
 

 

 

Análise de viabilidade da criação de um centro de 

distribuição: O caso “Serlima” 

 

 

João Umbelino Sabino de Jesus 

 

 

Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em 

Engenharia e Gestão Industrial 

 

Orientador: Prof. Amílcar José Martins Arantes 

 

 

Júri 

Presidente: Prof. José Rui De Matos Figueira 

Orientador: Prof. Amílcar José Martins Arantes 

Arguente: Profª. Ana Isabel Cerqueira de Sousa Gouveia Carvalho 

 

 

Novembro 2017 



ii 

 

Agradecimentos 

Em primeiro lugar, agradeço ao professor Amílcar Arantes pela confiança em mim depositada ao me 

proporcionar este desafio, pelos conhecimentos transmitidos, pela disponibilidade, apoio, liberdade de 

escolhas e orientação ao longo deste trabalho. Agradeço também a todos os professores do instituto 

superior técnico que contribuíram para a minha formação. 

Agradeço ao Eng. João Umbelino pela oportunidade que me proporcionou ao puder realizar a 

dissertação num contexto empresarial e pela sua ajuda na perceção da visão da empresa sobre o 

problema em estudo. Agradeço também ao diretor da unidade industrial da SerlimaWash, Cláudio Leal 

e ao coordenador de logística, Bruno Nogueira pela sua paciência e disponibilidade. 

Agradeço à minha família, em especial aos meus pais e irmão, por todo o apoio que sempre me deram 

durante este percurso académico.  

Por ultimo, mas não menos importante, quero agradecer a todos os meus amigos e colegas de curso 

que me acompanharam e ajudaram ao longo destes anos. 

  



iii 

 

Resumo 

A configuração de uma cadeia de abastecimento influencia de forma decisiva a capacidade de uma 

empresa competir no mercado em que se insere, seja ele global ou apenas regional.  

Neste caso de estudo é abordada a empresa SerlimaWash, inserida na industria das lavandarias 

industriais, que pretende restruturar a sua cadeia de abastecimento. A empresa pondera assim a 

criação de um centro de distribuição e necessita de um modelo de apoio à decisão sobre qual a 

localização que minimiza os custos de transporte ao longo da sua cadeia de abastecimento.  

No presente trabalho é estudado o problema identificado, sendo realizada a caracterização e descrição 

da rede logística atual da SerlimaWash. Para a resolução do problema é proposta a utilização do 

modelo do centro de gravidade. Após a formulação do modelo, são criados e analisados diversos 

cenários para a restruturação da cadeia de abastecimento da empresa. Por forma a completar o 

trabalho realizado, mais precisamente o cálculo dos custos de transporte, foram utilizados modelos de 

criação de rotas de distribuição, nomeadamente o Sweep Algorithm e o Nearest Neighbor. 

A análise final permite concluir que a viabilidade da criação de um centro de distribuição para a empresa 

está fortemente dependente das rotas de distribuição criadas, sendo que se aconselha um estudo mais 

aprofundado nesta área. 

 

 

Palavras-chave: reconfiguração de cadeias de abastecimento, localização de instalações, rede 

logística, lavandarias industriais, otimização. 
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Abstract 

The supply chain configuration has a strong influence on a company’s competitive capacity in the market 

in which it operates. 

In this case study is approached the company SerlimaWash, integrated in the industrial laundries 

industry, which intends to redesign its supply chain. Therefore, the company considers the creation of a 

distribution centre and needs a decision support model to know which location minimizes the transport 

costs along the supply chain. 

This problem is analysed in this paper, starting by a characterization and description of the company 

current logistics network. The centre of gravity model is proposed to solve the problem. After the model 

formulation, several supply chain redesign scenarios are created and analysed. In order to complete the 

work carried out, more precisely the transport costs calculation, the Sweep Algorithm and the Nearest 

Neighbor models were used to create distribution routes. 

The final analysis allows to conclude that the viability to create a distribution centre for the company is 

highly dependent on the distribution routes created, and more detailed study in this area is advised. 

 

 

Key words: supply chain redesign, facility location, logistics network, industrial laundry, optimization. 
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1. Introdução 

1.1. Contextualização do problema  

A eficiência de uma cadeia de abastecimento está diretamente relacionada com o seu planeamento. 

Esta eficiência, que está ligada com os objetivos e prioridades da empresa, depende das decisões a 

nível de gestão de investimentos estratégicos da corporação, que permitem fazer um uso eficiente dos 

recursos disponíveis (Melnyk, Narasimhan, e DeCampos, 2014). 

As operações de transporte realizadas por uma empresa determinam a eficiência com que a empresa 

consegue mover os seus produtos. Com os grandes avanços, presenciados nos últimos cinquenta 

anos, sobre técnicas e práticas de gestão, foi possível reduzir os tempos de entrega, os custos 

operacionais, o consumo de energia e principalmente a pegada ecológica. Foi também possível 

aumentar consideravelmente o nível de serviço para os clientes que, hoje em dia, é um fator 

diferenciador de grande peso. O transporte, torna-se assim, um fator importante quando se fala em 

logística. Pode afirmar-se que um sistema considerado robusto necessita de uma rede logística bem 

definida e, como tal, de uma rede de transportes funcional, rápida e com o menor custo possível. 

(Tseng, Yue, e Taylor, 2005) 

A empresa SerlimaWash tem como missão alcançar a excelência no serviço prestado aos seu clientes 

assumindo como pilares centrais da sua missão o valor humano, a rentabilidade, o compromisso, a 

alegria e a qualidade (Serlima, 2016). 

Desta forma a empresa sobre a qual recai o estudo em questão, pretende restruturar a sua rede de 

transportes, torando-a mais eficiente tanto a nível de custos como a nível de tempo de serviço. Desta 

forma a empresa espera poder proporcionar um melhor nível de serviço aos seus clientes. 

A empresa, SerlimaWash, tem como principal serviço prestado, a lavagem de roupas, turcos, lençóis, 

fronhas, etc. a toda a industria hoteleira, desde pequenas instalações até aos grandes grupos hoteleiros 

presentes em Portugal. Sendo por isto, fortemente influenciada pelo setor do turismo mundial e 

principalmente pelo setor do turismo em Portugal. 

Com o forte crescimento do turismo a nível mundial surge uma grande competição entre destinos 

turísticos muito distintos e prevê-se que esta competição se acentue cada vez mais. A grande maioria 

dos países da OCDE (Organização para cooperação e Desenvolvimento Economico ) elege o turismo 

como a atividade estratégica para o seu desenvolvimento (Ministério da Economia, 2015). Para criar 

um fator diferenciador dos seus concorrentes diretos, os grupos hoteleiros necessitem de recursos e 

colaboradores de excelência para competir ao mais alto nível com todos os restantes destinos 

turísticos. O outsourcing de alguns serviços permite aos grupos hoteleiros uma redução de custos e a 

possibilidade de se focarem no seu Core-Business, garantindo que estes serviços são realizados por 

uma empresa especializada. É com este sentido que a empresa SerlimaWash aparece no mercado, 

proporcionar aos seus clientes um serviço de excelência permitindo que estes se foquem no seu Core-
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Business e eliminar a necessidade de dispor de instalações adicionais capazes de suportar a lavagem 

de roupas de um Hotel por inteiro.  

Com a ambição de ser líder do mercado nacional, a empresa SerlimaWash, pretende assim estudar a 

possibilidade sugerida neste caso de estudo, na qual se espera a redução de custos e melhoramento 

na eficiência dos transportes 

1.2. Objetivos da dissertação 

O objetivo deste estudo é analisar a viabilidade da criação de um centro de distribuição que permita à 

empresa melhorar as operações e o nível de serviço prestado aos seus clientes, por forma a tornar a 

empresa mais competitiva no mercado. 

Para atingir o objetivo, foram definidos os seguintes objetivos intermédios para a presente dissertação: 

➢ Contextualização do problema em estudo. 

➢ Caracterização da empresa SerlimaWash e do problema em estudo, sendo o foco a cadeia 

logística atual da empresa.  

➢ Revisão da literatura sobre cadeias de abastecimento, problemas de localização de 

instalações, problemas de criação de rotas de distribuição e os principais métodos utilizados 

na resolução de problemas semelhantes ao caso de estudo. 

➢ Recolha de dados e definição de pressupostos que permitam a aplicação do modelo ao caso 

de estudo. 

➢ Desenvolvimento do modelo a ser utilizado no apoio à decisão e sua respetiva validação. 

➢ Aplicação do modelo à situação atual da empresa e comparação com cenários alternativos. 

➢ Análise de resultados e identificação das soluções que melhor se ajustam ao pretendido. 

1.3. Metodologia 

A ordem de trabalhos a ser seguida será a seguinte: 

 

1 - Breve apresentação do grupo Serlima 

2 - Apresentação do caso de estudo

3 - Revisão bibliográfica 

4 - Recolha e tratamento de Dados

5 - Concepção do modelo

6 - Análise e Discução dos resultados
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1 –  Breve apresentação do grupo Serlima 

Descrição do grupo Serlima. Apresentação da empresa sobre a qual vai incidir o caso de estudo e 

respetivo enquadramento no sector em Portugal.  

2 –  Apresentação do caso de estudo 

Descrever a situação atual da empresa SerlimaWash. Pretende-se entender o funcionamento a nível 

logístico desta empresa de modo a esclarecer quais as restrições com que se depara. Esta etapa visa 

também perceber quais as opções que serão estudadas para contornar estas restrições. 

3 – Revisão bibliográfica  

Efetuar a revisão bibliográfica relevante para o caso em estudo identificado anteriormente. O Foco 

desta revisão será o planeamento e modelação de cadeias de abastecimento. 

4 – Recolha e tratamento de dados 

Recolha e tratamento de dados junto da empresa referentes à atividade da mesma. Será também 

necessário obter dados referentes ao mercado em que a empresa se insere para poder realizar uma 

análise o mais completa possível. 

5 – Conceção do modelo 

Nesta fase será desenvolvido um modelo matemático e posteriormente adaptado computacionalmente 

com o objetivo de apoiar a decisão sobre a abertura do centro de distribuição. Nesta fase serão também 

efetuados testes por forma a validar o modelo desenvolvido. 

6 – Análise e discussão de resultados 

Nesta etapa pretende-se analisar e discutir os resultados obtidos na fase anterior. O objetivo será 

identificar quais os melhores cenários e a sua comparação com a situação atual da empresa. 

1.4. Estrutura da dissertação  

Esta dissertação está estruturada da seguinte forma: 

➢ No presente capítulo são apresentados o problema em estudo e o contexto onde este se insere. 

Serve também para descrever a metodologia adotada ao longo da dissertação e apresentar os 

objetivos que se pretende atingir com a elaboração da dissertação. 

➢ No segundo capítulo é apresentado o grupo no qual a empresa em estudo se insere. É neste 

capítulo que é feita a caracterização do problema em estudo, onde será descrita a atividade 

logística da empresa e a identificação dos principais problemas e constrangimentos da mesma. 

➢ No terceiro capítulo é feita a revisão bibliográfica tendo como foco da pesquisa o problema 

identificado no capítulo dois. Esta revisão literária incidirá, portanto, no planeamento, 

modelação e gestão de cadeias de abastecimento, com especial atenção a problemas de 

localização e minimização de custos. 

➢ No quarto capítulo é realizada a apresentação e respetivo tratamento de dados recolhidos por 

forma a facilitar o desenvolvimento do modelo no capítulo seguinte. 
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➢ No quinto capítulo é desenvolvido o modelo matemático e respetiva adaptação computacional. 

É também feita a apresentação e discussão de resultados obtidos através da aplicação do 

modelo a diferentes cenários possíveis. 

➢ No sexto capítulo são introduzidos e implementados modelos de criação de rotas de transporte 

e analisados os resultados dos mesmos 

➢ No sétimo capítulo são apresentadas as principais conclusões da dissertação, bem como 

possíveis sugestões para trabalhos futuros. 

  



5 

 

2. Caso de estudo 

2.1. Introdução 

Neste capítulo é apresentado o caso de estudo, por forma a proporcionar ao leitor uma visão clara e 

abrangente do problema em estudo. Com o objetivo de mostrar a situação atual do principal cliente do 

grupo em que a empresa se insere é apresentado inicialmente o setor do turismo em Portugal. 

Seguidamente é apresentada a empresa, o grupo onde esta se insere e as operações realizadas pela 

mesma. No final deste capítulo são apresentadas as principais limitações da empresa onde é 

evidenciado o problema em estudo. 

2.2. Industria hoteleira em Portugal 

Estando a empresa apenas em atuação em Portugal, vamos apenas aprofundar e rever alguns dados 

sobre o turismo em Portugal. É do conhecimento geral que o turismo será uma das grandes potencias 

económicas em Portugal e como tal o investimento nesta área tem sido bastante considerável. Dados 

retirados de Deloitte (2016) revelam que na década entre 2005 e 2015 foram criados 772 novos 

empreendimentos turísticos, que representam 45 mil novas unidades de alojamento. Entenda-se por 

unidades de alojamento o número de quartos e/ou de apartamentos. 

Com este crescimento Portugal conta com aproximadamente 1800 empreendimentos turísticos o que 

representa aproximadamente 130 mil unidades de alojamento. Pode-se observar pela figura 1 a 

distribuição de empreendimentos turísticos e unidades de alojamento em Portugal. 
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Figura 1 - Distribuição percentual de empreendimentos turísticos e unidades de alojamento em Portugal no ano 
2015 – retirado de (Deloitte, 2016) 

As figuras 2 e 3, publicadas no Jornal de Negócios com dados provenientes do INE (instituto nacional 

de estatística), demonstram a evolução do turismo nos últimos anos. Como se pode observar pela 

figura 2 a ocupação das unidades de alojamento não é constante, podendo observar-se subidas e 

descidas no gráfico. Pode identificar-se neste gráfico o valor de 2015 que é o mais alto dos últimos 

treze anos com 46.1% de ocupação. Já na figura 3 é possível observar a percentagem do PIB português 

que está associada ao turismo. Neste gráfico, contrariamente ao da figura 2, é possível visualizar um 

padrão de crescimento, acentuando assim a importância do turismo para a economia portuguesa e 

revelando-se um bom indicador para a empresa SerlimaWash que depende em grande parte deste 

setor. No subcapítulo seguinte é apresentado mais detalhadamente o grupo e a empresa em estudo, 

onde é mais percetível a atuação neste setor e dependência do mesmo.  
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Figura 2 - Taxa de ocupação das unidades de alojamento em Portugal 2002-2015 – Retirado de (Aguiar, 2016) 

 

Figura 3 - Percentagem do PIB português correspondente ao setor do Turismo – Retirado de (Aguiar, 2016) 
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2.3. SerlimaWash 

Como já foi referido a empresa SerlimaWash está inserida no grupo Serlima, SGPS (Sociedade Gestora 

de Participações Sociais). De modo a mostrar ao leitor a área de atuação do grupo são apresentados 

alguns marcos importantes do grupo. Com a apresentação do grupo espera-se dar ao leitor um 

conhecimento sobre a experiencia do grupo e demonstrar o percurso percorrido pelo mesmo. 

Criado em 1982 na Madeira, o Grupo Serlima foi pioneiro na prestação de serviços de limpeza na 

região. Em 1985 celebra o primeiro grande contrato com a companhia aérea portuguesa TAP. Em 1994, 

é criada a Serlima ambiente. No ano 2000 dá-se o início da expansão para Portugal Continental, 

nomeadamente para as cidades do Porto e de Lisboa, em que são realizadas operações na área da 

limpeza e housekeeping.  Em 2003, dá-se a expansão de negócio em duas novas áreas, a Manutenção 

& Engenharia e as Lavandarias Industriais, tendo sido criada a SerlimaWash. Com a aquisição das 

lavandarias LIP e da SpringClean, a SerlimaWash torna-se líder do mercado em 2006, na área de 

lavandarias industrial e na área de limpeza e housekeeping (Serlima Clean). Em 2008, é criada a mais 

recente área do grupo, surgindo assim a Serlima Target, direcionada para o trabalho temporário. 

Como pode ser observado na figura 4, o grupo Serlima, divide-se atualmente em quatro áreas: limpeza, 

lavandaria Industrial, Ambiente e Trabalho temporário. Destas quatro áreas resultam cinco empresas: 

SERLIMA Clean; SERLIMA Wash; SERLIMA Ambiente; SERLIMA Target; Servilimpe. 

 

 Figura 4 - Estrutura do grupo Serlima.- Retirado de (Serlima, 2016) 

Concluída a apresentação do grupo Serlima, SGPS, segue-se para uma apresentação mais detalhada 

da empresa no qual incide o foco deste estudo. A SerlimaWash está inserida no ramo das lavandarias 

industriais. Este ramo consiste nas lavandarias que executam as lavagens, tratamento e aluguer de 

roupa para hotéis em nome individual e grandes grupos hoteleiros. A SerlimaWash tem neste momento 

duas lavandarias industriais. Uma em Portugal Continental, no Montijo, e outra situada no Funchal, ilha 

da Madeira. O conhecimento adquirido ao longo destes anos, paralelamente a um processo de lavagem 

e serviço eficiente, garante aos seus clientes uma segurança e confiança na tarefa executada. Com 

este serviço, a SerlimaWash permite aos seus clientes focarem-se no seu core-business, deixando a 

cargo da SerlimaWash tudo o que envolve o tratamento de roupas: lençóis, fronhas, turcos, toalhas de 

restaurante, etc. 
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A SerlimaWash detém o certificado de qualidade atribuído pela NP EN ISO 9001:2000 e está neste 

momento todo o grupo Serlima a trabalhar para a obtenção da certificação atribuída pela Green Growth 

2050, que visa o crescimento sustentável para a industria do turismo. 

Por forma a compreender melhor todo o processo realizado pela SerlimaWash, no capítulo seguinte é 

apresentada a cadeia de abastecimento da empresa. 

2.4. Cadeia de abastecimento 

Para obter soluções válidas e o mais próximas possível da realidade, é necessário ter por base uma 

boa caracterização do caso de estudo. Como tal, este capítulo visa caracterizar o mais detalhadamente 

possível as operações da empresa em análise. A caracterização aqui efetuada tem por base 

informações obtidas nas instalações da empresa junto do diretor do grupo Serlima e do diretor da 

SerlimaWash.  

Para melhor entender o caso de estudo é necessário perceber como é realizado todo o processo desde 

a recolha das roupas junto dos clientes até à sua respetiva devolução. Desta forma foi criada a figura 

5 onde é possível observar toda a cadeia de abastecimento da empresa SerlimaWash. As principais 

entidades presentes na cadeia de abastecimento são os clientes, as instalações da SerlimaWash e as 

carrinhas de transporte. O processo pode ser resumidamente descrito por um ciclo com quatro fases: 

(1) recolha e entrega simultânea de roupas junto dos clientes, (2) transporte de roupa dos clientes para 

as instalações da SerlimaWAsh, (3) lavagem de roupa e (4) transporte de roupa das instalações da 

SerlimaWash para os clientes. 

 

Figura 5 - Cadeia de abastecimento da SerlimaWash 

 



10 

 

2.4.1. Instalações SerlimaWash  

As instalações da SerlimaWash estão sediadas no complexo industrial Lagoa da Pedra no Montijo, 

distrito de Setúbal. Têm uma área de aproximadamente 2662 𝑚2 e estão neste momento a ser 

ampliadas para suportar uma maior capacidade de processamento de roupas. As instalações atuais 

dispõem neste momento de: 

• Um túnel de lavagem com capacidade para processar 30 Ton/dia de roupa.  

• Duas extratoras de grande capacidade 

• Duas extratoras de pequena capacidade 

• Quatro calandras 

• Duas máquinas de dobragem de roupa. 

• Linha de triagem de roupa 

As instalações têm capacidade de lavagem de aproximadamente 40 ton/dia e têm a possibilidade de 

funcionar 24h/dia, caso que acontece na época alta (verão, passagem de ano, carnaval e pascoa), em 

que o volume de roupas diário é muito aproximado do limite de processamento das instalações. 

A SerlimaWash conta nestas instalações com 26 operários na zona de processamento de roupas e 

com 9 motoristas alocados às carrinhas distribuição. Contam também com dois assistentes, que estão 

alocados às carrinhas, para os serviços em que é necessário mais do que um operador para carregar 

e descarregar os carros aramados. 

2.4.2. Clientes - Hotéis  

Sendo que a SerlimaWash tem como principal cliente a industria hoteleira é preciso também perceber 

de forma sucinta como funciona a grande maioria desta industria. Temos como dado adquirido que 

sempre que somos clientes de um hotel, ou de qualquer estabelecimento do ramo hoteleiro, teremos à 

nossa disposição roupas de cama, toalhas de banho, toalhas de rosto…etc. Sendo que este tipo de 

estabelecimento tem de ter os quartos sempre preparados para receber os clientes é de esperar que 

tenha roupas suficientes para disponibilizar em todos os quartos. Na realidade, sendo esta industria 

bastante desenvolvida e muito direcionada para a minimização de custos, os hotéis tendem a não 

dispor de um grande stock de roupas. Ao stock necessário para repor todos os quartos com as roupas 

necessárias chamamos Par de stock. Do ponto de vista da SerlimaWash o valor ideal seria de três 

pares de stock, o que facilitaria à empresa, em termos de tempo, todo o processo de recolha, lavagem 

e devolução das roupas. Nem sempre isto acontece, e grandes grupos hoteleiros com grande 

capacidade e poder de negociação tendem a reduzir os pares de Stock para valores a baixo de dois 

pares. Temos como exemplo o caso do grupo Pestana Hotel Group que em média funciona com um 

par e meio de Stock. 

