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RESUMO 
Este trabalho trata do problema de otimização do resultado para uma empresa (maximização da receita) que 
presta o serviço de transporte de carga conteinerizada por via marítima. 
São descritas as características do problema da escolha do mix de carga em um horizonte de planejamento de 
várias semanas com detalhamento diário, caracterizando um problema de múltiplos períodos. Também são 
consideradas as restrições de peso e de volume dos navios utilizados e disponibilidade de contêineres. A 
proposta é maximizar o retorno gerado pelo transporte através da escolha do conjunto de clientes que apresentem 
a melhor rentabilidade dentre um universo definido em um processo de levantamento de demanda. 
Contribuem para o aumento da complexidade da modelagem do problema a utilização de variáveis inteiras em 
função da escolha de cada carga de cada carga, considerando também vários navios em múltiplas rotas e 
programação do reposicionamento de contêineres vazios em conjunto com os cheios. 
 
ABSTRACT 
This work presents a problem of profit optimization in container shipment company by maritime modal in a 
scenario where demand surplus the available capacity. 
In this work is described the characteristics of cargo mix problem in a multiple planning period of several weeks 
with diary scheduling, which means that it turns to a multiple period problem. It is also considered the weight 
and volume restrictions of the ships and availability of containers. The proposal is to maximize the return 
generated by the transportation service by choosing the set of clients that generates the bigger profitability in a 
major group defined in a process of demand evaluation.  
The complexity of the problem is enhanced by the utilization of integer variables, because of choosing process 
by each client and its cargo, also considering that it may be more than one ship in multiple routes and the empty 
containers transportation along with the cargo.  
 

 
1. INTRODUÇÃO 
Esta dissertação aborda o problema de seleção e alocação de cargas entre potenciais clientes 
de um serviço de transporte de contêineres por via marítima onde existe uma restrição de 
capacidade de atendimento. Mais especificamente, em cenários onde a demanda pode superar 
a capacidade de atendimento e onde é necessária a escolha das cargas a serem atendidas de 
uma maneira freqüente, tipicamente mensal, onde a área de planejamento deve dispor de uma 
ferramenta de análise objetiva para esta seleção. Assim, propõe-se o desenvolvimento de uma 
ferramenta de planejamento e programação, partindo da modelagem e formulação matemática 
e passando pela criação de uma heurística de solução. O objetivo principal é a oimização do 
resultado da empresa prestadora do serviço através da maximização da margem de 
contribuição. Para isto considera-se um período de quatro a oito semanas, o que permite um 
detalhamento da demanda com as informações dos clientes de todas as características de cada 
uma das cargas candidatas (datas de embarque e desembarque, preço, origem e destino, 
volume e peso). 
 
Além disso, ao lidar com transporte via contêiner, duas importantes condicionantes devem ser 
consideradas na solução: a quantidade de contêineres vazios disponível para os clientes é uma 
das restrições do problema; e, caso não haja esta disponibilidade imediata, deve ser avaliada 
ainda a movimentação dos contêineres vazios já utilizados pelos clientes pelos próprios 
navios, e que são liberados após a entrega da mercadoria e estão disponíveis em outra 
localidade, diferente daquela prevista para o cliente avaliado. 
 



 
 

A ferramenta deve lidar também com outras dificuldades características deste tipo de serviço. 
A primeira delas é a necessidade de se trabalhar com uma frota de navios heterogênea que 
leva o modelo a lidar com restrições relativamente à capacidade em volume e em peso que 
podem variar segundo o navio que está alocado a uma determinada rota ou porto. Além disso, 
o serviço é caracterizado por possuir rotas em forma de anel para os navios (passam por um 
conjunto de portos nos sentidos de ida e volta), porém com peridiocidades e escalas diferentes 
para cada um deles. Isto leva a uma dificuldade adicional do modelo que deve considerar a 
variável tempo e a rota que está sendo utilizada por cada navio. Outra característica a ser 
analisada objetivando um tratamento mais adequado é o fato da seleção dos clientes ser feita, 
necessariamente, carga a carga. Ou seja, aceita-se ou rejeita-se uma carga de um cliente 
integralmente, sem possibilidade de aceite parcial da mesma. 
 
A principal conseqüência do nível de detalhamento desta programação é o fato dela levar a 
considerar um horizonte composto de múltiplos períodos, ou seja, uma programação diária 
dos navios e das cargas a serem carregadas considerando tanto o transporte de contêineres 
com carga como os vazios.  
 
