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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem por objetivo definir o modal de transporte ótimo para componentes 

comprados que abastecem a linha de produção de uma empresa aeronáutica, ao menor custo 

logístico. 

 

Devido a característica do material e das exigências de órgãos e entidades responsáveis pelo 

ambiente industrial aeronáutico, os fornecedores são especializados e de origem internacional, 

pois as indústrias nacionais ainda não têm a certificação exigida para produzir tais materiais, 

salvo algumas poucas exceções, o que onera e torna a cadeia de suprimentos muito mais 

complexa. 

 

Portanto, para atingir o objetivo proposto utilizou-se um modelo heurístico, que decide o 

modal de transporte ótimo para transportar estes materiais de sua origem, EUA ou Europa, até 

seu destino que é o Brasil. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The present paper aims to define an optimum modal of transportation for acquired 

components used to supply the production line in a Aeronautical Company, based on the 

lowest logistic cost. 

 

Due to the caracteristics of such material and the special requirements of the Governamental 

agencies as well as the specific agencies that rule the aeronautical industrial environment, the 

suppliers which are in its vast majority of this net are from abroad. It happens due to the fact 

that the local Industry do not hold the required certification to manufacture or assemble such 

materials which throws the costs and its complexity much more present. Some few isolated 

companies constitute a exception of this general frame.  

 

Based on the exposed, to achieve the proposed goal a heuristic model was used, which defines 

that the best modal of transportation to transport those specific materials from its origin, USA 

or Europe, to your final destination in Brazil.  
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Relevância do tema e objetivos 

Conforme exposto por Mutarelli (2004), a logística se propõe a resolver problemas de 

suprimento de insumos ao setor produtivo, de um lado, e de distribuição de produtos acabados 

ou semi-acabados na outra ponta do processo de manufatura, bem como a integração entre 

ambos com o processo produtivo. No lado dos insumos pode-se mencionar, dentre outros, os 

problemas ligados às fontes de suprimento, à política de compra e estocagem e aos meios de 

transporte utilizados. Na ponta oposta, em que se trata do produto acabado ou semi-acabado, 

os principais problemas logísticos referem-se à armazenagem, ao processamento de pedidos, à 

transferência e à distribuição. 

 

Mutarelli (2004) coloca, também, que somam-se ainda os problemas de produção, que se 

inter-relacionam com os problemas de suprimentos e distribuição. Uma das questões centrais 

da logística é a visão integrada para a resolução dos problemas de uma empresa, de forma a 

encontrar o ótimo global do conjunto, ao invés de soluções parciais que favorecem uma ou 

outra área. 

 

O objetivo deste trabalho é desenvolver um sistema que permita a obtenção da decisão ótima 

de transporte em um sistema de múltiplos itens, atendendo aos objetivos de mínimo custo de 

transporte e estocagem, bem como as restrições do problema.  

 

Muitas vezes pequenas mudanças nos ciclos e até no tipo do modal escolhido podem gerar 

ganhos significativos para a empresa, e até para toda cadeia de suprimentos, garantindo 

melhores níveis de serviços e reduções de custos. Este é o principal ponto de atenção deste 

trabalho. Para isto, será definido um modelo matemático para minimizar o custo logístico, 

levando em consideração as restrições de capacidade dos recursos e a sua disponibilidade para 

embarque (data da viagem). O modelo trata o problema como um problema de programação 

de ordens de máquinas diferentes e em paralelo (MORTON; PENTICO, 1993), em que as 

ordens são os itens e as máquinas são os modais de transporte. Estes recursos têm limitações 

de disponibilidade de datas, de espaço e ainda custos e tempos de trânsito diferentes. 
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Percebe-se na literatura que muitas formas de escolha de modal são aplicadas em diversas 

áreas de atuação, porém, este trabalho irá focar um ponto específico que é a empresa 

aeronáutica brasileira, que tem a maioria de seus fornecedores localizada fora do Brasil. Logo, 

a logística é fator fundamental nos custos desta empresa, pois a localização geográfica 

desfavorável precisa ser minimizada, aumentando a flexibilidade e o nível de serviço para 

proporcionar melhor competitividade a seus produtos. 

 

Ao avaliar a forma de definição de modal, atualmente na empresa objeto de estudo, percebe-

se que é feito de uma forma não sustentável; análise de como foi transportado no passado, 

comparação pura e simplesmente de “como foi”; análise do prazo para atendimento, se está 

atrasado ou não para uso na linha de produção. Caso positivo “traga o mais rápido possível”, 

caso negativo “traga o mais barato possível”; ausência de um instrumento para tomada de 

decisão considerando todas as variáveis e custos envolvidos; ausência, também, de um 

instrumento de medição de todo o conjunto da cadeia de suprimentos para poder questionar as 

decisões tomadas. Estudando e aprendendo sobre modelagem percebe-se que o problema 

desta empresa é um caso interessante a ser analisado e tratado como um problema de 

scheduling. Pinedo (1995) afirma que o problema de scheduling consiste na alocação de 

atividades em recursos limitados no tempo. É um processo decisório visando um ou mais 

objetivos. Morton e Pentico (1993) colocam que as decisões de programação incluem, 

sequenciação, data de liberação, sincronismo e roteiros. Analogamente a essas afirmações, 

serão seqüenciados os itens em uma fila de espera, alocados em modais com restrições de 

espaço e de datas.  

 

É possível decidir uma melhor forma de transportar os materiais trazendo melhores resultados 

para a empresa do que a forma atual, pois, como não existe um foco nas tomadas de decisão 

da cadeia de suprimentos que leve em consideração um ambiente com as carências 

apresentadas, um produto de alto valor agregado e, consequentemente, altas despesas de 

transporte, pode-se afirmar que o investimento para a solução de minimização dos custos por 

meio de ferramentas de tomada de decisão seja muito baixo e as margens para redução de 

custos são consideráveis. Qualquer ação tomada com relação a qualquer elo da cadeia 

logística trará um bom retorno de capital para a empresa e irá proporcionar um aprendizado 

bastante amplo como conhecimento da cadeia de suprimentos suas carências, pontos de 

atenção e correção. 
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Dessa forma, o problema se enquadra em um problema de programação de ordens de 

máquinas diferentes e em paralelo (Figura 1). De forma análoga as ordens são as invoices 

(itens) e as máquinas são os modais de transporte. Esses recursos têm limitações de 

disponibilidade de datas, de espaço e ainda custos e tempos de trânsito diferentes. 

 

 

Figura 1: Máquinas em paralelo. (MORTON; PENTICO, 1993). 

 

Portanto, a revisão da literatura e a modelagem foram baseadas nessas afirmações. 

1.2 Organização do trabalho 

Este trabalho foi organizado em capítulos. Segue um breve resumo do conteúdo de cada um: 

 

Capítulo 2: este capítulo apresenta a revisão da literatura com referência aos assuntos que 

compõem o modelo matemático para definir o modal de transporte ótimo, tais como máquinas 

em paralelo, modelos de programação matemática aplicados a problemas de transporte, 

modelos de programação da produção, planejamento logístico, custos logísticos, custos de 

manutenção de estoque e impostos que recaem sobre este processo, e uma breve conclusão da 

necessidade de desenvolver uma heurística. 

 

Capítulo 3: neste capítulo é descrito o problema de definição do modal de transporte ótimo 

apresentando o cenário atual onde se encontra a empresa objeto de estudo, bem como o 

sistema total do objeto de estudo. Além da hipótese da pesquisa e dos custos envolvidos, são 

demonstradas também a abrangência, o porte, a formulação e o objetivo do problema. 

 

Capítulo 4: neste capítulo é demonstrado todo o procedimento experimental onde é 

apresentada a base de dados utilizada para a análise, a descrição do experimento e o detalhe 

dos modelos otimizante e heurístico.  
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Capítulo 5: este capítulo traz os resultados finais referentes aos testes realizados das duas 

origens analisadas, EUA e Europa. 

 

Capítulo 6: apresentação das conclusões referente ao trabalho realizado. 

 

Capítulo 7: aqui são apresentadas as referências bibliográficas. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Introdução 

Conforme Ballou (1999), a logística pode ser definida como o processo de planejamento, 

implantação e controle eficientes do fluxo de matéria-prima, de produtos acabados e de 

informações, desde o seu ponto de origem até o seu ponto de consumo, com o propósito de 

atender aos requisitos solicitados pelos consumidores. 

 

A logística, ainda segundo o autor, compreende um conjunto de atividades funcionais que se 

repetem várias vezes ao longo do processo de abastecimento de matéria-prima e de 

distribuição física. Estas atividades podem ser gerenciadas de diversas formas, variando de 

acordo com as características de cada organização.  

 

As atividades funcionais são separadas em atividades primárias e de suporte. Atividades 

primárias são aquelas que não dependem das particularidades de cada negócio e representam a 

maior parcela dos custos logísticos totais, enquanto as atividades de suporte contribuem com a 

missão da logística na medida em que tratam das particularidades operacionais de cada 

negócio, compreendendo: 

 

a) Atividades Primárias: serviço ao cliente, transporte, gerenciamento de estoques, fluxo 

de informações e processamento de pedidos; 

b) Atividades de Suporte: armazenagem, manuseio de materiais, compras, embalagens e 

manutenção de informações. 

 

A empresa objeto do estudo está localizada no Brasil e a maioria de seus fornecedores está 

localizada fora do país. O transporte de materiais para atender a linha de fabricação é feito de 

duas formas distintas de modais, o aéreo e o marítimo. Para agravar ainda mais a situação 

dessa logística, o transporte aéreo além de caro apresenta restrições de espaço, e o transporte 

marítimo, além de lento, pode ocasionar, devido à maresia, problemas de corrosão em alguns 

materiais que possuem características especiais. Logicamente, seriam necessários containeres 

especiais para o transporte destes materiais, o que encareceria o custo logístico. Para aqueles 

materiais que não apresentam esse problema, seria necessário que os estoques fossem 
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maiores, cobrindo tanto incertezas de atrasos quanto o longo tempo de trânsito destes 

materiais.  

 

Em qualquer dos dois tipos de modais, há problema de disponibilidade de espaço físico e de 

despacho do modal e quanto mais próximo do embarque for a tomada de decisão, maior o 

risco de não encontrar espaço disponível e ou do modal não estar disponível na data 

requerida.  

 

Assim, o sistema apresenta vários pedidos distribuídos pela cadeia como um todo, com prazos 

e custos diferentes, com fluxos de transportes alternativos para os diferentes modais que 

dependem de disponibilidade de embarque, capacidade, velocidade, tipo de material, 

consolidação de carga e custos envolvidos para cada tipo de modal utilizado. 

 

Em resumo, conforme já colocado na introdução deste trabalho, têm-se um problema análogo 

ao problema de programação de máquinas em paralelo, que necessita da aplicação de um 

modelo matemático para a definição do modal de transporte ótimo. 

 

2.2 Escolha do modal de transporte 

Conforme abordado por Jeffs e Hills (1990), muitas variáveis aparecem para externar uma 

influência no processo de escolha dos modais, sendo possível categorizá-las em 6 grupos: 

 

Necessidades dos clientes 

Características dos produtos 

Organização e estrutura da empresa 

Intervenções governamentais 

Disponibilidades dos transportes e instalações 

Percepção dos tomadores de decisão 

 

Modelar esses tipos de problemas constitui um campo relativamente novo de interesse em 

dois aspectos, para pesquisa e para definição de políticas. 
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O conceito de logística pressupõe que várias áreas de uma empresa deveriam trabalhar em 

conjunto no momento da definição do modal, tais como, marketing, produção, distribuição, 

financeiro e compras. Tal agregação gera uma ação ou definição mais efetiva do que uma 

decisão unilateral. Por exemplo, um gerente de transporte pode solicitar embarques mais 

freqüente para aumentar a efetividade do sistema. 

 

As empresas raramente usam somente uma forma para transportar seus produtos. Existem 

muitos modos de se transportar um produto e vários modais disponíveis, mas a escolha só será 

válida quando o tomador de decisão estiver consciente de sua escolha, o que destaca a 

importância de um modelo matemático para a tomada de decisão mais correta possível. 

 

Um atributo que afeta a escolha do modal de transporte é a urgência em que o material é 

necessário para o cliente (neste caso a linha de produção). No estudo apresentado por Jeffs e 

Hills (1990), 64% das decisões foram afetadas devido a urgência do material solicitado pelo 

cliente. Uma garantia de entrega é muito importante já que o custo do atraso levará à 

penalidade de multas elevadas. 

 

Jeffs e Hills (1990) destacam alguns atributos importantes, para a tomada de decisão da 

escolha do modal de transporte. Não é possível considerar como uma lista exaustiva, mas sim 

como pontos de destaque. São eles: 

 

1) Nível de serviço para o cliente; 

2) Confiabilidade do modal de transporte escolhido;  

3) Disponibilidade imediata do transporte quando solicitado; 

4)  Níveis de estoque; e 

5)  Regularidade de embarque. 

 

Acrescenta-se a esses os custos envolvidos, considerado, também, de grande importância para 

tomadas de decisão na escolha do modal de transporte.  

 

Jeffs e Hills (1990) afirmam, também, que avaliar uma forma de definição de modal de 

transporte é muito mais complexo do que uma metodologia convencional assume. 
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Dong-Joo e Chang-Ho (2001) apresentam um trabalho em que afirmam que sistemas de 

transporte têm um grande número de características peculiares que são responsáveis pelos 

custos marginais e uma delas é a situação dos transportes multi-modais, em que mais de uma 

alternativa de modal ou rota estão disponíveis para o transporte. Porém, o foco dos autores é 

voltado exclusivamente para o transporte rodoviário para minimizar congestionamentos. 

 

Farok (1990) exemplifica a importância da definição do modal questionando qual seria o 

modal ótimo para uma empresa multinacional que para manter suas operações precisa buscar 

recursos em outros continentes. Conforme o autor, a resposta está na análise do 

comportamento do mercado, das necessidades da produção e de todos os custos envolvidos.  

 

Jeffs e Hills (1990) restringem a definição do tomador de decisão do tipo de modal a ser 

usado no transporte. A Tabela 1 mostra algumas restrições que são imposições para o tomador 

da decisão. 

Tabela 1. Razões dadas para as restrições na escolha do modal, Jeffs e Hills (1990). 

 

Jeffs e Hills (1990) colocam ainda, que em algumas empresas a decisão é tomada pela área 

financeira que está interessada somente no aspecto custo em detrimento de outros aspectos, 

como, por exemplo, atendimento. Os autores listam, então, alguns aspectos que são 

considerados importantes na tomada de decisão da escolha do modal: 

 

• Nível de serviço; 

• Confiança no modal de transporte; 

Motivo Proporção dos motivos apresentados(%) 

Decisão do grupo 22,0% 

Necessidade do cliente 21,9% 
Restrição de preço/orçamento 21,9% 

Embarques urgentes 12,2% 

Infraestrutura de transporte 12,2% 

Políticas da Empresa 7,3% 

Níveis de produção 2,5% 

Total 100,0% 
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• Disponibilidade do transporte quando solicitado; 

• Ausência de dano no transporte; 

• Controle do tempo de entrega; 

• Controle sobre o despacho; 

• Tempo de trânsito; 

• Custo de transporte; 

• Espaço disponível no modal; 

• Regularidade de embarque; e 

• Nível de inventário gerado. 

 

Ribbink et al. (2005) propõe uma formulação a ser aplicada na decisão da escolha do modal 

com o objetivo de minimização dos custos (X), conforme segue: 

 

  

Onde: 

N = número de veículos usados 

D = Distância percorrida 

W = Peso da carga transportada 

C = Custo por tonelada-Milha 

T = Modais disponíveis 

 

Conforme o autor justifica, este modelo pode ser aplicado em uma vasta faixa de cenários 

para avaliar o efeito das mudanças do tipo de modal. 

 

Jörg e Manz (2003) afirmam que a escolha de modal pode ser vista como um dos tópicos mais 

desafiadores em pesquisas, e embora décadas fossem gastas em estudos para determinar 

fatores, houve somente um progresso parcial.  

 

Ao perguntar para os pesquisadores científicos quais os fatores que dirigem a escolha do 

modal, as respostas necessariamente não coincidem. Por exemplo, engenheiros de transporte 

declaram que o tempo de trânsito, os custos e transferências são os aspectos mais dominantes 

e os economistas apontam níveis de serviço e utilização.  

(1) 
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Uma pergunta interessante é: qual seria a posição de aspectos pertinentes se todos estes 

cientistas tivessem que trabalhar junto em um projeto interdisciplinar? Seria difícil responder 

essa questão, mas, é possível categorizar os fatores determinando a escolha do modal por 

meio de um modelo matemático que abrange estes tópicos.  

 

Coyle et al. (1994) colocam que a demanda de transporte é derivada de demanda por clientes 

para os produtos transportados. A acessibilidade pode ser descrita pelas conexões entre a 

origem e destino. O custo de transporte se torna parte do custo do produto, então ambos 

afetam o custo, a demanda do produto para um local específico, como, também, demanda para 

o serviço de transporte particular. As características de transporte de frete são:  

 

• Tempo; 

• Capacidade; 

• Acessibilidade;  

• Confiança; e  

• Segurança.  

 

O tempo de trânsito é relacionado ao custo de prover o serviço de transporte e também ao 

custo de carregar o estoque. Por exemplo, para transportes de alta velocidade, alto custo e 

níveis mais baixos de inventário em média; o trade-off do aumento de custo em transporte 

deve ser comparado com o potencial de ganhos nos custos de carregar estoques.   

 

A capacidade de um provedor de transporte deve garantir as características físicas do frete, 

tamanho, peso, temperatura e exigências de manipulação e exigências de mercado.  

 

Já Ballou (1999) afirma que a confiança é a consistência de tempo de transporte, ou a 

habilidade para garantir o horário de entrega. A escolha de modal e escolha do provedor são 

afetadas pela confiança. A incerteza em conduzir o tempo resulta em segurança, ou seja, 

inventário crescente que eleva os custos.   

 

A segurança refere-se à habilidade de um provedor para entregar o frete na condição esperada. 

Os efeitos de frete perdido ou danificado geram redução de vendas pelo receptor do frete, 

logo, necessidade de aumento de inventário para tentar evitar esta possível falta de material, e, 

consequentemente, aumento dos custos. 
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2.3 Máquinas em Paralelo 

Conforme exposto na introdução deste trabalho, o modelo trata o problema da empresa objeto 

de estudo, como um problema de programação de ordens de máquinas diferentes e em 

paralelo (MORTON; PENTICO, 1993), em que as ordens são os itens e as máquinas são os 

modais de transporte. Estes recursos têm limitações de disponibilidade de datas, de espaço e 

ainda custos e tempos de trânsito diferentes. É necessário entender como a literatura trata do 

assunto e se há redundância com a proposta do trabalho. A seguir os pontos abordados na 

literatura.  

 

Crainic et al. (1994) apresentam uma visão detalhada do que já foi alcançado no campo de 

máquinas em paralelo utilizando branch-and-bound (BB). Ele ainda afirma que a escolha da 

estratégia é largamente influenciada pelo uso dos modelos de máquinas em paralelo, tanto 

quanto pela característica do problema. 

 

Conforme Conway et al. (1967), muitas pesquisas na literatura sobre sequenciamento 

referem-se a problemas de job-shop scheduling e usam a terminologia de manufatura, tais 

como: ordens, máquinas, operações, roteiros, etc... De fato, os trabalhos são baseados no tipo 

de abstração idealizada de uma fábrica, mas os resultados são igualmente aplicáveis para 

diversos problemas, como, por exemplo, no caso deste trabalho, a um problema de máquinas 

paralelas.  

 

Já Kogan et al. (2002) afirmam que é importante programar uma produção de forma que o 

estoque, a produção e os custos do horizonte de planejamento possam ser minimizados em um 

sistema de manufatura que possui múltiplos tipos de produtos que são produzidos em um 

conjunto de máquinas em paralelo.  

 

Xiao et al. (2002) dizem que as decisões da determinação da data devida são importantes no 

planejamento e no controle de muitas operações de uma organização. Um curto tempo de 

entrega de um trabalho é atrativo ao cliente, mas pode aumentar a possibilidade de uma 

entrega atrasada. Por outro lado, um longo tempo de entrega pode reduzir a possibilidade de 

entregar o trabalho tarde, mas é penalizado pelo risco de perder o negócio potencial. O 

objetivo é buscar minimizar o adiantamento (earliness) e o atraso total (tardness).  
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Jaffe et al. (2002) aplicam, também, a teoria de dividir os lotes para acelerar o fluxo do 

trabalho dividindo lotes de trabalho em sub-lotes e em máquinas em paralelo, com o objetivo 

de acelerar o fluxo de tempo médio.  

 

Mokotoff (2001) afirma que em um problema de programação de máquinas em paralelo, o 

objetivo é encontrar uma programação que otimize uma medida de desempenho, o que  

envolve dois tipos de decisões: primeiro sequenciar, ou seja, definir a ordem em que os 

trabalhos serão processados, e, segundo a máquina em que cada trabalho será processado. 

Para trabalhos em máquina única o problema será somente achar a seqüência ideal, mas para 

máquinas em paralelo é necessário definir, também, qual trabalho será realizado em qual 

máquina.  

 

A flexibilidade de recursos, conforme Richard, Mazzola e Shi (2004), é a habilidade de, 

dinamicamente, realocar recursos de um estágio do processo produtivo para outro, em 

resposta a gargalos móveis. Recentes pesquisas demonstram que melhorias significativas de 

desempenho operacional podem ser realizadas em ambientes de produção com máquinas em 

paralelo pela utilização efetiva de flexibilidade de recurso.  

 

A avaliação dessas pequenas amostras de estudos sobre máquinas em paralelo, remete à 

afirmação de Conway et al. (1967), de que basta adaptar os problemas apresentados ao 

problema de transporte, no caso, caminho ótimo para cada modal de transporte, que se terá a 

solução apresentada para este caso particular. De uma forma geral, com o intuito de reduzir e 

simplificar as dimensões do problema, algumas considerações devem ser feitas. As principais 

são: 

 

• Qualquer máquina está sempre disponível para a execução de uma operação. Os 

tempos de quebra e de manutenção são desprezados; 

• Ordens de serviço são seqüências estritamente ordenadas de operações sem partições 

ou montagens; 

• Cada operação pode ser executada por apenas uma única máquina no chão de fábrica; 

• Não é permitida interrupção, isto é, uma vez que uma operação começou em uma 

máquina, ela não pode ser interrompida antes de ser processada integralmente; e 

• Cada máquina pode executar apenas uma operação por vez. 
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Conforme Bo Chen (1993), máquinas distintas e em paralelo equivalem a múltiplas máquinas 

em paralelo. As ordens podem ser alocadas em qualquer máquina com tempo de 

processamento definido pela ordem e pela máquina. Partindo desta afirmação, e trazendo para 

o ambiente dos transportes, trabalhou-se para escolher o caminho ótimo para transportar os 

itens (lotes de itens comprados) dos locais de origem até os locais de destino. 

2.4 Modelos de Programação Matemática aplicadas a problemas de transporte 

Daganzo et al. (2004) desenvolveram uma formulação para definir distâncias médias ótimas 

para problemas de transporte de programação linear com fornecedores e demandas aleatórias. 

O objetivo desse estudo não foi desenvolver os melhores algorítimos, pois esles já existem, 

segundo o autor, mas, sim, desenvolver uma formulação simples para um melhor desempenho 

do sistema.  