Analisando estes valores é possível perceber que o processo efetuado pela SerlimaWash tem de ser 

realizado o mais rapidamente possível, pois o mais pequeno atraso pode comprometer o nível de 

serviço dos clientes.  
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Atualmente a SerlimaWash conta com 73 pontos de recolha e entrega de roupa, sendo que cada um 

destes pontos representa um cliente. Os clientes da SerlimaWash encontram-se dispersos pelo país, 

sendo que a sua maior concentração se foque na zona de Lisboa como se pode observar a vermelho 

na figura 6 (A dimensão dos pontos é representativa da incidência de clientes na zona em questão). 

 

Figura 6 - Distribuição geográfica dos clientes da SerlimaWash – Retirado e adaptado de (“Hi7.co,” 2016) 

2.4.3. Transporte 

Atualmente o transporte é realizado tal como representado na figura 7 de forma sumária. Como se pode 

observar, o ponto de origem das setas representa as instalações da SerlimaWash no parque industrial 

Lagoa da Pedra, Montijo, distrito de Setúbal, de onde são expedidas as roupas em carrinhas para os 

vários clientes. O processo de recolha e de entrega de roupas aos clientes efetua-se simultaneamente, 

sendo que, no ato de devolução da roupa já lavada é recolhida a roupa suja. Garantindo assim que 

nenhuma carrinha circula vazia.  

O transporte é realizado por carrinhas do género da representada na figura 8 com capacidade para 21 

carros aramados de roupa. Neste momento a SerlimaWash disponibiliza de 7 carrinhas idênticas à 

representada na figura 8 para fazer o processo de distribuição e recolha das roupas. É nos carros 

aramados, representados na figura 9, que é colocada a roupa para ser transportada para os clientes. 

Estes carros têm as dimensões de: 1700mm altura; 790mm comprimento; 680mm largura 
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Figura 7 - Rede de transportes SerlimaWash – Retirado e adaptado de (“Hi7.co,” 2016) 

 

  

Figura 8 - Exemplo carrinha utilizada pela 
SerlimaWash – Imagem fornecida pela empresa 

SerlimaWash 

Figura 9 - Exemplo do carro de roupa utilizado pela 
SerlimaWash – Imagem fornecida pela empresa 

SerlimaWash 

2.5. Identificação do problema e conclusões 

Como já foi referido anteriormente, o setor do turismo em Portugal e no mundo apresenta um forte 

crescimento, contando em Portugal com uma percentagem considerável do PIB. Sendo a empresa em 

questão neste caso de estudo, diretamente dependente do setor do turismo, este é um bom indicador 

de que será uma boa altura para realizar investimentos que possam reduzir custos operacionais e 

aumentar o nível de serviço para os clientes. 

Na expectativa de reduzir em grande parte os custos de transporte e aumentar o nível de serviço, a 

SerlimaWash pretende redesenhar a sua rede logística, passando assim a dispor de um centro de 

distribuição com uma localização mais próxima dos clientes do que as atuais instalações onde é 

processada a lavagem das roupas. 
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Com este caso de estudo a empresa pretende saber como varia a localização ótima do centro de 

distribuição e os custos de transporte associados à nova localização com a variação das seguintes 

condições: 

➢ Localização e volume de roupas de cada cliente 

➢ Custos de transporte associados a cada cliente 

➢ Possibilidade de ajustar rotas de distribuição  

➢ Redução de custos comparando situação atual com a situação em estudo 

A SerlimaWash pretende desta forma que seja desenvolvido um modelo, possível de ser ajustado com 

o decorrer do tempo com dados atualizados, que ao receber os dados produza uma solução com base 

num problema de otimização matemática. A SerlimaWash pretende utilizar este modelo como 

ferramenta de apoio à decisão sobre a abertura deste centro de distribuição, bem como, num caso 

futuro após a abertura do mesmo, se necessário, reajustar a sua localização. 

Sendo que este tipo de análise envolve muitas variáveis e a simplificação do caso de estudo para 

utilizar modelos matemáticos de programação linear incorre em soluções ótimas não representantes 

do real, mas sim a uma aproximação, a SerlimaWash pretende que seja feita uma análise que se foque 

principalmente nos custos de transporte entre a empresa e os seus clientes e no volume de roupas 

processados por cada cliente existente. 

Sendo que este tipo de modelo gera como resultado uma localização geográfica, será de esperar que 

a solução possa surgir numa localização considerada impossível. Acontece regularmente neste tipo de 

modelo a localização gerada ser coincidente com construções já existentes, zonas de rios ou 

barragens, zonas muitos distantes de acessos rodoviário, etc. Desta forma, este modelo servirá para 

mostrar à empresa a influencia que os vários clientes têm na localização ótima gerada pelo modelo e 

para indicar uma possível localização para abertura do centro de distribuição. Por vezes esta 

localização poderá carecer de algum ajuste para que possa ser implementada num caso real. 

Neste tipo de modelo é necessário perceber também que são feitas algumas simplificações, ou neste 

caso, não são tidos em conta alguns fatores. Neste estudo não é viável ter em conta os custos de 

aquisição, construção ou aluguer de uma instalação na localização ótima obtida, sob pena de tornar o 

estudo demasiado complexo ou quase impossível de ser realizado pela dificuldade de obter estes 

dados. 

Desta forma, a análise realizada neste estudo, tem como objetivo encontrar a solução ótima para 

abertura de um centro de distribuição, tendo em conta a situação atual de funcionamento da empresa, 

ou seja, a localização das instalações da SerlimaWash, a localização atual dos clientes, o volume de 

roupas anual processado por cliente, e os custos de transporte entre as instalações e os clientes. Neste 

estudo, não tendo em conta o custo da instalação, cabe ao decisor comparar a redução de custos de 

transporte e aumento do nível de serviço com o investimento necessário para abertura do centro de 

distribuição na localização indicada e decidir sobre a sua viabilidade.  

Com base no descrito, o modelo desenvolvido terá de ser concebido numa interface de utilização 

simples e que permita ao utilizador final alterar e introduzir novos dados com facilidade. É necessário 
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que o resultado gerado pelo modelo seja também de fácil interpretação, para que possa ter utilidade 

para a empresa sem que seja necessário um utilizador especializado. 

Para que seja possível desenvolver o modelo a ser utilizado neste caso de estudo, será necessário 

efetuar uma revisão da literatura sobre os conceitos de logística e cadeias de abastecimento e rever os 

principais casos de problemas de localização. Esta revisão tem como objetivo clarificar quais os 

métodos que são mais utilizados em casos de estudo semelhantes ao abordado, por forma a poder 

realizar de forma correta o estudo proposto. 

É então, no capítulo seguinte, apresentada a revisão bibliográfica sobre o tema proposto, onde para 

cada tópico selecionado se apresentam casos semelhantes, que visão esclarecer qual a melhor forma 

de analisar o tema em estudo. 
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3. Revisão bibliográfica 

3.1. Introdução 

Neste capítulo pretende-se enquadrar o presente caso de estudo, realizando uma revisão da literatura 

dos conceitos e estudos relevantes para a análise e resolução do mesmo. Por forma a estruturar o 

desenvolvimento deste capítulo, inicialmente, serão apresentados os conceitos de logística e gestão 

de cadeias de abastecimento e, seguidamente, a revisão da literatura relacionada com a configuração 

de cadeias de abastecimento. Esta ordem estabelecida é importante para a compreensão da revisão 

da literatura. Posteriormente será a apresentada uma revisão dos casos de estudo relacionados com 

problemas de localização de instalações. Com a revisão destes casos de estudo pretende-se, 

principalmente, identificar casos semelhantes ao abordado nesta dissertação e estudar as respetivas 

soluções apresentadas. Numa ultima fase deste capítulo pretende-se também rever a literatura 

relacionada com problemas de programação linear e as respetivas soluções, esperando conseguir 

informação para a posterior implementação de um modelo matemático. Desta forma, espera-se numa 

fase posterior a este projeto, implementar um modelo de resolução para o problema identificado. 

3.2. Logística e Gestão de Cadeias de Abastecimento 

Corominas (2013) após uma minuciosa revisão da literatura existente, onde variados e distintos 

conceitos de cadeia de abastecimento são apresentados, define cadeia de abastecimento como uma 

rede de entidades que colaboram entre si por forma a obter, entregar e recuperar produtos ou conjuntos 

de produtos. Segundo o autor, a gestão de uma cadeia de abastecimento, que pode incluir o design da 

mesma, está relacionada com o envolvimento das pessoas, materiais, informação e fluxos financeiros 

entre as várias entidades que pertencem à cadeia de abastecimento e com as operações que tomam 

lugar em cada etapa da mesma. O autor sugere também que, normalmente, uma das entidades 

coordena a cadeia de abastecimento, decide sobre a sua configuração e estabelece as principais regras 

de funcionamento da mesma. 

Kirovska, Josifovska e Kiselicki (2016) defendem que a gestão de cadeias de abastecimento integradas 

é uma forma de sincronizar os processos de uma empresa com os fornecedores e de conectar o fluxo 

de materiais, serviços e informação para responder aos requerimentos dos consumidores. Desta forma, 

defendem a importância da gestão da cadeia de abastecimento, com o facto de esta ter implicações 

significativas no modo de obter uma vantagem competitiva no mercado. 

O conceito de Logística, não tendo uma definição absoluta, é sugerida por Rushton, Croucher e Baker 

(2011) como uma função dinâmica que é necessariamente flexível e tem de ser ajustada de acordo 

com várias restrições e exigências impostas pelo ambiente em que está inserida. Os autores afirmam 

que logística é junção de dois conceitos: gestão de materiais e distribuição. Por sua vez afirmam que 

uma cadeia de abastecimento é composta pelos fornecedores, consumidores e a aplicação do conceito 

de logística entre estes dois. Os autores afirmam também que variadas definições de logística são 

sugeridas consoante o meio em que esta se encontra, podendo ser, económico, militar, académico, 
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etc. Os autores sugerem então uma definição de logística que será transversal a quase toda a industria, 

sendo ela: a transferência eficiente de bens materiais, desde a origem de fornecimento, através do local 

de produção, até ao ponto de consumo, de uma forma que acarrete o menor custo possível e que 

mantenha, ainda assim, um nível de serviço aceitável para o consumidor. 

Dependendo do horizonte temporal, existem três níveis hierárquicos de planeamento, nomeadamente, 

estratégico, tático e operacional. O nível estratégico não deve considerar um horizonte temporal 

superior a um ano e requer dados aproximados e agregados. O nível operacional prevê um espaço 

temporal de não mais que um dia ou apenas algumas horas e requer dados precisos. O nível tático, 

tanto em termos de horizonte temporal como de precisão de dados necessários, encontra-se entre o 

nível estratégico e o nível operacional (Vidal e Goetschalckx, 1997) 

Segundo Gunasekaran, Patel, e McGaughey (2004), as medidas criadas no nível estratégico 

influenciam as decisões de gestão que têm efeito de longa duração. Estas decisões requerem, na maior 

parte das vezes, investigação de politicas da empresa, planos financeiros da corporação, 

competitividade e investigação da adesão da corporação para atingir as metas organizacionais. 

Rushton et al. (2011), por sua vez, definem alguns elementos logísticos que devem ser definidos no 

nível estratégico, tais como: o nível de serviço prestado, os canais de distribuição a utilizar, localização 

e capacidade das unidades de produção e armazéns, níveis de stock, etc. 

Em relação ao nível tático, Gunasekaran et al. (2004), defendem que é neste nível que se tomam 

decisões sobre a alocação de recursos e sobre os indicadores de performance que vão ser utilizados 

para atingir os objetivos definidos no nível estratégico. Rushton et al. (2011) definem três principais 

elementos logísticos que devem ser definidos neste nível, sendo eles, o transporte, o armazenamento 

e os sistemas de administração/informação.  

Relativamente ao nível operacional, Gunasekaran et al. (2004), afirmam que é necessário informação 

e dados exatos para avaliar as decisões que são tomadas pelos gestores do nível hierárquico mais 

baixo. Defendem também que devem ser definidos objetivos operacionais que, se atingidos pelos 

trabalhadores e supervisores, levam à concretização dos objetivos definidos no nível tático. Para este 

nível, Rushton et al. (2011), definem alguns dos elementos logísticos que devem ser utilizados para 

gerir o dia-a-dia das empresas, tais como, receção de produtos e matérias primas, picking, níveis de 

inventário, agendamento de ordens, disponibilidade de trabalhadores, etc. 

De uma forma geral, Rushton et al. (2011), agregam os três níveis: estratégico, tático e operacional em 

dois conceitos, sendo que o nível tático está presente nos dois. Os autores defendem que os níveis 

estratégico e tático pertencem ao planeamento e os níveis tático e operacional estão relacionados com 

o controlo, sendo que o nível tático será um misto de planeamento e controlo, como se pode observar 

na figura 10. 
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Figura 10 - Hierarquia do planeamento logístico - Retirado de (Rushton et al., 2011) 

Cada vez mais as empresas estão cientes da importância da criação de valor para os seus clientes e 

tendem a adaptar as suas cadeias de abastecimento para ir de encontro com as espectativas dos 

consumidores. Geralmente, o planeamento e gestão da cadeia de abastecimento, têm um impacto 

direto na qualidade do produto/serviço, preço, tempo de entrega, etc. Devido à grande consciência 

ambiental e social presente mundialmente os consumidores tendem a valorizar empresas que 

respeitam este tipo de selo ambiental, e que o implementam nas suas cadeias de abastecimento, 

tornando este tipo de praticas uma vantagem competitiva para a empresa (Kirovska et al., 2016). 

3.3. Configuração de cadeias de abastecimento 

As corporações modernas operam num ambiente em constante mudança, influenciada pela economia, 

politica e desenvolvimento tecnológico. Esta dinâmica cria grandes desafios e oportunidades para as 

empresas se tornarem competitivas. As empresas estão cada vez mais a operar a nível global e, 

consequentemente, são obrigadas a deixar de possuir um controlo organizacional centralizado, 

passando assim a ter uma politica mais descentralizada com variados graus de autonomia. A 

capacidade para rapidamente se adaptarem a mudanças será então um fator chave para a 

sobrevivência e sucesso das corporações. (Chandra e Grabis, 2007) 

Chandra e Grabis (2007) afirmam que, por definição, um sistema configurável ou reconfigurável pode 

ser redesenhado para uma aplicação especifica num novo ambiente e melhorado em vez de 

substituído. Com um sistema reconfigurável novos produtos e processos podem ser introduzidos com 

custo consideravelmente baixo e tempo de implementação reduzido. A eficiência desta reconfiguração 

está diretamente ligada com a eficácia das decisões tomadas. Como tal, a cadeia de abastecimento 

deste sistema tem de ser configurada, auxiliada e suportada por sistemas de informação que 

possibilitem a todas as entidades da cadeia de abastecimento, aprenderem sobre estas alterações e 

adaptarem-se facilmente às mesmas. A gestão de uma cadeia de abastecimento é composta por 

interações complexas entre as várias entidades que a compõem e a tomada de decisões sobre os 

problemas enfrentados. Desta forma, estabelecer uma configuração para uma nova cadeia de 

abastecimento ou reconfigurar uma já existente, é umas das mais importantes decisões a serem 

tomadas numa empresa. A configuração adotada define a forma como a cadeia de abastecimento 

funciona e consequentemente a sua eficiência. 
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Rushton et al. (2011) defendem que quando se define a configuração de uma cadeia de abastecimento 

é necessário decidir à cerca de um conjunto de trade-offs. Neste tipo de análise, geralmente, os dois 

fatores relevantes são o custo total e o nível de serviço prestado. Temos como principais custos numa 

cadeia de abastecimento, os custos relacionados com: produção, embalamento, sistemas de 

informação, perdas de vendas, inventario, transporte e armazenamento.  

• Custos de produção: estes variam de acordo com o tipo de processo de produção e com o 

produto produzido. Será também relevante decidir sobre produzir para stock ou produzir por 

ordem efetuada. As unidades de produção podem estar focadas na produção pouco 

diferenciada de produtos ou produzir um vasto leque de produtos distintos. Diferentes 

estruturas de distribuição podem ser necessárias para diferentes tipos de produtos. O efeito no 

custo de transporte primário será também relevante. 

• Custos de Embalamento: estes custos estão relacionados com o trade-off entre o tipo de 

embalagem e os custos de manuseamento e transporte. 

• Custos de sistemas de informação: estes custos estão intrínsecos em várias áreas, desde a 

receção de encomendas até à gestão de sistemas de informação. O tipo de rede de centros de 

distribuição afeta a grande parte destes custos. 

• Custos de perdas de vendas: este tipo de custo pode acontecer devido a um nível de serviço 

ao cliente desadequado e estão em grande parte relacionados com a proximidade entre os 

centros de distribuição e os consumidores, bem como com a fiabilidade e tempo de serviço. 

• Custos de Inventário: inclui os custos de capital relacionados com inventario e os custos de 

obsolescência. Estão diretamente relacionados com a rede dos centros de distribuição em 

termos de definição de pontos de stock. 

• Custos de transporte: O número e localização de locais de distribuição afetam diretamente os 

custos de transporte, tanto primários como finais. 

• Custos de Armazenamento: estes custos variam de acordo com o tipo de armazém e sistema 

de manuseamento utilizado, juntamente com o volume produtos movimentados no armazém.  

Tradicionalmente, nos problemas de localização de instalações, a análise principal é baseada em custo, 

tendo em conta a localização dos mercados (consumidores) e fornecedores. Mais recentemente, a 

avaliação de capacidades e conhecimentos presente nos variados pontos do globo tem sido introduzida 

na decisão sobre localização de fábricas e centros de investigação. Por sua vez os selos ambientais e 

sociais têm ganho uma grande importância na decisão das localizações das instalações. Todos estes 

fatores são importantes quando se pretende ganhar uma vantagem competitiva e melhorar a 

performance operacional (Chen, Olhager, e Tang, 2014). 

Langevin e Riopel (2005) afirmam que as decisões relativas à localização de instalações são das mais 

criticas a serem tomadas, pois desemprenham um papel chave na eficiência da cadeia de 

abastecimento. Devido à longevidade destas decisões, quaisquer alterações que tenham de ser 

efetuadas acarretam custos elevados e são, na maior parte das vezes, acompanhadas de processos 

morosos e de difícil implementação. Ao contrário das decisões sobre o tipo de transporte ou níveis de 

inventário, que podem ser facilmente alteradas ou reajustadas, as decisões relacionadas com as 
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localizações de instalações devem ser pensadas e tomadas com intuito de serem permanentes. A 

escolha de uma localização deve ter em vista todas as variáveis possíveis, tais como: tendências de 

mercado, localizações de fornecedores, desenvolvimentos tecnológicos, etc. Na maior parte das vezes, 

uma decisão desajustada sobre a localização de uma instalação incorre em grandes custos de 

transporte e em tempos de serviço muito elevados.  

Corominas (2013) afirma que existe falta de métodos e ferramentas para configurar cadeias de 

abastecimento. O facto de as cadeias de abastecimento serem redes, por vezes globais, faz com que 

seja difícil otimizar a configuração das mesmas. Até mesmo nas decisões sobre localizações e 

capacidades de produção ou armazenamento é necessário recorrer a complexos processos de 

aproximação e simplificação para que seja possível chegar a um resultado conclusivo. Recorre-se 

então a modelos matemáticos para que seja possível processar todos os dados e obter uma solução 

possível. 

3.4. Problemas de localização de instalações  

Os problemas de localização de instalações têm um papel fundamental no planeamento de uma cadeia 

de abastecimento. Surge neste tipo de problemas a questão da aplicabilidade de modelos matemáticos 

que visão estudar as várias possibilidades e decidir sobre qual a possibilidade que mais se adequa ao 

problema em estudo. Neste tipo de abordagem existem algumas perguntas que devem ser 

respondidas, como por exemplo: que propriedades é que o modelo de localização da instalação deve 

conter para que seja aceitável no contexto em que a cadeia de abastecimento se enquadra? Existem 

já modelos de localização de instalações que se possam aplicar ao problema em estudo? Será que a 

gestão da cadeia de abastecimento necessita mesmo de um modelo de localização de instalações? 

Etc. (Melo, Nickel, e Saldanha-da-Gama, 2009) 

C. S. ReVelle e Eiselt (2005) afirmam que existem quatro componentes que caracterizam os problemas 

de localização. São eles: (1) os consumidores, que se assume a sua localização como conhecida, (2) 

instalações, que serão localizadas, (3) um espaço em que as instalações e os clientes estão localizados 

e (4) uma métrica que indique as distâncias ou tempos entre as instalações e os clientes. 

Segundo Chandra e Grabis (2007) os problemas de localização são geralmente formulados utilizando 

grupos de pontos de procura e possíveis localizações para criação de instalações. O objetivo que se 

procura atingir é: a escolha de localizações para criar as instalações da empresa e alocar pontos de 

procura a cada instalação, de modo a que, o custo total de abertura das instalações e o custo de ligação 

das instalações aos pontos de procura seja o menor possível. Para o conseguir, existem alguns 

métodos que têm sido desenvolvidos ao longo do tempo com o âmbito de apoio à decisão em 

problemas do tipo de localização de instalações. São então utilizados métodos exatos (Programação 

matemática e heurística) e simulação como técnicas para solucionar problemas de localização de 

instalações. 