 Assim, a definição das cargas atendidas deve ser feita a partir de critérios de rentabilidade e 
do uso de uma ferramenta específica para obtermos a maximização do lucro, uma vez que o 
número de alternativas possíveis é muito elevado e existe uma série de restrições na 
capacidade de atendimento.  
 
Porém, apesar das vantagens no transporte de carga conteinerizada, existe uma desvantagem 
importante da inerente ao seu modo de operação. O fato de que, na grande maioria das vezes, 
não existe um balanceamento entre os fluxos de transporte de carga (Schen et al., 1995; Li et 

al., 2007). Assim, nos portos e terminais, o saldo entre as entradas e saídas de contêineres 
raramente são equilibradas, gerando um estoque com uma quantidade de contêineres vazios 
maior que a necessidade (chegam mais contêineres do que saem) ou a sua falta (saem mais 
contêineres do que chegam). A única maneira de se reequilibrar o sistema é através do 
reposicionamento dos contêineres dos pontos de superávit para os pontos onde existe um 
déficit, uma operação que representa um custo operacional significativo, uma vez que não 
gera receita, além de ocupar uma parte da capacidade de transporte.  
 
2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
Nos últimos anos, o problema de movimentação de contêineres vazios, conjuntamente ou não 
com a escolha do mix de carga, tem gerado alguns trabalhos que buscam a otimização no 
processo de reposicionamento de contêineres vazios para o atendimento às demandas dos 
clientes. Assim, para o tratamento de uma característica intrínseca do negócio, que é o 
desbalanceamento entre a demanda e oferta de contêineres entre os diversos portos e 
terminais, aliado às limitações de capacidade dos navios, o desenvolvimento de ferramentas 
de planejamento e programação se configura em uma oportunidade para a utilização de 
modelos de otimização. 
 
Barco (1998) apresenta uma formulação do problema baseado em um Modelo Matemático 
Genérico elaborado por Crainic et al. (1993) que trabalha com o planejamento do transporte 
por terra de contêineres vazios para o atendimento às rotas internacionais de transporte 
marítimo. Este trabalho otimiza a logística do contêiner vazio, minimizando os custos de 
transporte deste componente do custo logístico, sem se preocupar com a maximização do 
resultado, através do planejamento dos clientes a serem atendidos em função da margem de 
contribuição ou outro critério qualquer.  



 
 

 
Rezende (2003), a partir do estudo realizado por Barco (1998), acrescenta ao modelo o 
tratamento de navios com dupla passagem pelos portos e a mudança da capacidade dos navios 
para o transporte de navios de um mesmo valor fixo para uma quantidade definida em função 
do trecho percorrido. A introdução de um prazo de antecedência para a chegada de um 
contêiner vazio a um porto tendo em vista do seu embarque carregado em um navio também é 
agregado ao modelo. 
 
Choong et al. (2002) segue o modelo de Crainic et al. (1993) para analisar a minimização de 
custos de reposicionamento de contêineres vazios com foco na comparação dos resultados 
entre diferentes tempos de planejamento, agregando ao modelo múltiplos modais, capacidade 
de armazenagem e capacidade de modal de transporte. Apesar de não considerar o problema 
da seleção dos clientes de contêineres com carga, o estudo já aponta como uma proposta de 
continuidade da pesquisa a integração das decisões de fluxos de contêineres vazios e cheios 
em um único modelo. 
 
Bandeira (2005) propõe uma evolução do modelo proposto por Crainic et al. (1993) 
considerando a integração dos movimentos de contêineres cheios e vazios. Neste trabalho, o 
foco é a otimização do custo de transporte entre clientes e armazéns ao invés da margem. 
Também considera que toda a demanda será atendida, mesmo em um prazo maior do que o 
solicitado pelo cliente, o que implica em não definir um critério de priorização dos clientes ou 
utilizar mais contêineres no sistema (leasing). Adicionalmente, a capacidade dos navios que 
fazem o transporte dos contêineres não é considerada no modelo, sugerido pela própria autora 
como melhoria a ser implementada. 
 
Outra proposta de modelo para a otimização do custo de reposicionamento de contêineres 
vazios é apresentada por Shen e Khoong (1995) que se baseia em modelos de otimização de 
rede. Mais uma vez, a preocupação aqui é a de minimização dos custos sem uma preocupação 
específica com a maximização da lucratividade da operação. Porém, para efeitos de 
reposicionamento é utilizada uma capacidade fixa dos navios para este fim. 
 