 

As aproximações desenvolvidas com essa formulação foram usadas para encontrar ótimos 

sistemas de entregas. Porém, verifica-se que a aplicação desta formulação é apropriada para 

estimar custos de transportes de veículos em empresas de entrega de pacotes, embora os 

resultados também possam ser estendidos para uma empresa de comodite simples mais 

generalizada, ou, ainda, a problemas de transporte em que a média e a variância de 

fornecimento de cada fornecedor da rede são conhecidas.  

 

Como tais aplicações não são adequadas ao modelo proposto no problema deste estudo, foi 

desenvolvido um modelo próprio. 

 

A literatura mostra que existem duas alternativas para modelagem, a modelagem otimizante e 

a modelagem heurística. 

Morton e Pentico (1993) colocam que uma vantagem dos modelos de programação 

matemática é que, teoricamente, um verdadeiro ambiente de fábrica poderia ser modelado por 

completo com alta precisão. Também o “software” seria escrito com módulos genéricos, de 

maneira que as alterações na fábrica pudessem ser modeladas de uma maneira simples pela 

escolha de alguns módulos, reconectados aos existentes. Uma dificuldade com esse modo é 

que o sistema estando modelado em detalhes poderá levar muito tempo para chegar à solução, 

mesmo que com a utilização de computadores poderosos.  
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Por outro lado, se o sistema for modelado de forma a obter um resultado, muito dos detalhes 

podem ser perdidos chegando a uma solução que não atenda o objetivo. Existem vários 

procedimentos para projetar sistemas de programação matemática, com um objetivo a ser 

otimizado e um largo espectro de possíveis métodos para tomada de decisão, dos mais simples 

aos mais complexos. 

 

Pacheco e Santoro (1999) afirmam que algoritmos otimizantes são viáveis de serem 

processados por meio de computador quando aplicados a problemas reais pequenos e com 

algumas limitações. Para problemas de porte similar aos encontrados no ambiente real, 

costuma-se sacrificar a obtenção de uma solução otimizante por uma solução subótima obtida 

por meios heurísticos, com tempo computacional aceitável. 

 

Brandeau e Chiu (1989) demonstram que os métodos são classificados conforme a técnica 

empregada para a solução dos modelos, e podem ser agrupados em: 

 

Otimizadores ou exatos: avaliam todas as alternativas e selecionam a melhor. É possível 

demonstrar matematicamente que a solução encontrada é ótima nas condições definidas pela 

modelagem. 

 

Heurísticos: ao invés de garantir uma solução ótima, utiliza-se um procedimento que reduz o 

processo de busca de soluções para encontrar uma solução satisfatória do problema, 

economizando-se o tempo de processamento. 

 

Simulação: com um modelo matemático que apresente os principais fatores que compõem a 

rede é possível avaliar o desempenho das alternativas em estudo. O modelo, freqüentemente, 

é de natureza estocástica, e por meio de sucessivas simulações é possível obter diversas 

estatísticas para a tomada de decisão. 

 

Pacheco e Santoro (1999) afirmam ainda que os modelos heurísticos são divididos em dois 

grupos: os de passo único e os de busca. Quando a seqüência pode ser obtida de uma única 

vez o modelo heurístico é de passo único e quando a seqüência é obtida pela exploração de 

um subconjunto de soluções possíveis é chamada de heurística de busca. 
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Conforme Du e Leung (1990), trata-se de um problema de minimização do atraso em 

máquinas paralelas. Será apresentado um modelo matemático de decisão, que tem como 

finalidade a minimização de custos. Nota-se uma carência com referência à definição do 

modal de transporte ideal. Não foi identificada, em nenhuma literatura, uma forma de 

definição do modal de transporte que leve em consideração as restrições apresentadas no 

problema proposto, e a definição do modal de transporte deverá abranger todas as restrições 

de forma a garantir o menor custo com o melhor atendimento. 

 

A importância deste estudo está diretamente relacionada à minimização das perdas 

identificadas durante todo o processo de uma cadeia de suprimentos, tais como: 

 

• Redução do custo total da cadeia de suprimentos; 

• Melhoria do nível de serviço; 

• Flexibilidade da cadeia de suprimentos; 

• Antecipação (planejamento) dos recursos necessários para o processo de transporte; e 

• Melhoria da previsão do fluxo de caixa para desembolso da área logística. 

 

Esse problema pode ser comparado a outro, de sequenciamento de um processo produtivo em 

uma indústria, conforme abordado em algumas literaturas. Muitas literaturas apresentam 

diversas abordagens para classificar um modelo. 

 

A Figura 2 tem por objetivo demonstrar uma representação clássica dos tipos de modelo e 

suas relações, conforme Bradley et al. (1977). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Representação dos tipos de modelo. (BRADLEY et al, 1977). 

 

Os modelos, de acordo com o grau de realismo que alcançam, podem representar cada tipo de 

problema e são categorizados conforme a Figura 1. Bradley et al. (1977) detalham, a seguir, 

essas categorias: 

Exercício 
Operacional

Gaming Simulação
Modelo

Analítico
Mundo
Real

Tomador de decisão Humano é
parte do processo de modelagem 

Tomador de decisão Humano é
externo ao processo de modelagem 

Aumento do grau de abstração e velocidade

Aumento do grau de realismo e custo

Exercício 
Operacional

Gaming Simulação
Modelo

Analítico
Mundo
Real

Tomador de decisão Humano é
parte do processo de modelagem 

Tomador de decisão Humano é
externo ao processo de modelagem 

Aumento do grau de abstração e velocidade

Aumento do grau de realismo e custo



 

   

16 

Exercício operacional: 

 

O primeiro tipo de modelo é o exercício operacional, que opera diretamente com o ambiente 

real. O esforço deste modelo está em projetar um jogo de experiências a ser administrado 

naquele ambiente somente, medindo e interpretando os resultados dessas experiências. Este 

modelo contém o mais alto grau de realismo de todos os modelos apresentados, porém o 

método pode ser muito caro para ser implementado.  

 

Gaming: 

 

O segundo tipo de modelo nesta classificação é o gaming. Neste caso, é construído um 

modelo que é uma representação simplificada do mundo do real, e provê um mecanismo para 

avaliar a efetividade de alternativas propostas que o tomador de decisão tem que prover de 

uma forma organizada e seqüencial. O modelo, simplesmente, é um dispositivo que permite 

ao tomador de decisão testar o desempenho das várias alternativas viáveis. Além disso, em 

uma situação de gaming são previstas todas as interações humanas que afetam o ambiente de 

decisão, permitindo participar ativamente e introduzindo o que eles normalmente utilizam 

para realização da atual atividade. Se uma aplicação de gaming for usada em nosso exemplo 

anterior, o processo de refinamento seria representado por um computador ou modelo 

matemático que possa assumir qualquer tipo de estrutura. 

 

Simulação: 

 

Modelos de simulação são semelhantes a modelos de gaming a não ser que todos os 

tomadores de decisão humanos são removidos do processo de modelar. O modelo provê os 

meios para avaliar o desempenho de várias alternativas obtidos externamente ao modelo pelo 

tomador de decisão, sem permitir interações humanas em fases intermediárias do modelo 

computacional. Como exercícios operacionais e gaming, modelos de simulação não geram 

alternativas nem produzem uma resposta ótima para a decisão sobre o estudo. Esses tipos de 

modelos são indutivos e empíricos por natureza; eles só são úteis para avaliar o desempenho 

de alternativas identificados previamente pelo tomador de decisão. Muitos modelos de 

simulação levam à forma de programas de computador onde são executadas operações de 

aritmética lógica em uma sucessão pré-arranjada. Não é necessário, então, definir o problema 

exclusivamente em condições analíticas, proporcionando uma flexibilidade adicional na 
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formulação do modelo e permite um alto grau de realismo a ser alcançado o que é 

particularmente útil quando incertezas são um aspecto importante da decisão. 

 

Modelo analítico: 

  

A quarta categoria de modelo proposta é o modelo analítico. Nesse tipo de modelo o 

problema é representado completamente em condições matemáticas, normalmente por meio 

de um critério ou objetivo que se buscou maximizar ou minimizar, sujeito a um conjunto de 

restrições matemáticas que retratam as condições sob as quais as decisões têm que ser feitas. 

O modelo apresenta uma solução ótima, quer dizer, uma que satisfaz todas as restrições e 

fornece o melhor valor possível da função objetivo.  

 

Modelos analíticos normalmente são o modelos menos caros e mais fáceis para desenvolver, 

porém eles introduzem o grau mais alto de simplificação na sua representação. A maioria dos 

trabalhos empreendidos por cientistas foram orientados para o desenvolvimento e 

implementação de modelos analíticos. Como resultado deste esforço, foram propostas muitas 

técnicas diferentes e metodologias para direcionar diferentes tipos específicos de problemas. 

A Tabela 2 apresenta a classificação dos tipos mais importantes de modelos analíticos e de 

simulação que foram desenvolvidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2. Classificação dos modelos analíticos e de simulação. (BRADLEY et al., 1977). 

Teoria da confiança

Teoria das filas

Processos estocásticos

Modelos econômicos

Simulação de Monte Carlo

Modelos de input-output

Sistemas de equações simultâneas

Modelos econômicos

Simulação determinística

Estratégia de avaliação

Estatística e avaliações subjetivas são usadas em todos os modelos para determinar valores 
para os parâmetros dos modelos e limites nas alternativas.

Teoria do controle estocástico

Programação estocástica

Teoria dos inventários

Programação dinâmica

Teoria das decisõesIncertezas

Programação não linear

Programação inteiros e mistos-inteiros

Modelos de rede

Programação LinearCertezas

Estratégia de geração

Teoria da confiança

Teoria das filas

Processos estocásticos

Modelos econômicos

Simulação de Monte Carlo

Modelos de input-output

Sistemas de equações simultâneas

Modelos econômicos

Simulação determinística

Estratégia de avaliação

Estatística e avaliações subjetivas são usadas em todos os modelos para determinar valores 
para os parâmetros dos modelos e limites nas alternativas.

Teoria do controle estocástico

Programação estocástica

Teoria dos inventários

Programação dinâmica

Teoria das decisõesIncertezas

Programação não linear

Programação inteiros e mistos-inteiros

Modelos de rede

Programação LinearCertezas

Estratégia de geração
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2.5 Modelos de Programação da produção 

Da mesma forma que foi apresentado o motivo de avaliar a literatura de máquinas em 

paralelo, a abordagem de programação da produção também é necessária já que a proposta 

deste trabalho trata o problema como um problema de programação de ordens de máquinas 

diferentes e em paralelo (MORON; PENTICO, 1993), em que as ordens são os itens e as 

máquinas são os modais de transporte. Estes recursos têm limitações de disponibilidade de 

datas, de espaço e ainda custos e tempos de trânsito diferentes. 

 

Morton e Pentico (1993) apresentam o problema geral de programação de produção 

classificados em quatro tipos distintos de problemas: 

• “Scheduling” (Programação) 

• Sequenciamento 

• Balanceamento de linhas 

• Gerenciamento de projetos 
 

O estudo proposto nessa dissertação trata um problema de Scheduling em ordens de máquinas 

diferentes e em paralelo. Esse modelo consiste em ordenar as ordens nos recursos associando 

as datas de início e fim do fluxo produtivo. 

 

Como já exposto anteriormente, esta pesquisa é um problema de programação, classificado 

como de máquinas paralelas, pois existem 02 máquinas (modal aéreo e marítimo) que podem 

executar a mesma operação. (RAMASESH, 1990). 

 

Pinedo (1995) afirma que o problema de programação consiste na alocação de atividades em 

recursos limitados no tempo. É um processo decisório visando um ou mais objetivos. Morton 

e Pentico (1993) colocam que as decisões de programação incluem, sequenciação, data de 

liberação, sincronismo e roteiros. 

 

Pinedo (1995) afirma, ainda, que o ambiente, objeto deste estudo, é o de máquinas distintas e 

em paralelo, ou seja, múltiplas máquinas em paralelo cujas ordens podem ser alocadas em 

qualquer máquina com tempo de processamento definido pela ordem e pela máquina. 
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Portanto, afirma-se que este é um trabalho de minimização do custo total de máquinas 

paralelas com restrições de capacidade. 

2.6 Planejamento logístico 

Conforme Hax e Candea (1984), existe uma estrutura proposta na qual foram classificadas 

decisões em planejamento estratégico, controle gerencial (planejamento tático) e controles 

operacionais. Resumidamente, o planejamento estratégico pode ser considerado de longo 

alcance, em que o horizonte de tempo é maior que um ano, com um alto nível de flexibilidade 

para modificações e um baixo nível de detalhamento das operações, o planejamento tático 

envolve um horizonte de tempo intermediário, geralmente menos de um ano, flexibilidade 

intermediária para modificações e médio nível de detalhamento das operações, enquanto o 

planejamento operacional é a tomada de decisões de curto prazo, freqüentemente feita em 

base horária ou diária, com uma baixa flexibilidade para alterações e elevado nível de 

detalhamento.  

 

Exemplos de problemas típicos de logística e cadeia de suprimentos estão relacionados na 

Tabela 3, com destaque em vermelho para os pontos que são abordados neste trabalho: 

 

 Nível de decisão 

Tipo de decisão Estratégico Tático Operacional 

Localização Número de locais, tamanho e 
localização 

Posicionamento dos 
estoques 

Determinação de carga 

Transporte Seleção de modais Sazonalidade do mix de 
serviço 

Roteirização, 
agendamento e 

despacho 

Processamento 

de pedidos 

Seleção e projeto de sistema 
de colocação de pedidos 

Regras de prioridades 
para pedidos de clientes 

Atendimento do pedido 

Nível de serviço 

ao cliente 

Estabelecimento 

de padrões 

  

Armazenagem Layout, seleção 

de local 

Escolha sazonal 

de espaço 

Coleta e arrumação 

Compras Políticas de relacionamento Contratação, seleção de 
fornecedores 

Liberação de pedidos 

Tabela 3. Níveis de planejamento das decisões logísticas. Adaptado de Ballou (1999) e 

Yoshizaki (2002). 
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Conforme Baker (1995), o planejamento logístico, em cada um de seus níveis, busca a 

resposta aos questionamentos de o quê? quando? e como? para as atividades de produzir, 

transportar e armazenar. 

 

Conforme exposto por Christopher (1997), um dos principais pilares da Logística Empresarial 

moderna é o conceito de Logística Integrada, que está representado na Figura 3. Com esse 

conceito as funções logísticas deixam de ser vistas de forma isolada e passam a ser percebidas 

como um componente operacional da estratégia de marketing. Com isso, o transporte passa a 

ter papel fundamental em várias estratégias na rede logística, tornando necessária a geração de 

soluções que possibilitem flexibilidade e velocidade na resposta ao cliente, ao menor custo 

possível, gerando, assim, maior competitividade para a empresa. 

Dentre os principais trade-offs que afetam a função transporte, destacam-se aqueles 

relacionados ao Estoque e ao Serviço ao Cliente. 

 

 

 

Figura 3: Conceito de logística integrada. (CHRISTOPHER, 1997) 

 

Transporte x Estoque 

 

O ponto central deste trade-off é a relação entre políticas de transporte e de estoque. Dentro de 

uma visão não integrada, o gestor de estoques possui comumente o objetivo de minimizar os 

custos com estoque, sem analisar todos os custos logísticos. Esse tipo de procedimento 

impacta de forma negativa outras funções logísticas, como, por exemplo, a produção, que 
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passa a necessitar de uma maior flexibilidade, com lotes menores e mais freqüentes, 

ocasionando um custo maior, e uma gestão de logística caracterizada pelo transporte mais 

fracionado, que aumenta de uma forma geral o seu custo unitário.  

 

É importante deixar claro que esta política pode ser a mais adequada em situações em que se 

utilizam estratégias baseadas no tempo. Estas estratégias visam reduzir o estoque a partir de 

uma visão integrada da Logística, exigindo, da função transporte, a rapidez e consistência 

necessárias para atender os tamanhos de lote e os prazos de entrega. Além disso, em muitos 

casos a entrega deve ser realizada em uma janela de tempo que pode ser de um turno ou até de 

uma hora. 

Outra questão importante, ligada a este trade-off, está associada à escolha de modais. 

Dependendo do modal escolhido, o tempo de trânsito pode variar em dias. Por exemplo, um 

transporte típico de São Paulo para Recife pelo modal rodoviário demora em torno de 5 dias, 

enquanto o ferroviário pode ser realizado em cerca de 18 dias. A escolha depende 

evidentemente, do nível de serviço desejado pelo cliente, e dos custos associados a cada 

opção. O custo total desta operação deve contemplar todos os custos referentes a um 

transporte porta-a-porta, mais os custos do estoque, incluindo o estoque em trânsito. Para 

produtos de maior valor agregado pode ser interessante o uso de modais mais caros e de maior 

velocidade. 

 

Transporte x Serviço ao Cliente 

 

O Serviço ao Cliente é um componente fundamental da Logística Integrada. Todas as funções 

logísticas vistas na Figura 2 contribuem para o nível de serviço que uma empresa presta aos 

seus clientes. O impacto do transporte no Serviço ao Cliente é um dos mais significativos e as 

principais exigências do mercado geralmente estão ligadas à pontualidade do serviço (além do 

próprio tempo de viagem), à capacidade de prover um serviço porta-a-porta; à flexibilidade, 

no que diz respeito ao manuseio de uma grande variedade de produtos; ao gerenciamento dos 

riscos associados a roubos, danos e avarias e à capacidade do transportador de oferecer mais 

que um serviço básico de transporte, tornando-se capaz de executar outras funções logísticas. 

As respostas para cada uma destas exigências estão vinculadas ao desempenho e às 

características de cada modal de transporte, tanto no que diz respeito às suas dimensões 

estruturais, quanto à sua estrutura de custos. 
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2.7 Custos Logísticos 

Faria (2003), em sua abordagem afirma que os custos logísticos são definidos como os custos 

de planejar, implementar e controlar todo o inventário de entrada (inbound) em processo e de 

saída (outbound), desde o ponto de origem até o ponto de consumo. 

Quanto ao relacionamento com o objeto (cliente, produto, regiões ou canais de distribuição), 

os custos são classificados em: 

 

• Custos Diretos: aqueles que podem ser diretamente apropriados a cada tipo de objeto, 

no momento de sua ocorrência, tal como os custos de transportes de processos de 

entrega, para determinado cliente. 

• Custos Indiretos: são os que não são apropriados diretamente a cada tipo de objeto no 

momento de sua ocorrência, tal como os custos com a tecnologia de informação 

utilizada em um processo logístico que atenda diversos clientes. 

 

Outra análise relevante para os custos da atividade de Logística ocorre em função de seu 

comportamento diante do volume de atividade: 

 

• Custos Fixos – representam uma grandeza monetária que independe da variação da 

quantidade no período de tempo. Na Logística, podem ser citados os custos com 

armazenagem própria, contemplando a depreciação dos ativos logísticos, os gastos 

com a mão-de-obra mensalista e outros gastos gerais. 

• Custos Variáveis - esses custos encontram estreita relação com o volume da atividade, 

no período de tempo selecionado como objeto de análise. Conhecer os custos variáveis 

auxilia em muitas decisões de curto prazo, tal como o ajuste do composto de produtos 

em face das condições existentes, operacionais e de mercado. 

 

Em Logística, volume é um fator preponderante, pois se trabalha muito com volumes 

produzidos, movimentados, transportados, vendidos, distribuídos, etc. A flexibilidade 

requerida nos sistemas logísticos é enorme. Muitas vezes os volumes oscilam acentuadamente 

e constituem elementos impulsionadores da terceirização por empresas preocupadas em tornar 

variáveis seus custos fixos.  
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Ballou (1999) coloca, também, que além do problema de decidir se um custo é fixo ou 

variável, determinar o que são custos reais para um embarque particular exige a designação 

arbitrária de custos, mesmo que os custos totais da operação não sejam conhecidos. A razão é 

que muitos custos de transporte são indivisíveis; muitas cargas de tamanhos e pesos diferentes 

movimentam-se no mesmo transporte. Quanto do custo deveria ser atribuído? Os custos 

deveriam ser atribuídos com base no peso de cada carga até o total, na proporção de metros 

cúbicos totais ou em outra base? Não há fórmula simples para a alocação de custos, e os 

custos de produção em uma base por carregamento permanecem como uma questão de 

julgamento. 

2.8 Custos financeiros da manutenção de estoques 

Um outro tipo de custo, essencial à gestão da Logística, sobretudo no que tange à questão da 

manutenção de inventários ou incidentes sobre outros ativos logísticos, é o custo de capital 

que equivale aos retornos exigidos pelos acionistas da empresa do capital investido. Esses 

custos estão detalhados no capítulo 3. 

2.9 Benefício dos impostos no processo de importação 

A busca do desenvolvimento nacional dos materiais adquiridos no exterior, pela empresa 

objeto deste estudo, minimizaria os problemas com relação às longas distâncias e longo Lead 

Time, e ainda reduziria os estoques em alguns casos. Porém, há dois grandes problemas. O 

primeiro é que os fornecedores nacionais não estão certificados para produzir determinados 

tipos de materiais aeronáuticos, o que poderia ser sanado com desenvolvimento junto aos 

fornecedores. Porém, além do elevado custo de desenvolvimento é preciso considerar o fator 

tempo para tal desenvolvimento. O segundo é que os impostos internos são tão elevados que é 

possível afirmar, devido a estudos já realizados pela empresa objeto de estudo, que não seria 

viável concorrer no mercado internacional de aeronáutica. Portanto, diversos benefícios foram 

conquistados para poder suportar o negócio da empresa.  

 

Brito (2004), em seu estudo, mostra que o benefício de Drawback pode ser definido como um 

incentivo à exportação e compreende a suspensão, isenção, ou restituição de tributos 

incidentes na importação de mercadoria utilizada na industrialização de produto exportado ou 

a exportar. Esses impostos compreendem o Imposto de Importação (II); o Imposto sobre 
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Produtos Industrializados (IPI); o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação (ICMS), conforme definido pelos Estados e Distrito Federal, incluindo, no 

âmbito do Confaz, o Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM). As 

importações amparadas no regime não estão sujeitas ao exame de similaridade nem à 

obrigatoriedade de transporte em navio de bandeira brasileira. 

 

Entende-se por industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o 

funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o aperfeiçoe 

para consumo, tais como a transformação, ou seja, a obtenção de espécie nova; o 

beneficiamento, que modifica o acabamento do produto; a montagem, reunião de produtos 

que resulta em um novo produto; a renovação ou recondicionamento de produto para 

utilização; e o acondicionamento ou recondicionamento que altere a apresentação do produto. 

 

O regime de Drawback engloba a modalidade de isenção de tributos incidentes na importação 

de mercadoria destinada à reposição de mercadoria anteriormente importada utilizada na 

industrialização de produto exportado, sendo concedida a quantidade e qualidade 

equivalentes, ou, ainda, para importação de mercadoria equivalente, desde que devidamente 

justificada e obedecendo aos respectivos coeficientes técnicos de utilização. 

 

A legislação prevê três modalidades de aplicação de Drawback: 

 

• Suspensão; 

• Isenção; e 

• Restituição. 

 

Na modalidade de suspensão, o benefício é aplicado sob a forma de suspensão do pagamento 

de tributos devidos sobre importação de mercadoria a ser exportada após beneficiamento, ou 

destinada à fabricação, complementação ou acondicionamento de outra a ser exportada. 

 

Nesta modalidade, o regime compreende a suspensão do: 

 

• Imposto de Importação (II); 

• Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI); 
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• Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de 

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS); e 

• Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM). 

 

O benefício é concedido pela Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) do Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, mediante Ato Concessório. Esse ato é para a 

importação de mercadoria destinada à industrialização de bem de capital de longo ciclo de 

produção, e o prazo de validade do Ato Concessório de Drawback deve ser compatível com a 

industrialização e exportação do produto, prorrogável até o limite de 5 (cinco) anos. 