Para conseguir abranger a vasta área de aplicação deste tipo de problemas, tanto a nível empresarial 

como a nível do setor publico, é criada uma categorização do tipo de modelos a aplicar dependendo 

do problema em estudo. Klose e Drexl (2005) afirmam que existe um vasto leque de formulações 
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dependendo da complexidade do problema, existindo assim vários modelos, tais como: modelos 

lineares simples, single-stage, single-product, uncapacited, modelos determinísticos e modelos 

probabilísticos não lineares. Os autores classificam então os tipos de modelo da seguinte forma: 

• A forma ou topografia do conjunto de potenciais localizações produz modelos no plano, em 

rede, modelos de localização discretos ou modelos de programação mixed-integer.  

• Os objetivos podem ser do tipo minsum ou minmax. Os modelos Minsum são projetados para 

minimizar distâncias médias enquanto que os modelos minmax pretendem minimizar as 

distâncias máximas. Os modelos minsum são, geralmente, utilizados por empresas privadas 

enquanto que os modelos minmax são mais utilizados no setor publico. 

• Modelos sem restrições de capacidade não restringem a alocação da procura. Se existirem 

restrições para a capacidade, a procura deve ser alocada a cada instalação de forma 

cuidadosa.  

• Os modelos Single-stage são utilizados para a distribuição numa etapa especifica do processo. 

Nos modelos multi-stage o fluxo de produtos compreendido entre vários níveis hierárquicos do 

processo tem de ser examinado. 

• Os modelos Single-product são caracterizados pelo facto da procura, custo e capacidade de 

produção de variados produtos poder ser agregado num único produto homogéneo. Se os 

produtos não forem possíveis de agregar num único produto homogéneo, o efeito no sistema 

de distribuição tem de ser analisado. Neste caso recorre-se a modelos multi-product. 

• Frequentemente, os modelos de localização baseiam-se no conceito de que a procura é 

inelástica, ou seja, a procura é independente das decisões relativas ao espaço. Por exemplo, 

num caso em que a procura é elástica, a relação entre a distância e a procura tem de ser tida 

em conta explicitamente. Neste caso a minimização de custo terá de ser substituída por uma 

maximização do lucro. 

• Os modelos estáticos têm como objetivo otimizar a performance do sistema num período 

representativo. Por sua vez, os modelos dinâmicos, estão associados a dados variáveis ao 

longo do tempo (procura, custo, capacidades, etc.) num dado horizonte temporal. 

• Na generalidade dos casos o input dos modelos não é conhecido com um elevado grau de 

certeza. Os dados são muitas vezes baseados em forecasts e, como tal, têm um nível de 

incerteza associado. Como consequência existem duas possibilidades de atuação, ou se utiliza 

modelos determinísticos no caso de o input ser assumido como um dado certo, ou se utiliza 

modelos probabilísticos no caso de o input ter incerteza associada. 

• Nos modelos clássicos a qualidade da alocação da procura é medida em separado para cada 

par de pontos de fornecimento e procura. No caso de a procura ser satisfeita por rotas que 

agrupam vários pontos de procura, não é possível calcular o custo de cada par de pontos de 

procura e fornecimento. Neste caso é necessário recorrer a modelos que combinam localização 

com elaboração de rotas. 

Chandra e Grabis (2007) referem algumas das características que são indicadoras de qual o modelo a 

utilizar para cada caso em especifico. São elas: 
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• Driving forces que fazem com que os analistas determinem um ou mais fatores que sejam mais 

críticos que outros. Para cada caso especifico, e dependendo do enquadramento da empresa 

em análise, há fatores que podem tomar um peso maior na decisão da localização quando 

comparado com um outro caso de estudo de uma outra empresa. 

• O número de instalações divide o problema em dois grupos: uma única instalação (single-

facility) ou várias instalações (multi-facility). Os problemas onde se pretende localizar uma única 

instalação tendem a ser bastante menos complexos. 

• É possível dividir os problemas de localização consoante sejam discretos ou contínuos. Nos 

problemas de localização contínuos todas as localizações possíveis num espaço continuo 

podem ser selecionadas como uma solução para o problema. No caso dos problemas de 

localização discretos o decisor pode escolher uma localização de uma lista de possibilidades 

que foi previamente selecionada. 

• No contexto do horizonte temporal, os métodos de localização podem ser estáticos ou 

dinâmicos. Os métodos estáticos encontram localizações baseadas em dados para um único 

período de tempo. No caso dos métodos dinâmicos estes abrangem vários períodos de tempo. 

Owen e Daskin (1998) identificam os problemas de localização como elementos críticos do 

planeamento estratégico e classifica os modelos de localização de acordo com o facto de serem 

estáticos, dinâmicos e pela natureza estocástica da componente temporal.  

• Os modelos estáticos utilizam constantes e quantidades conhecidas como input e resultam 

numa única solução a ser implementada num dado ponto e tempo. De forma geral os 

problemas estáticos são expressados matematicamente e podem ser resolvidos utilizando 

técnicas MILP. São então apresentados alguns exemplos. 

o Problemas de mediana ou P-mediana têm como objetivo a minimização das distâncias 

médias percorridas entre as localizações das instalações e os pontos de procura. 

o Os problemas de Covering (ou de cobertura) têm como objetivo minimizar o custo da 

localização da instalação de modo a que um determinado nível de alcance predefinido 

seja obtido. Este tipo de problema permite examinar quantas instalações são 

necessárias para garantir um certo nível de alcance para todos os clientes.  Os 

problemas de maximal covering têm como objetivo maximizar a quantidade da procura 

que é alcançada pela localização fixa das instalações. 

o Nos problemas do tipo P-center (ou P-centro), o objetivo é localizar um dado número 

de instalações de modo a minimizar as distâncias de alcance, mas garantido que toda 

a procura é abastecida.  

• Os problemas de localização dinâmicos lidam com a incerteza inerente ao planeamento para 

condições futuras. Este tipo de modelo é consideravelmente mais complexo devido ao facto de 

que os decisores não podem apenas selecionar localizações robustas, que possam 

efetivamente responder a alterações futuras na procura ao longo do tempo, mas também 

devem considerar o tempo de expansão das instalações e de relocalizações de longo termo. 
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• Problemas de localização estocástica lidam com a incerteza que está associada ao 

conhecimento limitado dos parâmetros utilizados como input do modelo. Este tipo de modelo 

pode ser dividido em dois tipos de abordagens: 

o Abordagem probabilística, que considera as distribuições de probabilidades das 

variáveis aleatórias do modelo. 

o Abordagem de planeamento de cenário, que considera um conjunto gerado de 

possíveis valores de variáveis futuras. 

3.4.1. Problemas de localização no plano 

Segundo C. S. ReVelle e Eiselt (2005), o primeiro algoritmo de localização foi proposto pelo matemático 

Weiszfeld (1937). Este algoritmo visa resolver um problema no plano do tipo minsum com uma única 

instalação e distâncias euclidianas. Mais tarde, Miehle (1958) e K. Kuhn e Kuenne (1962) fazem 

novamente referência a este algoritmo onde as principais ideias são: A função objetivo do modelo de 

duas variáveis (As únicas variáveis presentes são as duas coordenadas da nova instalação) é: 

 𝑀𝑖𝑛 𝑧 =  ∑ 𝑑𝑖𝑤𝑖

𝑖 ∈𝐼

=  ∑ 𝑤𝑖

𝑖 ∈𝐼

√(𝑎𝑖 − 𝑥)2 + (𝑏𝑖 − 𝑦)2 (1) 

Onde os clientes estão localizados em (𝑎𝑖  , 𝑏𝑖), a instalação será localizada em (𝑥, 𝑦), 𝑤𝑖 é a procura ou 

peso de cada cliente i e I é o conjunto dos clientes. Esta função não linear pode ser derivada resultando 

em duas funções não lineares que são definidas como iguais a zero, mas para as quais não existe 

solução. A condição de primeira ordem é escrita da seguinte forma: 

 𝑥 =

∑
𝑤𝑖𝑎𝑖

√(𝑎𝑖 − 𝑥)𝑤𝑖
2 + (𝑏𝑖 − 𝑦)2𝑖 ∈𝐼

∑
𝑤𝑖

√(𝑎𝑖 − 𝑥)𝑤𝑖
2 + (𝑏𝑖 − 𝑦)2𝑖 ∈𝐼

 (2) 

De forma semelhante é também escrita uma equação para y. Seguidamente segue-se um processo 

iterativo, em que os primeiros valores de (𝑥, 𝑦) são selecionados pelo utilizador com a melhor 

expectativa daquilo que será a localização ótima. Estes valores escolhidos pelo utilizador são colados 

do lado direito da equação e são calculados novos valores para (𝑥, 𝑦) do lado esquerdo da equação. 

Os novos valores obtidos do lado esquerdo da equação serão então utilizados no lado direito da 

mesma, repetindo este processo iterativamente. É necessário evidenciar que esta equação não é 

diferenciável em todos os pontos, sendo que não existe derivada nos pontos em que estão localizados 

os clientes. Na maior parte dos casos, em que o centroide não é o ponto inicial escolhido pelo utilizador, 

este processo computacional tende rapidamente para esse centroide. 

Segundo C. S. ReVelle e Eiselt (2005) o primeiro autor a afirmar que a localização ótima poderia ser 

coincidente com um ponto de procura foi H. Kuhn (1973).  

Drezner e Simchi-Levi (1992) mostraram que para problemas do tipo single-facilty, com pontos de 

procura aleatórios e de peso igualmente distribuído, a probabilidade de um desses pontos de procura 
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ser coincidente com a localização ótima é igual 1/𝑛 sendo 𝑛 o número de pontos de procura. 

Demonstraram também que, o desvio expectável do valor objetivo no ponto de procura com menor 

custo para o valor do verdadeiro ótimo é de 3/𝑛. 

Analisando o modelo do centro de gravidade apresentado por Ballou (2004), este conta com a seguinte 

função objetivo: 

 𝑀𝑖𝑛 𝑇𝐶 =  ∑ 𝑉𝑖𝑅𝑖𝑑𝑖

𝑖 ∈𝐼

 (3) 

Em que TC é o custo total; 𝑉𝑖 é a quantidade de procura no ponto i; 𝑅𝑖 é o custo de transporte para o 

ponto i por unidade de distância; e 𝑑𝑖 é a distância da instalação ao ponto i; A distância 𝑑𝑖 é dada pela 

equação: 

 𝑑𝑖 =  √(𝑥𝑖 − �̅�)2 + (𝑦𝑖 − �̅�)2 (4) 

Em que (𝑥𝑖𝑦𝑖) são as coordenadas do ponto i e as coordenadas (�̅�, �̅�) são dadas por: 

 �̅� =  
∑

𝑉𝑖𝑅𝑖𝑥𝑖

𝑑𝑖
𝑖

∑
𝑉𝑖𝑅𝑖

𝑑𝑖
𝑖

   𝑒   �̅� =  
∑

𝑉𝑖𝑅𝑖𝑦𝑖

𝑑𝑖
𝑖

∑
𝑉𝑖𝑅𝑖

𝑑𝑖
𝑖

 (5) 

O Autor apresenta assim uma solução para este problema que segue o seguinte processo iterativo. 

Inicialmente devem ser definidas as coordenadas dos pontos de fornecimento e dos clientes. Devem 

também ser definidos logo à partida os valores de 𝑅𝑖 e 𝑉𝑖. Seguidamente é necessário definir as 

coordenadas do ponto inicial do centro de gravidade. Nesta fase não se deve incluir ainda a distância 

𝑑𝑖, obtendo as seguintes equações para (𝑥1, 𝑦1): 

 𝑥1 =
∑ 𝑉𝑖𝑅𝑖𝑥𝑖𝑖

∑ 𝑉𝑖𝑅𝑖𝑖

    𝑒    𝑦1 =
∑ 𝑉𝑖𝑅𝑖𝑦𝑖𝑖

∑ 𝑉𝑖𝑅𝑖𝑖

 (6) 

Com os valores obtidos na equação (6) deve então determinar-se a distância 𝑑𝑖 substituindo na 

equação (4) os valores de (�̅� , �̅�) pelos valores de (𝑥1 , 𝑦1). Seguidamente, já com o valor de 𝑑𝑖 

calculado, podem então efetuar-se os cálculos das equações (5) e com os valores daí obtidos recalcular 

a equação (4). Os ultimo dois passos devem ser repetidos até que a alteração dos valores obtidos nas 

equações (4) e (5) não seja significativa. Quando este ultimo objetivo é atingido pode então proceder-

se ao cálculo do custo total. 

Tendo por base este modelo, Esnaf e Küçükdeniz (2009) acrescentam um coeficiente de correção para 

ajustar o uso da distância euclidiana no cálculo do 𝑑𝑖 a uma distância real. Surge então a seguinte 

equação: 

 𝑑𝑖 =  √(𝑥𝑖 − �̅�)2 + (𝑦𝑖 − �̅�)2  × 𝐶𝐹  (7) 
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Esnaf e Küçükdeniz (2009) sugerem também, para o cálculo do custo de transporte, que seja utilizado 

o método proposto pela “Transportation Analysis Report for the year 2005” do departamento de 

trabalhos públicos do ministério da Turquia, sendo este dividido em dois grupos. Para distâncias 

inferiores a 10 quilómetros:  

 𝑅 = 𝐴 × 𝐾 × √𝑀 × 𝐺 × 0.00017 (8) 

E para distâncias superiores a 10 quilómetros: 

 𝑅 = 𝐴 × 𝐾 × √𝑀 × 𝐺 × 0.0007 (9) 

Em que A é um coeficiente de dificuldade que é dado consoante o tipo de estrada utilizada; K é o 

coeficiente do veiculo utilizado, que varia consoante o tipo de veiculo; G é a densidade do material 

(tons/cubic meter); e M é a distância de transporte. 

Ballou (2004) diz que o tipo de modelo abordado para problemas de localização no plano apresenta 

algumas limitações que fazem com que, nem sempre, sejam uma boa solução para selecionar uma 

localização final. O autor sugere que as principais limitações deste tipo de problema estão relacionadas 

com o pressuposto de que as distâncias entre entidades são lineares, o que em raríssimos casos isso 

se verifica. O autor afirma também que assumir os custos de transporte proporcionais à distância 

percorrida não será uma boa aproximação para representar um caso real. Outros fatores como os 

custos da instalação, os custos de mão de obra, impossibilidades geográficas, a agregação de pontos 

de procura, etc. são também importantes na decisão sobre a localização de uma instalação e que não 

são comtemplados neste tipo de problema. 

Onnela (2015) realiza um estudo que tem como objetivo a abertura de um centro de distribuição para 

a empresa Kalmar European. Neste estudo é realizada uma análise qualitativa e uma análise 

quantitativa. Esta ultima tem por base o modelo de centro de gravidade proposto por Ballou (2004). 

Selimi et al. (2013) apresenta um estudo realizado para a empresa Svenska Odlarlaget and 

Samodlarna, onde se pretende localizar um centro de distribuição para a produção local de frutas e 

vegetais. O modelo matemático utilizado neste estudo foi também o modelo do centro de gravidade. 

Accenture (2013) realizou um estudo no qual um modelo de centro de gravidade foi utilizado com o 

objetivo de localizar um centro de distribuição para uma empresa norte-americana de distribuição de 

produtos alimentares para restaurantes. Apos implementação desta instalação a empresa revela que 

obteve uma redução de custos anuais de aproximadamente dois milhões de dólares. 

Segundo Ballou (2004), uma empresa de petrolífera utilizou o modelo do centro de gravidade para 

localizar uma instalação de recolha de petróleo no Golfo do México. Esta plataforma estava conectada 

com várias plataformas de perfuração através de sistemas de canalização e a solução encontrada 

permitiu reduzir significativamente o comprimento total do sistema de canalização. 

SOUZA, PEREIRA, e PONTES (2013) apresentaram a aplicação do modelo de centro de gravidade 

para a relocalização da instalação de uma empresa rodoviária de cargas (transportadora). Neste estudo 
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a solução gerada pelo modelo encontrava-se muito próxima do local da instalação atual. Apesar de a 

localização gerada pelo modelo apresentar uma redução de 2.5% dos custos totais, os autores sugerem 

que para uma decisão ponderada será necessário a análise de alguns fatores, não abrangidos pelo 

modelo, tanto quantitativos como qualitativos. 

3.4.2. Problemas de localização na rede 

Segundo C. S. ReVelle e Eiselt (2005) os problemas de localização em rede apenas tomaram alguma 

visibilidade a partir de meio da década de sessenta. 

Hakimi (1965) introduziu a classificação de problemas p-median num problema de localização de p 

instalações numa rede de n nós de procura em que é calculada a distância mínima ponderada. Apesar 

de não ter apresentado um método de solução para os problemas do tipo p-median, provou a existência 

de pelo menos uma solução ótima que apresenta todas as instalações localizadas nos nós da rede. 

Goldman (1971), após apresentar um estudo que utiliza por base um problema de p-median, diz que 

se um dos pontos de uma rede de procura apresentar mais de metade do peso da procura total, é 

nesse ponto que se irá localizar a solução ótima. Kariv e Hakimi (1979) afirmaram que os problemas p-

median são do tipo NP-Hard (nondeterministic polynomial-time hard). Farahani e Hekmatfar (2012) 

afirmam que o melhor método para solucionar problemas do tipo NP-Hard é o uso de métodos meta-

heurísticos. Para um estudo mais aprofundado sobre os métodos meta-heurísticos utilizados neste tipo 

de problema recomenda-se a leitura do artigo publicado por Mladenovic, Brimberg, Hansen, e Pérez 

(2013). 

Current, Daskin, e Schilling (2002) afirmam que nos problemas do tipo p-median são assumidos três 

pontos que podem não ser apropriados para alguns cenários. O primeiro é relacionado com o facto de 

assumir que todos os pontos de localização têm o mesmo custo fixo para criar a instalação. O segundo 

ponto está relacionado com o facto de não se ter em conta a capacidade de cada instalação. 

Finalmente, este tipo de modelo assume que se sabe à priori qual o número de instalações a serem 

localizadas. 

Current et al. (2002) afirmam que os modelos do tipo p-center, que são de facto problemas minmax, 

têm como função objetivo encontrar localizações de p instalações de modo a que toda a procura seja 

satisfeita e que a máxima distância entre os nós de procura e a instalação mais próxima seja mínima. 

No modelo p-center cada ponto de procura tem um peso associado. Este peso pode ter diversas 

interpretações, tal como tempo por unidade de distância, custo por unidade de distância, ou perda por 

unidade de distância. 

Langevin e Riopel (2005) afirmam que os problemas do tipo fixed charge facility location são problemas 

clássicos e formam a base de muitos métodos utilizados em problemas de localização em cadeias de 

abastecimento. Neste tipo de problema é dado um conjunto de localizações de consumidores, a 

respetiva procura de cada um e um conjunto de localizações candidatas para as instalações. Se 

decidirmos localizar uma instalação numa das localizações candidatas, incorremos num custo fixo de 

localização previamente conhecido. O objetivo deste modelo é minimizar o custo de instalação e o 

custo de transporte garantido que toda a procura é satisfeita. O autor sugere a seguinte formulação: 
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 𝑚𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 ∑ 𝑓𝑗𝑋𝑗
𝑗 ∈𝐽

+ ∑ ∑ ℎ𝑖𝑐𝑖𝑗𝑌𝑖𝑗

𝑖∈𝐼𝑗∈𝐽

 (10) 

 𝑆𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑎: ∑ 𝑌𝑖𝑗 = 1
𝑖∈𝐽

  ∀ 𝑖 ∈ 𝐼 (11) 

 𝑌𝑖𝑗 − 𝑋𝑗 ≤ 0  ∀ 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑗 ∈ 𝐽 (12) 

 𝑋𝑗 ∈  {0,1}   ∀  𝑗 ∈ 𝐽 (13) 

 𝑌𝑖𝑗 ≥ 0   ∀ 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑗 ∈ 𝐽 (14) 

Onde I é o conjunto de localizações de consumidores; J é o conjunto de localizações candidatas para 

as instalações; ℎ𝑖 é a procura na localização do cliente i; 𝑓𝑗 é o custo fixo de localizar uma instalação 

no local candidato 𝑗 ∈ 𝐽; 𝑐𝑖𝑗 é o custo unitário de transporte entre a instalação 𝑗 ∈ 𝐽 e a localização do 

cliente 𝑖 ∈ 𝐼; A variável de decisão 𝑋𝑗 assume o valor 1 se localizarmos a instalação na localização 

candidata 𝑗 ∈ 𝐽 ou assume o valor 0 caso contrario; A variável de decisão 𝑌𝑖𝑗 representa a fração de 

procura da localização do cliente 𝑖 ∈ 𝐼 que é satisfeita pela instalação na localização 𝑗 ∈ 𝐽. Neste modelo 

a equação (10) minimiza a soma dos custos fixos da instalação e os custos de transporte. A equação 

(11) estipula que a procura em cada nó de procura é totalmente satisfeita. A equação (12) estipula que 

o nó de procura só pode ser assignado a uma instalação se esta for aberta. A equação (13) garante 

que a variável de decisão é binária. A equação (14) garante que a variável de decisão é sempre positiva. 

