 3 3 3 4 3 3 

FOR 2 2 2 0 1,5 0,5 1 1,5 1,5 2 2 
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CRA 2 2 2 1,5 0 1 1,5 1,5 1 2 2 

MOS 2 3 3 0,5 1 0 0,5 1 1 1,5 2 

NAT 4 3 3 1 1,5 0,5 0 0,5 0,5 1,5 2 

REC 4 3 3 1,5 1,5 1 0,5 0 0,5 0,5 2 

JPA 4 4 4 1,5 1 1 0,5 0,5 0 1 1,5 

MAC 4 3 3 2 2 1,5 1,5 0,5 1 0 1,5 
SAL 4 3 3 2 2 2 2 2 1,5 1,5 0 

Tabela 3 – Tempo de viagem entre cada par origem/destino (dias) 

 
 BEL SLZ IMP FOR CRA MOS NAT REC MAC SAL 

JAN/06 162 189 54 1782 81 432 1161 2187 189 108 

FEV/06 54 81 0 1917 162 540 972 2457 459 108 

MAR/06 27 108 27 1539 108 486 972 1863 135 243 

ABR/06 189 54 27 837 81 405 810 2106 216 27 

MAI/06 243 27 27 1377 108 432 648 1431 189 108 

JUN/06 216 27 27 1512 108 459 675 1431 216 54 

JUL/06 216 108 0 1485 108 459 783 918 81 54 

AGO/06 243 81 27 1350 135 594 486 1485 135 81 

SET/06 54 54 27 1431 108 405 621 1512 243 81 

OUT/06 81 81 27 1539 189 486 972 1809 216 108 

NOV/06 81 54 27 1701 189 540 783 2106 270 189 
DEZ/06 108 81 54 945 189 567 972 1998 243 108 

Tabela 4 – Demanda por produtos (em Toneladas) provenientes da unidade produtora para as filiais 

 
 BEL SLZ IMP FOR CRA MOS NAT REC MAC SAL 

JAN/06 0 0 0 324 0 0 432 567 0 108 

FEV/06 0 0 27 270 0 54 621 324 0 135 

MAR/06 0 27 0 216 27 0 243 486 54 108 

ABR/06 0 0 0 81 0 54 162 405 27 189 

MAI/06 27 0 0 243 0 27 243 486 0 135 

JUN/06 0 0 0 216 0 27 243 324 27 216 

JUL/06 0 0 0 216 0 27 243 324 27 216 

AGO/06 0 0 0 216 0 27 243 324 27 216 

SET/06 0 0 0 432 0 27 405 513 54 189 

OUT/06 27 0 0 378 0 27 351 675 27 162 

NOV/06 27 0 0 432 0 0 324 702 81 135 
DEZ/06 0 0 0 513 0 54 324 297 189 189 

Tabela 5 – Demanda de Matéria-Prima (em Toneladas) proveninentes das filiais para a unidade produtora 

 
Veículo Jan/06 Fev/06 Mar/06 Abr/06 Mai/06 Jun/06 Jul/06 Ago/06 Set/06 Out/06 Nov/06 Dez/06 

1 1.312 1.312 1.312 1.312 1.312 1.312 1.312 1.312 1.312 1.312 1.312 1.312 

2 1.312 1.312 1.312 1.312 1.312 1.312 1.312 1.312 1.312 1.312 1.312 1.312 

3 2.177 2.177 1.344 1.344 1.344 1.344 - 2.177 2.177 2.177 2.177 2.177 

4 1.323 1.323 1.323 1.323 1.323 1.323 1.323 1.323 1.323 1.323 1.323 1.323 

5 7.364 7.364 7.364 7.364 7.364 7.364 7.364 7.364 7.364 7.364 7.364 7.364 

6 5.063 5.063 5.063 5.063 5.063 5.063 5.063 5.063 5.063 5.063 5.063 5.063 

7 5.066 5.066 5.066 5.066 5.066 5.066 5.066 5.066 5.066 5.066 5.066 5.066 

8 7.364 7.364 7.364 7.364 7.364 7.364 7.364 7.364 7.364 7.364 7.364 7.364 
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9 5.450 5.066 5.066 5.066 5.066 5.066 5.130 5.130 5.066 5.066 5.066 5.452 

10 5.066 5.066 5.066 5.063 5.066 5.066 5.065 5.065 5.066 5.066 5.066 5.066 

11 - - - - - 4.266 4.322  - - - - 

Tabela 6 – Custos Fixos (R$) 

 
Veículo Jan/06 Fev/06 Mar/06 Abr/06 Mai/06 Jun/06 Jul/06 Ago/06 Set/06 Out/06 Nov/06 Dez/06 

1 1,50 1,55 2,84 1,60 1,20 1,42 1,60 1,65 2,61 2,00 1,10 1,28 

2 1,79 17,38 1,19 3,57 1,17 2,09 2,00 1,80 1,89 1,25 1,13 1,77 

3 2,15 1,94 1,78 3,56 2,04 3,85 - 1,57 1,13 1,62 2,83 1,66 

4 1,55 1,74 1,80 2,67 2,28 1,18 1,76 1,79 1,70 1,63 0,62 1,73 

5 2,83 0,77 2,50 1,31 1,20 1,43 1,50 1,57 1,47 1,56 1,57 1,38 

6 1,43 1,70 1,74 1,49 2,87 1,77 1,55 1,42 1,32 1,74 1,61 1,36 

7 1,82 1,64 1,41 1,02 2,15 2,19 1,64 1,25 1,05 1,22 3,60 1,27 

8 1,71 1,89 1,83 1,24 1,90 1,24 1,51 1,30 1,30 1,58 1,34 1,39 

9 2,53 2,34 1,74 1,53 2,38 1,20 1,80 1,78 1,77 1,98 1,50 2,02 

10 1,86 1,86 1,53 3,45 - - 2,28 1,29 1,27 1,72 1,89 1,33 
11 - - - - - 1,74 1,74 - - - - - 

Tabela 7 – Custos Variáveis (R$) 

 