 

Na modalidade de isenção, a empresa tem direito a importar a mesma quantidade e qualidade 

de insumos empregados na produção de um produto comprovadamente já exportado. Trata-se 

de uma reposição de estoque. Se essa nova mercadoria importada for utilizada em produto 

exportado, a empresa pode fazer nova importação com o benefício de isenção, e assim 

sucessivamente. 

 

Nesta modalidade, o regime compreende a isenção do: 

• Imposto de Importação (II); 

• Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI); e 

• Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM). 

 

O benefício é concedido pela SECEX, mediante Ato Concessório, e no processo de 

habilitação somente pode ser utilizada a Declaração de Importação com data de registro não 

anterior a 2 (dois) anos da data de apresentação do respectivo pedido de Drawback. 

 

O embarque da mercadoria para o exterior deve ser efetuado no prazo máximo de um ano, 

contado da data de emissão do Ato Concessório de Drawback. Pode ser solicitada 

prorrogação do prazo de validade do Ato Concessório, desde que devidamente justificadas e 

examinadas as peculiaridades de cada caso, respeitado o limite de 2 (dois) anos da data de sua 

emissão. 

 

A modalidade de restituição refere-se à devolução total ou parcial de tributos que incidiram 

sobre a importação anterior de mercadoria que foi exportada após beneficiamento, ou que foi 
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utilizada na fabricação, complementação ou acondicionamento de outra mercadoria 

exportada. 

 

O regime compreende a restituição do: 

• Imposto de Importação (II); e 

• Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). 

 

Deve-se ressaltar que a devolução dos tributos é concedida sob a forma de crédito fiscal à 

importação no valor recolhido por meio da Declaração de Importação, a ser utilizado em 

qualquer importação posterior. 

 

O texto da legislação pertinente também tece as seguintes considerações gerais: 

 

• O Regime de Drawback pode ser concedido a empresas industriais, agroindustriais ou 

comerciais. Devem ser observadas as seguintes proporções: 

• Relação Importação x Exportação: 40% importado e 60% nacional; e 

• Perda: máximo 5%. 

 

• Em operações especiais, a isenção pode ser concedida nos seguintes casos: 

• Drawback genérico, exclusivo na modalidade suspensão que se caracteriza 

pela discriminação genérica da mercadoria a importar e o seu respectivo valor; 

• Drawback sem cobertura cambial, também exclusivo na modalidade suspensão 

e que se caracteriza pela não cobertura cambial, parcial ou total, da importação; 

• Drawback solidário, exclusivo na modalidade suspensão e que é caracterizado 

pela participação solidária de uma ou mais empresas industriais; 

• Drawback intermediário, concedido para suspensão e isenção e é definido pela 

importação de mercadorias destinadas a processo de industrialização de 

produto intermediário a ser fornecido a empresas industriais exportadoras para 

emprego na industrialização de produto final destinado à exportação; 

• Drawback para embarcação, concedido para suspensão e isenção que se 

caracteriza pela importação de mercadoria destinada a processo de 

industrialização de embarcação para fins de venda no mercado interno; 
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• Drawback para fornecimento no mercado interno, para a modalidade 

suspensão, e é caracterizado pela importação de matéria-prima, produto 

intermediário e componente destinados ao processo de industrialização no país 

e de máquinas e equipamentos a serem fornecidos no mercado interno, em 

decorrência de licitação internacional; e 

• Drawback para reposição de matéria-prima nacional, exclusivo na modalidade 

isenção e que se define pela importação de mercadoria para reposição de 

matéria-prima nacional utilizada em processo de industrialização de produto 

exportado. 

 

O benefício pode ser concedido à operação que se caracterize como industrialização, 

entretanto não assegura a obtenção de cota de importação ou de exportação para produtos 

sujeitos a contingência, bem como não exime a importação e a exportação da anuência prévia 

de outros órgãos, quando necessário. 

 

Para operar no regime de Drawback, as empresas devem estar habilitadas a operar em 

comércio exterior nos termos, limites e condições estabelecidos na legislação pertinente, e 

pode ser concedido a empresas industriais ou comerciais.  

 

O Ato Concessório é emitido em nome da empresa comercial que envia a respectiva 

mercadoria, por sua conta e ordem, a um estabelecimento para industrialização, devendo a 

exportação de o produto ser realizada pela detentora da concessão de Regime.  

 

As mercadorias importadas, amparadas pelo regime de Drawback, englobam as utilizadas no 

processo de industrialização de produto a exportar ou exportado; as partes, peças, aparelhos e 

máquinas quando complementares de aparelhos ou equipamentos a exportar ou exportados; as 

destinadas a embalagem, desde que não se caracterizem como embalagem para transporte; os 

animais destinados ao abate e a posterior exportação; a matéria-prima que seja consumida no 

processo industrial; as utilizadas no processo de industrialização de embarcação para o 

mercado interno; as matérias-primas destinadas a processo de industrialização de máquinas a 

serem fornecidas no mercado interno, em razão de licitação internacional; e as destinadas a 

reposição de matéria-prima nacional utilizada no processo de industrialização de produto 

exportado. 
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Esse benefício é de extrema importância para o negócio, pois torna a empresa competitiva no 

mercado internacional. Portanto, para poder manter-se competitiva, além dos benefícios 

adquiridos, é preciso, também, ser ágil e com custos minimizados. É aqui que se destaca o 

papel da logística, na aquisição de materiais, definindo o caminho ótimo do modal de 

transporte, que permitirá a redução do custo logístico total.  

2.10 Conclusão 

Jeffs e Hills (1990) afirmam que modelar esses tipos de problemas constitui um campo de 

interesse em dois aspectos, para pesquisa e para definição de políticas. Esta afirmação é 

notada em toda a literatura analisada e é percebido também, que problemas otimizantes de 

máquina em paralelo e de sequenciação são complexos e o processamento só é possível com 

um número de dados muito inferior às quantidades de lotes reais de uma empresa. Desta 

forma, será necessário o desenvolvimento de uma heurística que permita avaliar os dados 

reais da empresa estudada. 
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3 O PROBLEMA DE DEFINIÇÃO DO MODAL DE TRANSPORTE 

ÓTIMO 

3.1 Cenário 

Conforme exposto no início deste trabalho, a empresa aeronáutica objeto do estudo localiza-se 

no Brasil e a maioria de seus fornecedores está localizada fora do país, desta forma o 

transporte de materiais para atender a linha de fabricação é feito de três formas distintas de 

modais, aéreo, marítimo e ou terrestre.  O último é realizado somente para casos em que o 

fornecedor está localizado na América Latina, e por ter uma participação muito pequena na 

logística da empresa, não será tratado neste trabalho.  

 

Agravando ainda mais a situação dessa logística, o transporte aéreo, além de caro, apresenta 

restrições de espaço, o transporte marítimo é lento e por isto é necessário que os estoques 

sejam maiores para cobrir tanto incertezas de atrasos quanto o longo tempo de trânsito dos 

materiais.  

 

Em qualquer modal, há o problema de disponibilidade de espaço físico e de despacho do 

modal, quanto mais próximo do embarque for a tomada de decisão, maior o risco de não 

haver espaço disponível e ou do modal disponível na data requerida.  

 

Outro ponto relevante neste sistema é a necessidade de consolidar cargas de diferentes 

materiais para minimizar o custo logístico do transporte, quanto maior a consolidação menor 

o custo de transporte, porém maior pode ser também o volume de estoque na fábrica, pois 

consolidar para minimizar o custo de transporte não quer dizer minimizar todo o custo da 

cadeia de suprimentos.  

 

Há um sistema em que existem vários pedidos distribuídos pela cadeia como um todo, com 

prazos diferentes e custos diferentes: há fluxos de transportes alternativos para os diferentes 

modais que dependem de disponibilidade de embarque, capacidade, velocidade, tipo de 

material, consolidação de carga e custos envolvidos para cada tipo de modal utilizado. 

  

Em resumo, há um problema de programação que hoje não é tratado como tal. Atualmente são 

definidos modais padrão para os itens onde a decisão de escolha é “míope”, pois otimiza o 
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transporte do item individualmente, não abrangendo o processo como um todo. Logo, a 

qualidade da decisão para o conjunto de itens é, no mínimo, duvidosa. 

 

Partindo do pressuposto que a responsabilidade do fornecedor é entregar o material até o 

ponto de embarque e o transporte é de responsabilidade da empresa montadora, a proposta é 

desenvolver um modelo de escolha de modais de transporte para itens comprados, visando a 

definição do caminho ótimo para o conjunto de itens do ponto de embarque na origem de cada 

item ao ponto de destino, considerando os seguintes fatores: 

 
• Nível de Serviço mínimo; 

• Custo de transporte associado aos modais; 

• Custo de estocagem; 

• Disponibilidade dos meios de transporte; e 

• Características físicas do item transportado. 

 
A Figura 4 tem por objetivo demonstrar todo o sistema da cadeia de suprimentos destacando 

os subsistemas que envolvem o estudo em questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: O sistema e seus subsistemas da cadeia de suprimentos da empresa aeronáutica 

brasileira 
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Coyle et al. (1994) destacam que o tempo de trânsito está relacionado ao custo de transporte e 

ao custo de estocagem. Velocidade de trânsito alta, alto custo do modal e baixo custo de 

estoque médio. O objetivo é encontrar o Trade-off entre o aumento no custo do uso do modal 

comparado com o potencial de ganho no custo de estocagem. Já Morton e Pentico 

complementam que incertezas no Lead-Time de transporte resultam em estoque de segurança, 

logo, aumenta o custo de estocagem. 

 

Deprende-se dessas afirmações que uma definição errada com relação à forma como deve ser 

transportado o material pode acarretar custos de estoque, de falta, ou ainda custos de 

transportes elevados. Com base neste aspecto foi explorada a escolha do modal ótimo no 

momento de decisão do embarque. A seguir foram destacados os principais fatores 

considerados na tomada de decisão sobre transportes. São eles: 

 

O tempo de trânsito está relacionado ao custo de prover o serviço de transporte bem como 

ao custo de carregar estoque. Por exemplo, velocidade de transporte alto irá permitir baixos 

custos de carregar estoque. O importante é encontrar o Trade-Off entre o aumento do custo de 

transporte e a redução do custo de carregar os estoques; 

A capacidade está ligada à condição do operador logístico de atender às condições físicas do 

material a ser transportado, tais como peso, temperatura, tamanho, exigências de manipulação 

e exigências do mercado, como o monitoramento e embarque no prazo; 

A disponibilidade pode ser descrita pelas conexões entre a origem e destino, pois nem 

sempre as conexões estão preparadas (estruturalmente falando) para receber os materiais. Ou, 

ainda, a possibilidade do modal poder ser utilizado no caminho solicitado; 

A freqüência pode ser descrita como a disponibilidade do modal ser usado no momento 

solicitado; 

A confiança é a consistência de tempo de transporte, ou a habilidade de garantir o embarque 

ou recebimento no tempo previsto. A escolha do modal e a escolha do portador são afetadas 

por confiança. Incerteza no tempo resulta em aumento de estoque; e 

A segurança recorre à habilidade de um portador a entregar o material na condição esperada. 

Os efeitos de material perdido e estragado equivalem à produção e vendas reduzidas pelo 
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receptor do frete, inventário aumentado que elevam os custos tentando evitar a falta de 

material na linha de produção. Logo, é altamente relevante no custo do material. 

 

Conforme estudo realizado pelo COPPEAD (2000) nos cincos modais de transporte básicos, o 

ferroviário, o rodoviário, o aquaviário, o dutoviário e o aéreo, a importância relativa de cada 

modal pode ser medida em termos da quilometragem do sistema, volume de tráfego, receita e 

natureza da composição do tráfego. A Tabela 4 resume, qualitativamente, a estrutura de 

custos fixos e custos variáveis de cada modal, e a Tabela 5 classifica as características 

operacionais de cada modal quanto à velocidade, disponibilidade de embarque, 

confiabilidade, capacidade e freqüência. 

Tabela 4. Estrutura de custos para cada modal - Fonte: CEL – Centro de Estudos em 

Logística (COPPEAD –UFRJ) 

 

Tabela 5. Características operacionais relativas por modal de transporte - Fonte: CEL – 

Centro de Estudos em Logística (COPPEAD –UFRJ) 
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Avaliando a forma como é definido atualmente o modal de transporte na empresa objeto de 

estudo, pode-se identificar o seguinte processo: 

 

a) Análise de como foi transportado no passado, comparação pura e simplesmente de 

“como foi”; 

b) Análise do prazo para atendimento, se está atrasado ou não para uso na linha de 

produção. Caso positivo “traga o mais rápido possível”, caso negativo “traga o mais 

barato possível”; 

c) Ausência de um instrumento de medição de todo o conjunto da cadeia de suprimentos 

para poder questionar as decisões tomadas; e 

d) Ausência, também, de um instrumento para tomada de decisão de forma global. 

 

Detalhando o ambiente onde o problema se enquadra, estuda-se o processo logístico em que é 

necessária uma tomada de decisão no momento em que o material é transportado da origem 

de fornecimento até o destino de uso. Alguns pontos merecem atenção neste ambiente, são 

eles: 

 

• Variedade de produtos em diferentes locais. 

A variedade de itens a ser produzidos é bastante grande o que torna complexas, ainda 

mais, as tomadas de decisão de uma forma global. Para complicar ainda mais esse 

ambiente, a empresa possui estoque e produção em diferentes fábricas cujas 

localizações não são próximas uma da outra. 

• Elevado índice de refugos internos 

Esse problema gera a necessidade de haver velocidade na cadeia de suprimentos, que 

gera, também, demandas urgentes.  

• Ciclos da cadeia de suprimentos elevados 

Devido ao fato de os fornecedores estarem localizados fora do país e ainda a 

complexidade do produto exigir um longo ciclo de fabricação, a reação se torna muito 

lenta quando da necessidade de urgência. Portanto, é muito importante ter uma boa 

programação, inclusive de transportes, para minimizar os riscos. 
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• Freqüentes alterações no plano de produção 

Mais um ponto que se tornou rotina é a volatilidade do mercado com relação à carteira 

de pedidos. Os clientes cada vez mais alteram seus pedidos, o que requer maior 

exigência na flexibilidade de entregas. 

• Confiabilidade do fornecimento inadequada (qualidade e prazo) 

Devido a grande concorrência por recursos e a escassez de fornecedores qualificados 

no tipo de material utilizado na indústria aeronáutica, todos os fabricantes de avião 

concorrem com o mesmo fornecedor, ou, pelo menos, grande parte deles. Assim, 

muitas vezes ocorrem atrasos, pois a prioridade é dada àqueles clientes de maior peso.  

Isto serve também para a qualidade de alguns produtos. 

 

Conforme exposto, além da incerteza da metodologia de escolha do modal de transporte atual, 

a possibilidade de ganho na cadeia de suprimentos como um todo é iminente. Em um 

ambiente competitivo como o da indústria aeronáutica e levando em consideração a posição 

geográfica desfavorável do Brasil com relação aos concorrentes, é de extrema importância 

que a indústria aeronáutica nacional tenha um diferencial competitivo.  

 

Como muitos dos materiais são commodities e em outros o custo é pré-estabelecido em 

contrato fechado para toda a série de produtos, e, ainda, o mercado é muito instável, a solução 

é buscar agilizar o ciclo total da logística proporcionando maior flexibilidade ao cliente.  

 

Devido à falta de planejamento e programação dos modais de transporte, a falta de material na 

linha de produção, e ou a necessidade de pagar mais para colocar o material no ponto de uso 

da linha de produção, é algo comum nesse ambiente, além de altos estoques de materiais que 

não são necessários, os que foram adquiridos em grandes lotes para poder “justificar” uma 

compra supostamente econômica.  

 

A realidade é que há um desbalanceamento produtivo em que sobram estoques nos armazéns 

e faltam nas linhas produtivas. Fica claro que uma melhor definição do modal de transporte 

trará benefícios à toda cadeia de suprimentos minimizando os custos nela envolvidos. Logo, 
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será definido um modelo capaz de determinar os caminhos ótimos de transporte, para cada 

item ou grupo de itens, que satisfaça as restrições do problema. 

3.2 O sistema objeto de estudo 

O sistema objeto de estudo consiste em um conjunto de itens que precisam ser transportados 

desde a origem fornecedora até o destino em que serão utilizados na linha de produção de 

uma fábrica, ao menor custo total possível. São emitidos documentos de compra (OC – 

Ordem de Compra) para aqueles itens que serão adquiridos de fornecedor externo. A OC 

serve de ponto de partida para que o fornecedor produza o componente que será utilizado na 

linha de produção, e, após o material ser produzido pelo fornecedor, é emitido um documento 

chamado invoice que faz o papel do pedido de transferência entre a origem (fornecedor) e o 

destino do material (ponto de uso na linha de produção ou estoque). Cada invoice é referente a 

um único material de consumo da linha de produção. Os itens possuem certas propriedades, 

tais como: 

 

• Data de entrega esperada no ponto de uso; 

• Modais alternativos viáveis para transporte do particular item da origem (fornecedor) 

ao destino (ponto de uso); e 

• Espaço físico requerido para o transporte. 

 

O item, a quantidade a ser transportada e a data de entrega são definidas por meio de um 

sistema integrado de gestão denominado MRP (Material Requirement Planning). Este sistema 

tem por objetivo, com uma estrutura de produto (BOM – Bill of material) e de um plano de 

entrega de produto acabado, definir qual o item, em que quantidade e em que data este item 

deverá estar disponível no estoque. 

 

Os modais de transportes, por sua vez, possuem outras propriedades, tais como: 

 

• Espaço físico disponível; 

• Disponibilidade de embarque (disponibilidade no caminho a ser percorrido); e 

• Custo do transporte. 
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Uma vez definido o modal e realizadas as entregas, qualquer desvio na data de entrega pode 

ocasionar duas situações: 

 

 

    Antecipação = Estoque = Custo de Estoque 

Desvio data     OU 

    Atraso = Falta de material = Custo de Falta 

 

Conforme Morton e Pentico (1993), o problema de chegada de ordens (no caso, invoice) pode 

ser estático ou dinâmico. No problema estático, todas as ordens chegam simultaneamente ao 

chão de fábrica (no caso, no ponto de embarque), num período, que pode ser zero ou não. 

 

No problema dinâmico, as ordens chegam intermitentemente para o processamento. O 

problema abordado é um caso de um problema dinâmico, que são tratados como uma 

seqüência de problemas estáticos. A Figura 5 esquematiza o problema e suas variáveis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Esquema ilustrativo do sistema objeto de estudo 

 

A Figura 6 tem por objetivo apontar os custos logísticos envolvidos no processo e que devem 

ser minimizados. A Figura 7 apresenta o campo de atuação do modelo, para demonstrar que 

os custos de transporte e de estoque estarão na sua função objetivo. 
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Figura 6: Custos logísticos a serem minimizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Campo de atuação do modelo 

 

3.3 Abrangência e porte do problema 

Conforme exposto, o problema abordado neste trabalho consiste na decisão do modal de 

transporte ótimo para entrega de materiais entre a origem (fornecedor) e o destino do material 

(ponto de uso na linha de produção ou estoque) conforme Figura 8, ao menor custo possível.  

 

O problema abrange todos os itens comprados, 99% oriundos de fornecedores do exterior. 

Serão tratados dois tipos de modais, o aéreo (aviões de carga) e o marítimo (navios 

cargueiros). As rotas tratadas são: 

 

• EUA �   

• Europa �     

 

Brasil 

Invoice n $ Transferência Invoice 2 ... Invoice 1 

$ Estoque 

ou 

$ da falta 

Fábrica 

Decisão

Aéreo

Marítimo

Fábrica

TRANSPORTE DEMANDA

(Objetivo)

ESTOQUE

(Restrição de 
atendimento)

Invoice
CAPACIDADE

Restrição

Decisão

Aéreo

Marítimo

Fábrica

TRANSPORTE DEMANDA

(Objetivo)

ESTOQUE

(Restrição de 
atendimento)

Invoice
CAPACIDADE

Restrição



 

   

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: O fluxo logístico (Fornecedores e Agentes embarcadores – Third Parts 

Logistics) 

 

São tratados dois agentes embarcadores que são o ponto de origem dos itens transportados 

pelos modais, conforme demonstrado na Figura 8. 

 

Há aproximadamente 50.000 itens ativos. Esses são os itens possíveis de serem tratados no 

modelo sem restrições. 

 

Os embarques aéreos são, aproximadamente, 05 vezes por semana e os marítimos 01 vez por 

semana. 

 

Atualmente existem, no máximo, 200 itens por dia na fila de embarque, que devem estar na 

decisão a ser tomada pelo modelo. 

 

A empresa objeto de estudo já pré-definiu os modais para cada item por meio de critérios 

baseados nos históricos ou na urgência do material. Decisão não sustentada por nenhum 

instrumento de tomada de decisão.  
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A decisão de qual modal utilizar definida pelo modelo não influenciou na forma de comprar e 

nem de estocar os itens, somente na forma com que o item será transportado. 

 

3.4 Hipótese da pesquisa  

Entendidos o problema em análise, os pontos importantes, deficiências e lacunas das 

abordagens atuais, pode-se formular a seguinte questão: 

 

É possível desenvolver um sistema que permita definir o modal de transporte adequado para 

múltiplos itens, com modais distintos, minimizando os custos, e que considere adequadamente 

o equilíbrio entre o objetivo e o atendimento das restrições relacionadas ao problema? 

 

A hipótese da pesquisa nasce a partir dessa questão. A seguir a hipótese: 

 

É possível desenvolver um sistema que permita definir o modal de transporte adequado para 

múltiplos itens minimizando o custo total. 

 

3.5 Objetivos do problema 

O desafio é desenvolver um sistema que permita a obtenção da decisão ótima de transporte 

em um sistema de múltiplos itens, atendendo aos objetivos de mínimo custo de transporte e 

estocagem, bem como as restrições do problema. Este problema foi modelado como um 

problema de programação de máquinas paralelas, (Figura 7). 

3.6 Custos  

Foram considerados os seguintes custos para definição do modelo: 

 

• Custo de carregar o estoque pós-trânsito (quando houver); 

• Custo de carregar o estoque em trânsito; 

• Custo do atraso (quando houver); e 

• Custo de cada modal. 
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3.6.1 Custo de carregar o estoque pós-trânsito (quando houver) 

 

Este custo é expresso pelo custo de capital, ou custo de oportunidade que a empresa deixa de 

ganhar considerando que o material ficará um determinado tempo parado sem uso após sua 

chegada à fábrica.  

 

O retorno financeiro é calculado sobre uma taxa de atratividade de capital. No processo de 

modelagem foi considerada uma taxa de atratividade de 16% ao ano. Tal valor refere-se a 

uma taxa razoável de remuneração ao acionista, visto que todos os valores considerados 

referem-se ao mercado internacional e encontram-se em dólares. O custo de oportunidade é 

um custo de capital que não é registrado contabilmente, e não implica desembolsos de caixa, 

pois tem natureza econômica. O custo de oportunidade representa o quanto a empresa 

sacrificou em termos de remuneração por ter aplicado seus recursos numa alternativa ao invés 

de em outra (MARTINS, 2003). 