Segundo Mirzaian (1985) este tipo de modelo foi utilizado para desenhar redes de comunicação. 

Segundo Balas e Padberg (1976) o modelo foi utilizado para localizar plataformas off-shore de 

perfuração. Este modelo foi também utilizado para localizar centros de distribuição (Nozick e Turnquist, 

1995).  

Church e Roberts (1983) apresentam o modelo de maximal covering que tem em conta o beneficio 

ponderado de associar uma instalação a um cliente. A formulação apresentada pelos autores é a 

seguinte: 

 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 ∑ ∑ 𝑎𝑖𝑐𝑖𝑗𝑦𝑖𝑗

𝑗∈𝐽𝑖∈𝐼

 (15) 

 𝑆𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑎: ∑ 𝑦𝑖𝑗

𝑗

= 1  ∀ 𝑖 ∈ 𝐼 (16) 

 𝑦𝑖𝑗 ≤ 𝑥𝑗  ∀ 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑗 ∈ 𝐽 (17) 

 ∑ 𝑥𝑗

𝑗

= 𝑝 (18) 
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 𝑥𝑗 = {0,1}  ∀   𝑗 ∈ 𝐽   (19) 

 𝑦𝑖𝑗 =  {0,1} ∀ 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑗 ∈ 𝐽  (20) 

Onde, I é o conjunto de pontos de procura; J é o conjunto de locais de instalações; 𝑎𝑖 é a população ou 

uma medida de peso associada ao ponto de procura i; 𝑥𝑗 é a variável de decisão que assume o valor 1 

no caso de a instalação ser localizada no ponto j e assume o valor 0 no caso de não o ser. 𝑦𝑖𝑗 é a 

variável de decisão que apresenta o valor 1 no caso de a instalação localizada no ponto j ser a mais 

próxima do ponto i e apresenta o valor zero no caso de não o ser. 𝑐𝑖𝑗 é o beneficio relativo de cobertura 

(covering) associado com a instalação j abastecer a procura i; p é o número de instalações a localizar. 

Este tipo de problema é baseado num conjunto fixo de pontos ou nós de procura e num conjunto pré-

especificado de localizações de instalações. A equação (16) especifica que cada ponto de procura é 

associado a uma instalação. A equação (17) garante que só pode ser associada a procura a uma 

instalação se esta abrir. A equação (18) estabelece que vão ser localizadas p instalações. Nesta 

formulação por muito que o beneficio de cobertura reduza a função objetivo juntamente com a segunda 

restrição garantem que cada ponto de procura está assignado à instalação mais próxima aberta. 

Nozick e Turnquist (1995) fazem uso deste modelo na localização de um centro de distribuição para a 

industria automóvel. Schilling et al. (1980) utilizam este tipo de modelo na localização de quarteis de 

bombeiros. C. ReVelle et al. (1976) estudaram a utilização deste tipo de modelo na escolha de uma 

localização para um centro de ambulâncias, em que o tempo entre o centro de ambulâncias e os locais 

de procura eram tidos em conta, bem como o tempo entre os locais de procura e o hospital. 

Nesta revisão foram apenas abordados os modelos de localização mais relevantes na aplicação em 

casos de estudo reiais. É de frisar que existe um vasto leque de outros modelos de localização que não 

foram abordados neste projeto. Current et al. (2002) apresentam uma revisão bibliográfica sobre tipos 

de aplicação de modelos de localização que pode ser bastante útil para identificar casos de estudo 

semelhantes ao pretendido. Farahani e Hekmatfar (2012) apresenta de forma minuciosa os vários 

conceitos, modelos, algoritmos e casos de estudo de problemas de localização de instalações. 

3.5. Problemas de criação de rotas 

Dantzig e Ramser (1959) foram os primeiros a introduzir o problema sobre a expedição de camiões, no 

qual uma frota de camiões abastecia bombas de gasolina, a partir de uma estação central, com a menor 

distância percorrida possível. Este problema consistia numa generalização do problema do caixeiro-

viajante. Mais tarde, Clarke e Wright (1962) generalizaram este problema para um problema de 

otimização linear que é regularmente encontrado nos problemas relacionados com logística e 

transporte.  

Hoje em dia os modelos de criação de rotas, conhecidos por “vehicle routing problems” (VRP) são 

bastante mais complexos do que os introduzidos por (Dantzig & Ramser, 1959) e por (Clarke & Wright, 

1962) pois tentam cada vez mais integrar fatores que os tornem mais próximos da realidade (Braekers, 

Ramaekers, & Nieuwenhuyse, 2016). 
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Segundo Braekers et al. (2016)  existem vários tipos de modelos VRP, tais como, capacitated vehicle 

routing problems (CVRP), vehicle routing problems with time window (VRPTW), vehicle routing 

problems with pickup and delivery (VRPPD), Vehicle Routing Problem with Multiple Trips (VRPMT), etc. 

O problema clássico de VRP é definido por Laporte (1992) da seguinte forma: Seja G=(V,A) um grafo 

onde V={1,2,…,n} é um conjunto de vértices que representam cidades com o centro de distribuição 

localizado no vértice 1 e A sendo um conjunto de arcos. A cada arco (i,j): i ≠ j é associado uma matriz 

não negativa de distância C=(𝑐𝑖𝑗). (𝑐𝑖𝑗) pode ser interpretado como custo de transporte ou tempo de 

transporte.  

Braekers et al. (2016) dizem que no modelo clássico CVRP o objetivo é definir rotas de distribuição 

ótimas nas quais cada veiculo apenas percorre uma rota, cada veiculo tem as mesmas características 

e apenas existe um centro de distribuição. O objetivo é então encontrar o conjunto das rotas com menor 

custo, garantindo que cada cliente é visitado uma única vez por apenas um veiculo, cada rota é iniciada 

e finalizada no mesmo local e que o limite de capacidade do veiculo não é excedida. 

Karkory e Abudalmola (2013) dizem que existem 3 tipos de algoritmos para solucionar os problemas 

do tipo caixeiro-viajante. Os algoritmos exatos, os métodos heurísticos e os casos especiais (Problemas 

do tipo caixeiro-viajante com desigualdade triangular). Os autores sugerem que os métodos heurísticos 

são mais rápidos em obter boas soluções, mas não garantem a solução ótima. Os autores sugerem 

também que o algoritmo Nearest Neighbor será o mais simples de implementar, que gera soluções 

aproximadas do ótimo e não necessita de muito tempo para ser executado.  

Abid e Muhammad (2015) sugerem assim 5 passos que compõem a metodologia para resolver um 

problema do tipo caixeiro-viajante pelo método heurístico Nearest Neighbor: 

• Passo 1 – Selecionar um qualquer vértice. 

• Passo 2 – procurar no conjunto dos arcos que saem do vértice inicial qual liga ao vértice mais 

próximo e que ainda não foi visitado. 

• Passo 3 – Repetir o processo até que todos os vértices tenham sido visitados pelo menos uma 

vez. 

• Passo 4 – Verificar se todos os pontos foram visitados. Se sim, regressar ao ponto inicial 

obtendo a rota. 

• Passo 5 – Representar a rota através de desenho e calcular a distância da mesma. 

Um outro método heurístico para resolver problemas do tipo caixeiro-viajante é o algoritmo Linear 

Sweep alorithm apresentado pela primeira vez em por Miller (1970)  que segundo Kumar e Jayachitra 

(2016) segue a seguinte metodologia: 

• Passo 1 – Uma linha radial centrada no centro de distribuição inicia nos 0º e varre sobre os 

vértices em torno do centro de distribuição no sentido horário ou anti-horário. 

• Passo 2 – Assim que o primeiro vértice é encontrado, é alocado ao primeiro veiculo e é 

verificado se o veiculo tem capacidade de carga de transporte. Se sim o vértice é marcado 

como abastecido. 

• Passo 3 – A linha é movimentada novamente até encontrar o segundo vértice. 



29 

 

• Passo 4 – Quando o vértice é encontrado é verificado se a capacidade de carga de transporte 

do veiculo é suficiente. Se sim o vértice é alocado ao veiculo e o vértice é marcado como 

abastecido. 

• Passo 5 – O varrimento continua até qua capacidade de transporte do veiculo esteja completa. 

• Passo 6 – Quando a capacidade de transporte está completa o procedimento continua com o 

veiculo número 2 para os restantes vértices. 

• Passo 7 – O procedimento é repetido até que todos os clientes estejam alocados a veículos. 

Suthikarnnarunai (2008) apresenta um estudo onde compara a utilização do método heurístico Sweep 

Algorithm e a utilização programação linear inteira para resolver um problema do tipo VRP. O caso de 

estudo é baseado na rede de transportes da University of The Thai Chamber of Commerce que 

providencia transporte para os membros do staff da universidade desde suas casas até à universidade. 

O autor diz que o modelo de programação linear nem sempre se mostrou capaz de encontrar a solução 

ótima enquanto que o método heurístico Sweep Algorithm gerou sempre resultados razoáveis utilizando 

pouco tempo computacional. 

3.6. Conclusões  

Neste capítulo foi efetuada uma revisão da literatura existente no âmbito da logística e gestão de 

cadeias de abastecimento, onde é evidenciada a importância de uma configuração otimizada conforme 

as necessidades da empresa, de modo a atingir o melhor nível de eficiência possível e tornar a empresa 

competitiva no mercado em que se encontra. Foi referida a importância de estudar a viabilidade de 

reconfigurar uma cadeia de abastecimento já existente ou criar uma de raiz. Algumas das decisões 

sobre configuração de cadeias de abastecimento têm efeito de duração a longo prazo, com custos 

associados elevados. Uma decisão ponderada pode representar a diferença entre a sobrevivência, ou 

não, de uma empresa no mercado 

Foi efetuada, de forma mais aprofundada, uma revisão da literatura existente no âmbito dos problemas 

de localização de instalações. Nesta revisão abordou-se os principais modelos de localização, a sua 

aplicação, casos de estudo e principais limitações destes modelos. É de evidenciar a importância da 

escolha de um modelo adequado para a decisão sobre a localização de uma instalação, pois esta 

decisão pode ser um fator decisivo sobre a utilidade dos resultados do modelo para aplicação num 

caso real.  

Foi também efetuada uma revisão da literatura sobre os problemas de criação de rotas para veículos 

de distribuição, onde se percebeu que a escolha do método utilizado influencia de várias formas a 

implementação e resultados obtidos. Os modelos de programação linear inteira apesar de gerarem 

soluções ótimas requererem bastante tempo computacional principalmente para problemas de grande 

dimensão. Os métodos heurísticos, apesar de não obterem a solução ótima, obtêm soluções próximas 

do ótimo e requerem pouco tempo computacional para o fazerem.  

Da revisão da literatura efetuada conclui-se que o modelo que melhor se adequa ao problema em 

estudo é o modelo do centro de gravidade. Este modelo tem como input os dados referentes a 
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distâncias entre os clientes e as instalações, volume transacionado com cada cliente e o custo 

associado ao transporte. Sendo estes os principais fatores que a empresa considera importantes para 

a escolha da localização, o modelo adequa-se ao problema em estudo, tendo ainda a seu favor o facto 

de ser um modelo de fácil computação e que gera um output claro e simples de analisar.  

Sendo que este modelo gera uma localização para o centro de distribuição, seria interessante para o 

estudo realizado nesta dissertação, utilizar o output do modelo do centro de gravidade e criar um 

modelo do tipo VRP por forma a definir as rotas de transporte a serem utilizadas. Será também 

interessante comparar os custos de transporte calculados pelo modelo do centro de gravidade com os 

custos calculados nos problemas do tipo VRP.  

  



31 

 

4. Recolha e tratamento de dados 

4.1. Introdução 

Neste capítulo pretende-se apresentar e realizar o tratamento dos dados relevantes para o 

desenvolvimento do modelo.  

Os dados referentes a localizações geográficas dos clientes foram obtidos junto da empresa 

SerlimaWash, que forneceu as moradas físicas dos vários pontos de recolha e entrega de roupas.  

Os dados relativos ao negócio da empresa SerlimaWash, tais como volume de roupas processados 

por cliente, custos de transporte e previsão de procura foram, naturalmente, obtidos junto da empresa. 

Todos os dados aqui apresentados são dados reais sem qualquer tipo de transformação ou 

dissimulação que visasse a proteção e confidencialidade da empresa, tendo esta empresa por base a 

total abertura e exposição da sua atividade. 

Todos estes dados foram obtidos em várias reuniões agendadas nas instalações da SerlimaWash junto 

do coordenador de logística, Bruno Nogueira e junto do diretor da unidade industrial, Cláudio Leal. 

4.2. Recolha de dados 

4.2.1. Localização dos clientes 

Para o modelo que se pretende construir, um simples endereço de morada física não seria suficiente, 

visto que não é possível, num modelo como o do centro de gravidade, introduzir este tipo de input e 

obter um resultado. Como tal procedeu-se à introdução dos endereços de morada de cada cliente no 

software Google Earth Pro, criando um marcador para cada cliente. Neste software é possível obter as 

coordenadas geográficas (Latitude e Longitude) para cada marcador. Este processo foi realizado 

juntamente com o coordenador logístico da SerlimaWash, conhecedor de todas as localizações dos 

clientes, com vista a garantir a correta localização de todos os marcadores. Após realizar este processo 

foi possível criar uma lista com todos os clientes da empresa e a sua respetiva localização geográfica. 

Um elemento também muito importante, que foi possível criar através do Google Earth Pro, foi o mapa 

dos clientes, que permite a visualização da dispersão de todos os clientes da empresa. Para a análise 

que se pretende realizar o elemento visual é de grande importância, pois torna a compreensão do 

modelo mais fácil, principalmente para um leitor que desconheça o caso em estudo. É assim 

apresentada a lista de clientes, a sua localização e o mapa obtido no Google Earth Pro.  
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Tabela 1 - Clientes e respetiva localização geográfica 

Cliente Lat Lon Cliente Lat Long Cliente Lat Lon 

158 LISBON 
SHORT STAY 

38,711769 -9,138509 
WALLIS 

HOLYDAYS 
38,730246 -9,150206 PESTANA 

CASCAIS 
38,696809 -9,438027 

ALBERGARIA 
LAITAU 

38,529031 -8,898695 
CORINTHIA ALFA 

HOTEL 
38,738895 -9,166449 

PESTANA 

PALACE 
38,703421 -9,186822 

AUGUSTO 
AGUIAR 

38,729058 -9,149446 HOTEL RITZ 38,725634 -9,155172 
PESTANA 

SINTRA GOLF 
38,762562 -9,367126 

AV. BRASIL 38,759432 -9,13645 
HOTEL 

MARRIOTT 
38,747308 -9,164105 

POUSADA DE 

CASCAIS 
38,693849 -9,41952 

CAMPANILE 38,538059 -8,872368 MIRAGE CASCAIS 38,702425 -9,410852 
POUSADA DE 

LISBOA 
38,708357 -9,138003 

CITY STAYS CAIS 
SODRÉ 

38,706771 -9,143604 
ALMA LUSA 

BAIXA CHIADO 
38,708271 -9,139712 

THE VINTAGE 

HOUSE LISBOA 
38,720002 -9,15053 

CITY STAYS 
CHIADO 

38,712948 -9,142017 
CAMPO GOLF 

BELOURA 
38,764959 -9,36486 

VILA GALÉ 

CASCAIS 
38,691235 -9,423205 

CITY STAYS 
PRINCIPE REAL 

38,715868 -9,153753 
CZAR LISBON 

HOTEL 
38,729335 -9,134755 

PALÁCIO DOS 

ARCOS 
38,695926 -9,289895 

CONVENTO DO 
ESPINHEIRO 

38,601209 -7,888469 D.PEDRO PALACE 38,724589 -9,160318 Zmar 37,605289 -8,736797 

DO INN 38,732435 -9,142385 DLIRIUS AZUIS 38,776143 -9,331051 Brickoven Palace 38,723655 -9,132004 

ECORK HOTEL 38,553204 -7,96983 FÉNIX GARDEN 38,725011 -9,151722 
Chiado Arty 

Flats 
38,712939 -9,143052 

Hotel Hapimag 
Lisboa 

38,718605 -9,142612 GINÁSIO LEVEL 38,670605 -9,170228 Dream chiado 38,710032 -9,139177 

HUB OLD LISBON 38,7146 -9,147486 H 10 38,726415 -9,147114 8 building 38,707646 -9,146887 

LISBON DREAMS 
GUEST HOUSE 

38,721207 -9,151839 HOTEL DAH 38,737256 -9,128451 combro 7 38,710944 -9,150185 

LOST INN LISBON 
HOSTEL 

38,708235 -9,144036 
HOTEL GOLF 

MAR 
39,179395 -9,354865 combro 77 38,710093 -9,15073 

Luxe Hotel 38,728095 -9,13675 
HOTEL HF FENIX 

URBAN 
38,728667 -9,148911 fanqueiros 112 38,710467 -9,135883 

LX4U - Lisbon For 
You Apartments 

38,711769 -9,138509 
HOTEL HF FENIX 

LISBOA 
38,724936 -9,151035 Hotel Aranguês 38,526761 -8,885528 
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Cliente Lat Lon Cliente Lat Long Cliente Lat Lon 

MONTES CLAROS 38,718166 -9,199357 
HOTEL HF FENIX 

MUSIC 
38,725011 -9,151863 Eden estoril 38,70406 -9,408081 

Mood Private 
Suits 

38,70978 -8,945398 
Hotel Mercure 

Lisboa 
38,737651 -9,165883 

ExE lisboa 

parque hotel 
38,728079 -9,14757 

OLD ÉVORA 
HOSTEL 

38,570726 -7,912941 

HOTEL PALÁCIO 

DO 

GOVERNADOR 

38,695025 -9,214105 
Hotel eurostar 

das Letas 
38,719985 -9,148851 

PÁTEO DA 
SAUDADE 

38,766046 -9,098221 
HOTEL SANTA 

MARTA 
38,723175 -9,145595 hotel londres 38,706927 -9,40376 

Poets Hostel 38,710758 -9,142248 
HOTEL TRAVEL 

PARK 
38,727128 -9,134723 Pestana CR7 38,708905 -9,136728 

THE LISBONAIRE 38,716556 -9,143672 
Intercontinental 

Lisbon 
38,72715 -9,155426 Hotel Skyna 38,727972 -9,159295 

TRYP MONTIJO 38,710576 -8,97567 
Jupiter Lisboa 

Hotel 
38,739551 -9,1459 Serlima Wash 38,720606 -8,97322 

VILA GALÉ 
ESTORIL 

38,704006 -9,396909 
People Family 

Club 
38,833476 -9,356941 

 

Após inserir todos os clientes no Google Earth Pro foi possível obter o seguinte mapa. Neste mapa 

pode observar-se os clientes da SerlimaWash representados pelos marcadores azuis e a unidade 

industrial da empresa, localizada no Montijo, representada por um marcador vermelho. 
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Figura 11 - Mapa de localização de clientes (Obtido através do Google Earth Pro) 

4.2.2. Volume de Roupas 

Alem das localizações geográficas de todos os clientes da SerlimaWash é necessário também obter o 

volume de roupas de cada cliente e o Rate (taxa de transporte) associado a cada um dos clientes.  

No caso do Rate foi possível atribuir o mesmo valor a todos os clientes pois o consumo das carrinhas 

que realizam as várias deslocações pode ser considerado igual em todos os casos.  

Em relação ao volume de roupas foi solicitado à empresa que fornecesse o total anual e os valores 

mensais transacionados no ano de 2016 com cada cliente. Desta forma seria possível realizar vários 

cenários tendo em conta a sazonalidade já expectável da industria hoteleira. Devido à elevada 

dimensão do documento este é apresentado no anexo 1 sendo desta forma apresentada em baixo uma 

imagem ilustrativa do mesmo. 
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Figura 12 - Imagem ilustrativa dos dados recolhidos junto da empresa referentes ao volume de roupas [Kg] de 
cada cliente 

4.2.3. Custos de transporte 

Foi também necessário recolher dados relativos a custos de transporte por unidade de distância e por 

volume de roupa transportada para mais tarde proceder à comparação de cenários. Para o fazer, pediu-

se à empresa que disponibilizasse dados relativos ao consumo médio das carrinhas e dos camiões que 

realizam o transporte de roupas. O valor fornecido pela empresa foi de uma média de 22 litros de 

combustível consumidos por cada 100 quilómetros percorridos por cada carrinha e de 35 litros de 

combustível consumidos por cada 100 quilómetros percorridos por cada camião. Outro fator a 

considerar é que todas as carrinhas e camiões utilizam gasóleo como combustível. Através dos dados 

presentes na Entidade Nacional para o Mercado de Combustivel (2017) foi possível assumir o valor 

médio do preço do combustível gasóleo em 1.30€/L. 

Foi então criado um parâmetro 𝐶𝑘𝑚.𝐾𝑔 (Custo por quilometro percorrido por volume de roupa) para que 

se conseguisse proceder ao cálculo dos custos de transporte.  

Sabendo então que as carrinhas de transporte consomem em média 0.22 litros por cada quilometro 

percorrido, que o preço de combustível em média é de 1.30 euros por litro e que em média cada carrinha 

transporta 1200 quilogramas de roupa chegamos ao valor de  𝐶𝑘𝑚.𝐾𝑔  = 2.383 × 10−4  € 𝐾𝑚 × 𝐾𝑔⁄ . 