O trabalho de Shintani et al. (2007) aborda o problema de desenho do serviço uma linha de 
transporte marítimo de contêineres levando em consideração o reposicionamento dos 
contêineres vazios. O objetivo é a maximização do lucro, porém trabalha com uma única rota, 
além de considerar demandas agregadas por porto e não cada cliente de forma 
individualizada. 
 
Ono (2001) elaborou uma metodologia para desenvolvimento de uma ferramenta de apoio à 
decisão, na qual parâmetros relativos à demanda de mercado e características da frota podem 
ser utilizados para o dimensionamento desta, bem como a programação dos navios 
estabelecendo rotas e escalas nos portos. Porém, o problema do reposicionamento dos 
contêineres vazios não é avaliado, além do propósito da ferramenta ser o de elaborar um 
planejamento para um horizonte de um ano. 
 
Uma formulação que considera a maximização do resultado do negócio através da seleção das 
cargas mais rentáveis é apresentada por Costa (2006). Neste trabalho é analisado o problema 
de planejamento de médio prazo (1 ano) para uma rota composta de navios homogêneos 
utilizando-se como variável a ser maximizada a margem de contribuição total dos fretes do 
sistema avaliado. 
 



 
 

O modelo que mais se aproxima ao proposto neste trabalho é apresentado em Ang et al. 
(2006), onde é apresentada uma solução (heurística) que trata da maximização da 
rentabilidade de um serviço de transporte de contêineres em um horizonte de planejamento de 
múltiplos períodos, sujeito a restrições de volume e peso. Neste caso, o modelo trabalha aloca 
um espaço fixo nos navios para a movimentação dos contêineres vazios entre portos, 
independentemente da carga alocada ao navio. 
 
Resumindo, o problema da alocação de carga em navios de contêineres é derivado da 
necessidade do armador fazer uma escolha dos clientes a serem atendidos com o propósito de 
maximizar o lucro na operação, considerando-se a programação em horizonte de múltiplos 
períodos e restrita às limitações de capacidade dos navios. Além disso, deve considerar o 
problema do reposicionamento dos contêineres vazios concomitantemente com a 
maximização do resultado, de modo a garantir o atendimento a esta demanda aceita, gerando 
a programação da movimentação de vazios. 
 
3. CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 
Este problema parte da prática mensal do levantamento da demanda futura de carga dos 
clientes para um horizonte de tempo futuro, normalmente para os próximos quarenta e cinco a 
sessenta dias. A área comercial então, através de seus contatos com os clientes, levanta esta 
demanda potencial, detalhando: 
 
� Volume em contêineres 
� Tipo de contêiner a ser utilizado 
� Peso da carga 
� Preço 
� Data de embarque e desembarque 
� Tempo, em dias, em que os contêineres serão disponibilizados para o transporte da carga 

nas pontas rodoviárias. Esta ponta, sempre necessária neste tipo de transporte multimodal e 
que utiliza o transporte rodoviário, considera os tempos decorridos do porto de origem ao 
ponto de origem (geralmente a fábrica ou armazém do cliente) e de volta ao porto de 
origem para aguardar o embarque e, na outra ponta, do porto de destino ao destino final da 
carga e de volta ao porto de destino para uma nova utilização em outra movimentação. 

� Portos de origem e destino.  
 
Desta forma, a partir desta demanda potencial, a área de planejamento deve definir uma 
programação detalhada dos clientes cujas cargas serão aceitas para o transporte.  
 
Esta é uma das questões relevantes a serem tratadas neste trabalho: como definir um critério 
para comparação da rentabilidade entre os clientes/cargas candidatos a serem aceitos nos 
navios. Desde o princípio, descartou-se qualquer forma de rateio de custos que não podem ser 
alocados diretamente a um determinado serviço ou cliente. O principal motivo é o de se evitar 
as armadilhas deste tipo de análise como a redistribuição dos custos dos clientes não aceitos 
para aqueles aceitos, mudando a rentabilidade do cliente sem necessariamente alterar o 
resultado global do negócio. Além disso, geralmente este tipo de contabilização de custos não 
permite avaliar de maneira adequada as variações no resultado final do negócio em função da 
mudança do mix de carga por misturar indiscriminadamente os custos fixos e variáveis. 
 