 

Conforme Ballou (1999), os custos de capital referem-se ao custo do dinheiro investido no 

estoque. Podem representar mais de 80% do custo total do estoque, contudo são os mais 

intangíveis e subjetivos de todos os custos de manutenção. Primeiramente, o estoque 

representa uma combinação de recursos a curto e longo prazos, porque alguns estoques 

podem ser mantidos para satisfazer padrões de demanda de prazo mais longo. Em segundo, o 

custo do capital pode variar da taxa de juros principal ao custo da oportunidade do capital, por 

n períodos, e a fórmula de cálculo de juros compostos (em que os juros são também 

incrementados sobre o juro do período anterior) é assim escrita: 

 

 ( ) EMiEMEstoqueCusto
n

−+×= 1  (1) 

 

Onde: EM: valor do estoque do material.    

           n: número de períodos em análise.    

           i: taxa de atratividade. 

 

Lambert et al (1998), afirmam que os custos de manter estoques ou custos associados à 

quantidade estocada, incluem inúmeros componentes de custo e geralmente representam uma 

das principais parcelas do custo logístico. A magnitude desses custos e o fato dos níveis de 
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estoque estarem sob influência do modelo logístico demonstram a necessidade real de 

obtenção de dados precisos sobre custos de manutenção de estoques.  

Porém, esse método de cálculo torna o modelo apresentado não linear, dificultando ainda mais 

sua solução, assim foi feita a substituição do cálculo de juros compostos por juros simples, de 

forma a tornar o modelo linear. Conforme exposto por Mancia (2005), a transformação para 

uso de juros simples ao invés de juros compostos, não afeta o modelo significativamente para 

casos de ciclos médios de até 200 dias.  

 

Como neste problema os ciclos são inferiores a esse valor, aproximadamente 60 dias, o limite 

foi definido de forma a garantir que o maior lead time de trânsito, que é o marítimo, não 

ultrapassa 30 dias, somado à decisão que limita a 30 dias antes da data de disponibilidade, 

pois no caso de uma antecipação de entrega de material pelo fornecedor, superior a 30 dias, a 

empresa se recusa a recebê-lo impedindo o embarque. Este período de aceite do material é 

denominado Grace Period e é definido no contrato com a empresa.  

 

Logo, foi adotada a mesma lógica de Mancia (2005), já que a influência da diferença será 

ainda menor. Nota-se, na Figura 9, que a variação entre as duas formas de cálculo é de pouca 

relevância para o problema.  
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Figura 9: Variação entre juros simples e juros compostos 

 

Portanto, chega-se à seguinte expressão: 
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inEMEstoqueCusto ××=    (2) 

 

O custo de carregar o estoque pós-trânsito somente incide se o material estiver disponível 

antes de sua necessidade para uso. 

 

3.6.2 Custo de carregar o estoque em trânsito  

 

A empresa começa a contabilizar seus estoques a partir do momento e que os itens são 

embarcados, é preciso obter o custo do material em trânsito. Para tal, foi adotada a mesma 

lógica descrita no tópico anterior, ou seja, para cada modal há um lead time de trânsito que 

será o tempo de aplicação perdida no mercado financeiro à taxa de 16% ao ano. 

 

3.6.3 Custo do atraso (quando houver) 

 

O custo do atraso é tratado como uma penalidade diária pelo não atendimento do item no 

momento necessário no ponto de uso. Mancia (2005) ainda afirma que o material pode ser 

montado em um estágio fora do normal, o que causa um custo adicional, podendo chegar, 

inclusive, ao custo da não entrega do produto final ao cliente. É um custo arbitrado para cada 

item, em razão de sua complexidade de montagem fora do estágio produtivo requerido e de 

sua importância no processo produtivo, de forma que a falta impossibilite a montagem de 

outros componentes.  

 

A empresa estudada trata esta falta de acordo com o tipo do material e o estágio de produção 

que é adicionado ao produto acabado e ao valor do item. Por ser considerada confidencial a 

forma de cálculo devido a empresa objeto de estudo entender que essa formulação é 

estratégica para o negócio, foi utilizado o valor fechado sem apresentação de como é 

calculado. O custo do atraso somente incide se o material estiver disponível após sua 

necessidade para uso. Assim, o custo de atraso está representado da seguinte forma: 
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iii DVatrasACatra *=  (3) 

 

Onde:  Ai – Custo diário do atraso definido como uma penalidade pelo atraso diário do item i 

no prazo previsto de recebimento do material no ponto de uso; 

DVatrasi – Desvio de atraso do item i, ou seja, quando a chegada do material no ponto 

de uso for posterior à data de sua necessidade. 

 

3.6.4 Custos Logísticos 

 

É importante informar que todos os custos apresentados a seguir já estão contemplados ou 

incluídos nos custos dos itens ou nos custos de transportes que foram utilizados nos modelos 

otimizante e na heurística proposta. 

 

Conforme Joseph et al (2002), para a apuração os custos logísticos foram divididos em dois 

grandes grupos: custos de transporte e custos fixos. Esses custos foram assim considerados: 

 

• Custos de Transporte: 

• Tributos; 

• Custos de desembaraço; 

• Custos de movimentação do material em zona aduaneira; 

• Custos de recebimento, inspeção, armazenagem e movimentação interna de 

material; 

• Custo de manutenção dos estoques; 

• Frete aéreo ou marítimo; 

• Seguro; 

• Custos de transporte (zona primária para depósito na importação e trajeto de 

retorno na exportação do material); e 

• Custo do estoque em trânsito. 
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Direcionadores e locais de ocorrência dos custos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Fluxo dos materiais e locais de ocorrência dos custos da empresa objeto de 

estudo 

 

Legenda da Figura 10: 

 

1 – Origem dos materiais (EUA ou Europa). 

2 – Zona Primária no Brasil (porto, aeroporto ou fábrica) na importação. 

3 – Unidade fabril. 

 

3.6.5 Tributos 

 

Os tributos que incidem sobre o material, no regime de Drawback, são os seguintes: 

• Imposto de Importação (II); 

• Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI); 

• Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de 

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS); e 

• Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM), aplicável 

somente ao modal marítimo. 

 

As alíquotas destes tributos variam conforme o tipo do material, segundo sua classificação 

fiscal, e, também, na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), no caso do Imposto de 

Importação (II). 

D
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Para cálculo dos tributos, é necessária a verificação da maneira como o tributo incide sobre o 

valor. O II e o IPI incidem sobre o valor do produto e são calculados pela multiplicação do 

valor do produto pela alíquota do imposto (conhecido também como “por fora”). O ICMS 

encontra-se embutido no valor do produto e é calculado dividindo-se o preço pela unidade 

decrescida da alíquota (conhecido também como por dentro). Outro fator verificado é a 

incidência dos tributos sobre o valor acrescido dos impostos (imposto sobre o imposto), pois o 

IPI incide sobre o II e o ICMS deve ser calculado sobre o valor acrescido do II e IPI. O 

AFRMM incide na forma de percentual sobre o frete da importação. 

 

As fórmulas a seguir mostram os cálculos dos tributos: 

 

II  

 alíquotaroduto valor do pII ×=     (4) 

IPI 

 alíquota IIrodutovalor do pIPI ×+= )(    (5) 

ICMS 

alíquota

alíquota
IPIIIrodutovalor do pICMS

−
×++=

1
)(  (6) 

AFRMM 

 alíquotarete valor do f ×= AFRMM    (7) 

 

Obs.: A recuperação do ICMS não é considerada, pois estes créditos não são totalmente 

recuperáveis e o tempo para a recuperação não pode ser definido. 

 

 

3.6.6 Custos de desembaraço 

 

Estes custos decorrem de uma quantidade de serviços de diversas naturezas que ocorrem no 

comércio exterior. Os valores a seguir (Tabela 6) referem-se à média dos preços cobrados, 

conforme levantamento realizado pelas Delegacias Regionais do Banco Central do Brasil, 

contemplando a maior parte dos custos logísticos integrantes do comércio exterior brasileiro. 

LOPEZ (2000): 
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Serviço US$ 

Emissão do Registro de Exportação (RE) 33,00 

Emissão de contrato de câmbio 50,00 

Despesa de comissão de cobrança 40,00 

Aplicação ao contrato de câmbio 10,00 

Emissão e confirmação de cambiais 50,00 

Despesas com banqueiro no exterior 40,00 

Remessa de documentos ao exterior 50,00 

Despachante aduaneiro 76,00 

Liberação de conhecimento de embarque 35,00 

Sindicato dos Despachantes 35,00 

Negociação e conferência de documentos 50,00 

Corretagem de câmbio 20,00 

 

Tabela 6. Valores médios de desembaraço aduaneiro. (LOPEZ, 2000) 

 

Estes valores são fixos e não variam conforme o modal. 

 

3.6.7 Movimentação e transporte do material (em zona aduaneira) 

 
 

Modal Aéreo: 

A administração dos aeroportos brasileiros que normalmente operam com comércio exterior 

compete à Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária – INFRAERO, vinculada ao 

comando da Aeronáutica, que cobra pelos serviços executados as tarifas aeroportuárias 

compostas pelas tarifas de aeronave (Embarque, Pouso e Permanência) e tarifas de carga 

(Armazenagem e Capatazia), incidindo, estas últimas, sobre o responsável pela carga. 

 

As tarifas de carga são devidas por serviços prestados nos TECA (Terminais de Carga Aérea): 

a de Armazenagem, pelo armazenamento, guarda e controle das mercadorias nos armazéns de 

carga, enquanto que a de Capatazia, pela movimentação e manuseio das mercadorias. 
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Na importação via aérea as tarifas de carga são cobradas cumulativamente a um preço base 

por kg bruto, por período de 10 dias ou fração (existe um valor mínimo a ser cobrado). Cargas 

refrigeradas ou perigosas sofrem acréscimos. 

 

Segundo a Portaria nº 219/GC-5 de 27/03/2001, que trata das tarifas aeroportuárias de 

armazenagem e de capatazia, são cobrados os seguintes valores, distintivamente na 

importação de produtos: 

 

• A Tarifa de Armazenagem equivalendo a um percentual sobre valor CIF (Valor no local 

de desembarque: Custo + Seguro + Frete), conforme Tabela 7: 

 

 

PERÍODO DE ARMAZENAGEM 
PERCENTUAL SOBRE O 

VALOR CIF 

1º - Até 5 (cinco) dias úteis 1,0% (um por cento) 

2º - De 6 (seis) a 10 (dez) dias úteis 1,5% (um e meio por cento) 

3º - De 11 (onze) a 20 (vinte) dias úteis 3,0% (três por cento) 

Para cada 10 (dez) dias úteis ou fração, 

além do 3º (terceiro) período, até a retirada 

da mercadoria 

+ 1,5% (um e meio por cento) 

 

Tabela 7. Tarifa aeroportuária de armazenagem de carga importada (Fonte INFRAERO) 

 

Em pesquisa realizada com relação ao tempo de espera para se transportar os materiais em 

estudo neste trabalho, do local de desembarque até a fábrica, foi constatado que não ultrapassa 

05 dias de espera. Para esse trabalho, foi estipulado o valor de 1,0% (um por cento). 

 

• Na Tarifa de Capatazia é cobrado US$ 0,015 (um centavo e meio de dólar) por quilograma 

a um preço base por kg bruto, cumulativamente com os valores relativos à tarifa de 

armazenagem. 

 

Na importação via aérea é cobrada a seguinte taxa: 
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PERÍODO DE ARMAZENAGEM 
PERCENTUAL SOBRE O PESO 

BRUTO VERIFICADO 

1º - 4 (quatro) dias úteis US$0,02 por quilograma 

2º - Para cada 2 (dois) dias úteis ou fração, 

além do 1º (primeiro) período, até a 

retirada da carga (valores cumulativos) 

+ US$0,02 por quilograma 

Tabela 8. Tarifas aeroportuárias na importação de produtos (fonte INFRAERO) 

 

Com relação ao tempo de espera para os materiais em estudo neste trabalho, do local de 

desembarque até a fábrica, verificou-se que não ultrapassa 05 dias de espera. Foi adotado o 

valor de US$0,02 por quilograma. 

 

Adicional de Transporte Aéreo (ATA) 

 

De acordo com a Lei nº 7.920, incide sobre as tarifas aeroportuárias o adicional de transporte 

aéreo. Este adicional é de 50% sobre as tarifas de armazenagem e capatazia. 

 

Modal marítimo: 

 

No modal marítimo o custo de movimentação e capatazia é de 0,1% do valor da carga 

importada. Na exportação de produtos esta tarifa inexiste. 

 

O material, ao chegar ao porto ou aeroporto do país de destino, passa por um processo de 

desembaraço em que também incidirão custos, porém não serão considerados em função da 

ocorrência em qualquer situação, não constituindo critério de diferenciação no processo de 

modelagem. 

 

3.6.8 Custos de transporte 

 

Modal aéreo: 

 

Os custos de transporte podem ser estimados por meio de cotações com empresas 

especializadas no trajeto em questão, ou então baseados nas tarifas publicadas pela IATA 
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(1999), uma entidade composta por mais de 70 (setenta) empresas que, além de sugerir 

valores de frete, regulamenta atividades aeroportuárias e de cargas. As tarifas estão descritas 

em manuais conhecidos por TACT (The Air Cargo Tariff). 

 

Como referência, as origens consideradas para as cargas foram as cidades de Miami (costa 

leste dos EUA) e Paris (Europa). 

 

A partir dos valores observados na TACT, realizou-se uma comparação com valores cotados 

com outras empresas de transporte internacional de cargas. Observou-se que foram obtidos 

valores de desconto em relação às tarifas TACT de cerca de 50%. Consultando as empresas, 

verificou-se que este desconto é normalmente concedido a grandes clientes. Para o estudo de 

modelagem, foi utilizado, então, 50% do valor da TACT devido às condições comercias que a 

empresa dispõe em função da quantidade de carga transportada e reservas de posições-palete 

em aeronaves. 

 

A Tabela 9 mostra os valores de frete, com o desconto de 50%, para as origens e destinos 

citados: 

 

Frete Aéreo DESTINO 

Dólares por kg São Paulo 

Miami           1,35  

O
ri

ge
m

 

Paris           1,37  

Tabela 9. Tabela de Frete Aéreo (fonte: TACT – IATA) 

 
O seguro do transporte aéreo foi obtido por cotação (Atrade) e corresponde a 0,025% do valor 

da mercadoria. Após o cálculo do valor total do seguro por material, este valor é dividido pelo 

peso transportado do material para obtenção do valor por kg do material (condição para o 

modelo). 

 

A capacidade de cada modal aéreo depende do tipo de aeronave, para o modelo proposto foi 

adotada a aeronave de menor capacidade para geração dos cálculos, que historicamente 

falando é a mais utilizada pela empresa em questão. A aeronave é o Boeing 767-300 cargueiro 

(Figuras 11, 12 e 13), cuja capacidade de carga é de 50 toneladas. É utilizado para 
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acondicionamento e transporte de materiais os Pallets A-1 e A-2 (Figura 14), com capacidade 

de carga de 4,5. Com relação a capacidade para este estudo, foi utilizada a média diária deste 

modal, que é em torno de 5 Pallets. 

 

Figura 11: Figura ilustrativa do Boeing cargueiro 767 – 300 (Fonte Site Boeing) 
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Figura 12: Foto ilustrativa do avião utilizado para carga do modal aéreo (Fonte Site 

aviação Brasil) 

 

 

Figura 13: Foto ilustrativa do interior do avião de carga (Fonte Site aviação Brasil) 
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Figura 14: Figura ilustrativa do Pallet utilizado para carga do modal aéreo (Fonte Site 

aviação Brasil) 

 

Modal marítimo: 

 

Os custos do modal marítimo foram tomados por cotação. Os portos de origem considerados 

foram Miami e Le Havre (França) e de destino o de Santos. 

 

Os valores do transporte de um contêiner de 40 pés estão relacionados na Tabela 10: 

 

Frete Marítimo DESTINO 

Dólares por 

Contêiner 40 pés 
Santos 

Miami 1.145,00  

O
ri

ge
m

 

Le Havre 679,00  

Tabela 10. Tabela de Frete Marítimo (Fonte Cotação - Figwal) 

Tara: 145 Kg
Capacidade: 4,5 t
Volume: 12,3 m3

Upper Deck

Palete A - 1 e A - 2
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A ocupação volumétrica do contêiner de 40 pés (Figura 16) considerada foi de 62,5% e o peso 

foi de 2.860kg, com base em uma média dos embarques já realizados. A partir deste índice 

calculou-se o valor do frete por kg. Transformando estes dados em preço por quilograma, 

obtém-se os dados seguintes: 

 

 

Frete Marítimo DESTINO 

Dólares por Kg Santos 

Miami 0,40  
O

ri
ge

m
 

Le Havre 0,24  

 

Tabela 11. Tabela de Frete Marítimo transformada em preço/kg (Fonte Cotação - Figwal) 

 

O seguro do transporte marítimo foi obtido por cotação (Figwal) e corresponde a 0,060% do 

valor da mercadoria. 

 

O navio adotado para a análise deste trabalho é o Full Container Ship (porta-container), 

Figura 15. É um tipo de navio especializado no transporte de containers, comportando todos 

os tipos com dry, reefer, tanks, plataforma, etc. 

 

Seus porões, denominados bays (baias), são numerados a partir da proa para a popa. Cada bay 

abrange a largura total do navio, ou seja, de bombordo a boreste (estibordo), e é dividida em 

rows (colunas), formadas por células guias e compostas por várias camadas (tiers), que 

indicam a altura dos containers embarcados. 

 

A coordenada encontrada pelos bays, rows e tiers é denominada slot, determinando a posição 

e localização do container no navio. 

 

Estas bays podem ser definidas e construídas com capacidade para acomodação de containers 

de 20' e 40' (vinte e quarenta pés), e o slot de 40' (quarenta pés) permite a colocação de dois 

containers de 20' (vinte pés). 
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Abaixo do principal são empilhados, normalmente, 6 ou 7 containers. Acima do deck 

principal, ou seja, no convés, são empilhados a uma altura de 4 ou 5 containers. Esses navios 

podem também ser celulares, ou seja, sem porões, não tendo qualquer deck. São dotados de 

guias em todo o navio, para o encaixe dos containers. 

 

A capacidade de carga desse tipo de navio é medida em TEU (Twenty Equivalent Units), que 

é um container de 20' (vinte pés). Por isso, diz-se que o navio tem capacidade para "N" 

TEU’s, ou seja, "N" container de 20' (vinte pés), e nunca que o navio tem capacidade para "N" 

containers. 

 

Um equipamento de 40' (quarenta pés) (FEU - Forty Equivalent Units), é considerado 2 TEU. 

Assim, um navio para 2.000 TEU pode significar 2.000 containers de 20' (vinte pés) ou 1.000 

de 40' (quarenta pés), ou um entre 1.000 e 2.000 containers, neste caso com um misto de 

containers de 20' e 40' (vinte e quarenta pés). Porém, a média de embarque diário para a 

empresa analisada é de 3 containers, com picos de 5 containers FEU.  

 

 

Figura 15: Foto ilustrativa de um navio porta container 

 

 

     

Figura 16: Figura e foto ilustrativa do container de 40 pés 
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4 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

Trata-se de um problema dinâmico resolvido com uma seqüência de problemas estáticos que é 

rodado e analisado diariamente conforme a fila de itens disponíveis naquele momento.  

 

A quantidade diária de itens para decidir é de aproximadamente 200. Há ainda, um calendário 

que permite avaliar a disponibilidade de embarque de transporte marítimo do dia atual a 30 à 

frente e de transporte aéreo do dia atual a 10 à frente; quais são as datas de embarques 

disponíveis para os recursos de cada modal de transporte bem como a capacidade disponível 

nestas datas. Com isto, pode ser definido qual item ou grupo de itens deve ser transportado e 

em qual data, dentro desse período, para atendimento no ponto de uso. 

 

Conforme Silva e Menezes (2001), o instrumento de coleta de dados depende dos objetivos 

que se pretende. Foi utilizado como instrumento a observação da vida real que se refere aos 

registros de dados disponíveis. A coleta de dados está diretamente relacionada com o 

problema, à hipótese e aos pressupostos da pesquisa, e sempre objetivará obter elementos para 

que os objetos propostos na pesquisa possam ser avaliados. 

 

É natural que com o advento da informática os recursos computacionais devem ser utilizados 

para suportar os cálculos estatísticos. A análise foi realizada para atender os objetivos do 

estudo e para comparar e confrontar dados e provas para confirmar ou rejeitar as hipóteses ou 

pressupostos da análise. Para isto é necessário desenvolver um modelo matemático que possa 

dar a sustentabilidade aos resultados obtidos a partir de uma massa de dados e compará-los 

com a vida real.  

 

Foram considerados os modais de transportes aéreo e marítimo, e usados dois níveis para 

validação do modelo, conforme exposto por Geoffrion (1976), são eles: 

 

a) Num primeiro nível, realiza-se uma verificação técnica, com análise da consistência entre 

os dados de entrada e os resultados e da manipulação dos dados pelo programa, de uma 

maneira matematicamente correta. Neste nível não é abordada a análise gerencial dos 

resultados. 
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b) Em outro nível é realizada a análise gerencial, quando o comportamento do modelo é 

testado, bem como sua credibilidade. Uma forma tradicional é buscar evidências da 

eficácia, por meio da análise de custos da situação proposta pelo modelo em uma situação 

atual ou futura. 

 

4.1 Base de dados para análise 

Para executar a análise do problema foi gerada uma base com dados reais contendo itens 

expedidos durante um período de 30 dias. Foram testados lotes utilizando a mesma base de 

parâmetros, a mesma capacidade com folga, os mesmos itens, as mesmas cargas, cujas 

disponibilidades de embarque são nas mesmas datas com os mesmos modais. A quantidade 

total testada da base de dados foi de 3.200 itens utilizando lotes com mais dias e menos itens e 

outros lotes com menos dias, mas, com uma quantidade de itens igual a utilizada pela empresa 

na vida real. Os lotes estão distribuídos da seguinte forma: 

 

• Lotes de 01 a 15: 15 lotes de 40 itens origem Europa 

• Lotes de 16 a 30: 15 lotes de 40 itens origem EUA 

• Lotes 31 a 35: 5 lotes de 200 itens origem Europa  

• Lotes 36 a 40: 5 lotes de 200 itens origem EUA  

 

Os lotes chegaram seqüencialmente nos 30 dias avaliados (Figura 24). Além dos lotes de itens 

os dados de entrada utilizados para a base de dados da análise contém capacidade disponível, 

custo por quilograma e tempo de trânsito de cada modal/viagem, o custo unitário, a 

penalidade de atraso, o peso e a data de necessidade no ponto de uso de cada item. Os lotes 31 

a 40 equivalem aqueles que o processamento foi interrompido devido ao elevado tempo. 

 

Dados de entrada: 

• Custo de transporte cada modal; 

• Data de disponibilidade de cada modal; 

• Data de necessidade do material na linha de produção; 

• Lead Time de trânsito do modal; 

• Custo de oportunidade; 

• Capacidade disponível de cada modal; 
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• Custo unitário do item; 

• Peso do item; 

• Preço por quilograma transportado em cada modal; 

• Custo da falta; 

• Tipo de modal; 

• Origem do material; e 

• Tipo do material e suas características. 

 

Dados de saída: 

• Modal/viagem escolhidos para cada item;  

• Alocação da carga a ser transportada em cada modal/viagem; e 

• Custo logístico total do transporte proveniente de cada origem (EUA e Europa). 

 

4.2 O experimento 

Através dos dados de entrada apresentados neste capítulo, subitem 4.1, foi montada uma 

planilha em Excel® (Tabela 12) que serve de base para os testes. 