No caso dos camiões TIR que consomem em média 0.35 litros por cada quilometro percorrido, que 

transportam em média 2950 quilogramas de roupa e assumindo o mesmo valor de preço de 

combustível chegamos ao valor de 𝐶𝑘𝑚.𝐾𝑔  = 1.542 × 10−4 €
𝐾𝑚 × 𝐾𝑔⁄ . 

Com todos os dados necessários para a construção do modelo foi necessário proceder ao tratamento 

dos mesmos antes de os introduzir no modelo do cetro de gravidade. 

4.3. Tratamento de dados 

Como principal objetivo deste capítulo temos o tratamento ou transformação dos dados relativos à 

localização dos clientes. Neste caso temos as localizações definidas por coordenadas geográficas 
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(latitude e longitude) que, apesar de serem bastante uteis para serem exibidas num mapa terrestre, 

não são muito uteis para o modelo que pretendemos construir. É necessário então transformar estas 

coordenadas geográficas em coordenadas cartesianas.  

Para realizar esta conversão é necessário entender primeiro o que são as coordenadas geográfica 

representadas por latitude e longitude. É do conhecimento geral a forma aproximadamente esférica da 

terra. Este é um dos conceitos chaves para entender este tipo de coordenada. A latitude e a longitude 

são então representantes de ângulos formados com pontos específicos do globo terrestre. 

 

Figura 13 - representação das coordenadas esféricas latitude e longitude. Retirado de (“Understanding Latitude 

and Longitude The Global Grid,” 2017) 

A latitude é representada pelo ângulo formado entre a linha horizontal (paralelo) que contem o ponto 

que se pretende definir e a linha do equador, tendo como referência o centro da terra. Percebe-se, 

portanto, que a linha do equador representa o 0º (Zero) da latitude e esta varia entre - 90º e 90º como 

se pode observar na imagem pela esfera da esquerda. O facto de o ângulo ser positivo ou negativo é 

atribuído pelo hemisfério em que se pretende localizar um ponto. No hemisfério norte o ângulo é positivo 

e no hemisfério sul o ângulo é negativo. 

A longitude tem por base o mesmo principio, mas em vez de utilizar os paralelos utiliza os meridianos. 

A longitude é então definida pelo ângulo formado entre o meridiano que contem o ponto que se pretende 

definir e o meridiano de Greenwich tendo como referência mais uma vez o centro da terra. O meridiano 

de Greenwich representa assim o 0º da longitude. A longitude varia entre 0º e 180º ou 0º e -180º sendo 

que a Oeste do meridiano de Greenwich temos longitudes negativas e a Este do meridiano temos 

longitudes positivas.  

Percebendo o conceito de latitude e longitude e de como funcionam os ângulos que estas coordenadas 

representam podemos passar ao processo de conversão das latitudes e longitudes em coordenadas 

cartesianas.  

Inicialmente, como em qualquer gráfico de coordenadas cartesianas, temos de definir uma origem, ou 

seja, o zero do nosso referencial. Para facilitar os cálculos que se vão realizar de seguida iremos definir 
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como origem do nosso referencial a localização das instalações da SerlimaWash no Montijo. Mais à 

frente o motivo desta decisão tornar-se-á mais claro. Seguidamente necessitamos de selecionar uma 

outra localização que pretendemos representar no nosso referencial, neste caso um dos clientes da 

SerlimaWash. Pretendemos então obter uma coordenada X e uma coordenada Y para representar o 

cliente em questão. É então utilizada a latitude para determinar a coordenada Y e a longitude para 

determinar a coordenada X. 

Utilizando o conceito do comprimento do arco de circunferência é possível obter a distância entre duas 

latitudes ou duas longitudes.  

 

Figura 14 - Imagem auxiliar para o conceito de comprimentos de arco de circunferência retirado de (“Saber 
Matemática,” 2017) 

Assumindo respetivamente os pontos A e B da figura 14 como as instalações da SerlimaWash e o 

cliente selecionado, o ponto O, a vermelho, como o centro da terra, o ângulo α como a diferença das 

latitudes do ponto A e do ponto B e o r como o raio definido pela distância ao centro da terra, podemos 

proceder ao cálculo do comprimento do arco de circunferência AB que representa a coordenada Y do 

cliente em questão.  

Sendo que o raio da terra não é um valor constante, mas que varia consoante a latitude, é necessário 

recorrer à seguinte equação para determinar o raio da terra para uma dada latitude. 

 𝑅 = √
[(𝑟1

2 × cos(𝐵))2 + (𝑟2
2 × sin(𝐵))2]

[(𝑟1 × cos(𝐵))2 + (𝑟2 × sin(𝐵))2]
 (21) 

Em que R é o raio dado pela latitude em questão, B é a latitude, 𝑟1 é o raio da terra no equador e 𝑟2 é 

o raio da terra no polo norte. 𝑟1 =  6378137 𝑚 e 𝑟2 =  6356752,3 𝑚 

Tendo calculado o raio R temos então todos os dados necessário para calcular o comprimento do arco 

de circunferência correspondente à coordenada Y. Utilizamos para tal a seguinte equação: 

 𝑌 = 2 × 𝜋 × 𝑅 ×
𝛼

360
 (22) 

Em que 𝛼, mais uma vez corresponde à diferença entre as latitudes dos pontos A e B. R é o raio 

calculado na equação 21. 
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Para calcular a coordenada X poderia recorrer-se ao mesmo método, mas utilizando as longitudes. 

Neste caso por não existir nenhuma equação conhecida para o cálculo do raio da terra consoante a 

longitude pretendida e visto que utilizar o raio calculado pela latitude incorre num erro bastante 

significativo no cálculo da coordenada X, calcula-se então a menor distância real em metros entre os 

dois pontos. Depois de calcular esta distância recorre-se ao teorema de Pitágoras para calcular a 

coordenada X. A menor distância real entre dois pontos do globo terrestre é dada pela seguinte 

equação: 

 𝑑 =  cos−1(sin 𝜑𝐴 × sin  𝜑𝐵 + cos 𝜑𝐴 × cos 𝜑𝐵 × cos  Δλ ) × 𝑅 (23) 

Em que 𝜑𝐴 é a latitude em radianos do ponto A, 𝜑𝐵 é a latitude em radianos do ponto B, ∆𝜆 representa 

a diferença entre as longitudes dos pontos A e B em radianos, R é o raio médio do globo terrestre que 

corresponde a 6371008,8m e 𝑑 representa a distância real entre os dois pontos. 

Após obter a coordenada Y e a distância d entre os dois pontos podemos proceder ao cálculo da 

coordenada X utilizando o teorema de Pitágoras.  

 

Figura 15 - Imagem auxiliar para o teorema de Pitágoras – Retirado de (Silva, 2016) 

 𝑑2 = 𝑋2 + 𝑌2 (24) 

 𝑋 = √𝑑2 − 𝑌2 (25) 

Obtendo assim a coordenada X necessária para construir o modelo do centro de gravidade. Os dados 

referentes a todos os clientes foram processados no software Microsoft Excel. 
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5. Modelo do Centro de Gravidade 

5.1. Formulação do Modelo 

Após terem sido recolhidos e tratados todos os dados necessários para a elaboração do modelo de 

apoio à decisão, passamos então à formulação do modelo. Neste subcapítulo pretende-se formular o 

modelo do centro de gravidade com base no modelo proposto por (Ballou, 2004). O modelo do centro 

de gravidade é definido pelas seguintes equações: 

 𝑋 =
∑ 𝑉𝑖𝑅𝑖𝑥𝑖𝑖

∑ 𝑉𝑖𝑅𝑖𝑖

    𝑒    𝑌 =
∑ 𝑉𝑖𝑅𝑖𝑦𝑖𝑖

∑ 𝑉𝑖𝑅𝑖𝑖

 (26) 

Em que o 𝑉𝑖 corresponde ao volume de roupas de cada cliente, 𝑅𝑖 corresponde ao Rate (taxa de 

transporte) associado a cada cliente e o 𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 correspondem a coordenada x e y de cada cliente. O 

resultado final X, Y corresponde às coordenadas do centro de gravidade.  

Após o cálculo do centro de gravidade é necessário calcular a distância de cada cliente ao centro de 

gravidade. Para isso utilizamos a distância euclidiana.  

 𝑑𝑖 =  √(𝑋−𝑥𝑖)2 + (𝑌 − 𝑦𝑖)2 (27) 

Relativamente aos custos totais de transporte assumiu-se a seguinte equação: 

 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =  ∑
𝑑𝑖 × 2

103
𝑖

 ×
𝑉𝑖

365
× 𝐶𝑘𝑚.𝐾𝑔 (28) 

Em que o 𝑑𝑖 é a distância entre o cliente e as instalações da SerlimaWash ou o centro de distribuição 

a ser localizado. Neste caso 𝑑𝑖 aparece multiplicada por 2 pois a distância é percorrida duas vezes, o 

valor de 𝑑𝑖 é também dividido por 103 para que o seu valor seja convertido de metros para quilómetros. 

𝐶𝑘𝑚.𝐾𝑔 é o custo por quilómetro percorrido por volume de roupa e 𝑉𝑖 representa o volume de roupa anual 

de cada cliente que é dividido por 365 dias para obter um valor diário. 

É importante evidenciar que ao longo deste estudo vão ser calculadas distâncias entre clientes e centro 

de distribuição e distâncias entre centro de distribuição e as instalações da SerlimaWash no montijo. 

Sendo que, as distâncias entre o centro de distribuição e os clientes serão percorridas por carrinhas e 

as distâncias entre o centro de distribuição e as instalações da SerlimaWash serão percorridas por 

camiões. Este facto é importante para saber qual o valor a utilizar no parâmetro  𝐶𝑘𝑚.𝐾𝑔. 

Tendo já formulado o modelo a utilizar passamos à escolha do software a ser utilizado para a 

implementação do modelo. Neste caso foi selecionado o software Excel da Microsoft Corporation. A 

escolha deste software deve-se à sua facilidade de utilização e por ser uma folha de cálculo que possui 

todas as ferramentas necessárias para o estudo que se pretende realizar. 
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5.2. Implementação e resultados do modelo 

O caso de estudo em questão visa abordar várias hipóteses de localizações para a criação de um ou 

mais centros de distribuição de roupas para a empresa SerlimaWash. Pretende-se então estudar várias 

hipóteses representadas por diferentes cenários com vista a estudar as vantagens e desvantagens de 

cada solução apresentada. Foram então criados vários cenários que são apresentados seguidamente. 

5.2.1. Cenário 0 (Referência) 

Este cenário, representativo da situação atual da SerlimaWash, visa ser utilizado como cenário de 

referência para comparação de custos com os cenários apresentados posteriormente.  Neste cenário 

não existe ainda nenhum centro de distribuição, sendo que todos os clientes são abastecidos 

diretamente pelas instalações da SerlimaWash localizadas no montijo.  

Não sendo necessário proceder ao cálculo do centro de gravidade procede-se diretamente ao cálculo 

dos custos totais, sendo que estes são calculados recorrendo à equação 28. Conhecendo o valor de 

𝑑𝑖, representante da distância entre os clientes e as instalações da SerlimaWash, o valor de 𝑉𝑖, 

correspondente ao volume de roupa de cada cliente, e sabendo que o transporte é assegurado apenas 

por carrinhas, obtemos o valor de 13617,8 € por dia. 

5.2.2. Cenário 1 

Este cenário visa estudar a possibilidade da criação de um único centro de distribuição para abastecer 

todos os clientes da empresa. Como tal aplicou-se o modelo já definido a este cenário, criando assim 

uma solução possível para o caso de estudo. Como já foi referido o modelo foi implementado no Excel 

e a solução gerada é apresentada em seguida onde se pode observar as coordenadas cartesianas 

geradas pelo modelo e as coordenadas geográficas correspondentes à mesma localização. 

Tabela 2 - Coordenadas cartesianas (x,y) do centro de distribuição do cenário 1 

 Y X 

Coordenadas cartesianas -29,5 m -17668,2 m 

 

Tabela 3 - Coordenadas geográficas (lat,long) do centro de distribuição do cenário 1 

 Latitude Longitude 

Coordenadas Geográficas 38,72034° -9,176377° 

 

A solução gerada pode ser visualizada na imagem em baixo obtida pelo Google Earth Pro. Na imagem 

pode observar-se a azul a localização dos clientes, a vermelho a localização das instalações da 
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SerlimaWash no Montijo e a preto a localização do centro de distribuição gerada pelo modelo do centro 

de gravidade. 

 

Figura 16 - Localização do centro de Distribuição do cenário 1 

Tendo a localização do centro de distribuição gerada pelo modelo necessitamos agora de calcular a 

distância linear (euclidiana) entre o centro de distribuição e os clientes, com vista a poder realizar o 

cálculo dos custos totais. Mais uma vez o software utilizado para efetuar este processo foi o Excel. Na 

imagem seguinte pode observar-se o resultado do cálculo das distâncias. A lista completa pode ser 

vista no anexo 2. 

 

Figura 17 - Distâncias euclidianas entre os clientes e o centro de distribuição do cenário 1 

Neste momento a única distância ainda não calculada é a distância entre o centro de distribuição e as 

instalações da SerlimaWash. O facto de as instalações da SerlimaWash corresponderem à origem do 

referencial faz com que a distância entre qualquer ponto e as instalações da SerlimaWash possa ser 
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calculado utilizando apenas as coordenadas desse ponto. A distância linear entre o centro de 

distribuição e as instalações da empresa é de 17668,2 m e será designada por 𝑑𝐶𝑂𝐺−𝑆𝑒𝑟𝑙𝑖𝑚𝑎𝑊𝑎𝑠ℎ. 

Com as distâncias já calculadas podemos realizar o cálculo dos custos totais. Neste cenário temos a 

distribuição entre os clientes e o centro de distribuição que é assegurada pelas carrinhas, à qual será 

associada o custo de transporte 1 (CT1). Temos também o transporte entre o centro de distribuição e 

as instalações da SerlimaWash que será associado ao custo de transporte 2 (CT2). A soma dos dois 

custos de transporte irá resultar no custo total deste cenário.  

 𝐶𝑇1 =  ∑
𝑑𝑖 × 2

103
𝑖

 ×
𝑉𝑖

365
× 𝐶𝑘𝑚.𝐾𝑔 (29) 

 𝐶𝑇2 =  ∑
𝑑𝐶𝑂𝐺−𝑆𝑒𝑟𝑙𝑖𝑚𝑎𝑊𝑎𝑠ℎ × 2

103
𝑖

 ×
𝑉𝑖

365
× 𝐶𝑘𝑚.𝐾𝑔 (30) 

 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝑇1 + 𝐶𝑇2 (31) 

É necessário ter especial atenção para o valor do parâmetro 𝐶𝑘𝑚.𝐾𝑔 que é diferente para o transporte 

do tipo carrinha e para o transporte do tipo camião. 

A este cenário está associado um valor de 8117,6 €, sendo que 8028,6 € corresponde ao valor do 

transporte entre os clientes e o centro de distribuição e o valor de 89 € corresponde ao valor de 

transporte entre o centro de distribuição e as instalações da SerlimaWash. 

5.2.3. Cenário 2 

Este cenário visa estudar a possibilidade da mobilidade do centro de distribuição consoante a 

sazonalidade da procura dos clientes. Tal como já foi referido a empresa SerlimaWash é bastante 

afetada pela sazonalidade presente no ramo da industria hoteleira e sendo que, o centro de distribuição 

que se pretende criar não necessita de possuir um grande espaço de armazenamento, pois funcionará 

mais como uma zona de transferência de carga entre veículos, poderá existir alguma vantagem em 

mudar a localização do mesmo de modo a reduzir custos de transporte. 

Para este cenário começou-se por calcular qual a localização do centro de gravidade para cada mês 

do ano. Esta fase inicial seguiu o mesmo processo que o cenário 1, mas repetida 12 vezes, uma para 

cada mês do ano. Na tabela seguinte pode observar-se as localizações obtidas através do modelo para 

cada mês. 
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Tabela 4 - Coordenadas geográficas e cartesianas dos COG por mês 

 Lat Long X Y 

Janeiro 38,721578° -9,17555° -17596,2 107,8 

Fevereiro 38,7221° -9,171217° -17219,4 165,7 

Março 38,722394° -9,178441° -17847,7 198,5 

Abril 38,722854° -9,17467° -17519,7 249,5 

Maio 38,721966° -9,174527° -17507,3 150,9 

Junho 38,716105° -9,182647° -18213,4 -499,6 

Julho 38,713854° -9,181675° -18129,0 -749,5 

Agosto 38,720807° -9,177926° -17802,9 22,3 

Setembro 38,717248° -9,17088° -17190,1 -372,7 

Outubro 38,723549° -9,17843° -17846,7 326,7 

Novembro 38,721224° -9,173806° -17444,6 68,6 

Dezembro 38,726005° -9,17067° -17171,8 599,3 

 

Os dados obtidos foram então inseridos no GoogleEarth Pro e o resultado é apresentado pela imagem 

seguinte. 

 

Figura 18 - Localização dos Centros de Distribuição por cada mês 
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Como se pode observar pela figura 18 os centros de distribuição não estão muito distantes uns dos 

outros. Este resultado já era esperado pois os clientes da SerlimaWash são todos afetados pela 

sazonalidade da industria em que estão inseridos de forma mais ou menos igual. Ainda assim foram 

calculados os custos de transporte para cada uma das possibilidades presentes na imagem em cima. 

O método utilizado para o fazer foi, mais uma vez, o mesmo que foi utilizado no cenário 1. O transporte 

entre as instalações da SerlimaWash e os centros de distribuição é realizado por um camião TIR e o 

transporte entre os centros de distribuição e os clientes é realizado pelas carrinhas de distribuição. Na 

tabela seguinte pode observar-se o resultado do cálculo dos custos para cada localização. 

Tabela 5 - Custos de transporte associados aos COG de cada mês 

Mês Custo Diário [€] Mês Custo Diário [€] 

Janeiro 8098,3 Julho 8276,1 

Fevereiro 7994,3 Agosto 8156,6 

Março 8172,5 Setembro 7994,0 

Abril 8080,2 Outubro 8177,4 

Maio 8073,9 Novembro 8055,0 

Junho 8286,1 Dezembro 8004,2 

5.2.4. Cenário 3 

Este cenário pretende estudar a possibilidade de múltiplos centro de distribuição em funcionamento 

simultâneo. Como já foi referido a distribuição atual da SerlimaWash funciona por rotas e cada rota é 

realizada por uma carrinha de transporte. Neste cenário criaram-se 13 centros de distribuição, um para 

cada rota, com o objetivo de visualmente perceber quais se encontram próximos uns dos outros. Tendo 

em conta que um camião TIR tem mais do dobro da capacidade das carrinhas de transporte, não fará 

sentido criar um centro de distribuição apenas para uma rota. Assumimos então que o valor mínimo de 

rotas a agrupar será de duas rotas por centro de distribuição.  

Os clientes foram então agrupados pelas respetivas rotas com o objetivo de calcular a localização dos 

centros de distribuição. Os dados das localizações dos centros de distribuição foram inseridos mais 

uma vez no GoogleEarth Pro sendo o resultado visível na imagem em baixo. 
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Figura 19 - Localização dos COG de cada rota de distribuição 

Como se pode observar pelos círculos a vermelho, na imagem em cima, foi possível agrupar os centros 

de distribuição em dois conjuntos. Um conjunto contendo dois centros de distribuição e outro conjunto 

contendo oito. Vamos chamar ao circulo a vermelho à esquerda COG1 e ao circulo a vermelho à direita 

COG2. Os restantes centos de distribuição, assinalados a laranja, por ficarem mais afastadas não foram 

agrupados a mais nenhum centro de distribuição. Neste cenário estes clientes vão ser adicionados ao 

centro de distribuição mais próximo, que neste caso é o COG2. As rotas foram então agrupadas em 

dois grupos, COG1 e COG2, e foram calculados novos centros de gravidade para estes dois grupos de 

clientes que podem ser observados pela imagem seguinte. 
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Figura 20 - Localização do COG1 e do COG2 

Após calculada a localização dos dois centros de distribuição procedeu-se ao cálculo dos custos de 

transporte tal como foi efetuado nos cenários anteriores. Mais uma vez a distribuição entre os clientes 

e o centro de distribuição é realizada pelas carrinhas e o transporte entre o centro de distribuição e as 

instalações da SerlimaWash é realizado pelo camião TIR. 

Dividimos o cálculo dos custos em duas partes, uma para cada centro de distribuição. Os custos 

relativos ao centro de distribuição COG1 são apresentados em baixo.  

 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠−𝐶𝑂𝐺1 =  ∑
𝑑𝑖 × 2

103
𝑖

 ×
𝑉𝑖

365
× 𝐶𝑘𝑚.𝐾𝑔 (32) 

 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝐶𝑂𝐺1−𝑆𝑒𝑟𝑙𝑖𝑚𝑎𝑊𝑎𝑠ℎ = ∑
𝑑𝐶𝑂𝐺−𝑆𝑒𝑟𝑙𝑖𝑚𝑎𝑊𝑎𝑠ℎ × 2

103
𝑖

 ×
𝑉𝑖

365
× 𝐶𝑘𝑚.𝐾𝑔 (33) 
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 𝐶𝑇𝐶𝑂𝐺1 =  𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠−𝐶𝑂𝐺1 + 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝐶𝑂𝐺1−𝑆𝑒𝑟𝑙𝑖𝑚𝑎𝑊𝑎𝑠ℎ (34) 

Como se pode observar pela equação 32 esta apresenta os custos de transporte entre os clientes e o 

COG1. A equação 33 é referente aos custos de transporte entre o COG1 e as instalações da 

SerlimaWash. Os custos totais diários para o COG1 são de 121,6 €. O mesmo processo foi realizado 

para calcular os custos diários do COG2.  