Como limitações a serem consideradas pelo responsável pela programação estão as 
capacidades (volume e peso) dos navios dedicados ao transporte, as datas de retirada e entrega 
exigidas pelo cliente e a disponibilidade de contêineres vazios nos portos. A partir desta 



 
 

programação feita, os clientes, por sua vez, podem se planejar e tomar as devidas ações para o 
preparo e envio da carga. 
 
A principal conseqüência do nível de detalhamento desta programação é o fato dela levar a 
considerar um horizonte composto de múltiplos períodos, ou seja, uma programação diária 
dos navios e das cargas a serem carregadas considerando tanto o transporte de contêineres 
com carga como os vazios.  
 
O problema do mix de carga para transporte utilizando-se de contêineres também está 
intimamente relacionado ao problema de reposicionamento dos contêineres vazios uma vez 
que, na grande maioria das vezes, a carga que chega a um determinado porto (inbound) não 
está balanceada com a carga que sai (outbound). Isto gera um desequilíbrio que deve ser 
tratado através do reposicionamento dos contêineres vazios. Como citado em Ang et al. 
(2006), “...muitos modelos diferentes têm sido propostos na literatura para lidar com o 
problema do reposicionamento de vazios. Enquanto estes modelos são relevantes na teoria e 
prática e apropriados segundo seu conceito, eles não consideram problema operacional de 
reposicionamento de vazios com o movimento de carregados e gestão da receita. O problema 
do mix de carga marítima é relacionado ao planejamento do navio e reposicionamento de 
vazios, mas eles são bem diferentes. O problema de mix de carga foca no controle do 
agendamento e plano de carregamento para o armador  maximizar o lucro total gerado pelos 
fretes aceitos. “ 
 
Além da necessidade de reposicionamento dos contêineres vazios, ressalta-se que isto deve 
ser feito utilizando-se os próprios navios em função da inviabilidade de se fazer esta 
movimentação utilizando-se de caminhões (o que inviabilizaria o negócio em função dos 
custos de transferência utilizando-se um modal concorrente).  Este reposicionamento dos 
contêineres vazios para os pontos onde serão necessários em viagens futuras deverá ser feito 
aproveitando-se suas programações de viagem já disponibilizadas e programadas conforme 
definido antes do início do processo de programação.  
 
No processo de definição das cargas, as configurações das rotas também são levadas em 
conta. Uma característica deste tipo de serviço é o fato das rotas serem cíclicas, ou seja, os 
navios têm uma seqüencia de escalas nos portos definida e que se repete a cada vez que a rota 
é completada. Depreende-se também deste fato que também existe a possibilidade do serviço 
ser configurado considerando-se múltiplas rotas ao mesmo tempo, ou seja, rotas diferentes 
para um mesmo serviço com diferentes navios e, ainda, diferentes escalas nos portos nos 
sentidos de subida e decida. Como conseqüência, para um mesmo porto, mais de um e até os 
cinco navios podem passar por ele ao longo do período de um mês. 
 
Ainda no processo de programação, além da diversidade de rotas, a frota de navios pode ser 
heterogênea, o que implica que as restrições relativamente à capacidade em volume e em peso 
podem variar segundo o navio que está alocado a uma determinada rota ou porto. Como esta 
característica determina as restrições quanto à volume e peso transportados, o fato de a frota 
ser heterogênea determina que a validação deverá ser feita navio a navio. 
 
Também como característica deste tipo de transporte, devemos considerar o prazo de retenção 
do contêiner pelo cliente, ou seja, o número de dias adicionais que cada cliente necessita dos 
contêineres disponibilizados para efetuar os processos de transporte nas pontas rodoviárias 
(origem e destino). Para tratarmos este elemento no modelo, criou-se o artifício de 
disponibilizar, individualmente para cada cliente, a possibilidade de informar estes prazos de 



 
 

forma diferenciada nas duas pontas. Com isso, obtemos uma ótima reflexão da realidade que 
será considerada nos cálculos da rentabilidade do cliente e na disponibilidade de contêineres 
para movimentação futura. No caso de armazenagem, como explicado anteriormente, a receita 
é cobrada á parte, adicionalmente ao frete, de maneira a cobrir, com razoável folga, o custo de 
oportunidade de ter o contêiner parado nos portos. 
 
Resumindo, o problema da alocação de carga em navios de contêineres é derivado da 
necessidade do armador fazer uma escolha dos clientes a serem atendidos com o propósito de 
maximizar o lucro na operação, considerando-se a programação em horizonte de múltiplos 
períodos e restrita às limitações de capacidade dos navios. Além disso, deve considerar o 
problema do reposicionamento dos contêineres vazios concomitantemente com a 
maximização do resultado, de modo a garantir o atendimento a esta demanda aceita, gerando 
a programação da movimentação de vazios. 
 