 

Os testes foram executados em uma máquina com processador AMD Athlon® 2.000, CPU de 

2.0 GHz e 256 MB de memória RAM. As análises foram realizadas com todos os itens por 

meio do modelo otimizante com a ferramenta What’s Best® 8.0, e o mesmo grupo de lotes e 

seus respectivos itens foram também testados com o modelo proposto na heurística 

desenvolvida em VBA® (Visual Basic for Aplications). 

 

Foi desenvolvido um modelo otimizante (subitem 4.3 deste capítulo) de forma a, através dos 

dados de entrada, obter os resultados conforme os dados de saída expostos no subitem 4.1 

deste capítulo. 

 

Em um primeiro momento foi verificada a possibilidade de utilizar o modelo otimizante para 

um lote de itens com as mesmas quantidades que a empresa estudada transporta diariamente, 

da origem (EUA e Europa) para seu destino (Brasil). Foi verificado que o tempo de 

processamento do modelo otimizante é muito alto tornando inviável o uso do modelo na vida 

real. 
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Como não foi possível executar o modelo otimizante com o tamanho de lote da vida real, foi 

desenvolvida uma heurística (subitem 4.4 deste capítulo) que, através da mesma base de 

dados, permita obter resultados próximos ao modelo otimizante, porém, com um tempo de 

processamento aceitável para o uso na vida real.  

 

Depois de executar todos os testes com o modelo otimizante e com a heurística proposta, os 

resultados (capítulo 5) dos dois processos foram comparados entre si para avaliar se a 

heurística é eficiente. 

 

Outra abordagem verificada foi quão eficiente a heurística é comparada às decisões tomadas 

pela empresa para o mesmo grupo de itens nas mesmas condições e com a mesma base de 

dados. 

 

4.3 O modelo matemático otimizante 

 

O processo de modelagem segue o fluxograma da Figura 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: O processo de construção do modelo, Goldbarg et al. (2000). 
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4.3.1 O modelo matemático 

 

A seguir a formulação do modelo matemático otimizante: 

 

Índices: 

 

i – ITEM 

Material a ser testado no modelo e que será transportado entre a origem (fornecedor) e o 

destino do material (ponto de uso na linha de produção ou estoque). i = 1,2,3...I 

 

m – Recurso do modal/viagem de transporte 

Tipo de transporte utilizado para transferir o item entre a origem (fornecedor) e o destino do 

material (ponto de uso na linha de produção ou estoque) a partir do dia de disponibilidade d. 

São abordados dois (2) tipos de modais, o aéreo e o marítimo. m = 1,2,3...M 

 

d – Dia de disponibilidade do recurso m 

Dia de disponibilidade do recurso m para transportar os itens. d = 1,2,3...D 

 

Dados de entrada: 

 

Todas as variáveis de tempo foram consideradas em dia. 

 

pi – Preço unitário (US$) do item i. 

 

pm – Preço unitário (US$) por kilograma do modal m. Incluído todos os custos envolvidos. 

 

Kgi – Peso em kilograma do item i. 

 

danei – Quantidade de dias entre hoje e a data de necessidade do item i na produção. É a folga 

total de i. 

 

w – Taxa diária de oportunidade de capital. Adotada como juros simples para tornar o modelo 

linear. (MANCIA, 2005). 
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Ai – Custo diário do atraso, definido como uma penalidade pelo atraso diário do item i no 

prazo previsto de recebimento do material no ponto de uso.  

 

Cesti – Custo total de carregar estoque o item i quando a data de necessidade é maior que a 

data de chegada do material no estoque. 

 

Catrai – Custo total do atraso do item i, em relação à data de necessidade no ponto de uso. 

 

CMim – Custo do item i seguir pelo modal m. 

 

LTTRm – Tempo que o modal m leva para transportar o item i entre a origem (fornecedor) e o 

destino do material (ponto de uso na linha de produção ou estoque). 

 

Capmd – Capacidade do modal m no dia disponível d. 

 

Ctransim – Custo do estoque do momento do embarque dos itens i no recurso m até a chegada 

no destino. É o custo do estoque em trânsito. 

 

Variáveis auxiliares: 

 

dispm – É a folga entre a data de hoje e a data limite para embarque no modal m. 

 

Atrai – Dias de atraso do item i. 

 

FIMi – Quantidade de dias para o término do transporte d o item i. 

 

FIMm – Quantidade de dias para o término do modal m. 

 

DVatrasi – Desvio de atraso d o item i. 

 

DVesti – Desvio do estoque do item i. 
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Variáveis de decisão: 
 

Xim – Variável binária que assume os valores: 

 1 – Quando o item i é transportado pelo modal m. 

 0 – Caso contrário 

 

Função objetivo: 

 

A função objetivo é minimizar o CT (custo total), em que custo total é o custo do processo 
escolhido para destino do material do item i com o modal de transporte m: 
 

)(*)(min
111

imim

M

m

im

I

i

i

I

i

i CtransCMXCatraCestCT +++= ∑∑∑
===

  (1)     

 

A Função Objetivo, demonstrada na Equação (1), representa a soma do custo total do 

processo de transportar um item da origem ao destino de uso contemplando ainda os custos de 

não atendimento, de falta e de estoque de cada item. Como as variáveis de decisão são 

binárias, entram multiplicando o custo de cada processo escolhido, ou seja, quando o processo 

não for escolhido, a variável de decisão irá valer zero, resultando num custo total da parcela 

igual a zero. 

Restrições:  

 

1
1

=∑
=

I

m

imX          i=1,2,3,...I (I) 

 
A restrição (I) garante que cada item está alocado apenas uma vez em cada modal já que a 

soma das variáveis de decisão para cada item vale 1, impedindo que exista mais de uma 

decisão por item. 

md

I

i

iim CapkgX ≤∑
=

)*(
1

     d=1,2,3,...D; m=1,2,3.....M (II) 

 
A restrição (II) garante que a capacidade disponível do modal m na data disponível d não seja 

inferior à quantidade de carga do item do item i. 



 

   

62 

{ }1,0∈imX        i=1,2,...I; m=1,2,3.....M (III) 

 

A restrição (III) garante que a variável de decisão seja binária.  

i

dispm

Estoque Estoque

Atraso

FIMm danei (adiantamento)danei (atraso)

LTTRm

Ø

 

Figura 18: Esquema ilustrativo do custo de estoque, custo do atraso e respectivos Lead 

Times. 

 

)*(
1

m

M

m

imi FIMXFIM ∑
=

=        i=1,2,...I;  (IV) 

 

Onde: 

 

mmm LTTRdispFIM +=   (2) 

 

A restrição (IV) permite definir o instante de término da operação de transporte do item i, que 

é transportado pelo modal m. 

iiii FIMdaneDVatrasDVest −=−     i=1,2,...I (V) 

0≥iDVatras          i=1,2,...I (VI) 

0≥iDVest                   i=1,2,...I          (VII) 

iii DVestwPCest **=                        i=1,2,...I          (VIII) 

          i=1,2,...I (IX) iii FIMdaneDVest −=
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iii DVatrasACatra *=       i=1,2,...I (X) 

          i=1,2,...I (XI) 

miim PKgCM *=       i=1,2,...I; m=1,2,3.....M (XII) 

miim LTTRwPCtrans **=               i=1,2,...I; m=1,2,3.....M        (XIII) 

 

O conjunto de restrições de (V) a (XIII) garantem que os valores sejam positivos quando 

houver. Em resumo, estas restrições têm como objetivo tornar o problema linear.  

4.4 A heurística 

A seguir é apresentada a heurística proposta para a solução do problema exposto neste 

trabalho, que é a definição do modal de transporte para cada item. Os índices, as variáveis de 

decisão, os dados de entrada e as variáveis auxiliares são idênticas ao modelo otimizante. 

 

4.4.1 Macro fluxo da heurística desenvolvida 

 

Rotina 1: 

Esta rotina tem a função de reduzir o porte do problema, calcular os custos de atraso (Catrai) 

e de estoque (Cesti), quando houver, o custo de transporte (Ctransim) e o custo de cada modal 

(CMim). A rotina também avalia a capacidade inicial dos modais disponíveis e compara com a 

carga a ser utilizada. Se a capacidade for menor que a carga necessária, é sugerida a inclusão 

de novos modais em dias diferentes, até que toda a carga tenha condição de ser alocada. Se a 

capacidade disponível for igual ou superior à carga necessária, é calculado o custo total para 

cada Xim e é selecionado todos os Xim cujo custo total é o menor para cada item. Desta forma, 

há uma redução do porte do problema.  

 

A Figura 19 representa o macro fluxo da rotina 1 da heurística proposta, exemplificando a 

seguir com a aplicação em 03 itens. 

Notação: 

iii daneFIMDVatras −=
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Vitem = Item atual no instante da análise da heurística. 

Vprimeiro = Indica se é o primeiro modal do Vitem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Macro fluxo da rotina 1 da heurística proposta 

 

� Avalia se a capacidade total disponível é igual ou superior a carga necessária à 

transportar. 

� Se a carga total a transportar for maior que a capacidade disponível, então, é acrescentado 

novos modais/viagens. 

� É calculado o custo total para cada item/modal/viagem e é classificado de forma 

ascendente para obter o modal/viagem mais barato de cada item (Tabela 14). 

� No caso de ser o último modal/viagem do último item avaliado, a rotina identifica que 

acabaram os itens a serem analisados nesta rotina. 

� Neste instante a rotina identificou que o modal/viagem que está em primeiro é o de menor 

custo então, é gravado como “0”. 

� É avaliado se houve mudança de item na rotina ou ainda está sendo avaliado o mesmo 

item, porém, com modal/viagem diferente. 

Calcular o custo total de 
todos X im e classificar 
ascendente 1º por item e 
2º por custo total 
modal/disponibilidade

Vá ao primeiro 
registro  e coloque 
0 em Vprimeiro e 
item = Vitem

É final de
Arquivo?

Rotina 2

Item 
= V item?

Vprimeiro
= 0?

G ravar prioridade 
-88888 e 
Vprimeiro = 1

G ravar prioridade 
0 e Vprimeiro = 1

S

N

N

S

N

S

Avaliar próximo 
X im

C apacidade 
Total =

Carga to tal?

Incluir novos 
modais/dia

N

S

Rotina 1

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 
8 

9 

10 
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	 Se o modal/viagem estiver com flag = 0 indica que é o modal/viagem de menor custo para 

aquele item. 


 Nesta etapa a rotina marca uma prioridade = -88888 no modal/viagem de menor custo de 

cada item para que estes itens tenham prioridade de alocação de suas cargas às capacidades 

disponíveis e em seguida marca a variável Vprimeiro = 1 para que o item não seja mais 

verificado. 

� Para os modais/viagens que não estavam com flag = 0 para a variável Vprimeiro, significa 

que não são os modais/viagens de menor custo. Portanto, a rotina marca a variável Vprimeiro 

= 1 para todos. Com isto, a rotina não dará a prioridade -88888 para estes itens e, 

consequentemente, não terão prioridade na alocação de suas cargas às capacidades 

disponíveis.  

� Esta etapa é para a avaliação do próximo modal/viagem dentro da mesma rotina. 

 

As Tabelas 12 e 13 apresentam como exemplo, os dados de entrada para início do processo de 

03 itens. 

 

i Modal Dispm Danei LTTRm Ai Pi Kgi w Pm

801 A 1 70 5 32,00 32,00 2.287,50 0,04% 1,37

801 M 1 70 30 32,00 32,00 2.287,50 0,04% 0,24

801 A 3 70 5 32,00 32,00 2.287,50 0,04% 1,37

801 M 8 70 30 32,00 32,00 2.287,50 0,04% 0,24

801 A 5 70 5 32,00 32,00 2.287,50 0,04% 1,37

801 M 15 70 30 32,00 32,00 2.287,50 0,04% 0,24

801 A 7 70 5 32,00 32,00 2.287,50 0,04% 1,37

801 M 22 70 30 32,00 32,00 2.287,50 0,04% 0,24

801 A 9 70 5 32,00 32,00 2.287,50 0,04% 1,37

801 M 29 70 30 32,00 32,00 2.287,50 0,04% 0,24

805 A 1 141 5 46.746,90 155.823,00 666,00 0,04% 1,37

805 M 1 141 30 46.746,90 155.823,00 666,00 0,04% 0,24

805 A 3 141 5 46.746,90 155.823,00 666,00 0,04% 1,37

805 M 8 141 30 46.746,90 155.823,00 666,00 0,04% 0,24

805 A 5 141 5 46.746,90 155.823,00 666,00 0,04% 1,37

805 M 15 141 30 46.746,90 155.823,00 666,00 0,04% 0,24

805 A 7 141 5 46.746,90 155.823,00 666,00 0,04% 1,37

805 M 22 141 30 46.746,90 155.823,00 666,00 0,04% 0,24

805 A 9 141 5 46.746,90 155.823,00 666,00 0,04% 1,37

805 M 29 141 30 46.746,90 155.823,00 666,00 0,04% 0,24

806 A 1 53 5 181,33 362,66 97,00 0,04% 1,37

806 M 1 53 30 181,33 362,66 97,00 0,04% 0,24

806 A 3 53 5 181,33 362,66 97,00 0,04% 1,37

806 M 8 53 30 181,33 362,66 97,00 0,04% 0,24

806 A 5 53 5 181,33 362,66 97,00 0,04% 1,37

806 M 15 53 30 181,33 362,66 97,00 0,04% 0,24

806 A 7 53 5 181,33 362,66 97,00 0,04% 1,37

806 M 22 53 30 181,33 362,66 97,00 0,04% 0,24

806 A 9 53 5 181,33 362,66 97,00 0,04% 1,37

806 M 29 53 30 181,33 362,66 97,00 0,04% 0,24  

Tabela 12. Exemplo dos dados de entrada 

Modal/viagem 
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Modal/Disponipilidade Capmd

A1 22.500 
A3 22.500 
A5 22.500 
A7 22.500 
A9 22.500 
M1 14.300 
M8 14.300 
M15 14.300 
M22 14.300 
M29 14.300  

Tabela 13. Exemplo dos dados de entrada – Capacidade de cada modal m no dia da 

disponibilidade d 

 

A Tabela 14 representa um exemplo de 03 itens, e os respectivos resultados, após o 

processamento da rotina 1, a partir das fórmulas a seguir: 

 

iii DVestwPCest **=   (3);       (4) 

iii DVatrasACatra *=   (5);       (6) 

miim PKgCM *=    (7) 

miim LTTRwPCtrans **=  (8) 

mmm LTTRdispFIM +=   (9) 

)(*)(
111

imim

M

m

im

I

i

i

I

i

i CtransCMXCatraCestCT +++= ∑∑∑
===

    (10) 

iii FIMdaneDVest −=

iii daneFIMDVatras −=
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Cditem  FIMm  Dvesti  Dvatarasi  Cesti  Catri  CMim  Ctransim  CT Prioridade Modal

801 59 11 0 0,15 0,00 549,00 0 549,58              -88888 M29

801 52 18 0 0,25 0,00 549,00 0 549,67              0 M22

801 45 25 0 0,35 0,00 549,00 0 549,77              0 M15

801 38 32 0 0,45 0,00 549,00 0 549,87              0 M8

801 31 39 0 0,55 0,00 549,00 0 549,97              0 M1

801 14 56 0 0,79 0,00 3.133,88 0 3.134,73           0 A9

801 12 58 0 0,81 0,00 3.133,88 0 3.134,76           0 A7

801 10 60 0 0,84 0,00 3.133,88 0 3.134,79           0 A5

801 8 62 0 0,87 0,00 3.133,88 0 3.134,81           0 A3

801 6 64 0 0,90 0,00 3.133,88 0 3.134,84           0 A1

804 59 11 0 0,15 0,00 549,00 0 549,58              -88888 M29

804 52 18 0 0,25 0,00 549,00 0 549,67              0 M22

804 45 25 0 0,35 0,00 549,00 0 549,77              0 M15

804 38 32 0 0,45 0,00 549,00 0 549,87              0 M8

804 31 39 0 0,55 0,00 549,00 0 549,97              0 M1

804 14 56 0 0,79 0,00 3.133,88 0 3.134,73           0 A9

804 12 58 0 0,81 0,00 3.133,88 0 3.134,76           0 A7

804 10 60 0 0,84 0,00 3.133,88 0 3.134,79           0 A5

804 8 62 0 0,87 0,00 3.133,88 0 3.134,81           0 A3

804 6 64 0 0,90 0,00 3.133,88 0 3.134,84           0 A1

805 59 82 0 5.601,09 0,00 159,84 2049 7.810,11           -88888 M29

805 52 89 0 6.079,23 0,00 159,84 2049 8.288,25           0 M22

805 45 96 0 6.557,37 0,00 159,84 2049 8.766,39           0 M15

805 38 103 0 7.035,52 0,00 159,84 2049 9.244,53           0 M8

805 31 110 0 7.513,66 0,00 159,84 2049 9.722,68           0 M1

805 14 127 0 8.674,86 0,00 912,42 342 9.928,81           0 A9

805 12 129 0 8.811,47 0,00 912,42 342 10.065,42         0 A7

805 10 131 0 8.948,08 0,00 912,42 342 10.202,03         0 A5

805 8 133 0 9.084,69 0,00 912,42 342 10.338,64         0 A3

805 6 135 0 9.221,31 0,00 912,42 342 10.475,26         0 A1  

Tabela 14. Exemplo do resultado gerado pela rotina 1 

Rotinas 2 e 3: 

Estas duas rotinas têm a função de garantir a alocação das cargas dos itens às capacidades dos 

modais/viagens escolhidos, sempre respeitando uma seqüência lógica de custos calculados 

pela diferença entre o modal de menor custo total e o próximo modal de menor custo total de 

cada item. O item com custo total de maior diferença é alocado primeiro, pois, se este item 

não for alocado a somatória dos custos será penalizada.  

 

Conforme exemplo na Tabela 15, se o item 850 não for alocado no modal A1, o 2º modal 

(A3) terá um acréscimo de US$ 10.063 no custo total, enquanto o item 980 terá um acréscimo 

de US$ 7.787. Neste caso, a heurística sugere alocar o item 850 primeiramente ao modal A1. 

As Figuras 20 e 21 representam o macro fluxo das rotinas 2 e 3 da heurística proposta. A 

diferença entre estas duas rotinas é basicamente uma etapa de organização e cálculos dos 

dados gerados na rotina 2. 
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Cditem
Custo total 

Modal Menor 
custo

Modal 
Menor 
Custo

Custo total 
Modal 2º Menor 

custo

Modal 2º 
Menor 
Custo

Diferença 1º 
vs 2º

850 25.401                    A1 35.465                    A3 10.063            

980 19.508                    A1 27.294                    A3 7.787              

987 13.773                    A1 19.163                    A3 5.390               

Tabela 15. Exemplo de ordem de alocação pela variação entre modal de menor custo e modal 

de 2º menor custo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Macro fluxo da rotina 2 da heurística proposta 

 

� Com base nos dados gerados pela rotina 1 (Tabela 14) é feita uma classificação 

ascendente pela coluna “prioridade”. Nesta etapa todos os modais/viagens cuja prioridade 

definida seja -88888 (os mais baratos) estarão na parte superior da planilha. 

� Os modais/viagens cuja prioridade for = 0, serão segregados e caso o item seja alocado 

nesta etapa da rotina, estes modais/viagens serão descartados. Caso contrário, o item será 

testado novamente posteriormente até que seja alocado.  

� Aqui é calculada a diferença entre o custo total do modal/viagem vencedor e o custo total 

do modal/viagem com 2º melhor custo. O objetivo é dar prioridade para alocação daqueles 

modais/viagens de maior diferença entre o custo total, pois, caso não sejam alocados 

primeiramente, o custo total global do lote será aumentado. (Tabela 15). 
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� Classificar 1º por modal/viagem e 2º por diferença entre custo total do modal/viagem 

vencedor e o custo total do modal/viagem com 2º melhor custo, o que permitirá avaliar quem 

são os itens de mesmo modal/viagem de maior diferença de custo total (Tabela 15). 

� É iniciada nesta etapa, a alocação na ordem proposta das etapas anteriores.  

� É verificado se o modal/viagem escolhido tem capacidade para suportar a carga do item 

proposto na classificação das etapas anteriores. 

	 Se o modal/viagem não tiver capacidade disponível para alocação, é marcado na coluna 

“aloca” = ZERO. O que permitira nas próximas etapas da heurística avaliar a possibilidade de 

alocação deste item em outros modais/viagens. (Tabela 16). 


 No caso de ser o último modal/viagem do último item avaliado, a rotina identifica que 

acabaram os itens a serem analisados nesta rotina. 

� Caso o modal/viagem tenha capacidade disponível para alocar o item analisado, é 

marcado “1” na coluna “aloca”. O que significa que este item foi alocado no modal/viagem 

referente e que não será analisado novamente. (Tabela 16) 

� Esta etapa é para a avaliação do próximo modal/viagem dentro da mesma rotina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Macro fluxo da rotina 3 da heurística proposta 
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� Aqui é calculada a diferença entre o custo total entre todos os modais/viagens em ordem 

crescente, de cada item (Tabela 17). 

� Nesta etapa é classificada por ordem ascendente 1º a coluna “aloca”, 2º pelo 

modal/viagem e em 3º, de forma decrescente a diferença do custo total dos modais/viagens. 

(Tabela 16). 

� Caso a coluna aloca estiver marcando “1” para o item avaliado, significa que este já foi 

alocado na rotina anterior e, portanto, deve ser descartado da análise. 

� É iniciada nesta etapa, a alocação na ordem proposta das etapas anteriores.  

� É verificado se o modal/viagem escolhido tem capacidade para suportar a carga do item 

proposto na classificação das etapas anteriores.  

� Se o modal/viagem não tiver capacidade disponível para alocação, é marcado na coluna 

“aloca” = ZERO. O que permitira nas próximas etapas da heurística avaliar a possibilidade de 

alocação deste item em outros modais/viagens. (Tabela 16). 

	 No caso de ser o último modal/viagem do último item avaliado, a rotina identifica que 

acabaram os itens a serem analisados nesta rotina. 


 Caso o modal/viagem tenha capacidade disponível para alocar o item analisado, é 

marcado “1” na coluna “aloca”. O que significa que este item foi alocado no modal/viagem 

referente e que não será analisado novamente. (Tabela 16) 

� Esta etapa é para a avaliação do próximo modal/viagem dentro da mesma rotina. 