 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠−𝐶𝑂𝐺2 =  ∑
𝑑𝑖 × 2

103
𝑖

 ×
𝑉𝑖

365
× 𝐶𝑘𝑚.𝐾𝑔 (35) 

 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝐶𝑂𝐺2−𝑆𝑒𝑟𝑙𝑖𝑚𝑎𝑊𝑎𝑠ℎ = ∑
𝑑𝐶𝑂𝐺−𝑆𝑒𝑟𝑙𝑖𝑚𝑎𝑊𝑎𝑠ℎ × 2

103
𝑖

 ×
𝑉𝑖

365
× 𝐶𝑘𝑚.𝐾𝑔 (36) 

 𝐶𝑇𝐶𝑂𝐺2 =  𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠−𝐶𝑂𝐺2  +  𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝐶𝑂𝐺2−𝑆𝑒𝑟𝑙𝑖𝑚𝑎𝑊𝑎𝑠ℎ (37) 

Os custos totais diários para o COG2 são de 4799,0 €. Somando os dois valores, referentes ao COG1 

e ao COG2 obtemos um total de custos diários de 4920,6 €. 

5.2.5. Cenário 4 

Neste cenário pretende-se estudar qual o impacto de os clientes que estão localizados a sul do rio Tejo 

não serem abastecidos por nenhum centro de distribuição, tal como os clientes a norte do rio Tejo, mas 

sim abastecidos diretamente pelas instalações da SerlimaWash. Agruparam-se então os clientes em 

dois grupos, o grupo norte e o grupo sul. Para os clientes do grupo norte foi calculada a localização de 

um centro de distribuição utilizando o mesmo método que nos cenários anteriores. Os clientes do grupo 

sul são então abastecidos diretamente pelas instalações da SerlimaWash no montijo. A localização do 

centro de distribuição do grupo norte pode ser observada na figura 21 representada pelo marcador 

denominado de COG Norte.  

Foram então efetuados os cálculos dos custos de transporte para os dois grupos separadamente. Para 

o grupo norte o método utilizado foi o mesmo dos restantes cenários já observados, em que o transporte 

entre os clientes e o centro de distribuição é realizado por carrinhas e o transporte entre o centro de 

distribuição e as instalações da SerlimaWash é realizado por camião TIR. O custo de distribuição do 

grupo norte é de 3983,6 € sendo que 3886,1 € correspondem ao transporte entre o centro de 

distribuição e os clientes e 97,5 € correspondem ao transporte entre o centro de distribuição e as 

instalações da SerlimaWash. O custo de distribuição do grupo sul foi calculado pelo mesmo processo 

que foi utilizado no cenário 0. O custo associado ao transporte deste grupo é de 210,9 €. Para calcular 

o custo total deste cenário é apenas necessário somar os custos de transporte do grupo norte com os 

custos de transporte do grupo sul, perfazendo assim um total de 4194,5 €.  
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Figura 21 - Localização do centro de gravidade do grupo norte 

5.2.6. Cenário 5 

Este cenário pretende estudar a junção do conceito do cenário 3 e do cenário 4. Estudou-se então a 

possibilidade da criação de dois centros de distribuição para abastecer os clientes a norte do rio Tejo, 

sendo que os clientes a sul do mesmo serão abastecidos diretamente pelas instalações da 

SerlimaWash no montijo. Os critérios de alocação dos clientes aos dois centros de distribuição foram 

os mesmos utilizados no cenário 3 sendo que os clientes a sul do tejo não são alocados a nenhum dos 

centros de distribuição. Na imagem seguinte pode observar-se a localização dos dois centros de 

distribuição. 

 

Figura 22 – Localização do centro de gravidade COG 1 – C5 e do COG 2- C5 
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É possível observar na imagem os marcadores COG1-C5 e COG2-C5, a amarelo, que representam a 

localização dos dois centros de distribuição criados neste cenário. Após calculada a localização dos 

dois centros de distribuição procedeu-se ao cálculo dos custos de transporte tal como foi efetuado nos 

cenários anteriores. Neste cenário temos então três tipos de custo, o custo entre os clientes e os centros 

de distribuição, o custo entre os centros de distribuição e as instalações da SerlimaWash e o custo 

entre as instalações da SerlimaWash e os clientes a sul do tejo. 

O custo associado ao centro de distribuição COG1 – C5 é de 121,6 € sendo que 87 € correspondem 

ao custo de transporte entre os clientes e o centro de distribuição e 34,6 € correspondem ao custo de 

transporte entre o centro de distribuição e as instalações da SerlimaWash. 

O custo associado ao centro de distribuição COG2 – C5 é de 1491,2 € sendo que 1423,7 € 

correspondem ao custo de transporte entre os clientes e o centro de distribuição e 67,5 € correspondem 

ao custo de transporte entre o centro de distribuição e as instalações da SerlimaWash. 

O custo associado ao transporte entre as instalações da SerlimaWash no montijo e os clientes a sul do 

rio Tejo é de 210,9 €. 

Somando o custo associado dos dois centros de distribuição e o custo de transporte dos clientes a sul 

do rio Tejo obtemos o custo total deste cenário que corresponde a um valor de 1823,7 €. 

5.2.7. Análise e comparação de cenários 

Neste capítulo pretende-se comparar os vários cenários criados anteriormente com o objetivo de 

perceber quais as principais vantagens e desvantagens de cada um. Começamos então por comparar 

através da tabela 6 o output do modelo em cada cenário criado. 

Tabela 6 -  custo total de cada cenário do modelo do centro de gravidade 

 Cenário 0 Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 4  Cenário 5 

Custo [€] 13617 8117,6 7994-8286,1 4920,6 4194,5 1823,7 

 

Através da observação da tabela apresentada em cima é possível perceber que há uma grande 

variação nos custos entre os vários cenários. Esta variação apesar de demonstrar o pretendido, reduzir 

os custos de transporte, pode não representar uma redução de custos próxima do real. Começamos 

por analisar o cenário 0 de referência. Este cenário que visa representar a situação atual não o faz de 

forma correta pois na realidade cada cliente não é abastecido individualmente, mas sim numa rota de 

transporte. Esta obrigatoriedade do modelo de tratar cada cliente de forma individual faz com que 

existam mais deslocações das carrinhas de transporte do que as que existem na realidade, fazendo 

com que o custo de transporte seja muito elevado. Neste sentido este cenário serve apenas como 

referência, sendo que os restantes cenários são sujeitos à mesma limitação do modelo.  
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Avaliando a tabela apresentada em cima, mais concretamente os cenários 0, 1 e 3, é possível perceber 

que a criação de um centro de distribuição reduz os custos de transporte em aproximadamente 40% e 

que a criação de dois centros de distribuição reduz os custos de transporte em aproximadamente 64%. 

Comparando o cenário 1 com o cenário 4 e o cenário 3 com o cenário 5 é também possível perceber 

que o facto de os clientes a sul do rio Tejo serem abastecidos diretamente pelas instalações da 

SerlimaWash, em vez de serem abastecidos por um centro de distribuição a norte do Tejo, reduz 

significativamente os custos de transporte, aproximadamente 50% para o caso com um centro de 

distribuição e 57% para o caso com dois centros de distribuição. 

Relativamente ao cenário 2 a variação do custo de transporte é de aproximadamente 2% relativamente 

ao custo de transporte do cenário 1. Caberá à empresa pesar este fator e compará-lo com os custos 

de possuir um centro de distribuição móvel ou de localização variável consoante o mês do ano. 

Após a análise e comparação dos vários cenários foi possível compreender que a nível de custos de 

transporte este modelo tem um resultado favorável para a criação de um ou mais centros de 

distribuição. É possível perceber que a criação de dois centros de distribuição reduz os custos de 

transporte quando comparado com o cenário da criação de apenas um centro de distribuição. Este 

facto deve-se ao fator da proximidade dos centros de distribuição com os clientes, que ao criar mais 

um centro de distribuição estes ficarão mais próximos dos clientes do que apenas um centro de 

distribuição para todos os clientes. O facto de os clientes a sul do rio Tejo serem abastecidos pelas 

instalações da SerlimaWash e não pelo centro de distribuição é outro fator de grande peso na redução 

de custos de transporte. É importante realçar que este ultimo fator é apenas constatável para os 

cenários estudados em que o centro de distribuição é localizado a norte do rio Tejo.  

Após apresentação à empresa dos resultados até aqui obtidos surgiu a necessidade de aprofundar o 

estudo até aqui realizado, pois apesar de a criação do centro de distribuição se mostrar favorável pelo 

modelo proposto, este demonstrava grande incapacidade de aproximar os custos de transporte aos 

custos reais. A empresa mostrou-se bastante satisfeita com o modelo do centro de gravidade para a 

escolha da localização do centro de distribuição, mas mostrou algum desagrado pela forma como os 

custos de transporte são calculados pelo modelo, fazendo enfase para o facto do transporte ser 

realizado por rotas de distribuição e que seria de todo inviável tratar cada cliente de forma individual no 

processo de recolha e entrega de roupas.  

De modo a colmatar a incapacidade do modelo em calcular os custos de transporte de forma mais real, 

neste caso estudo especifico, e conseguir assim um estudo mais valeroso para a empresa foi decidido 

avançar com o estudo do cálculo dos custos de transporte através de rotas de distribuição recorrendo 

a modelos do tipo Vehicle Routing Rroblema (VRP).  

No capítulo seguinte é então mostrado todo o processo de implementação dos modelos do tipo VRP 

ao caso de estudo.  
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6. Vehicle Routing Problem (VRP) 

Como já referido no capítulo anterior, por forma a proporcionar à empresa um estudo mais aprofundado 

relativamente aos custos de transporte decidiu-se recorrer a modelos do tipo VRP, nomeadamente o 

Sweep Algorithm (SwA) e o Nearest Neighbor (NearN), para definição das rotas de transporte e 

respetivos custos associados. Assim, neste capítulo pretende-se estudar a implementação de 

algoritmos de elaboração de rotas de distribuição tendo por base o estudo efetuado anteriormente para 

a localização dos centros de distribuição. 

A seleção destes dois modelos deve-se principalmente à sua capacidade de gerar resultados próximos 

do ótimo num curto espaço de tempo e sem exigir recurso a grande poder computacional. Ambos os 

modelos foram adaptados ao caso de estudo e ambos seguiram a forma capacitated vehicle routing 

problem (CVRP), em que as rotas de distribuição estão sujeitas ao limite de capacidade de transporte 

do veiculo de distribuição. Ambos os modelos foram implementados recorrendo ao software Excel da 

Microsoft corporation e ao Matlab da Mathworks. 

Para não tornar o estudo demasiado extenso, foi decidido junto da empresa quais os cenários onde 

seria mais importante ver implementado este tipo de modelo de criação de rotas de distribuição. A 

empresa mostrou-se bastante interessada num estudo inicial dos cenários com apenas um centro de 

distribuição e possivelmente, num estudo posterior, analisar a adição de mais centros de distribuição. 

Foram então selecionados três cenários para a implementação deste tipo de modelo, sendo eles, o 

cenário 0 (de referência), o cenário 1 e o cenário 4.  

6.1. Sweep Algorithm (SwA) 

Como já foi referido, para a implementação do Sweep Algorithm (SwA) ao caso de estudo foi necessário 

recorrer a dois softwares, o Excel e o Matlab. O Excel foi utilizado para realizar o tratamento dos dados 

devido à sua simplicidade e facilidade de utilização neste processo. O processamento dos dados foi 

realizado pelo Matlab devido à grande facilidade de implementação e criação de algoritmos. A grande 

facilidade de comunicação entre os dois softwares foi também um dos fatores chaves para o sucesso 

da implementação deste modelo. 

O modelo SwA está inserido nos modelos de criação de rotas para veículos e neste caso o método 

utilizado é o varrimento linear. Existem várias formas de realizar este varrimento linear, mas neste caso 

o método utilizado será o rotativo em que o centro de rotação será o centro de distribuição, já localizado 

anteriormente pelo modelo do centro de gravidade, e a ordem pela qual os clientes serão alocados a 

cada rota de distribuição é definida pelo varrimento linear iniciado nos 0º e finalizado nos 360º (sentido 

anti-horario) como pode ser observado na imagem em baixo. Cada rota tem um limite de volume de 

roupa que é definido pelo máximo possível de transportar por cada carrinha. Quando este limite é 

atingido a carrinha volta ao centro de distribuição e é iniciada uma nova rota.  
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Figura 23 - retirado e adaptado de (Ribeiro, 2008) 

 

6.1.1. Cenário 0 – SwA: Sem centro de distribuição 

Tal como descrito anteriormente este modelo faz um varrimento linear iniciado nos 0º (zero graus) e 

finalizado nos 360º, realizando assim uma volta completa em torno das instalações da SerlimaWash. 

Como tal foi necessário calcular o ângulo compreendido entre cada cliente e o eixo X, tendo como 

origem as instalações da SerlimaWash, representado na figura 24 por α. O cálculo deste ângulo para 

cada cliente foi efetuado no Excel e seguidamente exportado para o Matlab.  

Já no Matlab foi necessário importar dados do Excel, tais como: a localização dos clientes, o volume 

de roupa por cliente e o valor do ângulo α referido anteriormente. Com toda a informação necessária 

para construi o modelo no Matlab começou por se criar matrizes para cada um destes dados referidos 

anteriormente. A localização dos clientes foi dividida em duas partes, coordenada x e coordenada y, 

cada uma associada a uma matriz, Coordx e Coordy respetivamente. O volume de roupas foi associado 

à matriz Volume e o ângulo α associado à matriz Grau. 

Posteriormente foi necessário criar uma matriz vazia denominada Carrinhas, a qual receberá o valor 

do volume de roupa de cada carrinha sendo que, cada coluna desta matriz corresponde a uma carrinha. 

Foi também necessário criar uma outra matriz vazia, neste caso, denominada de Dist a qual receberá 

a distância, em metros, percorrida por cada carrinha. Mais uma vez cada coluna desta matriz 

corresponde a uma única carrinha. Por ultimo foi criada mais uma matriz vazia, denominada de K, que 

receberá as rotas de cada carrinha onde cada coluna corresponde também a uma única carrinha. 

O funcionamento do algoritmo aqui implementado é bastante simples. Foi criado um ciclo que percorre 

a matriz Grau até encontrar o menor valor existente nesta matriz. Quando o encontra guarda o seu 

índice numa variável, índice este que nas matrizes Coordx, Coordy e Volume corresponde ao cliente 

associado ao mínimo encontrado. Quando este processo acontece é associada à matriz K o mesmo 

índice já referido que identifica o cliente que será abastecido, dando assim inicio a uma rota de 

distribuição. À matriz Dist é adicionada a distância percorrida desde as instalações da SerlimaWash 

até ao cliente em questão e à matriz Carrinhas é associado o volume de roupa diário deste cliente. 

Após este processo, na matriz Grau no índice já referido é substituído o valor presente por 1000. Sendo 

Linha de varrimento 

Declive da linha de varrimento 

Clientes 

Centro de distribuição 

α 
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que o maior valor presente nesta matriz é no máximo 360 este valor não voltará a ser escolhido até 

que todos os índices contenham o valor 1000. Seguidamente o processo é repetido e um novo mínimo 

é encontrado. Neste caso é feito um teste, se o volume de roupa do novo mínimo encontrado ao ser 

adicionado à carrinha ultrapassar o valor limite de transporte do veiculo, a rota é terminada e regressa 

às instalações da SerlimaWash, adicionando à matriz Dist a distância de regresso e dando inicio a uma 

nova rota. Se o volume de roupa ao ser adicionado à carrinha não ultrapassar o máximo o cliente é 

abastecido, sendo que é adicionada à matriz K o índice deste novo cliente, à Matriz Dist a distância 

entre os dois clientes e à matriz Carrinhas é adicionado o volume de roupa diário do cliente. Este 

processo é repetido até que a soma de todos os valores da matriz Grau seja igual ao número de clientes 

multiplicado por 1000. Desta forma o processo termina quando todos os clientes forem abastecidos. 

O cálculo dos custos de transporte é realizado através da soma de todos os valores da matriz Dist que 

contem a distância total percorrida por cada rota. Este valor é então convertido em quilómetros e 

multiplicado pelo custo por quilometro percorrido. Custo este que é obtido pelo preço médio do litro de 

combustível e pela média de consumo de combustível do veiculo de transporte. O algoritmo 

implementado no Matlab pode ser visualizado no anexo 3 

Após implementação deste algoritmo a este cenário foi obtido um custo de transporte diário de 394,1 

€. Na tabela 7 e na figura 24 podem ser observadas as várias rotas estabelecidas, a distância percorrida 

em cada rota e o volume de roupa transportado. 

Tabela 7 – Resultados do cenário 0 -SwA 

Rota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Distância 
[km] 

204 33 110 33 39 33 32 88 78 181 56 485 

Volume 
[Kg] 

600 1838 1071 1696 1282 1791 1563 1207 1221 1345 1603 1115 

Clientes 40, 
21, 
50, 4, 
35 

29 32, 
49, 
39, 
53 

27 44, 
10, 
26, 
33, 3, 
41, 
16, 
69 

47, 
73, 
48, 
38, 
28 

36, 
43, 
42, 
34 

60, 
46, 
14, 
56, 
70, 
18, 
12, 
23, 8, 
17, 
71, 
13 

68, 
25, 
30 

61, 7, 
51, 1, 
64, 
22, 
65, 
54, 
66, 
62, 
57 

72, 
15, 
31, 
55, 
63, 
58, 
52 

6, 45, 
37, 
24, 
59, 2, 
67, 5, 
19, 
11, 
20, 9 
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Figura 24 – Demonstração visual do resultado final do cenário 0 - SwA (Google Earth Pro) 

É visível na imagem em cima o padrão tipo folha de arvore criado pelas rotas de distribuição, marcadas 

a vermelho, muito comum neste tipo de modelo. É possível também ver na imagem a localização das 

instalações da SerlimaWash indicadas pelo marcador azul. 

6.1.2. Cenário 1 – SwA: Um centro de distribuição para todos os clientes 

O processo de implementação do modelo SwA a este cenário foi o idêntico ao do cenário 0 - SwA 

excetuando algumas alterações. Inicialmente foi necessário calcular o ângulo α de todos os clientes 

em relação ao centro de distribuição já localizado. Este processo foi realizado no Excel. Já no Matlab 

foi necessário importar todos os dados tal como no cenário 0 - SwA, à exceção do ângulo α que neste 

caso é o calculado para o centro de distribuição. As matrizes criadas são exatamente as mesmas e 

todo o processamento é idêntico ao do cenário 0 - SwA. A grande diferença é que em vez da localização 

de inicio e fim das rotas de distribuição ser as instalações da SerlimaWash, passa a ser o centro de 

distribuição já localizado. Outra diferença deste cenário para o cenário anterior é o cálculo dos custos 

de transporte. Neste cenário, em que existe um centro de distribuição, temos dois tipos de meio de 

transporte, as carrinhas e os camiões. Como tal, é necessário separar o cálculo dos custos de 

transporte em duas operações, uma para as deslocações com as carrinhas e uma para as deslocações 

com os camiões. Desta forma o cálculo dos custos de transporte associado às rotas de distribuição, 

realizado por carrinhas, é feito de forma idêntica à do cenário 0 – SwA. No caso do custo de transporte 

entre o centro de distribuição e as instalações da SerlimaWash o camião circulará sempre com o 

máximo de carga possível, o que permite considerar os custos de transporte proporcionais à distância 

percorrida. Como tal, foi utilizado o custo 𝐶𝑘𝑚.𝐾𝑔 (custo por quilometro percorrido por quilograma 

transportado), considerando que a distância percorrida é duas vezes a distância entre o centro de 

distribuição e as instalações da SerlimaWash sendo que o volume transportado é a soma do volume 

diário de todos os clientes. O algoritmo implementado em Matlab pode ser visualizado no anexo 4. 
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Os resultados apontam para um custo de transporte diário de 455,2 € sendo que 366,2 € correspondem 

ao transporte entre os clientes e o centro de distribuição e 89 € correspondem ao transporte entre o 

centro de distribuição e as instalações da SerlimaWash. Na tabela 8 e na figura 25 podem ser 

observadas as várias rotas estabelecidas, a distância percorrida em cada rota e o volume de roupa 

transportado. 