 
4. ESTRATÉGIA DE SOLUÇÃO 
Em função das características do problema como: a utilização de variáveis inteiras, retorno 
dos contêineres vazios nos próprios navios, multi-rotas e multi-períodos, tamanho e 
complexidade do problema e dificuldade de resolução através de método exato, foi 
desenvolvida uma heurística como método de solução. 
 
O princípio básico da heurística é de, a partir dos navios vazios (sem os contêineres com carga 
e os vazios), preenchê-los através da seleção de clientes, partindo daqueles de maior para os 
de menor rentabilidade disponíveis em uma listagem ordenada segundo critérios de 
rentabilidade da carga. 
 
Serão utilizados cinco critérios diferentes que, posteriormente, serão comparados entre si de 
modo a se avaliar em quais condições um ou outro indicador poderá fornecer uma melhor 
resposta ao problema. Os critérios são: Receita/Peso (R$/ton), Receita/Peso/Dia (R$/ton/dia), 
Receita/TEU (R$/TEU), Receita/TEU/Dia (R$/TEU/Dia) e Critério de Toyoda. 
 
A partir desta seleção, uma série de verificações das restrições definidas (capacidade em 
volume e peso dos navios, data de embarque e disponibilidade de contêineres no porto de 
origem) é executada, garantindo que a solução, até o aquele cliente, é factível do ponto de 
vista de atendimento às restrições do problema. Ainda no caso de não haver disponibilidade 
de contêineres vazios, é avaliada a possibilidade de reposicionamento a partir de outro porto 
com estoque disponível de modo a atender o cliente na sua data de embarque. 
 
Como estratégia de solução do problema específico da movimentação dos contêineres vazios, 
criou-se a possibilidade de se utilizar um espaço variável nos navios para esta atividade. A 
vantagem desta medida é a de poder utilizar melhor o espaço disponível nos navios quando a 
necessidade de reposicionamento é menor, utilizando-se um espaço maior do que o 
previamente definido quando houver disponibilidade de carga dos clientes. Em caso contrário, 
pode-se também utilizar um espaço maior para o transporte de contêineres vazios quando a 
carga dos clientes é menor.  
 
Isto leva, para cada passo no algoritmo de seleção de um cliente, a uma validação da 
existência de uma combinação de estoque disponível e, no caso de falta, o reposicionamento 
de vazios a partir de outro porto. A partir desta validação é, então, definida uma solução de 



 
 

movimentação do contêiner vazio (quantidade, origem, destino e navio). Caso não haja 
solução, o cliente não é selecionado. 
 
A partir da definição do porto de origem dos contêineres vazios e sua quantidade, é feita uma 
nova verificação quanto às restrições de capacidade volumétrica e de peso, considerando-se 
esta movimentação de vazios. Assim, caso não seja viável a solução, este último cliente é 
recusado e o processo é retomado com o próximo cliente até o último cliente disponível. 
 
O resultado decorrente deste processo é que a programação de movimentação de todos os 
contêineres vazios é um produto do algoritmo e já está automaticamente considerada nas 
restrições de capacidade (volume e peso) quando há necessidade de reposicionamento e de 
estoques quando são retirados de algum porto.  
 
5. ESTUDO DE CASO 
A heurística proposta foi implementada em VBA para Excel. Escolheu-se o ambiente de 
planilhas eletrônicas tendo em função dos dados de entrada terem sido fornecidos neste 
formato, de ser uma ferramenta extremamente flexível considerando-se a ferramenta de 
programação Visual Basic e pelo fato de, pela complexidade do problema, não ser necessária 
uma ferramenta mais poderosa de programação. 
 
As análises foram conduzidas utilizando-se três cenários diferentes com os diferentes 
objetivos, conforme abaixo: 
 
� Cenário 1 – frota superdimensionada de contêineres: analisa principalmente a efetividade 

dos critérios de rentabilidade, retirando uma das principais restrições que é a quantidade de 
contêineres disponível nos portos. 

� Cenário 2 – frota subdimensionada de contêineres: valida o desempenho da metodologia 
desenvolvida em um cenário onde há a máxima movimentação possível de contêineres 
vazios e as novas cargas somente serão atendidas com os contêineres disponíveis já 
embarcados nos navios (cenário base). 