 

A Tabela 16 representa um exemplo do resultado apresentado após o processamento da rotina 

2. Percebe-se, neste exemplo, que quatro itens foram alocados no modal A1 e catorze serão 

processados novamente no decorrer da rotina 3, até que todos os modais sejam alocados 

respeitando como ordem de alocação as maiores diferenças de custos entre modais (Exemplo 

na Tabela 15). 
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Cditem  Cesti  Catri  CMim  Ctransim  CT Aloca Prioridade Modal
Diferença 1º 

vs 2º
Diferença 2º 

vs 3º

879 0,14 0,00 140,64 0 140,92              0 -88888 M29 0 0

909 0,13 0,00 185,04 0 185,30              0 -88888 M29 0 0

910 0,13 0,00 185,04 0 185,30              0 -88888 M29 0 0

911 0,13 0,00 185,04 0 185,30              0 -88888 M29 0 0

913 0,13 0,00 185,04 0 185,30              0 -88888 M29 0 0

914 0,13 0,00 185,04 0 185,30              0 -88888 M29 0 0

915 0,13 0,00 185,04 0 185,30              0 -88888 M29 0 0

917 0,13 0,00 185,04 0 185,30              0 -88888 M29 0 0

969 0,14 0,00 140,64 0 140,92              0 -88888 M29 0 0

992 0,14 0,00 140,64 0 140,92              0 -88888 M29 0 0

997 0,14 0,00 140,64 0 140,92              0 -88888 M29 0 0

865 0,12 0,00 276,76 0 276,98              0 -88888 M29 0 0

843 0,01 0,00 130,56 0 130,79              0 -88888 M8 0 82

981 0,01 0,00 130,56 0 130,74              0 -88888 M8 0 63

842 0,00 37.934,52 156,18 55 38.146,13         1 -88888 A1 15174 15174

838 0,00 29.892,62 363,96 44 30.300,26         1 -88888 A1 11957 11957

839 0,00 29.892,62 353,70 44 30.289,99         1 -88888 A1 11957 11957

840 0,00 29.276,10 308,72 43 29.627,59         1 -88888 A1 11710 11710  

Tabela 16. Exemplo do resultado gerado após processamento da  rotina 2 

 

Ordem
Modal 

Disponibilidade
Cditem

 Custo 
Total 

 Variação 
1º vs 2º 

 Variação 
2º vs 3º 

 Variação 
3º vs 4º 

 Variação 
4º vs 5º 

 Variação 
5º vs 6º 

 Variação 
6º vs 7º 

 Variação 
7º vs 8º 

 Variação 
8º vs 9º 

 Variação 
9º vs 10º 

1º A1 812 2.067,35  143,66         

2º A3 812 2.211,01  243,66         

3º A5 812 2.454,67  343,66         

4º A7 812 2.798,33  42,68           

5º M1 812 2.841,01  110,98         

6º A9 812 2.951,99  191,83         

7º M8 812 3.143,82  622,81         

8º M15 812 3.766,63  382,81         

9º M22 812 4.149,44  502,81         

10º M29 812 4.652,25   

Tabela 17. Exemplo do cálculo entre as diferenças de cada modal/viagem de um mesmo item 

É importante informar que a heurística proposta tem por premissa não retornar ao item já 

alocado para reavaliar a possibilidade de alocação em outro modal. 
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5 RESULTADOS 

Os cenários considerados para estudo estão representados na Tabela 18 e Figura 22, em 

função de representarem as possibilidades de ocorrência dos modais de transporte nos dois  

continentes analisados. 

 

 

Cenário Descrição do cenário Tipos de modais analisados 

1 Transporte da América do Norte para o Brasil Aéreo e Marítimo 

2 Transporte da Europa para o Brasil Aéreo e Marítimo 

 

Tabela 18. Tabela dos cenários analisados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Figura ilustrativa das origens e destino dos lotes analisados 
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5.1 Comparação entre o tempo de processamento do modelo otimizante e a heurística 

Foram testados lotes com quantidades crescentes sequencialmente entre 10 e 300 itens (Figura 

23) utilizando a mesma base de parâmetros, a mesma relação carga/capacidade, cujas 

disponibilidades são nas mesmas datas com os mesmos modais. Os itens utilizados para esta 

análise foram retirados dos lotes 31 a 40. Essa análise foi realizada com o objetivo de avaliar 

o tempo de processamento entre o modelo otimizante e a heurística proposta. 

 

Avaliando os resultados, percebe-se que o modelo otimizante foi interrompido quando o 

processamento estava com 6 horas, 4 minutos e 32 segundos para um lote de 87 itens. Fica 

inviável o uso deste modelo no mundo real para lotes acima de 86 itens. O modelo heurístico 

proporcionou um resultado bastante satisfatório, pois ao comparar o lote dos mesmos 87 itens 

testados com o modelo otimizante, o resultado foi um tempo de processamento de 22 

segundos e avaliando, ainda, o lote máximo de 300 itens, 100 itens a mais do que o maior lote 

diário utilizado na vida real, o tempo de processamento do modelo heurístico foi de 3 minutos 

e 23 segundos. É permitido afirmar que para itens cujo lote seja menor ou igual a 86 itens 

pode-se utilizar o modelo otimizante, e para lotes maiores que 86 itens utiliza-se o modelo 

heurístico. 

 

A Figura 23 apresenta o resultado do tempo de processamento acumulado graficamente. 
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Figura 23: Gráfico comparativo entre o tempo de processamento do modelo otimizante e a 

heurística proposta 
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5.2 Testes dos lotes 

Apesar de o gráfico da Figura 23 apresentar que lotes até 80 itens rodam com um tempo 

menor que 30 segundos no modelo otimizante, esta performance só é alcançada com 

capacidade ociosa e com grande folga. Como nos testes que foram realizados estas folgas 

foram reduzidas no decorrer dos lotes (dias) analisados, o tempo de processamento do modelo 

otinizante aumentou exponencialmente, inviabilizando os testes comparativos com a 

heurística proposta. 

 

Devido a impossibilidade de rodar lotes grandes no modelo otimizante, optou-se pela 

premissa de rodar lotes de 40 itens, assim foi possível comparar os resultados do modelo 

otimizante com os resultados da heurística proposta.  

 

Foram testados lotes diários, baseados em valores reais, durante um período de 30 dias, sendo, 

do dia 01 ao dia 15 para os lotes provenientes dos EUA, e do dia 16 ao dia 30 para os lotes 

provenientes da Europa para os lotes de 40 itens. Para os lotes de 200 itens, do dia 01 ao dia 5 

para os lotes provenientes da Europa, e do dia 6 ao dia 10 para os lotes provenientes dos 

EUA. Foi observado, ainda, que no início do período analisado a capacidade dos modais 

apresentava folga nas respectivas datas de disponibilidade. Conforme os modais disponíveis 

tinham suas capacidades preenchidas, as folgas reduziam-se, tornando o processamento mais 

demorado. Pode-se afirmar que os modelos também foram testados com folga e com restrição 

de capacidade. 

 

Os testes foram realizados utilizando o conceito de horizonte móvel. A Figura 24 tem por 

objetivo ilustrar como foram realizados esses testes. No dia 1 há uma fila de itens a serem 

analisados, é decidido em qual modal irá cada item. No dia 2 os modais/viagens disponíveis 

para aquele dia não podem mais serem utilizados. Nesse dia são adicionados novos 

modais/viagens no período, e assim sucessivamente até que todos os lotes sejam analisados 

sempre mantendo no mínimo dez modais/viagens para cada período de análise, sendo cinco 

modais aéreos e cinco modais marítimos.  

 

Outro ponto de atenção é que nos modais remanescente são consideradas as capacidades 

utilizadas. Se no instante 1 havia uma capacidade de 1.000 kg, no período 2 a ser utilizada e, 

após rodar o modelo, foi alocado 500 kg, ao processar o instante 2 a capacidade a ser 



 

   

75 

considerada é somente de 500 kg para aquele período. Como premissa, foi adotada que se a 

capacidade do modal remanescente for menor que 200 kg este modal será substituído por 

outro ao final do período de análise. 

 

Outra premissa é que a capacidade total dos modais somados não pode ser inferior à carga 

total do lote analisado, caso isto ocorra serão inseridos tantos modais quantos necessários ao 

final do período para suprir a carga necessária a ser transportada. 

  

Dia 1

Fila dispm

i

Dia 2

Fila dispm

i

Dia 15

Fila dispm

i

Períodos de disponibilidade dos modais

Ø

Períodos de disponibilidade dos modais

Períodos de disponibilidade dos modais

Ø

Ø 1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

Período 2 do dia 1 passa a
ser período 1 do dia 2 e
assim sucessivamente

Período de inclusão
de novos
modais/viagens

 

Figura 24: Horizonte móvel e de possibilidade de modais 

 

Os detalhes dos testes apresentados a seguir se encontram no anexo do capítulo 7. 

 

5.3 Resultado dos testes dos lotes de 1 a 15 provenientes dos EUA 

Como uma visão geral, são apresentados de forma resumida, os resultados dos 15 primeiros 

lotes analisados provenientes dos EUA. Analisando estes 15 lotes no período de 15 dias, 

percebe-se que a heurística proposta proporciona um resultado bastante satisfatório 

comparado ao modelo otimizante (Figuras 25 e 26). A variação percentual acumulada entre o 
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modelo otimizante e a heurística proposta no período de análise foi de apenas + 1,258%. O 

máximo acumulado ocorreu no lote 7 com 1,797% de aumento (Figura 26). 

 

Resumo dos lotes de 1 a 15 EUA - (KG, USD) Acumulado
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Custo total da função objetivo (otimizante) Custo total da função objetivo (heurística) Carga transportada

Custo total da função objetivo (otimizante)  20.571  40.792  87.045  166.010  205.891  299.440  341.447  397.324  436.263  492.383  551.037  633.948  2.288.663  3.074.862  3.741.104 

Custo total da função objetivo (heurística)  20.571  40.824  87.338  166.584  208.209  301.760  347.582  403.459  442.585  498.721  557.375  640.286  2.298.438  3.084.723  3.788.178 

Carga transportada  43.623  70.043  101.050  158.390  202.884  237.678  286.606  318.542  341.289  389.990  413.349  448.207  507.046  562.823  615.865 

LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3 LOTE 4 LOTE 5 LOTE 6 LOTE 7 LOTE 8 LOTE 9 LOTE 10 LOTE 11 LOTE 12 LOTE 13 LOTE 14 LOTE 15

 

Figura 25: Gráfico resumo do custo acumulado do modelo otimizante VS a heurística 

desenvolvida 

 

Resumo dos lotes 1 a 15 EUA - Variação % Acumulado
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Figura 26:  Gráfico resumo da variação % do custo acumulado do modelo otimizante VS a 

heurística desenvolvida 
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Foram realizados, também, alguns testes com o objetivo de avaliar os efeitos causados entre o 

modelo otimizante e o modelo heurístico, para itens de custo unitário igual. Foram escolhidos 

lotes aleatórios provenientes dos EUA e aplicados os valores de custo unitário igual para os 

itens. Segue resultado. 

 

Lote 7 (40 itens) EUA, com todos os custos iguais e sem folga  de capacidade. 
  

Modal Carga 
Heurística (kg) 

Custo Total 
Heurística 

(US$) 

Carga 
Otimizante 

(Kg) 

Custo Total 
Otimizante 

(US$) 
A1 1.250 2.944 1.250 2.944 

A11 4.891 6.616 6.000 8.263 
A13 16 26 16 26 
A20 16.336 22.313 13.116 18.087 
A9 0 0 0 0 

M36 0 0 0 0 
M43 0 0 0 0 
M50 13.256 6.866 14.215 6.045 
M22 42 68 42 68 
M57 13.138 6.281 14.290 5.845 

Total alocada 48.928 45.115 48.928 41.279 

Tabela 19. Tabela resumo do resultado entre a heurística desenvolvida e os dados reais com 

itens de mesmo custo unitário para o lote 7 

 

Lote 2 (40 itens) EUA, com todos os custos iguais e com folga  de capacidade. 
 

Modal 

Carga 
Heurística 

(kg) 

Custo Total 
Heurística 

(US$) 

Carga 
Otimizante 

(Kg) 

Custo 
Total 

Otimizante 
(US$) 

A1 864 6.060 864 6.060 

A3 0 0 0 0 

A5 0 0 0 0 

A7 473 639 473 639 

A9 227 308 227 308 

M1 8.572 4.090 8.572 4.090 

M8 11.831 4.805 11.740 4.759 

M15 2.995 1.221 2.745 1.123 

M22 1.106 456 1.414 585 

M29 353 148 386 161 

Total alocada 26.420 17.728 26.420 17.726 

Tabela 20. Tabela resumo do resultado entre a heurística desenvolvida e os dados reais com 

itens de mesmo custo unitário para o lote 2 
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Percebe-se nas Tabelas 19 e 20 que as variações continuam pequenas quando comparados o 

modelo otimizante com o modelo heurístico. Esses resultados sugerem que a dispersão dos 

valores de custo unitário não afeta a eficiência da heurística desenvolvida. 

 

5.4  Resultado dos testes dos lotes de 16 a 30 provenientes da Europa 

Como uma visão geral, são apresentados de forma resumida, os resultados dos 15 primeiros 

lotes analisados provenientes da EUROPA. Analisando estes 15 lotes, no período de 15 dias, 

percebe-se que a heurística proposta, também, proporciona um resultado bastante satisfatório 

comparado ao modelo otimizante (Figuras 27 e 28). A variação percentual acumulada entre o 

modelo otimizante e a heurística proposta no período de análise foi de apenas + 2,625%. O 

máximo acumulado ocorreu no lote 13 com 3,135% de aumento (Figura 28). 

 

 

Resumo dos lotes 15 a 16 EUR - (KG, USD) Acumulado
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Custo total da função objetivo (otimizante) Custo total da função objetivo (heurística) Carga transportada

Custo total da função objetivo (otimizante)  8.517  18.153  25.719  32.475  43.046  58.512  66.608  76.001  91.117  132.421  233.869  241.942  346.479  495.360  519.628 

Custo total da função objetivo (heurística)  8.517  18.285  25.851  32.607  43.181  59.224  67.319  76.713  91.829  133.470  235.054  243.172  357.341  508.844  533.267 

Carga transportada  33.587  68.387  99.725  127.145  168.695  198.970  229.673  252.388  278.143  326.041  379.878  410.465  515.367  544.904  561.867 

LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3 LOTE 4 LOTE 5 LOTE 6 LOTE 7 LOTE 8 LOTE 9 LOTE 10 LOTE 11 LOTE 12 LOTE 13 LOTE 14 LOTE 15

 

Figura 27:  Gráfico resumo do custo acumulado do modelo otimizante VS a heurística 

desenvolvida 
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Resumo dos lotes 16 a 30 EUR - Variação % Acumulado

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

Variação % acumulada

Variação % acumulada 0,00% 0,73% 0,51% 0,41% 0,31% 1,22% 1,07% 0,94% 0,78% 0,79% 0,51% 0,51% 3,13% 2,72% 2,62%

LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3 LOTE 4 LOTE 5 LOTE 6 LOTE 7 LOTE 8 LOTE 9 LOTE 10 LOTE 11 LOTE 12 LOTE 13 LOTE 14 LOTE 15

 

Figura 28: Gráfico resumo da variação % do custo acumulado do modelo otimizante VS a 

heurística desenvolvida 

 

Mantendo-se a lógica dos testes, também, foram realizados testes com o objetivo de avaliar os 

efeitos causados entre o modelo otimizante e o modelo heurístico, para itens cujo custo 

unitário seja igual. Foram escolhidos lotes aleatórios provenientes da EUROPA e aplicados 

valores de custo unitário iguais para os itens. Segue resultado. 

 

Lote 1 (40 itens) EUROPA com todos os custos iguais e com folga de capacidade. 
 

Modal Carga 
Heurística (kg) 

Custo Total 
Heurística 

(US$) 

Carga 
Otimizante 

(Kg) 

Custo Total 
Otimizante 

(US$) 
A1 0 0 0 0 
A3 0 0 0 0 
A5 0 0 0 0 
A7 0 0 0 0 
A9 6 8 6 8 
M1 634 297 634 297 
M8 6.429 1.551 6.429 1.551 
M15 0 0 0 0 
M22 12.433 3.080 12.313 2.997 
M29 14.085 3.428 14.205 3.504 

Total alocada 33.587 8.364 33.587 8.357 

Tabela 21. Tabela resumo do resultado entre a heurística desenvolvida e os dados reais com 

itens de mesmo custo unitário para o lote 1 
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Lote 13 (40 itens) EUROPA com todos os custos iguais e sem folga de capacidade. 
  
 

Modal 

Carga 
Heurística (kg) 

Custo Total 
Heurística 

(US$) 

Carga 
Otimizante 

(Kg) 

Custo 
Total 

Otimizante 
(US$) 

A24 0 0 0 0 

A30 20.478 28.341 21.918 30.321 

A26 20.454 28.305 17.532 24.261 

A22 0 0 0 0 

A28 20.454 28.293 21.955 30.359 

M92 11.688 12.304 11.688 11.364 

M64 5.844 3.447 5.844 3.352 

M78 11.688 9.504 11.688 9.339 

M85 0 0 0 0 

M29 14.296 4.654 14.276 3.706 

Total alocada 104.902 114.848 104.902 112.702 

Tabela 22. Tabela resumo do resultado entre a heurística desenvolvida e os dados reais com 

itens de mesmo custo unitário para o lote 13 

 

Percebe-se nas Tabelas 21 e 22 que as variações continuam pequenas quando comparados o 

modelo otimizante com o modelo heurístico. Mais uma vez, esses resultados sugerem que a 

dispersão dos valores de custo unitário não afeta a eficiência da heurística desenvolvida.. 

5.5 Resultado dos testes com processamento dos lotes 31 a 40 do modelo otimizante 

Conforme descrito no início deste capítulo, o processamento do modelo otimizante foi 

interrompido para um lote com quantidade igual a 87 itens, ficaria inviável usá-lo em um 

ambiente real. Porém, para efeito de análise, é possível tratar lotes grandes simulando o 

mundo real e interrompendo-o após um determinado período de processamento e logo em 

seguida efetuar o processamento da heurística com o mesmo lote, nas mesmas condições, e 

comparar os resultados.  

 

O resultado da função objetivo, apresentado pelo modelo otimizante, é um valor referente ao 

limite superior que corresponde a uma solução viável com custo maior que o ótimo. Se a 

heurística apresentar um resultado próximo deste valor, assume-se que o valor é aceitável. 

 

Segue as premissas para os testes. 
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• Cinco lotes de 200 itens cada para itens provenientes dos EUA e da Europa; 

• Tempo de processamento do modelo otimizante 5 minutos. Após este tempo o 

processamento será interrompido; 

• A heurística proposta não será interrompida; e 

A seguir apresenta-se o resumo dos resultados e no anexo os detalhes dos testes. 

 

5.5.1 Resultado dos testes dos lotes 31 a 35 provenientes da Europa 

 

Analisando os 5 lotes originários da Europa, percebe-se que a heurística proposta nos 

proporciona um resultado bastante satisfatório comparado ao modelo otimizante (Figuras 29 e 

30). A variação percentual acumulada entre o modelo otimizante e a heurística proposta no 

período de análise foi de apenas + 0,618%. Mesmo interrompendo o processamento e 

assumindo que o limite superior está próximo do ótimo, foi obtido um resultado da heurística 

proposta também está próximo do ótimo. 

 

Resumo dos lotes 31 a 35 EUR - (KG, USD) Acumulado
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Custo total da função objetivo (otimizante) Custo total da função objetivo (heurística) Carga transportada

Custo total da função objetivo (otimizante)  152.152  262.963  500.607  660.424  946.321 

Custo total da função objetivo (heurística)  153.358  264.914  503.700  664.342  952.165 

Carga transportada  168.151  307.255  583.032  741.210  890.679 

LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3 LOTE 4 LOTE 5

 

Figura 29: Gráfico resumo do custo acumulado do modelo otimizante VS a heurística 

desenvolvida 
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Resumo dos lotes 31 a 35 EUR - Variação % Acumulado
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Figura 30: Gráfico resumo da variação % do custo acumulado do modelo otimizante VS a 

heurística desenvolvida 

 

 

5.5.2 Resultado dos testes dos lotes 36 a 40 provenientes dos EUA 

 

Com a análise dos 5 lotes originários dos EUA, percebe-se que a heurística proposta, também,  

proporciona um resultado bastante satisfatório comparado ao modelo otimizante (Figuras 31 e 

32). A variação percentual acumulada entre o modelo otimizante e a heurística proposta no 

período de análise foi de apenas + 0,763%. Mesmo interrompendo o processamento e 

assumindo que o limite superior está próximo do ótimo, o resultado obtido da heurística 

proposta também está próximo do ótimo. 
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Resumo dos lotes 36 a 40 EUA - (KG, USD) Acumulado
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Custo total da função objetivo (otimizante) Custo total da função objetivo (heurística) Carga transportada

Custo total da função objetivo (otimizante)  282.163  523.198  727.178  944.849  1.196.565 

Custo total da função objetivo (heurística)  283.752  526.204  731.887  952.242  1.205.694 

Carga transportada  177.422  342.258  523.792  708.866  881.163 

LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3 LOTE 4 LOTE 5

 

Figura 31: Gráfico resumo do custo acumulado do modelo otimizante VS a heurística 

desenvolvida 

 

Resumo dos lotes 36 a 40 EUA - Variação % Acumulado
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Figura 32: Gráfico resumo da variação % do custo acumulado do modelo otimizante VS a 

heurística desenvolvida 
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5.6 Comparação entre a heurística desenvolvida e os dados reais 

O resultado gerado pela heurística desenvolvida foi comparado ao histórico de decisões 

tomadas pela empresa estudada, histórico que também serviu como base para a geração dos 

dados dos testes.  

 

A seguir, apresentam-se as Tabelas e gráficos que mostram os resultados obtidos pela 

heurística e comparados ao histórico da empresa objeto de estudo. 

 

Percebe-se que a heurística desenvolvida gerou um ganho de 36% considerando todos os lotes 

avaliados. A Tabela 23 é um resumo do comparativo dos resultados entre a heurística 

desenvolvida e os dados reais. Avaliando de forma agregada os lotes testados, o resultado é o 

melhor desempenho da heurística desenvolvida, se comparado à decisão tomada pela 

empresa.  

 

Em uma avaliação mais detalhada (Tabela 24) percebe-se que em alguns lotes, destacados em 

vermelho, a decisão da empresa objeto de estudo foi melhor que a heurística desenvolvida. 

Mas, decisões isoladas podem distorcer resultados globais, pois, ao tomar uma decisão que 

supostamente é melhor isoladamente, o próximo lote ou o próximo modal poderá ser 

prejudicado por não haver capacidade para atendê-los e com isto o resultado global fica 

prejudicado.  

 

De qualquer forma, a eficiência da heurística desenvolvida é confirmada ao avaliar que 80% 

dos lotes analisados têm um melhor resultado se comparados com a decisão tomada pela 

empresa. 