Tabela 8 - Resultados do cenário 1 - SwA 

Rota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Distância 
[km] 

10 9 5 3 5 6 130 84 44 274 686 

Volume 
[Kg] 

1641 1363 1318 1468 1696 1838 1229 1600 1395 1201 1574 

Clientes 
14, 

60, 

46, 

47, 

42, 

36, 43 

16, 

38, 

33, 28 

34, 

69, 

41, 48 

3, 39, 

10, 

26, 

73, 

21, 

49, 4, 

44 

27 29 40, 

50, 

35, 

32, 

53, 

71, 68 

25, 

30, 

51, 

18, 54 

57, 

58, 

45, 52 

37, 

59, 2, 

67, 5, 

63, 6, 

65, 

15, 

64, 

31, 

55, 

72, 22 

62, 

66, 1, 

61, 7, 

13, 8, 

11, 

17, 

20, 

23, 9, 

12, 

24, 

19, 

56, 70 
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Figura 25 – Demonstração visual do resultado final do cenário 1 - SwA 

Mais uma vez é possível observar o padrão do tipo folha de árvore criado pelas rotas de distribuição 

marcadas a vermelho. Na imagem é possível observar o centro de distribuição identificado pelo 

marcador a preto e as instalações da SerlimaWash identificadas pelo marcador a azul. 

6.1.3. Cenário 4 – SwA: Um centro de distribuição exclusivo para 

clientes a norte do Tejo. 

Na implementação do modelo SwA a este cenário dividiu-se o problema em dois casos separados, os 

clientes abastecidos pelo centro de distribuição e os clientes abastecidos diretamente pelas instalações 

da SerlimaWash. Para o primeiro caso, dos clientes que são abastecidos pelo centro de distribuição, o 

processo foi exatamente igual ao utilizado no cenário 1 - SwA, tanto para a elaboração das rotas de 

distribuição como para o cálculo dos custos de transporte. Já para o caso dos clientes que são 

abastecidos diretamente pelas instalações da SerlimaWash, o processo foi exatamente igual ao do 

cenário 0 – SwA tanto para a elaboração de rotas como para o cálculo de custos de transporte. No final 

o custo total deste cenário será a soma dos custos de transporte dos clientes abastecidos pelo centro 

de distribuição e dos clientes abastecidos diretamente pelas instalações da SerlimaWash. O algoritmo 

implementado no Matlab pode ser visualizado no anexo 5. 

Após implementação deste algoritmo a este cenário foi obtido um custo de transporte diário de 332,4 

€. Sendo que 195,8 € correspondem aos clientes abastecidos pelo centro de distribuição e 136,6 € 

correspondem aos clientes abastecidos diretamente pelas instalações da SerlimaWash. Nas tabelas 9 

e 10, bem como nas imagens 26 e 27, podem ser observadas as várias rotas estabelecidas, a distância 

percorrida em cada rota e o volume de roupa transportado. 
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Tabela 9 - Resultados do cenário 4 – SwA dos clientes a norte do Tejo 

Rota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Distância 
[km] 

17 7 8 138 43 46 24 15 10 17 18 

Volume 
[Kg] 

1061 1696 1838 1290 1590 1406 1215 1366 1468 1326 1170 

Clientes 
31, 

36, 41 

20 22 15, 3, 

32, 

42, 

28, 

25, 

45, 

61, 58 

23, 

18, 

43, 46 

49, 

50, 

37, 

14, 44 

54, 4, 

56, 

11, 

55, 

24, 

47, 

16, 

62, 

53, 6, 

52, 

57, 9, 

5, 1, 

17, 13 

48, 

60, 8, 

10, 

27, 38 

21, 

35, 29 

34, 

40, 

51, 

63, 30 

59, 

33, 

39, 2, 

12, 

19, 

26, 7 

 

Tabela 10 -  Resultados do cenário 4 - SwA dos clientes a sul do Tejo. 

Rota 
12 

Distância [km] 
477,7 

Volume [Kg] 
898,0 

Clientes 
10, 9, 7, 1, 6, 2, 8, 4, 5, 3 
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Figura 26- Demonstração visual do resultado final do cenário 4 - SwA na região a norte do Tejo 

Mais uma vez é possível observar, na imagem 26, o padrão do tipo folha de árvore criado pelas rotas 

de distribuição marcadas a vermelho. Na imagem é também possível observar o centro de distribuição 

identificado pelo marcador a vermelho. 

 

Figura 27 - Demonstração visual do resultado final do cenário 4 - SwA na região a sul do Tejo. 

Neste caso o padrão folha de árvore não é identificável na figura 27 pois o facto de uma só carrinha ter 

capacidade para abastecer todos os clientes a sul do Tejo faz com que apenas exista uma rota de 

distribuição. Na imagem é possível observar as instalações da SerlimaWash identificadas pelo 

marcador a azul. 
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6.1.4. Análise e comparação de cenários 

Como é possível observar em todos os cenários, onde foi implementado o SwA, houve uma grande 

redução dos custos de transporte quando comparados com os mesmos cenários no modelo do centro 

de gravidade. Esta redução de custos de transporte deve-se em grande parte ao facto de cada cliente 

não ser tratado individualmente, passando a fazer parte de uma rota de distribuição. Este fator resulta 

em veículos de transporte mais otimizados sendo que a distância percorrida é menor e a capacidade 

de carga é melhor aproveitada. Mais uma vez é importante salientar que as distâncias percorridas são 

lineares, o que não acontece na realidade, fazendo com que os custos reais possam ser superiores 

aos aqui calculados.  

Tabela 11 – Custos totais de cada cenário do modelo SwA 

 Cenário 0 - SwA Cenário 1 - SwA Cenário 4 - SwA 

Custo [€] 394,1 455,2 332,4 

 

Começando por comparar o cenário 0 – SwA e o cenário 1 - SwA podemos observar que há um 

aumento no custo de transporte que nos cenários equivalentes no modelo do centro de gravidade não 

acontece. No cenário 0 - SwA, que tenta reproduzir a situação atual da SerlimaWash, não existe centro 

de distribuição e o modelo assume que as instalações localizadas no montijo são já o centro de 

distribuição. O fator diferenciador de um cenário para o outro reside neste ponto, em que não havendo 

um centro de distribuição não é necessário transportar as roupas uma segunda vez para as fazer 

chegar às instalações da SerlimaWash. Se analisarmos o cenário 1 - SwA podemos perceber que o 

custo de transporte entre os clientes e o centro de distribuição é de 366,2 € que, efetivamente, é inferior 

ao custo equivalente no cenário 0 - SwA. Desta forma podemos perceber que a localização do modelo 

do centro de gravidade é preferível à das instalações da SerlimaWash mas, a redução de custo obtida 

não é suficiente para compensar o custo de transporte das roupas entre o centro de distribuição e as 

instalações da SerlimaWash. Outro fator muito importante a ter em conta na comparação de cenários 

é o número de rotas criadas. No caso do cenário 0 - SwA obtemos 12 rotas de distribuição para 

satisfazer todos os clientes. Já no cenário 1 - SwA obtemos apenas 11 rotas para satisfazer todos os 

clientes. Sendo que a cada rota está associada uma carrinha este pode ser um indicador de que o 

cenário 1 - SwA não necessitará de tantos recursos como o cenário 0 - SwA. De toda a forma, sem 

qualquer estudo adicional, este cenário demonstra-se desfavorável relativamente ao cenário 0 - SwA. 

Ao comparar o cenário 1 - SwA e o cenário 4 - SwA podemos identificar uma redução dos custos de 

transporte, o que mais uma vez, favorece o facto de que os clientes a sul do Tejo sejam abastecidos 

diretamente pelas instalações da SerlimaWash. O cenário 4 - SwA produz uma redução de custos de 

122,8 € comparativamente ao cenário 1 - SwA e de 61,7 € comparativamente ao cenário 0 - SwA. O 

cenário 4 - SwA apresenta também apenas 11 rotas de distribuição, uma a menos que o cenário 0 - 
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SwA. Em suma, pelo estudo até aqui efetuado, o cenário 4 - SwA mostra-se favorável a ser 

implementado. 

6.2. Nearest Neighbor (NearN) 

O método heurístico Nearest Neighbor (NearN) é utilizado para solucionar problemas do tipo VRP. 

Neste modelo o método para definir a rota de distribuição é baseado na escolha do cliente mais próximo 

do ultimo cliente da rota que está a ser criada. O modelo tem sempre como ponto de partida e chegada 

de cada rota o centro de distribuição tal como no modelo do SwA. Cada cliente só é visitado uma única 

vez e as rotas são limitadas pela capacidade de carga do veiculo de transporte. 

6.2.1. Cenário 0 – NearN: Sem centro de distribuição 

Tal como no modelo do SwA foi necessário importar dados do Excel para o Matlab. Neste modelo não 

foi necessário efetuar nenhum tratamento de dados adicional no Excel sendo que deste software 

apenas foi necessário recorrer aos dados já obtidos referentes à localização dos clientes e ao volume 

de roupa de cada um deles. Mais uma vez foram criadas as matrizes Coordx e Coordy referentes 

respetivamente às coordenadas X e Y de ca da cliente. Foi também necessário criar a matriz Volume 

referente ao volume de roupa diário de cada cliente. Tal como no modelo do SwA foram criadas duas 

matrizes vazias, Dist e Carrinhas, correspondentes respetivamente à distância percorrida por cada 

carrinha e ao volume de roupa transportado por cada carrinha. Neste modelo foi necessário criar uma 

outra matriz, binária neste caso, forçada a iniciar com todos os valores iguais a 1. Esta matriz, com o 

nome binário, foi criada para que fosse possível saber quais os clientes que já foram abastecidos e 

quais ainda não. Aos clientes já abastecidos é atribuído o valor 0 e aos clientes por abastecer o valor 

1. Tal como no modelo do SwA foi criada uma matriz K que receberá as rotas de distribuição. 

O processo de criação das rotas é bastante simples. O algoritmo começa por calcular a distância de 

todos os clientes que na matriz binário tenham o valor 1 às instalações da SerlimaWash no montijo. 

Seguidamente seleciona o cliente com menor distância, adiciona-o à matriz K iniciando uma rota de 

distribuição e coloca na matriz binário o valor 0 no índice correspondente a este cliente. Ao mesmo 

tempo adiciona às matrizes Dist e Carrinhas respetivamente a distância percorrida e o volume de roupa 

do cliente. Seguidamente calcula a distância de todos os clientes que na matriz binário contenham o 

valor 1 ao cliente atual e seleciona o mais próximo deste. É então testado se a adição do volume de 

roupa do novo cliente à carrinha não excede o limite de capacidade da mesma. Se o limite for excedido 

a carrinha regressa às instalações da SerlimaWash, é adicionado à matriz Dist a distância de regresso 

e é iniciada uma nova rota. Caso o limite não seja excedido o cliente é adicionado à matriz K. Na matriz 

binário, no índice do novo cliente, é substituído o valor 1 por 0, é adicionado à matriz Dist o valor da 

distância entre o ultimo cliente e o cliente atual e à matriz Carrinhas é adicionado o volume de roupa 

do cliente. Este processo é repetido até que na matriz binário todos os valores sejam iguais a 0, o que 

garante que todos os clientes foram abastecidos.  

Relativamente ao cálculo dos custos de transporte este é feito de forma igual à do modelo do SwA. O 

algoritmo implementado no Matlab pode ser visualizado no anexo 6. 
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Após implementação deste algoritmo a este cenário foi obtido um custo de transporte diário de 235,7 

€. Na tabela 12 e na imagem 28 podem ser observadas as várias rotas estabelecidas, a distância 

percorrida em cada rota e o volume de roupa transportado. 

Tabela 12 - Resultados do cenário 0 - NearN 

Rota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Distância 
[km] 

41 32 33 34 32 35 17 79 121 169 232 

Volume 
[Kg] 

1365 1246 1435 1701 1285 2648 1838 1236 1706 1471 393 

Clientes 
24, 

19, 

21, 4, 

49, 

10, 69 

39, 

33, 

16, 

47, 

60, 

17, 1, 

62, 

31, 55 

66, 

72, 

22, 7, 

61, 

23, 

12, 

70, 

56, 

14, 42 

6, 15, 

63, 

65, 

64, 

13, 8, 

43, 

36, 

28,  

46, 

38, 

41, 3, 

26, 48 

73, 

34, 

44, 27 

29 37, 

52, 

18, 

45, 

58, 25 

5, 67, 

2, 35, 

32, 

53, 

71, 

68, 30 

50, 

54, 

57, 

51, 40 

11, 

20, 

9, 59 

 

 

Figura 28 - Demonstração visual do resultado final do cenário 0 - NearN 

Na imagem em cima é possível observar as instalações da SerlimaWash representadas pelo marcador 

azul, é possível observar também as rotas de distribuição representadas pelas linhas vermelhas. Neste 

modelo já não existe um padrão nas rotas de distribuição tal como no modelo do SwA. Neste modelo 

as rotas cruzam bastante entre si, caso que nunca acontecia no modelo do SwA. 
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6.2.2. Cenário 1 – NearN: Um centro de distribuição para todos os 

clientes 

O processo de implementação deste cenário é exatamente igual ao do cenário 0 - NearN, excetuando 

que em vez da localização de inicio e fim de rotas ser as instalações da SerlimaWash passa a ser a 

localização do centro de distribuição. Desta forma será necessário calcular um custo adicional relativo 

ao transporte de roupas entre o centro de distribuição e as instalações da SerlimaWash. O cálculo 

deste custo é feito de forma igual à do cenário 1 - SwA. Sendo que a localização do centro de 

distribuição é a mesma para este cenário e para o cenário 1 - SwA, a única diferença entre os cenários 

é apenas o método como as rotas de distribuição são definidas. O algoritmo implementado no Matlab 

pode ser visualizado no anexo 7. 

Após implementação deste algoritmo a este cenário foi obtido um custo de transporte diário de 293,5 € 

sendo que 204,5 € correspondem ao transporte entre os clientes e o centro de distribuição e 89 € 

correspondem ao transporte entre o centro de distribuição e as instalações da SerlimaWash. Na tabela 

13 e na imagem 29 podem ser observadas as várias rotas estabelecidas, a distância percorrida em 

cada rota e o volume de roupa transportado. 

Tabela 13 - Resultados do cenário 1 - NearN 

Rota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Distância 
[km] 

4 20 6 5 6 13 14 116 48 354 130 

Volume 
[Kg] 

1704 1435 1367 1989 1374 1214 2885 1348 1583 1277 148 

Clientes 
34, 

73, 

48, 28 

18, 

52, 

45, 

37, 

63, 

15, 6, 

31, 55 

8, 56, 

70, 

14, 

42, 36 

44, 27 43, 

38, 

69, 41 

65, 

64, 

13, 

23, 

12, 

46, 3, 

26, 

10, 

16, 

47, 

33, 

60, 

17, 1, 

62 

61, 7, 

22, 

72, 

66, 

39, 

49, 29 

4, 21, 

24, 

19, 5, 

67, 2, 

58, 

25, 

71, 68 

35, 

32, 

53, 

30, 54 

50, 

51, 

57, 

40, 

11, 20 

59 
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Figura 29 – Demonstração visual do resultado final do cenário 1 - NearN 

Na imagem em cima é possível observar o centro de distribuição representado pelo marcador preto, as 

instalações da SerlimaWash representadas pelo marcador azul e as rotas de distribuição representadas 

pelas linhas vermelhas.  

6.2.3. Cenário 4 – NearN: Um centro de distribuição exclusivo para 

clientes a norte do Tejo. 

O processo de implementação deste cenário será uma junção do cenário 0 – NearN e do cenário 1 – 

NearN, sendo que para os clientes a norte do rio Tejo o processo será exatamente igual ao utilizado no 

cenário 1 – NearN e para os clientes a sul do rio Tejo o processo será exatamente igual ao utilizado no 

cenário 0 – NearN. Desta forma, o custo final será obtido através da soma dos custos de distribuição 

referentes aos clientes a sul e a norte do rio Tejo. O algoritmo implementado no Matlab pode ser 

visualizado no anexo 8. 

Após a implementação deste algoritmo a este cenário foi obtido um custo de transporte diário de 258,6 

€. Sendo que 179,6 € corresponde ao transporte associado aos clientes abastecidos pelo centro de 

distribuição e 79 € corresponde ao transporte associado aos clientes abastecidos diretamente pelas 

instalações da SerlimaWash. Dos 179,6 € correspondentes aos clientes abastecidos pelo centro de 

distribuição 82 € são referentes ao transporte entre o centro de distribuição e os clientes e 97,6 € 

corresponde ao custo de transporte entre o centro de distribuição e as instalações da SerlimaWash. 

Nas tabelas 14 e 15, bem como na imagem 30, podem ser observadas as várias rotas estabelecidas, 

a distância percorrida em cada rota e o volume de roupa transportado. 
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Tabela 14 - Resultados do cenário 4 – NearN dos clientes a norte do Tejo 

Rota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Distância 
[km] 

17 4 9 10 11 12 16 14 63 43 90 

Volume 
[Kg] 

1240 1696 2131 1277 1470 1377 1211 1206 1202 1583 1032 

Clientes 
14, 

44, 

37, 27 

20 36, 22 63, 

40, 21 

35, 

29, 

34, 30 

19, 2, 

33, 

59, 

38, 60 

10, 

48, 6, 

9, 17, 

8, 13, 

1, 53, 

24, 

47, 

62, 

57, 16 

41, 7, 

12, 

39, 26 

55, 

56, 

54, 

11, 4, 

52, 5, 

51, 

31, 3, 

15, 

50, 

18, 

61, 58 

28, 

25, 

45, 

23, 46 

42, 

43, 

49, 

32, 

 

Tabela 15 - Resultados do cenário 4 – NearN dos clientes a sul do Tejo 

Rota 
12 

Distância [km] 
276,2 

Volume [Kg] 
898,1 

Clientes 
9, 8, 10, 1, 6, 2, 4, 5, 3, 7 
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Figura 30 - Demonstração visual do resultado final do cenário 4 - NearN 

É possível observar na imagem o centro de distribuição representado pelo marcador vermelho, as 

instalações da SerlimaWash representadas pelo marcador azul e as várias rotas representadas pelas 

linhas a vermelho. 

6.2.4. Análise e comparação de cenários 

Neste capítulo pretende-se analisar e comparar os vários cenários nos quais foi implementado o modelo 

NearN para a criação de rotas de distribuição. Mais uma vez, tal como no modelo do SwA, é possível 

observar que em todos os cenários, onde foi implementado o modelo NearN, houve uma grande 

redução dos custos de transporte quando comparados com os mesmos cenários no modelo do centro 

de gravidade. Mais uma vez é importante salientar que as distâncias percorridas são lineares, o que 

não acontece na realidade, fazendo com que os custos reais possam ser superiores aos aqui 

calculados. Na tabela 16 podem ser observados os custos associados a cada cenário. 

Tabela 16 - Custos totais de cada cenário do modelo NearN. 

 Cenário 0 - NearN Cenário 1 - NearN Cenário 4 - NearN 

Custo [€] 235,7 293,5 258,6 

 

Começando mais uma vez por comparar o cenário 0 – NearN e o cenário 1 – NearN podemos observar 

que há um aumento no custo de transporte tal como no modelo do SwA. No cenário 0 – NearN, que 

tenta reproduzir a situação atual da SerlimaWash, não existe centro de distribuição e o modelo assume 

que as instalações localizadas no montijo são já o centro de distribuição. O fator diferenciador de um 

cenário para o outro reside neste ponto, não havendo um centro de distribuição não é necessário 

transportar as roupas dos clientes uma segunda vez para as fazer chegar às instalações da 
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SerlimaWash. Se analisarmos o cenário 1 – NearN podemos perceber que o custo de transporte entre 

clientes e o centro de distribuição é de 204,5 € que, efetivamente, é inferior ao custo equivalente no 

cenário 0 – NearN. Desta forma podemos perceber que a localização do modelo centro de gravidade é 

preferível à das instalações da SerlimaWash mas, a redução de custo obtida não é suficiente para 

igualar o custo de transporte das roupas entre o centro de distribuição e as instalações da SerlimaWash.  

Ao comparar o cenário 1 – NearN e o cenário 4 – NearN podemos identificar uma redução dos custos 

de transporte, o que mais uma vez, favorece o facto de que os clientes a sul do Tejo sejam abastecidos 

diretamente pelas instalações da SerlimaWash quando o centro de distribuição é localizado a norte do 

Tejo. Ainda assim o cenário 4 – NearN apresenta custos superiores ao cenário 0 – NearN 

demonstrando que a redução de custo obtida por abastecer os clientes a sul do Tejo diretamente pelas 

instalações da SerlimaWash não é ainda suficiente para que o centro de distribuição seja viável a nível 

de custos de transporte.  

Através deste modelo e sem qualquer estudo adicional a criação de um centro de distribuição 

demonstra-se desfavorável pois este aumenta os custos de transporte. 

6.3. Conclusões  

Este capítulo visa analisar os resultados obtidos pelos modelos de criação de rotas de distribuição, 

aplicados ao caso de estudo, e retirar conclusões sobre a viabilidade da criação de um centro de 

distribuição. 

Após analisar os resultados obtidos pelos dois modelos implementados podemos observar que temos 

conclusões contraditórias. O modelo SwA favorece a criação de um centro de distribuição, mas o 

modelo NearN indica que a criação do centro de distribuição representa um aumento de custos de 

transporte. Vamos então analisar os custos de cada modelo para os vários cenários. 

Tabela 17 - Custos totais de cada cenário após implementação dos modelos SwA e NearN 

 Cenário 0  Cenário 1  Cenário 4  

SwA 394,1 € 455,2 € 332,4 € 

NearN 235,7 € 293,5 € 258,6 € 

 

Ao observar a tabela em cima podemos verificar que o modelo NearN produz num caso geral custos 

de transporte inferiores relativamente ao modelo SwA, em média 100 € menos. Sendo que os cenários 

são idênticos entre os dois modelos o fator responsável por esta redução será então o processo de 

criação de rotas de distribuição.  