� Cenário 3 – frota atual de contêineres: simula uma condição real de utilização da 
ferramenta no processo de programação, considerando-se a frota atual disponível para o 
transporte de carga. 

 
Para cada um dos cenários foram rodados os cinco critérios de rentabilidade, totalizando um 
total de quinze simulações foram comparadas os seguintes critérios de avaliação dos 
resultados obtidos: receita total, ocupação média – volume, ocupação média – Peso e 
ocupação máxima. 
 
5.1. Cenário 1: Estoque superdimensionado de contêineres 
Neste cenário pretende-se, através da definição do estoque inicial de contêineres nos portos 
com valores significativamente mais altos em relação ao estoque normalmente utilizado na 
operação, analisar o comportamento do modelo e comparar o resultado obtido com cada um 
dos critérios de priorização.  
Este cenário apresenta, por minimizar a influência do estoque de contêineres vazios, a melhor 
comparação entre os critérios de priorização. Abaixo segue a análise dos resultados obtidos: 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Tabela 1: Comparação entre critérios do cenário 1 

 
VOLUME 

(TEUS) 

PESO 
TRANSPORTADO 

(TONS) 

OCUPAÇÃO 
MÉDIA 

OCUPAÇÃO 
MÁXIMA 

Receita 
total 

(R$ mil) 

Diferença 
para 

Benchmark 
% % Tipo 

ROL/TEU 8.704 154.932 67% 100% Peso 14.846 -5,0% 

ROL/Ton 9.722 175.646 70% 100% Peso 15.630 0,0% 

ROL/TEU/Dia 9.500 175.704 70% 100% Peso 15.335 -1,9% 

ROL/Ton/DIA 9.735 176.095 70% 100% Peso 15.618 -0,1% 

Toyoda 9.506 175.810 70% 100% Peso 15.370 -1,7% 

 

A partir da análise da Tabela 1 que compara os resultados obtidos pelas diferentes 
metodologias, podemos verificar que os critérios que utilizaram o peso (ROL/Ton e 
ROL/Ton/Dia) como parâmetro de rentabilidade relativa se mostram mais eficazes. Os outro 
métodos apresentam resultados muito similares ente si e cerca de 1,7% a 1,9% menor que os 
melhores, sendo que o critério ROL/TEU chega a apresentar um resultado 5,0% pior. 
 
Era esperado que estes critérios baseados em tonelada seriam os que apresentariam os 
melhores resultados uma vez que a ocupação do navio se dá, principalmente, pela tonelagem 
transportada, coforme pode ser verificado na  figura 1 em praticamente todo o tempo de 
viagem dos navios. Considerando-se ainda que este cenário não apresente restrição de 
contêireres e pelo fato de que um contêiner vazio pesa menos que 10% de um contêiner cheio, 
a restrição mais forte acaba sendo a capacidade do navio em tonelagem. 
 
A Figura 1, que mostra a ocupação de cada um dos navios em peso e em volume e permite 
identificar claramente a tendência para a maior ocupação dos navios em função do peso, 
sendo que a ocupação em volume não é atingida em nenhum momento em qualquer dos 
navios utilizados. 
 

Figura 1 – Gráficos de ocupação dos navios para o Cenário 1 e critério ROL/Ton 



 
 

A ocupação dos navios prioritariamente em peso faz com que, conforme previsto na teoria das 
restrições, a priorização de qualquer sistema utilizando-se a margem pelo recurso mais restritivo (neste 
caso a capacidade em peso) seja a que apresente os melhores resultados esperados, conforme pudemos 
verificar nestes exemplos. 
 
5.2. Cenário 2: Estoque subdimensionado de contêineres 
Ao contrário do cenário 1, neste cenário pretende-se, através da definição do estoque inicial de 
contêineres em cada porto com valores que atendem somente a demanda já embarcada nos navios, 
analisar o comportamento do modelo em uma condição bastante restritiva em termos de 
disponibilidade de contêineres, e comparar o resultado obtido com cada um dos critérios de 
priorização. 
 