 

Variação

RESUMO Aéreo Marítimo US$ Aéreo Marítimo US$ % US$

15 LOTES 40 ITENS EUROPA 162.045           399.822                   533.267        258.699           303.167                   1.102.920      -52%

15 LOTES 40 ITENS EUA 350.143           265.722                   3.788.178     359.566           256.297                   4.225.464      -10%

05 LOTES 200 ITENS EUROPA 481.397           409.282                   952.165        482.503           408.176                   1.700.550      -44%

05 LOTES 200 ITENS EUA 510.661           370.504                   1.205.694     528.003           353.161                   3.064.293      -61%

TOTAL 1.504.245        1.445.330                6.479.304     1.628.772        1.320.801                10.093.227    -36%

HEURÍSTICA REAL

 

Tabela 23. Tabela resumo do resultado entre a heurística desenvolvida e os dados reais 
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Variação
AÉREO (KG) MARÍTIMO (KG) US$ AÉREO (KG) MARÍTIMO (KG) US$ % US$

EUA-40-1 1.890               41.733                     20.571                 19.130             24.491                     44.616           -54%
EUA-40-2 1.591               24.829                     20.253                 15.650             10.770                     61.271           -67%
EUA-40-3 27.040             3.967                       46.514                 24.558             6.449                       56.523           -18%
EUA-40-4 57.093             247                          79.245                 23.407             33.933                     56.164           41%
EUA-40-5 16.033             28.462                     41.626                 29.609             14.885                     59.516           -30%
EUA-40-6 34.293             500                          93.551                 19.762             15.032                     261.251         -64%
EUA-40-7 22.314             26.615                     45.822                 17.064             31.864                     46.662           -2%
EUA-40-8 17.081             14.854                     55.877                 23.343             8.592                       160.490         -65%
EUA-40-9 15.495             7.253                       39.126                 12.504             10.244                     44.448           -12%
EUA-40-10 30.994             17.706                     56.136                 21.381             27.319                     41.800           34%
EUA-40-11 16.332             7.028                       58.653                 23.360             -                          76.859           -24%
EUA-40-12 11.771             23.086                     82.911                 17.274             17.584                     64.091           29%
EUA-40-13 33.703             25.135                     1.658.153            44.139             14.699                     1.999.323      -17%
EUA-40-14 26.385             29.392                     786.285               33.849             21.928                     661.043         19%
EUA-40-15 38.127             14.915                     703.455               34.536             18.506                     591.407         19%
EUR-40-16 6                     33.581                     8.517                   27.182             6.405                       39.208           -78%
EUR-40-17 166                  34.634                     9.768                   21.599             13.201                     48.360           -80%
EUR-40-18 -                  31.339                     7.566                   21.400             9.939                       35.618           -79%
EUR-40-19 115                  27.305                     6.756                   20.454             6.966                       29.759           -77%
EUR-40-20 346                  41.204                     10.574                 7.133               34.417                     18.260           -42%
EUR-40-21 7.595               22.680                     16.043                 18.524             11.751                     28.410           -44%
EUR-40-22 276                  30.426                     8.095                   26.449             4.253                       37.818           -79%
EUR-40-23 3.366               19.349                     9.393                   22.715             -                          31.173           -70%
EUR-40-24 7.767               17.988                     15.116                 21.111             4.644                       30.127           -50%
EUR-40-25 19.076             28.822                     41.641                 14.622             33.276                     28.780           45%
EUR-40-26 35.153             18.685                     101.584               5.666               48.172                     366.921         -72%
EUR-40-27 364                  30.222                     8.118                   1.204               29.382                     52.364           -84%
EUR-40-28 61.386             43.516                     114.168               5.554               99.348                     98.250           16%
EUR-40-29 14.361             15.176                     151.503               28.123             1.414                       232.145         -35%
EUR-40-30 12.068             4.896                       24.423                 16.964             -                          25.728           -5%
EUR-200-31 98.313             69.838                     153.358               96.216             71.935                     151.602         1%
EUR-200-32 68.342             70.762                     111.556               109.678           29.426                     158.425         -30%
EUR-200-33 148.179           127.598                   238.786               80.308             195.469                   507.972         -53%
EUR-200-34 87.372             70.806                     160.642               85.933             72.246                     164.820         -3%
EUR-200-35 79.192             70.277                     287.822               110.368           39.101                     717.731         -60%
EUA-200-36 106.110           71.312                     283.752               102.457           74.964                     350.240         -19%
EUA-200-37 93.581             71.256                     242.453               117.638           47.198                     395.779         -39%
EUA-200-38 110.193           71.342                     205.682               127.638           53.897                     405.756         -49%
EUA-200-39 99.545             85.529                     220.355               84.189             100.885                   747.209         -71%
EUA-200-40 101.233           71.065                     253.452               96.082             76.216                     1.165.309      -78%
TOTAL 1.504.245        1.445.330                6.479.304            1.628.772        1.320.801                10.093.227    -36%

ORIGEM-QTD ITENS-LOTE
HEURÍSTICA REAL

 

Tabela 24. Tabela detalhe do resultado entre a heurística desenvolvida e os dados reais 

Ao avaliar o motivo pelos quais 20% dos lotes tiveram resultados melhores na vida real, foi 

constatado que alguns itens destes lotes receberam tratamento especial, pois, o atraso causaria 

sérios impactos na linha de produção. Este tratamento especial foi o Transporte aéreo Over-

Night, que é um tipo de transporte aéreo especial, cujo custo é até três vezes mais caro por 

quilograma transportado, justificado na ocasião do embarque. Esse custo adicional não foi 

computado no estudo comparativo, e nem o modelo heurístico prevê este tipo de transporte.  

 

Identificado os itens que receberam este tratamento especial, foram incluídos o modal/viagem 

referente ao transporte aéreo Over-Night e executada a heurística somente para os lotes 

afetados. A Tabela 25 apresenta o resultado dos lotes após a inclusão dos modais aéreos Over-

Night. É percebido que o resultado final destes lotes da heurística comparada à decisão 

tomada pela empresa na vida real, com a inclusão dos modais aéreos Over-Night, melhorou, 

mas, ainda mantém-se alguns lotes com a decisão da empresa na vida real melhor que a 

heurística. Infelizmente, não há como justificar estes casos, pois, algumas decisões tomadas 
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no momento do embarque do material podem ter ocorrido e não é possível identificar os 

registros àquela época.  

A eficiência da heurística proposta é reafirmada com mais esta análise, onde 87% dos lotes 

analisados têm um melhor resultado comparado com a decisão tomada pela empresa. É 

percebido também, que a heurística desenvolvida gerou um ganho de 38% avaliando todos os 

lotes avaliados (Tabela 26). 

 
Variação

AÉREO (KG) MARÍTIMO (KG) US$ AÉREO (KG) MARÍTIMO (KG) US$ % US$
EUR-40-25 15.744             32.153                     27.780          14.622             33.276                     28.780           -3%
EUR-40-28 53.440             51.461                     97.250          5.554               99.348                     98.250           -1%
EUA-40-4 31.497             25.843                     61.164          23.407             33.933                     56.164           9%
EUA-40-10 24.733             23.968                     46.800          21.381             27.319                     41.800           12%
EUA-40-12 12.297             22.560                     63.091          17.274             17.584                     64.091           -2%
EUA-40-14 28.270             27.507                     711.043        33.849             21.928                     661.043         8%
EUA-40-15 36.220             16.822                     596.407        34.536             18.506                     591.407         1%
EUR-200-31 96.318             71.833                     156.602        96.216             71.935                     151.602         3%
TOTAL 298.519           272.148                   1.760.136     246.838           323.830                   1.693.136      4%

ORIGEM-QTD ITENS-LOTE
HEURÍSTICA REAL

 

Tabela 25. Tabela resumo do resultado entre a heurística desenvolvida e os dados reais dos 

lotes perdedores após inclusão dos modais Over-Night’s.  

Variação
AÉREO (KG) MARÍTIMO (KG) US$ AÉREO (KG) MARÍTIMO (KG) US$ % US$

EUR-40-1 6                     33.581                     8.517           27.182             6.405                       39.208           -78%
EUR-40-2 166                  34.634                     9.768           21.599             13.201                     48.360           -80%
EUR-40-3 -                  31.339                     7.566           21.400             9.939                       35.618           -79%
EUR-40-4 115                  27.305                     6.756           20.454             6.966                       29.759           -77%
EUR-40-5 346                  41.204                     10.574          7.133               34.417                     18.260           -42%
EUR-40-6 7.595               22.680                     16.043          18.524             11.751                     28.410           -44%
EUR-40-7 276                  30.426                     8.095           26.449             4.253                       37.818           -79%
EUR-40-8 3.366               19.349                     9.393           22.715             -                          31.173           -70%
EUR-40-9 7.767               17.988                     15.116          21.111             4.644                       30.127           -50%
EUR-40-10 15.744             32.153                     27.780          14.622             33.276                     28.780           -3%
EUR-40-11 35.153             18.685                     101.584        5.666               48.172                     366.921         -72%
EUR-40-12 364                  30.222                     8.118           1.204               29.382                     52.364           -84%
EUR-40-13 53.440             51.461                     97.250          5.554               99.348                     98.250           -1%
EUR-40-14 14.361             15.176                     151.503        28.123             1.414                       232.145         -35%
EUR-40-15 12.068             4.896                       24.423          16.964             -                          25.728           -5%
EUA-40-1 1.890               41.733                     20.571          19.130             24.491                     44.616           -54%
EUA-40-2 1.591               24.829                     20.253          15.650             10.770                     61.271           -67%
EUA-40-3 27.040             3.967                       46.514          24.558             6.449                       56.523           -18%
EUA-40-4 31.497             25.843                     61.164          23.407             33.933                     56.164           9%
EUA-40-5 16.033             28.462                     41.626          29.609             14.885                     59.516           -30%
EUA-40-6 34.293             500                          93.551          19.762             15.032                     261.251         -64%
EUA-40-7 22.314             26.615                     45.822          17.064             31.864                     46.662           -2%
EUA-40-8 17.081             14.854                     55.877          23.343             8.592                       160.490         -65%
EUA-40-9 15.495             7.253                       39.126          12.504             10.244                     44.448           -12%
EUA-40-10 24.733             23.968                     46.800          21.381             27.319                     41.800           12%
EUA-40-11 16.332             7.028                       58.653          23.360             -                          76.859           -24%
EUA-40-12 12.297             22.560                     63.091          17.274             17.584                     64.091           -2%
EUA-40-13 33.703             25.135                     1.658.153     44.139             14.699                     1.999.323      -17%
EUA-40-14 28.270             27.507                     711.043        33.849             21.928                     661.043         8%
EUA-40-15 36.220             16.822                     596.407        34.536             18.506                     591.407         1%
EUR-200-1 96.318             71.833                     156.602        96.216             71.935                     151.602         3%
EUR-200-2 68.342             70.762                     111.556        109.678           29.426                     158.425         -30%
EUR-200-3 148.179           127.598                   238.786        80.308             195.469                   507.972         -53%
EUR-200-4 87.372             70.806                     160.642        85.933             72.246                     164.820         -3%
EUR-200-5 79.192             70.277                     287.822        110.368           39.101                     717.731         -60%
EUA-200-1 106.110           71.312                     283.752        102.457           74.964                     350.240         -19%
EUA-200-2 93.581             71.256                     242.453        117.638           47.198                     395.779         -39%
EUA-200-3 110.193           71.342                     205.682        127.638           53.897                     405.756         -49%
EUA-200-4 99.545             85.529                     220.355        84.189             100.885                   747.209         -71%
EUA-200-5 101.233           71.065                     253.452        96.082             76.216                     1.165.309      -78%
TOTAL 1.459.619        1.489.956                6.222.241     1.628.772        1.320.801                10.093.227    -38%

HEURÍSTICA REAL
ORIGEM-QTD ITENS-LOTE

 

Tabela 26. Tabela detalhe do resultado entre a heurística desenvolvida e os dados reais após 

inclusão dos modais Over-Night’s. 
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6 CONCLUSÕES 

Modelos matemáticos devem ser utilizados para adquirir conhecimento e não somente para 

obter respostas a problemas, (GEOFFIN, 1976). É necessário apreciar os trade offs que existe 

em qualquer situação que se deseja modelar matematicamente, (YAMASHITA; DENISE, 

1996). 

 

Neste trabalho, foi tratado o problema definição do modal de transporte ótimo para itens 

comprados numa empresa aeronáutica brasileira, modelado como um sistema de minimização 

do atraso em máquinas paralelas, e que teve como objetivo a minimização de custos. 

Inicialmente, foi desenvolvido um modelo otimizante para avaliar a possibilidade do uso 

desse modelo em ambiente real. Porém, à medida que eram acrescentados itens e ou lotes, 

percebe-se que o tempo de processamento fica inviável, chegando ao ponto da necessidade de 

interrupção do processamento. 

 

Foi desenvolvida uma heurística com a finalidade de tratar os mesmos itens de forma a 

permitir uma velocidade de processamento suportável em um ambiente real, bem como um 

resultado próximo ao modelo otimizante.  

 

O modelo determinou o tipo de modal de transporte ideal para um grupo de itens que estão em 

uma fila de embarque há algum tempo da data de necessidade do item na linha de produção.  

 

Avaliando o modelo otimizante com resultado ótimo, lotes de 1 a 30, e comparando com a 

heurística desenvolvida percebe-se que os resultados obtidos foram considerados satisfatórios. 

A variação foi de apenas 1,42%, ou seja, a heurística desenvolvida gerou um custo total, 

maior, de menos que 1,5% do que o modelo otimizante (Tabela 27). 

  

Os resultados obtidos por meio do modelo otimizante com solução viável, lotes 31 a 40, 

também foram considerados satisfatórios quando comparados com a heurística desenvolvida. 

A variação foi de apenas 0,70%, ou seja, de menos que 1 % do que o modelo otimizante 

(Tabela 27). 
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OTIMIZANTE
US$ US$

EUA-40-1 20.571                 20.571               
EUA-40-2 20.253                 20.221               
EUA-40-3 46.514                 46.253               
EUA-40-4 79.245                 78.965               
EUA-40-5 41.626                 39.881               
EUA-40-6 93.551                 93.549               
EUA-40-7 45.822                 42.007               
EUA-40-8 55.877                 55.877               
EUA-40-9 39.126                 38.939               
EUA-40-10 56.136                 56.121               
EUA-40-11 58.653                 58.653               
EUA-40-12 82.911                 82.911               
EUA-40-13 1.658.153            1.654.715          
EUA-40-14 786.285               786.199             
EUA-40-15 703.455               666.242             
EUR-40-16 8.517                   8.517                 
EUR-40-17 9.768                   9.637                 
EUR-40-18 7.566                   7.566                 
EUR-40-19 6.756                   6.756                 
EUR-40-20 10.574                 10.571               
EUR-40-21 16.043                 15.467               
EUR-40-22 8.095                   8.095                 
EUR-40-23 9.393                   9.393                 
EUR-40-24 15.116                 15.116               
EUR-40-25 41.641                 41.304               
EUR-40-26 101.584               101.448             
EUR-40-27 8.118                   8.074                 
EUR-40-28 114.168               104.537             
EUR-40-29 151.503               148.880             
EUR-40-30 24.423                 24.268               

4.321.445            4.260.732          

EUR-200-31 153.358               152.152             
EUR-200-32 111.556               110.811             
EUR-200-33 238.786               237.645             
EUR-200-34 160.642               159.816             
EUR-200-35 287.822               285.897             
EUA-200-36 283.752               282.163             
EUA-200-37 242.453               241.034             
EUA-200-38 205.682               203.980             
EUA-200-39 220.355               217.671             
EUA-200-40 253.452               251.716             

2.157.859            2.142.886          

TOTAL

TOTAL

1,42%

0,70%

ORIGEM-QTD ITENS-LOTE
HEURÍSTICA

 

Tabela 27. Tabela detalhe do resultado entre a heurística desenvolvida e o modelo otimizante 

 

A eficiência da heurística desenvolvida é confirmada ao comparar os resultados gerados por 

meio dela com os resultados gerados pela real decisão da empresa nos itens testados. Mais 

uma vez somando o resultado de todos os lotes da heurística desenvolvida e agora, 

comparando-os com os mesmos dados pela da decisão real da empresa, percebe-se um ganho 

de aproximadamente 36% no custo total dos lotes somados (Tabelas 23 e 24). Ou seja, a 

heurística desenvolvida permitiria à empresa reduzir seus custos de estoque, trânsito, atraso e 

de transporte em 36% para este grupo de 3.200 itens testados no período de 30 dias 
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analisados. Portanto, o resultado de minimização de custo que é o principal objetivo do 

trabalho foi plenamente atingido de uma forma global, e avaliando individualmente, em 80% 

dos lotes processados. 

 

Após a análise para avaliar o motivo de alguns lotes serem melhores na decisão da empresa 

comparada com a heurística, foi realizado os ajustes para adequar os modais Over-Night’s 

utilizados na vida real à heurística. Executada a heurística obteve-se um ganho de 

aproximadamente 38% no custo total dos lotes somados (Tabela 26). Ou seja, a heurística 

desenvolvida permitiria à empresa reduzir seus custos de estoque, trânsito, atraso e de 

transporte em 38% para este grupo de 3.200 itens testados no período de 30 dias analisados. 

E, também, um aumento do percentual de 80% para 87% dos lotes analisados com melhor 

resultado, comparando a heurística com a decisão tomada pela empresa. 

 

A falta de planejamento gerando urgências para atender a linha de produção faz com que a 

empresa objeto de estudo utilize muito o modal aéreo e pouco o modal marítimo. Os 

resultados obtidos permitem afirmar, também, que nem sempre os modais mais rápidos são os 

mais eficientes e os mais lentos nem sempre são os mais baratos. É sempre importante avaliar 

o custo total, pois, análises individuais podem distorcer os resultados e levar a uma decisão 

equivocada. 

 

O desenvolvimento da heurística e os resultados apresentados validam a hipótese de que foi 

possível desenvolver um sistema que permita definir o modal de transporte adequado para 

múltiplos itens minimizando o custo total. 

6.1 Proposta de continuidade do estudo 

a) Implantação do modelo heurístico na empresa objeto de estudo; 

b) Acompanhamento e avaliação dos motivos dos resultados de melhor custo na vida real 

do que os custos calculados pela heurística, dos lotes destacados em vermelho na 

Tabela 26; 

c) Novos testes considerando modais Over-night no modelo; e 

d) Outras eventuais melhorias na heurística desenvolvida. 
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8 APÊNDICE 

8.1 APÊNDICE A – Detalhes dos testes 

Com o objetivo de demonstrar em detalhes os testes realizados nos lotes de cada origem, são 

apresentados, a seguir, os resultados de alguns lotes escolhidos aleatoriamente.  

 

Para facilitar e padronizar a visualização e o entendimento, todos os testes seguiram o 

seguinte padrão de apresentação: 

 

a) Indicação do nº do lote e sua origem; 

b) Tabela resumo dos resultados; 

c) Gráfico comparativo entre a capacidade disponível e a carga utilizada para o lote 

indicado; 

d) Tabela comparativa entre a carga e a função objetivo da heurística e a carga e a função 

objetivo do modelo otimizante; 

e) Resultado do modelo otimizante gerado pelo What`s Best 8.0® 

 

 

8.1.1 Detalhe do lote 7 proveniente dos EUA 

 

 Carga transportada: 48.928                          

 Modal Marítimo: 26.615                          

 Modal Aéreo: 22.314                          

 Custo total da função objetivo (otimizante): USD 42.006,74

 Custo total da função objetivo (heurística): USD 45.822,12

 Variação US$: USD 3.815,37

 Variação %: 9,083%

 Resumo 

 

Tabela 28. Tabela resumo dos resultados 
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Figura 33: Gráfico comparativo entre a capacidade disponível e a carga utilizada 

 

 
Modal

Carga 
Heurística

FO 
Heurística

Carga 
Otimizante

FO 
Otimizante

A1 1.250 3.056 1.250 3.056

A11 0 0 6.000 8.260

A13 16 22 16 22

A20 21.048 28.647 13.199 18.052

A9 0 0 0 0

M36 0 0 0 0

M43 0 0 0 0

M50 14.143 7.186 14.163 5.988

M22 42 59 42 59

M57 12.430 6.852 14.259 6.570

Total alocada 48.928 45.822 48.928 42.007  

Tabela 29. Tabela comparativa entre a carga e a função objetivo da heurística versus a carga e 

a função objetivo do modelo otimizante 

 

 MODEL INFORMATION:

   CLASSIFICATION DATA            Current   Capacity Limits

   --------------------------------------------------------

   Numerics                          7841

   Variables                         5645

   Adjustables                       1110             32000

   Constraints                       1157             16000

   Integers/Binaries                  0/370            3200

   Nonlinears                           0              3200

   Coefficients                     12352

   Minimum coefficient value:        8.7671232876712e-006  on Dados!L371

   Minimum coefficient in formula:   Dados!K371

   Maximum coefficient value:        22500  on <RHS>

   Maximum coefficient in formula:   Dados!L22

 MODEL TYPE:             Mixed Integer / Linear

 SOLUTION STATUS:        GLOBALLY OPTIMAL

 OBJECTIVE VALUE:        42006.741830363

 DIRECTION:              Minimize

 SOLVER TYPE:            Branch-and-Bound

 TRIES:                  35257  

Figura 34: Resultado modelo otimizante. What`s Best 8.0®. 
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8.1.2 Detalhe do lote 21 proveniente da Europa 

 

 Carga transportada: 30.275                             

 Modal Marítimo: 22.680                             

 Modal Aéreo: 7.595                               

 Custo total da função objetivo (otimizante): USD 15.466,96

 Custo total da função objetivo (heurística): USD 16.043,00

 Variação US$: USD 576,04

 Variação %: 3,724%

 Resumo 

 

Tabela 30. Tabela resumo dos resultados 
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Figura 35: Gráfico comparativo entre a capacidade disponível e a carga utilizada 

 

Modal
Carga 

Heurística
FO 

Heurística
Carga 

Otimizante
FO 

Otimizante
A1 0 0 0 0

A3 75 108 75 108

A5 0 0 0 0

A7 0 0 0 0

A9 7.521 10.308 6.966 9.552

M1 1.467 420 1.586 552

M36 4.100 991 4.224 1.018

M50 1.875 478 1.875 478

M43 1.250 311 1.250 311

M29 13.989 3.428 14.300 3.448

Total alocada 30.275 16.043 30.275 15.467  

Tabela 31. Tabela comparativa entre a carga e a função objetivo da heurística versus a carga e 

a função objetivo do modelo otimizante 
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 MODEL INFORMATION:

   CLASSIFICATION DATA            Current   Capacity Limits

   --------------------------------------------------------

   Numerics                          8175

   Variables                         6101

   Adjustables                       1200             32000

   Constraints                       1250             16000

   Integers/Binaries                  0/400            3200

   Nonlinears                           0              3200

   Coefficients                     13351

   Minimum coefficient value:        0.0013720547945205  on Dados!L141

   Minimum coefficient in formula:   Dados!K141

   Maximum coefficient value:        22500  on <RHS>

   Maximum coefficient in formula:   Dados!O22

 MODEL TYPE:             Mixed Integer / Linear

 SOLUTION STATUS:        GLOBALLY OPTIMAL

 OBJECTIVE VALUE:        15466.956226667

 DIRECTION:              Minimize

 SOLVER TYPE:            Branch-and-Bound

 TRIES:                  1237115  

Figura 36: Resultado modelo otimizante. What`s Best 8.0®. 

 

8.1.3 Detalhe do lote 32 proveniente da Europa 

 

 Carga transportada: 139.104                           

 Modal Marítimo: 70.762                             

 Modal Aéreo: 68.342                             

 Custo total da função objetivo (otimizante): USD 110.810,63

 Custo total da função objetivo (heurística): USD 111.556,17

 Variação US$: USD 745,54

 Variação %: 0,673%

 Resumo 

 

Tabela 32. Tabela resumo dos resultados 
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Figura 37: Gráfico comparativo entre a capacidade disponível e a carga utilizada 
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Modal
Carga 

Heurística
FO 

Heurística
Carga 

Otimizante
FO 

Otimizante
A1 0 0 1.786 2.448

A3 2.362 3.242 6.590 9.037

A5 21.342 29.247 17.489 23.966

A7 22.208 30.449 20.159 27.661

A9 22.430 30.843 21.733 29.896

M1 14.277 3.574 14.271 3.450

M8 13.829 3.368 14.297 3.471

M15 14.276 3.475 14.251 3.480

M22 14.083 3.464 14.292 3.506

M29 14.298 3.895 14.237 3.895

Total alocada 139.104 111.556 139.104 110.811  

Tabela 33. Tabela comparativa entre a carga e a função objetivo da heurística versus a carga e 

a função objetivo do modelo otimizante 

 *******************

 *   INTERRUPTED   *

 *******************

 MODEL INFORMATION:

   CLASSIFICATION DATA            Current   Capacity Limits

   --------------------------------------------------------

   Numerics                         25135

   Variables                        30441

   Adjustables                       6000             32000

   Constraints                       6210             16000

   Integers/Binaries                  0/2000           3200

   Nonlinears                           0              3200

   Coefficients                     66671

   Minimum coefficient value:        2.1917808219178e-005  on Dados!L711

   Minimum coefficient in formula:   Dados!K711

   Maximum coefficient value:        22500  on <RHS>

   Maximum coefficient in formula:   Dados!C22

 MODEL TYPE:             Mixed Integer / Linear

 SOLUTION STATUS:        FEASIBLE

 OBJECTIVE VALUE:        110810.62929165

 DIRECTION:              Minimize

 SOLVER TYPE:            Branch-and-Bound

 TRIES:                  179310  

Figura 38: Resultado modelo otimizante. What`s Best 8.0®. 