É também possível verificar que nos dois modelos existe o mesmo padrão de aumento e redução de 

custos nos vários cenários sendo que: a criação do centro de distribuição para abastecer todos os 

clientes representa um aumento de custos de transporte quando comparado com o cenário sem centro 
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de distribuição e o facto de abastecer os clientes a sul do Tejo diretamente pelas instalações da 

SerlimaWash, em vez de os abastecer pelo centro de distribuição, reduz os custos de transporte 

quando comparado com o caso em que todos os clientes são abastecidos pelo centro de distribuição. 

O que não é igual nos dois modelos é o facto de no cenário 4 a redução dos custos de transporte, 

conseguida através da separação dos clientes a norte e a sul do Tejo, justificar ou não a criação de um 

centro de distribuição.  

De um modo geral é possível concluir que o processo de criação de rotas de distribuição tem um grande 

impacto nos custos de transporte. Desta forma é aconselhável que para decidir sobre a viabilidade da 

criação de um ou mais centros de distribuição se deve estudar a implementação do maior número 

possível de modelos do tipo VRP, como os aqui estudados, por forma a tornar o apoio à tomada de 

decisão o mais completo e fundamentado possível.  

7. Síntese final e conclusões 

O desenvolvimento desta dissertação incide na industria das lavandarias industriais, que tem como 

principal cliente a industria hoteleira. Esta industria, estando diretamente ligada com o turismo e 

apresentando este um forte crescimento, contando em 2015 com 4,3% do PIB português, é assim, um 

dos sectores que melhores oportunidades de investimento tem apresentado nos últimos anos. Desta 

forma a empresa SerlimaWash pretende restruturar a sua cadeia de abastecimento tornando-a mais 

eficiente. 

De momento a empresa conta apenas com uma unidade de processamento de roupas em Portugal 

continental, situada no Montijo, onde é realizado todo o processo de lavagem, desde a receção de 

roupas até à sua expedição diretamente para os clientes. A empresa, ao enfrentar custos de transporte 

muito elevados pretende reconfigurar a sua cadeia de abastecimento tornando-a o mais eficiente 

possível. É neste contexto que se enquadra o objetivo principal desta dissertação, no qual se pretende 

desenvolver um estudo sobre a viabilidade da criação de um centro de distribuição e a criação de um 

modelo que sirva como ferramenta de apoio à decisão para a escolha da sua localização.  

Sendo este um caso de estudo que está sujeito a inúmeras variáveis, das quais é difícil obter dados 

concretos sem recorrer a simplificações que podem comprometer de forma significativa a veracidade 

dos resultados, a empresa pretende um modelo que possa ter como input dados reais, que possa ser 

resolvido e analisado num espaço de tempo não muito alargado e que a sua solução represente 

realmente uma ferramenta útil de apoio à decisão sobre a abertura do centro de distribuição. Após a 

revisão da literatura efetuada concluiu-se que o modelo a ser adotado seria o modelo do centro de 

gravidade, pois é o modelo que melhor se enquadra no problema em estudo.  

Foi então necessário recolher dados junto da empresa referentes aos clientes, tais como a sua 

localização e o volume de roupas processado. Foi também necessário recolher dados referentes aos 

veículos de transporte, mais precisamente, o seu consumo de combustível e capacidade de carga. 

Após o tratamento de todos os dados e formulado modelo a ser utilizado foi possível passar à 

implementação do mesmo. 
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De forma a possibilitar o estudo de diferentes cadeias logísticas foram criados vários cenários com o 

objetivo de no final comparar as vantagens e desvantagens de cada um, possibilitando à empresa uma 

visão clara de todas as hipóteses. Após a apresentação dos resultados da implementação do modelo 

à empresa esta não se demonstrou satisfeita com a forma como os custos de transporte foram 

calculados pois o modelo trata cada cliente de forma individual, caso que não acontece na realidade 

da empresa em que cada cliente é inserido numa rota de distribuição. Desta forma foram introduzidos 

os modelos de criação de rotas de transporte, nomeadamente o Sweep Algorithm e o Nearest Neighbor, 

que utilizaram as localizações dos centros de distribuição já calculadas pelo modelo do centro de 

gravidade. Através dos resultados dos modelos de criação de rotas de distribuição foi possível verificar 

que a viabilidade da criação de um centro de distribuição está fortemente dependente das rotas de 

distribuição criadas. Foi possível verificar que a criação de um centro de distribuição é viável através 

do modelo Sweep Algorithm mas não o é através do modelo Nearest Neighbor. Ainda assim, o modelo 

Nearest Neighbor apresenta melhores resultados de custos de transporte em todos os cenários quando 

comparado com o modelo Sweep Algorithm. Desta forma conclui-se que para o apoio à tomada de 

decisão sobre a criação de um centro de distribuição se deve, num estudo posterior, proceder à 

implementação e análise de mais modelos de criação de rotas de distribuição por forma a tornar este 

apoio o mais completo e fundamentado possível. 

Para além de incluir mais modelos de criação de rotas, seria interessante num estudo posterior, 

adicionar dados relativos a custos de aquisição de instalações, custos de aquisição e manutenção dos 

vários tipos de veículos de transporte e custos de contratação de motoristas. 

Como conclusão final, espera-se que a presente dissertação seja uma ferramenta útil no apoio à 

tomada de decisão da SerlimaWash sobre a criação de um centro de distribuição, bem como possa 

também clarificar de alguma forma quais os fatores que mais influenciam os seus custos de transporte 

e assim perceber possíveis alternativas na sua cadeia logística.  
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Anexo 1 – Volume de roupas de cada cliente [Kg] 

Tabela 18 - Volume de roupas de cada cliente [Kg] 

Abreviatura jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez total 

158 LISBON 
SHORT STAY  2728 3636 3572 3882 4402 4862 5266 5009 5162 4120 3614 3293 49544 

ALBERGARIA 
LAITAU  941 1011 1508 1229 1443 1559 1406 2005 1533 1649 1134 851 16270 

AUGUSTO 
AGUIAR  535 592 635 603 567 588 588 830 989 682 308 368 7286 

AV. BRASIL    758 846 950 1024 1120 1309 1225 1552 1731 921 809 772 13016 

CAMPANILE    1496 1623 1603 1733 2978 2925 3042 3656 2664 2662 1691 1857 27931 

CITY STAYS CAIS 
SODRÉ   638 634 781 618 773 849 902 1376 1034 1048 1002 824 10478 

CITY STAYS 
CHIADO     151 129 150 167 256 266 272 251 257 152 222 184 2456 

CITY STAYS 
PRINCIPE REAL 46 131 156 110 243 319 217 258 249 289 132 111 2262 

CONVENTO DO 
ESPINHEIRO 1010 3129 3486 3803 4935 3950 3855 6790 6739 5384 2793 2813 48688 

DO INN 111 64 1385 1985 1787 1927 2095 3700 3027 639 310 432 17462 

ECORK HOTEL  1585 2619 2384 2308 3417 3391 3859 5683 4839 1648 1646 1757 35137 

Hotel Hapimag 
Lisboa  931 704 943 872 803 688 1037 1292 873 59 0 663 8865 

HUB OLD LISBON  511 702 1542 1344 1683 2062 2269 2764 2476 776 393 433 16955 

LISBON DREAMS 
GUEST HOUSE   1007 984 940 1081 1077 1181 1240 1345 1197 1177 879 822 12929 

LOST INN LISBON 
HOSTEL  789 709 1107 911 949 1098 1075 1169 1045 949 685 470 10955 

Luxe Hotel   1814 2150 2750 3035 3330 3011 3233 3800 3308 792 3436 1564 32221 

LX4U - Lisbon For 
You Apartments 397 324 659 1121 1054 1141 1074 1270 827 893 403 511 9675 

MONTES CLAROS   140 123 222 198 353 487 297 247 253 449 344 575 3688 

Mood Private Suits  3020 3332 3776 3627 4325 3696 4867 5236 4894 2602 2655 2778 44809 

OLD ÉVORA 
HOSTEL   225 262 461 378 468 386 665 969 770 400 370 120 5473 

PÁTEO DA 
SAUDADE   433 639 706 639 802 792 952 1375 914 931 507 469 9160 

Poets Hostel   106 1042 842 1094 1193 1119 1272 1447 1357 1190 818 614 12094 

THE LISBONAIRE  801 973 1173 1408 1535 1566 1884 2284 1887 1305 792 809 16418 

TRYP MONTIJO 3974 4398 6060 6340 7760 7085 7003 7392 6912 6346 4284 3103 70659 

VILA GALÉ 
ESTORIL   2021 3186 4792 5551 7348 7290 7075 8633 7258 6653 3893 2560 66258 

WALLIS 
HOLYDAYS   1254 1457 1567 1243 1454 1766 1948 1811 1478 1413 611 769 16770 

CORINTHIA ALFA 
HOTEL  41687 34912 54701 51047 60755 55950 58010 75205 56721 57034 42352 30710 619084 

HOTEL RITZ     16938 12363 21191 19642 26825 26475 32177 21264 28119 30990 18002 17767 271752 

HOTEL 
MARRIOTT  42992 44077 49681 56300 65983 59622 63212 71780 61585 67314 48606 39729 670880 

MIRAGE CASCAIS  10299 15908 20081 16882 21786 29697 35118 39384 28849 23118 13626 11193 265940 

ALMA LUSA 
BAIXA CHIADO   1696 1757 1649 2737 2956 3075 3442 3615 3003 2973 2045 1534 30482 

CAMPO GOLF 
BELOURA  175 140 203 190 214 213 252 200 203 322 254 207 2572 

CZAR LISBON 
HOTEL 4941 5119 2626 7603 6421 6209 6160 7373 6294 8661 5956 4470 71834 

D.PEDRO 
PALACE   8996 8133 12117 14712 16027 14086 13451 16918 16957 17979 10650 5671 155697 

DLIRIUS AZUIS 3031 3152 3255 3061 3583 3244 3706 4220 3524 3550 3135 3474 40935 

FÉNIX GARDEN 7101 6860 8440 8559 8369 8580 8992 10036 9056 9143 8496 6240 99871 
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Abreviatura jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez total 

GINÁSIO LEVEL  239 369 351 277 428 431 762 622 348 262 276 361 4725 

H 10  7835 8672 9507 10497 11881 11409 12365 13859 11780 9995 7874 6108 121782 

HOTEL DAH  2304 2131 2371 2482 2551 2297 2378 2414 2262 2243 2142 2004 27580 

HOTEL GOLF 
MAR  4693 5158 7105 10889 12551 14579 15969 22643 14705 10746 5995 4981 130013 

HOTEL HF FENIX 
URBAN 8268 9171 10507 10284 11649 11615 11262 12206 10003 12289 10003 8038 125294 

HOTEL HF FENIX 
LISBOA 8942 10062 11927 12556 13970 15532 15166 17790 14654 12387 10522 7366 150873 

HOTEL HF FENIX 
MUSIC  8779 7842 13187 14808 15965 15565 15934 18072 16020 14876 12406 10896 164348 

Hotel Mercure 
Lisboa  7115 6859 8711 9229 9953 9858 10336 11222 9372 10633 7822 5956 107065 

PALÁCIO DO 
GOVERNADOR  2067 1401 3057 5126 9070 9799 9700 10366 8053 4314 3994 1933 68879 

HOTEL SANTA 
MARTA  5223 6274 7476 7655 8400 7661 8014 8629 8362 8586 7120 4945 88343 

HOTEL TRAVEL 
PARK 5861 5074 5340 5115 5790 5310 5407 6068 5317 5514 5713 5389 65896 

Intercontinental 
Lisbon   9300 8700 9300 9000 9300 9000 9300 9300 9000 9300 9000 9300 109800 

Jupiter Lisboa 
Hotel   11429 15055 22339 24391 26704 24427 28903 30270 27417 21343 11447 9119 252842 

People Family Club   2213 2315 2408 2294 2667 2339 2111 1386 2132 2311 2091 1702 25967 

PESTANA 
CASCAIS   3194 3837 7837 8139 9744 10181 10257 9552 8257 7733 5014 4101 87846 

PESTANA 
PALACE 9197 13083 14568 17698 24896 22390 23739 26985 23936 20871 17183 10030 224577 

PESTANA SINTRA 
GOLF    5613 6709 9315 8154 8334 9569 13223 14902 11576 9064 5923 5721 108104 

POUSADA DE 
CASCAIS   6873 9611 11098 10777 14817 18639 18720 23700 19011 15288 6773 5012 160318 

POUSADA DE 
LISBOA  7535 8421 9407 11558 13638 11791 14829 17210 13297 13248 11919 8327 141180 

THE VINTAGE 
HOUSE LISBOA   3446 3678 4752 4985 5222 5394 5683 5911 4826 5792 5014 3592 58296 

VILA GALÉ 
CASCAIS 5137 4949 10791 10345 12715 15174 16052 18620 14450 12980 8578 3187 132977 

PALÁCIO DOS 
ARCOS 3554 3716 6486 5352 9165 10024 11046 12719 8856 6223 3084 2826 83051 

Zmar  2577 1925 2570 3974 4250 7643 9741 7872 6921 3193 2656 948 54270 

Brickoven Palace 511 702 1542 1344 1683 2062 2269 2764 2476 776 393 433 16955 

Chiado Arty Flats 732 758 1026 1049 1299 1280 1377 1559 1422 1283 882 662 13328 

Dream chiado 529 548 741 758 788 1277 1220 1127 1194 602 414 311 9508 

Five stars 8 
building 1583 1641 2220 2271 2812 2769 2980 3375 3077 2776 1909 1432 28845 

five stars combro 7  422 437 592 606 750 739 795 900 820 740 509 382 7692 

five stars combro 
77 422 437 592 606 750 739 795 900 820 740 509 382 7692 

five stars 
fanqueiros 112 422 437 592 606 750 739 795 900 820 740 509 382 7692 

Hotel Aranguês 1088 1127 1525 1560 1932 1903 2048 2319 2114 1907 1312 984 19820 

Eden estoril 9300 8700 9300 9000 9300 9000 9300 9300 9000 9300 9000 9300 109800 

ExE lisboa parque 
hotel 4941 5119 6926 7086 8774 7876 10891 10531 9050 8661 5956 4470 90281 

Hotel eurostar das 
Letas 9757 10109 13679 13995 17328 12213 20699 20798 18497 17104 11762 8827 174770 

hotel londres 1731 1794 2427 2483 3074 3028 3259 3690 3364 3035 2087 1566 31538 

Pestana CR7 3635 3767 5097 5214 6456 6359 6843 7749 7064 6373 4382 3289 66229 

Hotel Skyna 4655 4823 6526 6677 8267 8142 8762 9923 9045 8160 5612 4211 84805 
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Anexo 2 – Distância clientes - centro de distribuição cenário 1 

Tabela 19 - Distâncias euclidianas entre os clientes e o centro de distribuição do cenário 1 

Abreviatura Coord Y Coord X 
Distância Centro 
de Distribuição 

158 LISBON SHORT STAY -981,4 -14340,6 3461,0 

ALBERGARIA LAITAU -21287,3 6522,9 32204,1 

AUGUSTO AGUIAR 938,6 -15287,6 2569,8 

AV. BRASIL 4311,1 -14159,0 5581,6 

CAMPANILE -20283,5 8794,8 33324,4 

CITY STAYS CAIS SODRÉ -1536,4 -14783,3 3254,7 

CITY STAYS CHIADO -850,4 -14644,8 3132,8 

CITY STAYS PRINCIPE REAL -526,2 -15662,7 2066,1 

CONVENTO DO ESPINHEIRO -13263,9 94187,2 112635,5 

DO INN 1313,5 -14674,8 3280,8 

ECORK HOTEL -18599,7 87153,4 106453,8 

Hotel Hapimag Lisboa -222,2 -14695,8 2978,6 

HUB OLD LISBON -667,0 -15119,1 2627,6 

LISBON DREAMS GUEST HOUSE 66,7 -15496,0 2174,3 

LOST INN LISBON HOSTEL -1373,8 -14820,6 3149,0 

Luxe Hotel 831,6 -14186,3 3586,7 

LX4U - Lisbon For You Apartments -577,0 -14220,3 3491,1 

MONTES CLAROS -271,0 -19618,8 1965,5 

Mood Private Suits -1202,3 2414,6 20117,0 

OLD ÉVORA HOSTEL -16651,9 92082,7 111002,5 

PÁTEO DA SAUDADE 5045,4 -10844,4 8504,0 

Poets Hostel -1093,6 -14665,1 3186,0 

THE LISBONAIRE -449,8 -14788,0 2910,7 

TRYP MONTIJO -1113,9 -220,0 17481,9 

VILA GALÉ ESTORIL -1843,5 -36761,4 19179,3 

WALLIS HOLYDAYS 1070,5 -15353,5 2562,8 

CORINTHIA ALFA HOTEL 2030,9 -16761,8 2250,9 

HOTEL RITZ 558,3 -15784,7 1973,1 

HOTEL MARRIOTT 2965,0 -16557,9 3193,7 

MIRAGE CASCAIS -2019,1 -37971,6 20400,7 

ALMA LUSA BAIXA CHIADO -1369,8 -14445,4 3490,4 

CAMPO GOLF BELOURA 4924,7 -33967,1 17035,3 

CZAR LISBON HOTEL 969,3 -14013,2 3789,0 

D.PEDRO PALACE 442,3 -16231,2 1512,4 

DLIRIUS AZUIS 6166,3 -31033,3 14731,4 
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Abreviatura Coord Y Coord X 
Distância Centro 
de Distribuição 

FÉNIX GARDEN 489,2 -15485,5 2243,5 

GINÁSIO LEVEL -5553,4 -17099,5 5553,1 

H 10 645,1 -15085,6 2669,2 

HOTEL DAH 1848,9 -13465,8 4603,0 

HOTEL GOLF MAR 50902,3 -33176,3 53240,5 

HOTEL HF FENIX URBAN 895,1 -15241,3 2597,1 

HOTEL HF FENIX LISBOA 480,8 -15425,9 2299,6 

HOTEL HF FENIX MUSIC 489,2 -15497,7 2231,6 

Hotel Mercure Lisboa 1892,7 -16712,8 2146,6 

HOTEL PALÁCIO DO GOVERNADOR -2841,0 -20902,2 4285,2 

HOTEL SANTA MARTA 285,3 -14954,1 2732,3 

HOTEL TRAVEL PARK 724,2 -14010,6 3734,4 

Intercontinental Lisbon 726,7 -15806,6 2009,3 

Jupiter Lisboa Hotel 2103,7 -14979,3 3432,3 

People Family Club 12530,1 -33271,1 20029,8 

PESTANA CASCAIS -2642,8 -40331,2 22813,2 

PESTANA PALACE -1908,5 -18533,5 2068,6 

PESTANA SINTRA GOLF 4658,6 -34164,1 17149,2 

POUSADA DE CASCAIS -2971,6 -38726,2 21262,6 

POUSADA DE LISBOA -1360,3 -14297,1 3624,2 

THE VINTAGE HOUSE LISBOA -67,1 -15382,6 2285,9 

VILA GALÉ CASCAIS -3261,9 -39046,7 21621,5 

PALÁCIO DOS ARCOS -2740,9 -27478,2 10177,8 

Zmar -124152,9 19840,1 129666,8 

Brickoven Palace 338,6 -13775,0 3910,5 

Chiado Arty Flats -851,4 -14734,6 3046,5 

Dream chiado -1174,3 -14398,8 3464,0 

Five stars 8 building -1439,2 -15068,0 2957,7 

five stars combro 7 -1073,0 -15353,7 2538,8 

five stars combro 77 -1167,5 -15401,1 2536,6 

five stars fanqueiros 112 -1126,0 -14112,9 3720,5 

Hotel Aranguês -21539,6 7660,1 33229,6 

Eden estoril -1837,5 -37730,8 20143,9 

ExE lisboa parque hotel 829,8 -15125,0 2684,5 

Hotel eurostar das Letas -69,0 -15236,9 2431,6 

hotel londres -1519,1 -37355,1 19743,2 

Pestana CR7 -1299,4 -14186,4 3706,1 

Hotel Skyna 818,0 -16142,1 1745,6 
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Anexo 3 – Código Matlab Cenário 0 – SwA 

 

Figura 31 - Código Matlab Cenário 0 - SwA 
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Anexo 4 – Código Matlab Cenário 1 – SwA 

 

Figura 32 - Código Matlab Cenário 1 - SwA 



79 

 

Anexo 5 – Código Matlab Cenário 4 – SwA 

 

Figura 33 - Código Matlab Cenário 4 - Parte 1/2 
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Figura 34 - Código Matlab Cenário 4 - SwA - Parte 2/2 
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Anexo 6 – Código Matlab Cenario 0 – NearN 

 

Figura 35 - Código Matlab Cenário 0 - NearN 
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Anexo 7 – Código Matlab Cenário 1 – NearN 

 

Figura 36 - Codigo Matlab Cenário 1 - NearN 
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Anexo 8 – Código Matlab Cenário 4 – NearN 

 

Figura 37 - Código Matlab Cenário 4 - NearN – Parte 1/2 
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Figura 38 - Código Matlab Cenário 4 - NearN - Parte 2/2 