Tabela 2: Comparação entre critérios do cenário 2 

 
VOLUME 

(TEUS) 

PESO 
TRANSPORTADO 

(TONS) 

OCUPAÇÃO 
MÉDIA 

OCUPAÇÃO 
MÁXIMA 

Receita 
total 

(R$ mil) 

Diferença 
para 

Benchmark 
% % Tipo 

ROL/TEU 6.588 123.581 57% 100% Peso 12.039 0,0% 

ROL/Ton 6.529 105.548 47% 92% Peso 10.879 -9,6% 

ROL/TEU/Dia 6.552 120.895 51% 100% Peso 11.089 -7,9% 

ROL/Ton/DIA 5.876 94.676 37% 71% Peso 8.809 -26,8% 

Toyoda 6.321 115.959 52% 95% Peso 11.085 -7,9% 

 

Na Tabela 2, podemos verificar que a medida de rentabilidade que proporcionou o melhor 
resultado, diferentemente do cenário 1, foi a d o indicador ROL/TEU sendo que, além da 
melhor receita, este indicador apresenta a melhor ocupação média (57%).  Neste caso, os 
outros indicadores apresentam desempenhos bastante inferiores em relação ao benchmark.  
Esta diferença chega até a - 26,8% para o caso do indicador ROL/Ton/Dia, diferentemente do 
cenário anterior onde este indicador teve um ótimo desempenho. 
 
Uma explicação bastante plausível para o fato do indicador ROL/TEU apresentar os melhores 
resultados é a verificação de que a ocupação média dos navios esteja bem abaixo da obtida no 
cenário anterior (57% contra 70%). Isto significa que os navios possuem capacidade ociosa 
tanto em volume quanto em peso, pelo menos em relação à um cenário prévio já analisado, 
fazendo com que as capacidades (volume e peso) não sejam os limitantes do sistema. Assim, 
o recurso restritivo passa a ser a quantidade de contêineres disponíveis para a movimentação 
das cargas dos clientes conforme o próposito deste cenário. 
 
Analogamente ao cenário anterior, o melhor resultado virá do indicador que utilizar o recurso 
mais restritivo que, neste caso, é o contêiner. O fato do melhor indicador ser aquele que 
considera a quantidade utilizada de contêineres (ROL/TEU), significa que a restrição é, na 
verdade, a quantidade de TEUS disponíveis. Assim, aqueles clientes que apresentarem a 
melhor receita com a menor utilização de contêineres no menor espaço de tempo terão as 
melhores rentabilidades neste cenário. Nota-se também que o resultado mais próximo é o 
indicador ROL/TEU/Dia, que evidencia que o critério de melhor utilização pelo recurso mais 
restrito (contêineres) é o que apresentará o melhor resultado. 
 
Na Figura 2, podemos ver estes dois efeitos principais, a ociosidade de capacidade dos navios 
e a ocupação majoritariamente em peso, atingindo este limite em apenas alguns momentos. 



 
 

Figura 2 – Gráficos de ocupação dos navios para o Cenário 2 e critério ROL/TEU/Dia 

Outra constatação interessante é a de que o navio FMN praticamente não recebe alocação de carga. 
Isso devido ao fato das cargas alocadas potencialmente a este navio possuírem as mais baixas 
rentabilidades relativas, levando o algorítimo a desprezá-las por priorizar a utilização dos contêineres 
para os demais navios, mesmo considerando-se as movimentações de vazios necessárias para atender 
estes clientes. 
 
5.3. Cenário 3: Estoque de contêineres em níveis reais  
A utilização deste cenário tem o propósito de analisar a aplicabilidade da metodologia na situação real 
de utilização, comparando os resultados obtidos pelos diversos indicadores de rentabilidade e com os 
resultados anteriormente obtidos nos cenários 1 e 2. Abaixo segue a análise dos resultados obtidos: 
 

Tabela 3: Comparação entre critérios do cenário 3 

 
VOLUME 

(TEUS) 

PESO 
TRANSPORTADO 

(TONS) 

OCUPAÇÃO 
MÉDIA 

OCUPAÇÃO 
MÁXIMA 

Receita 
total 

(R$ mil) 

Diferença 
para 

Benchmark 
% % Tipo 

ROL/TEU 8.011 140.818 64% 100% Peso 14.355 -3,2% 

ROL/Ton 8.578 146.150 65% 100% Peso 14.825 0,0% 

ROL/TEU/Dia 8.493 157.331 66% 100% Peso 14.421 -2,7% 

ROL/Ton/DIA 8.041 134.666 55% 73% Peso 13.229 -10,8% 

Toyoda 8.446 153.557 66% 100% Peso 14.584 -1,6% 

A partir da análise das tabelas acima, pode-se concluir que novamente os critérios de utilização da 
tonelagem (ROL/Ton) como parâmetro de relativização de resultado apresentam os melhores 
resultados. Neste cenário, o critério de Toyoda, que faz uma ponderação entre as ocupações em 
volume e em peso das cargas de cada um dos clientes, apresentou também uma boa performance, 
ficando com o segundo melhor resultado. Ainda neste caso, a diferença para o benchmark varia de -
1,6% até -10,8%.  
 