 

8.1.4 Detalhe do lote 37 proveniente da EUA 

 

 Carga transportada: 164.836                           

 Modal Marítimo: 71.256                             

 Modal Aéreo: 93.581                             

 Custo total da função objetivo (otimizante): USD 241.034,27

 Custo total da função objetivo (heurística): USD 242.452,74

 Variação US$: USD 1.418,47

 Variação %: 0,588%

 Resumo 

 

Tabela 34. Tabela resumo dos resultados 
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Figura 39: Gráfico comparativo entre a capacidade disponível e a carga utilizada 

 

Modal
Carga 

Heurística
FO 

Heurística
Carga 

Otimizante
FO 

Otimizante
A1 6.898 77.745 14.895 88.650

A3 19.717 26.656 12.348 16.717

A5 22.015 29.751 21.448 28.984

A7 22.463 30.421 22.035 29.774

A9 22.487 31.797 22.613 32.330

M1 14.217 7.056 14.276 5.713

M8 14.253 6.027 14.431 5.805

M15 14.271 6.144 14.267 6.143

M22 14.227 7.863 14.274 7.941

M29 14.288 18.992 14.250 18.977

Total alocada 164.836 242.453 164.836 241.034  

Tabela 35. Tabela comparativa entre a carga e a função objetivo da heurística versus a carga e 

a função objetivo do modelo otimizante 

 *******************

 *   INTERRUPTED   *

 *******************

 MODEL INFORMATION:

   CLASSIFICATION DATA            Current   Capacity Limits

   --------------------------------------------------------

   Numerics                         25135

   Variables                        30441

   Adjustables                       6000             32000

   Constraints                       6210             16000

   Integers/Binaries                  0/2000           3200

   Nonlinears                           0              3200

   Coefficients                     66671

   Minimum coefficient value:        3.9452054794521e-005  on Dados!L41

   Minimum coefficient in formula:   Dados!K41

   Maximum coefficient value:        76796.763  on Dados!P371

   Maximum coefficient in formula:   Dados!O371

 MODEL TYPE:             Mixed Integer / Linear

 SOLUTION STATUS:        FEASIBLE

 OBJECTIVE VALUE:        241034.26764201

 DIRECTION:              Minimize

 SOLVER TYPE:            Branch-and-Bound

 TRIES:                  180508  

Figura 40: Resultado modelo otimizante. What`s Best 8.0®. 
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9 ANEXOS 

9.1 ANEXO A – Código da heurística em VBA® 

Sub Limpeza() 
Application.ScreenUpdating = False 
    Inicio = Now 
    Sheets("Carga Capac").Select 
    i = 2 
    Cells(i, 9) = Inicio 
    ' desabilitar cálculo automático 
    With Application 
        .Calculation = xlManual 
        .MaxChange = 0.001 
    End With 
    ActiveWorkbook.PrecisionAsDisplayed = False 
    Sheets("Ajuste").Select 
    Range("A1").Select 
    Selection.End(xlDown).Select 
    vlinhaf = ActiveCell.Row 'última linha da planilha 
    Vrange = "A2:AK" & vlinhaf 
    Range(Vrange).Select 
    Selection.ClearContents 
    Sheets("Carga Capac").Select 
    Range("B2:B11").Select 
    Selection.ClearContents 
    Sheets("Carga Capac").Select 
    Range("D2:D11").Select 
    Selection.ClearContents 
    Sheets("Ajuste").Select 
    Range("AF2").Select 
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select 
    Selection.ClearContents 
    'Limpeza da planilha alocação 
    Sheets("Alocação").Select 
    Range("A2:AP2").Select 
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select 
    Selection.ClearContents 
    'Limpeza da planilha Carga capacidade 
    Sheets("Carga Capac").Select 
    Range("B2:B11").Select 
    Selection.ClearContents 
    Range("D2:D11").Select 
    Selection.ClearContents 
    Range("E2:E11").Select 
    Selection.ClearContents 
    'Limpeza da planilha alocação2 
    Sheets("Alocação2").Select 
    Range("A2:AT2").Select 
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select 
    Selection.ClearContents 
    'Limpeza da planilha Carga capacidade (falta alocar) 
    Sheets("Carga Capac").Select 
    Range("E2:E11").Select 
    Selection.ClearContents 
    'Limpeza da planilha alocação3 
    Sheets("Alocação3").Select 
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    Range("A2:AW2").Select 
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select 
    Selection.ClearContents 
  
    'Limpeza da planilha alocação4 
    Sheets("Alocação4").Select 
    Range("A2:AZ2").Select 
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select 
    Selection.ClearContents 
    'Limpeza da planilha alocação5 
    Sheets("Alocação5").Select 
    Range("A2:AZ2").Select 
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select 
    Selection.ClearContents 
    'Limpeza da planilha alocação6 
    Sheets("Alocação6").Select 
    Range("A2:BC2").Select 
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select 
    Selection.ClearContents 
    'Limpeza da planilha alocação7 
    Sheets("Alocação7").Select 
    Range("A2:BF2").Select 
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select 
    Selection.ClearContents 
    'Limpeza da planilha alocação8 
    Sheets("Alocação8").Select 
    Range("A2:BI2").Select 
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select 
    Selection.ClearContents 
    'Limpeza da planilha alocação9 
    Sheets("Alocação9").Select 
    Range("A2:BM2").Select 
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select 
    Selection.ClearContents 
    'Limpeza da planilha alocação10 
    Sheets("Alocação10").Select 
    Range("A2:BM2").Select 
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select 
    Selection.ClearContents 
    'Limpeza da planilha alocação11 
    Sheets("Alocação11").Select 
    Range("A2:BM2").Select 
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select 
    Selection.ClearContents 
    ' avaliar se a capacidade total é maior que a carga necessária 
    Sheets("Dados Entrada").Select 
    Vitem = " " 
    carga = 0 
    Range("A2").Select 
    Selection.End(xlDown).Select 
    vlinhaf = ActiveCell.Row 'última linha da planilha 
    For i = 2 To vlinhaf 
    If Cells(i, 11) <> Vitem Then 
        Vitem = Cells(i, 11) 
        carga = carga + Cells(i, 11) 
    End If 
    Next i 
    Sheets("Carga Capac").Select 
    VCapc = " " 
    Capacidadde = 0 
    Range("A2").Select 
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    Selection.End(xlDown).Select 
    vlinhaf = ActiveCell.Row - 1 'última linha da planilha 
    For i = 2 To vlinhaf 
    If Cells(i, 3) <> " " Then 
        VCapac = Cells(i, 3) 
        Capacidade = Capacidade + Cells(i, 3) 
    End If 
    Next i 
    If carga > Capacidade Then 
        MsgBox ("ATENÇÃO: Capacidade total disponível insuficiente!!! Incluir Mais modais.") 
        Exit Sub 
    End If 
        CalculoDados 
End Sub 
 
Sub CalculoDados() 
Application.ScreenUpdating = False 
    Sheets("Dados entrada").Select 
    Columns("A:N").Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("Ajuste").Select 
    Columns("A:A").Select 
    ActiveSheet.Paste 
    Range("O2").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-12]+RC[-8]" 
    Range("P2").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[-11]>RC[-1],RC[-11]-RC[-1],0)" 
    Range("Q2").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=IF(RC[-2]>RC[-11],RC[-2]-RC[-11],0)" 
    Range("R2").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-10]/RC[-7]" 
    Range("S2").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=(RC[-9]*RC[-7])/RC[-8]" 
    Range("T2").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-12]/RC[-15]" 
    Range("U2").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-11]*RC[-9]*RC[-5]" 
    Range("V2").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-14]*RC[-5]" 
    Range("W2").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-12]*RC[-9]" 
    Range("X2").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-14]*RC[-12]*RC[-17]" 
    Range("Y2").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-4]+RC[-3]+RC[-2]+RC[-1]" 
    Range("Z2").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-11]-RC[-21]" 
    Range("o2").Select 
    ActiveWindow.SmallScroll ToRight:=-1 
    Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select 
    Selection.Copy 
    Range("n2").Select 
    Selection.End(xlDown).Select 
    vlinhaf = ActiveCell.Row 'última linha da planilha 
    Vrange = "O2:O" & vlinhaf 
    Range(Vrange).Select 
    ActiveSheet.Paste 
    Range("B3").Select 
    Selection.End(xlUp).Select 
    Range("A1").Select 
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    Sheets("Ajuste").Select 
    Range("AE2").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-29]&RC[-28]" 
    Range("AI2").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-34]&RC[3]" 
    Range("AJ2").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-25]" 
    Range("AK2").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-12]" 
    Range("AE2:AK2").Select 
    Selection.Copy 
    Range("n2").Select 
    Selection.End(xlDown).Select 
    vlinhaf = ActiveCell.Row 'última linha da planilha 
    Vrange = "AE2:AE" & vlinhaf 
    Range(Vrange).Select 
    ActiveSheet.Paste 
    Range("B3").Select 
    Selection.End(xlUp).Select 
    Range("A1").Select 
    ' habilitar cálculo automático 
    With Application 
        .Calculation = xlAutomatic 
        .MaxChange = 0.001 
    End With 
    ActiveWorkbook.PrecisionAsDisplayed = False 
    teste 
End Sub 
 
Sub teste() 
Application.ScreenUpdating = False 
' desabilitar cálculo automático 
    With Application 
        .Calculation = xlManual 
        .MaxChange = 0.001 
    End With 
    ActiveWorkbook.PrecisionAsDisplayed = False 
    Sheets("Ajuste").Select 
    Range("A1").Select 
    Selection.End(xlDown).Select 
    vlinhaf = ActiveCell.Row 'última linha da planilha 
    Columns("A:A").Select 
    Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select 
    Columns("A:AE").Select 
    Selection.Sort Key1:=Range("A2"), Order1:=xlAscending, Key2:=Range("AA2") _ 
        , Order2:=xlAscending, Key3:=Range("y2"), Order3:=xlAscending, Header:=xlGuess, OrderCustom:=1, 
MatchCase:= _ 
        False, Orientation:=xlTopToBottom, DataOption1:=xlSortNormal, DataOption2 _ 
        :=xlSortNormal, DataOption3:=xlSortNormal 
    i = 2 'primeira linha ativa da planilha (descontei o cabeçalho) 
    j = 1 ' primeira coluna 
    Do While True 
     If Cells(i, j) = "" Then 
        Exit Do ' é final do arquivo 
       Else 
        Vitem = Cells(i, j) 
        vprimeiro = 0 'flag que indica se é o primeiro modal do cemb 
      End If 
      Do While Cells(i, j) = Vitem 
        If vprimeiro = 0 Then 'verifica se é o primeiro modal do cemb 
         Cells(i, 30) = -88888 
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         vprimeiro = 1 
        Else 
         vprimeiro = 1 
         Cells(i, 30) = 0 
        End If 
       'End If 
       i = i + 1 
      Loop 
    Loop 
    teste2 
End Sub 
 
Sub teste2() 
Application.ScreenUpdating = False 
   'Copiar da planilha ajuste para planilha alocação os itens com prioridade diferente de zero 
    Sheets("Ajuste").Select 
    Columns("A:AD").Select 
    Selection.Sort Key1:=Range("AD2"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _ 
        OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _ 
        DataOption1:=xlSortNormal 
    ActiveWindow.LargeScroll ToRight:=1 
    Sheets("Ajuste").Select 
    Columns("AD:AD").Select 
    Selection.Find(What:="0", After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, LookAt _ 
        :=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:= _ 
        False, SearchFormat:=False).Activate 
    vfim = ActiveCell.Row - 1 
    Sheets("Ajuste").Select 
    Vrange = "A2:AD" & vfim 
    Range(Vrange).Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("Alocação").Select 
    Range("A2").Select 
    ActiveSheet.Paste 
    i = 2 
    'ordenar planilha ajuste por item e FO ascendente 
    Sheets("Ajuste").Select 
    Range("A1").Select 
    Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select 
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select 
    Selection.Sort Key1:=Range("A2"), Order1:=xlAscending, Key2:=Range("Y2") _ 
        , Order2:=xlAscending, Header:=xlGuess, OrderCustom:=1, MatchCase:= _ 
        False, Orientation:=xlTopToBottom, DataOption1:=xlSortNormal, DataOption2 _ 
        :=xlSortNormal 
    ' cálculos da planilha alocação 
    Sheets("Alocação").Select 
    Range("AM2").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(RC[-38]&2,Ajuste!C[-4]:C[-2],3,0)" 
    Range("AO2").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(RC[-40]&3,Ajuste!C[-6]:C[-4],3,0)" 
    Range("AE2").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-29]&RC[-28]" 
    Range("AK2").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-26]" 
    Range("AL2").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-13]" 
    Range("AN2").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-1]-RC[-2]" 
    Range("AP2").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-1]-RC[-3]" 
    Range("AE2:AP2").Select 
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    Selection.Copy 
    Range("A2").Select 
    Selection.End(xlDown).Select 
     
    If ActiveCell.Row = 65536 Then 
        linhaf = 2 
        Vrange = "AE2:AE" & vlinhaf 
        Range(Vrange).Select 
        ActiveSheet.Paste 
        Else 
        vlinhaf = ActiveCell.Row 'última linha da planilha 
        Vrange = "AE2:AE" & vlinhaf 
        Range(Vrange).Select 
        ActiveSheet.Paste 
    End If 
    ' Habilitar cálculo automático 
    With Application 
        .Calculation = xlAutomatic 
        .MaxChange = 0.001 
    End With 
    ActiveWorkbook.PrecisionAsDisplayed = False 
    ' desabilitar cálculo automático 
    With Application 
        .Calculation = xlManual 
        .MaxChange = 0.001 
    End With 
    ActiveWorkbook.PrecisionAsDisplayed = False 
    'copiar ordem 
    Sheets("Ajuste").Select 
    Columns("AL:AL").Select 
    Selection.Copy 
    Columns("AF:AF").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    ' copiar diferença entre 1ºs e 2ºs modais 
    Sheets("Alocação").Select 
    Columns("AN:AN").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.Copy 
    Columns("AF:AF").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    ' copiar diferença entre 2ºs e 3ºs modais 
    Sheets("Alocação").Select 
    Columns("AP:AP").Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.Copy 
    Columns("AG:AG").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    ' classificar por modal e diferença entre 1ºs e 2ºs modais 
    Sheets("Alocação").Select 
    Range("A1:Ag2").Select 
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select 
    Selection.Sort Key1:=Range("AE2"), Order1:=xlAscending, Key2:=Range("AF2" _ 
        ), Order2:=xlDescending, Header:=xlGuess, OrderCustom:=1, MatchCase:= _ 
        False, Orientation:=xlTopToBottom, DataOption1:=xlSortNormal, DataOption2 _ 
        :=xlSortNormal 
    ActiveWindow.SmallScroll ToRight:=22 
    ' Habilitar cálculo automático 
    With Application 
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        .Calculation = xlAutomatic 
        .MaxChange = 0.001 
    End With 
    ActiveWorkbook.PrecisionAsDisplayed = False 
    ' desabilitar cálculo automático 
    With Application 
        .Calculation = xlManual 
        .MaxChange = 0.001 
    End With 
    ActiveWorkbook.PrecisionAsDisplayed = False 
    ' alocar 
     Do While True 
     If Cells(i, 1) = "" Then 
      Exit Do 
     End If 
     Worksheets("Alocação").Select 
     modal = Cells(i, 31) 
     Peso = Cells(i, 11) 
     FO = Cells(i, 25) 
     Worksheets("Carga Capac").Select 
     For ii = 2 To 11 
      If Cells(ii, 1) = modal Then 
        If Cells(ii, 2) + Peso <= Cells(ii, 3) Then 
           Cells(ii, 2) = Cells(ii, 2) + Peso 
           Cells(ii, 4) = Cells(ii, 4) + FO 
           Sheets("Alocação").Select 
           Cells(i, 29) = 1 
           ii = 11 
          Else 
           'nao cabe mais 
           Cells(ii, 5) = Cells(ii, 5) + Peso 
           Worksheets("Alocação").Select 
           Cells(i, 29) = 0 
           Worksheets("Carga Capac").Select 
        End If 
      End If 
     Next 
     Worksheets("Alocação").Select 
     i = i + 1 
    Loop 
    teste3 
End Sub 
 
Sub teste3() 
Application.ScreenUpdating = False 
    Sheets("Alocação").Select 
    Range("A1").Select 
    Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select 
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select 
    Selection.Sort Key1:=Range("AE2"), Order1:=xlAscending, Key2:=Range("AC2" _ 
        ), Order2:=xlDescending, Key3:=Range("af2"), Order3:=xlDescending, Header _ 
        :=xlGuess, OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom _ 
        , DataOption1:=xlSortNormal, DataOption2:=xlSortNormal, DataOption3:= _ 
        xlSortNormal 
    'Limpeza da planilha alocação2 
    Sheets("Alocação2").Select 
    Range("A2:AI2").Select 
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select 
    Selection.ClearContents 
    'Limpeza da planilha Carga capacidade (falta alocar) 
    Sheets("Carga Capac").Select 
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    Range("E2:E11").Select 
    Selection.ClearContents 
    'Copiar da planilha alocação para planilha alocação2 os itens com aloca = ZERO 
    Sheets("Alocação").Select 
    Range("A1:AG1").Select 
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select 
    Selection.Sort Key1:=Range("AC2"), Order1:=xlAscending, Key2:=Range("AE2" _ 
        ), Order2:=xlAscending, Key3:=Range("AG2"), Order3:=xlDescending, Header _ 
        :=xlGuess, OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom _ 
        , DataOption1:=xlSortNormal, DataOption2:=xlSortNormal, DataOption3:= _ 
        xlSortNormal 
i = 2 
j = 29 
If Cells(i, j) = 1 Then 
' habilitar cálculo automático 
    With Application 
        .Calculation = xlAutomatic 
        .MaxChange = 0.001 
    End With 
    ActiveWorkbook.PrecisionAsDisplayed = False 
Fim = Now 
Sheets("Carga Capac").Select 
i = 2 
Cells(i, 10) = Fim 
teste13 
Else 
Sheets("Alocação").Select 
Range("AC2").Select 
Selection.End(xlDown).Select 
 If ActiveCell.Value = 0 Then 
 vfim = ActiveCell.Row 
    Else 
    For i = 2 To 66000 
     If Cells(i, 29) = 1 Then 
      vfim = i - 1 
      If vfim = 1 Then vfim = 2 
      Exit For 
     End If 
    Next i 
 End If 
    Sheets("Alocação").Select 
    Vrange = "A2:AG" & vfim 
    Range(Vrange).Select 
    Selection.Copy 
    Sheets("Alocação2").Select 
    Range("A2").Select 
    ActiveSheet.Paste 
    i = 2 
    Do While True 
     If Cells(i, 1) = "" Then 
      Exit Do 
     End If 
    ' cálculos da planilha alocação2 
    Sheets("Alocação2").Select 
    Range("AM2").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(RC[-38]&2,Ajuste!C[-4]:C[-2],3,0)" 
    Range("AO2").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(RC[-40]&3,Ajuste!C[-6]:C[-4],3,0)" 
    Range("AK2").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-26]" 
    Range("AL2").Select 
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    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-13]" 
    Range("AN2").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-1]-RC[-2]" 
    Range("AP2").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-1]-RC[-3]" 
    Range("AQ2").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(RC[-42]&2,Ajuste!C[-8]:C[-4],5,0)" 
    Range("AR2").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(RC[-43]&4,Ajuste!C[-9]:C[-7],3,0)" 
    Range("AS2").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-1]-RC[-4]" 
    Range("AT2").Select 
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(RC[-45]&3,Ajuste!C[-11]:C[-7],5,0)" 
    Range("AK2:AT2").Select 
    Selection.Copy 
    Range("A2").Select 
    Selection.End(xlDown).Select 
    If ActiveCell.Row = 65536 Then 
        vlinhaf = 2 
        Vrange = "AK2:AK" & vlinhaf 
        Range(Vrange).Select 
        ActiveSheet.Paste 
        Else 
        vlinhaf = ActiveCell.Row 'última linha da planilha 
        Vrange = "AK2:AK" & vlinhaf 
        Range(Vrange).Select 
        ActiveSheet.Paste 
    End If 
    ' Habilitar cálculo automático 
    With Application 
        .Calculation = xlAutomatic 
        .MaxChange = 0.001 
    End With 
    ActiveWorkbook.PrecisionAsDisplayed = False 
    ' desabilitar cálculo automático 
    With Application 
        .Calculation = xlManual 
        .MaxChange = 0.001 
    End With 
    ActiveWorkbook.PrecisionAsDisplayed = False 
    ' alocar 
     Worksheets("Alocação2").Select 
     Vmodal = Cells(i, 43) 
     Peso = Cells(i, 11) 
     FO = Cells(i, 39) 
     Worksheets("Carga Capac").Select 
     For ii = 2 To 11 
      If Cells(ii, 1) = Vmodal Then 
        If Cells(ii, 2) + Peso <= Cells(ii, 3) Then 
           Cells(ii, 2) = Cells(ii, 2) + Peso 
           Cells(ii, 4) = Cells(ii, 4) + FO 
           Sheets("Alocação2").Select 
           Cells(i, 29) = 1 
           ii = 11 
          Else 
           'nao cabe mais 
           Cells(ii, 5) = Cells(ii, 5) + Peso 
           Worksheets("Alocação2").Select 
           Cells(i, 29) = 0 
           Worksheets("Carga Capac").Select 
        End If 
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      End If 
     Next 
     Worksheets("Alocação2").Select 
     i = i + 1 
    Loop 
End If 
End Sub 
 
‘executar as rotinas anteriores até que todos os itens estejam alocados  
 
' Habilitar cálculo automático 
    With Application 
        .Calculation = xlAutomatic 
        .MaxChange = 0.001 
    End With 
    ActiveWorkbook.PrecisionAsDisplayed = False 
 
Fim = Now 
    Sheets("Carga Capac").Select 
    i = 2 
    Cells(i, 10) = Fim 
teste13 
End Sub 
 
Sub teste13() 
' Desabilitar cálculo automático 
    With Application 
        .Calculation = xlManual 
        .MaxChange = 0.001 
    End With 
    ActiveWorkbook.PrecisionAsDisplayed = False 
    Sheets("Carga Capac").Select 
    Range("A32:d42").Select 
    Selection.Copy 
    Range("H32:k42").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Range("A45").Select 
    Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select 
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select 
    Application.CutCopyMode = False 
    Selection.Copy 
    Range("H45").Select 
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ 
        :=False, Transpose:=False 
    Range("H32:k42").Select 
    Selection.Sort Key1:=Range("K33"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _ 
        OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _ 
        DataOption1:=xlSortTextAsNumbers 
       ' Habilitar cálculo automático 
    With Application 
        .Calculation = xlAutomatic 
        .MaxChange = 0.001 
    End With 
    ActiveWorkbook.PrecisionAsDisplayed = False 
         
End Sub 
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9.2 ANEXO B – Sites de referência 

 

o http://citeseer.ist.psu.edu/cs 

 

o http://web.mit.edu/15.053/www/ 

 

o www.aviacaobrasil.com.br 

 

o www.aduaneiras.com.br 

 

o www.boeing.com 

 

o www.copernic.com 

 

o www.imam.com.br 

 

o www.intranews.com.br 

 

o www.proquest.com 

 

o www.transportes.gov.br 

 

 

 