Podemos observar também que, apesar de em alguns casos a ocupação do navio ser semelhante em 
66%, conforme resultado demonstrado na tabela 3 nos casos de ROL/Ton e Toyoda, obtêm-se uma 
receita maior no primeiro caso.  
 
Na Figura 3, podemos ver estes dois efeitos principais, a ociosidade de capacidade dos navios e a 
ocupação majoritariamente em peso, mesmo atingindo este limite em apenas alguns momentos. 

 
 



 
 

Figura 5.3 – Gráficos de ocupação dos navios para o Cenário 3 e critério ROL/Ton 
 

Conforme proposição inicial deste projeto, de desenvolvimento de uma metodologia de 
maximização de resultado através da melhor escolha do mix de carga e considerando-se a 
questão do reposicionamento dos contêineres vazios,  chega-se a uma solução viável e 
otimizada para o caso real considerando-se a demanda, quantidade de navios e disponibilidade 
de contêineres. Este resultado prova a eficiência da heurística criada como auxílio no processo 
de programação de cargas futuras. 
 
Apesar do nível de ocupação do navio abaixo do obtido no cenário 1, onde existe um excesso 
de contêineres, conforme intenção declarada, este fato evidencia que, com um investimento 
adicional em contêineres é possível obter-se uma receita maior cuja viabilidade pode ser 
avaliada em uma análise de retorno do investimento tradicional. 
 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Vimos através deste trabalho que o desafio enfrentado pelas empresas de transporte de 
contêineres tem aumentado em função de uma competição cada vez maior tanto no mercado 
de transporte marítimo como no terrestre. Com isso, o nível de eficiência operacional deve ser 
cada vez maior desde o nível de planejamento até a execução efetiva do serviço. 
 
Este trabalho teve o objetivo principal de desenvolver uma ferramenta que apoiasse o 
processo decisório no nível tático, dadas as características do negócio. Os produtos finais 
desta ferramenta são basicamente os seguintes: 
 
� Dado um conjunto de clientes e cargas potenciais de modo que a oferta seja maior que a 

capacidade disponível, selecionar o melhor conjunto de clientes de forma a maximizar a 
rentabilidade do negócio, respeitando-se as restrições de capacidade dos navios e de 
disponibilidade de contêineres. 

� Simultaneamente à seleção dos clientes, prover a programação de movimentação de 
contêineres vazios de modo a atender o conjunto de clientes aceitos de maneira integrada. 
Ou seja, a movimentação destes deveria ser considerada na utilização dos navios e na 
variação de estoque nos pontos de embarque, uma vez que não existe a possibilidade de 
movimentação através de outro meio que não os próprios navios. 

 
A partir da análise dos resultados obtidos, pode-se concluir que a metodologia proposta 
atingiu seus principais objetivos para a obtenção de uma solução do problema de 



 
 

maximização do resultado do negócio de transporte de carga contêinerizada via modal 
marítimo. Abaixo seguem as principais contribuições do trabalho desenvolvido: 
� Maximização da receita: a metodologia desenvolvida, apesar de se caracterizar por ser uma 

heurística, proporciona um resultado bastante adequado do ponto de vista de maximização 
da receita, através da utilização de vários métodos de cálculo da rentabilidade da carga 
transportada onde, ao final, escolhe-se aquele com o melhor resultado final. 

� Movimentação dos contêineres vazios: o método desenvolvido permite, ao mesmo tempo 
em que maximiza o resultado, validar a disponibilidade de contêineres vazios nos portos de 
embarque e, caso necessário, constrói a logística de movimentação de vazios a partir dos 
pontos onde há estoque passível de reposicionamento. Deve-se ressaltar que esta 
movimentação utiliza os próprios navios, ou seja, estes contêineres devem também ser 
considerados na ocupação em volume e em peso. 

� Desenvolvimento de ferramenta de programação: a metodologia desenvolvida também 
possui a vantagem de unificar em uma única ferramenta as atividades desenvolvidas por 
pessoas e em tempos diferentes. Assim, o modelo fornece como produto final tanto o 
conjunto de clientes como toda a programação de movimentação de contêineres vazios de 
modo a atender a solução proposta. 
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