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Apresentação
Benvindos ao primeiro número da Revista de Logística da FatecCarapicuíba. Aproveitamos este espaço para a apresentação da publicação e
para convidar pesquisadores, professores e estudantes da área a contribuírem
com seus trabalhos para os números futuros.
A Revista de Logística da Fatec-Carapicuíba tem como missão
concentrar a produção acadêmica da área de logística em um ponto de referência
que apresenta práticas e abordagens, atuando como um canal de discussão e
destaque das temáticas mais relevantes do contexto contemporâneo.
A Revista de Logística da Fatec-Carapicuíba tem interesse na publicação
de artigos de desenvolvimento teórico, trabalhos empíricos e ensaios. As linhas de
pesquisa aceitas para publicação devem estar alinhadas com os tópicos abaixo:
1. Estratégia, competências e competitividade da logística
2. Cooperação na cadeia de suprimentos, redes de negócios e clusters
3. Logística internacional
4. Informação, tecnologia e inovação em logística
5. Modelagem e simulação
6. Logística reversa
7. Gestão ambiental
Seguem cinco artigos relevantes e atuais, que contribuem para o
aprofundamento dos temas abordados.
Aguardamos as futuras contribuições.

Corpo Editorial
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FATOR HUMANO NO BALANCEAMENTO DE CARGAS AÉREAS
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Resumo: O espaço físico dos porões das aeronaves é dividido em posições,
padronizadas e claramente demarcadas, que serão ocupadas pelos paletes, também
padronizados, em razão do balanceamento entre o peso de cada um deles e a posição
que ocuparão no avião, de modo a manter limites seguros entre o centro de pressão e o
centro de gravidade da aeronave. Após o balanceamento, cujo cálculo é feito por meio de
computadores, se procede ao carregamento ou descarregamento das aeronaves. Existe
aí um ponto de ruptura entre a tecnologia de informação, que calcula o balanceamento
ideal da distribuição da carga dentro das aeronaves, e a operação do carregamento ou
descarregamento em si, que é feita manualmente. A entrada no processo do que poderia
ser chamado de “fator humano” pode significar falhas inaceitáveis para a segurança dos
vôos. Muitas empresas aéreas, para limitar o dano causado, estão destacando um
funcionário treinado, chamado de loadmaster, que acompanha o avião desde seu ponto
de origem até o ponto de destino, para coordenar todo processo de carregamento e
descarregamento da mesma. O artigo sugere, ao final, o uso de sistemas eletrônicos e
tecnologia de informação para garantir zero erro nessas operações.
Palavras chave: tecnologia de informação; fator humano; cargas aéreas.
Abstract: The physical space of the basements of the airplanes is divided in positions,
standardized and clearly demarcated, that they will be occupied for the paletes, also
standardized, in reason of the swinging among the weight of each one of them and the
position that will occupy in the airplane, in way to maintain safe limits between the
pressure center and the center of gravity of the airplane. After the swinging, whose
calculation is made through computers, it must be proceed to the shipment or unloading of
the airplanes. It exists there inside a rupture point among the technology of information,
which calculates the ideal swinging of the distribution of the load of the airplanes, and the
operation of the shipment or unloading in itself, that it is done manually. The entrance in
the process of what could be called of "human factor" can mean unacceptable flaws for the
safety of the flights. Many aerial companies, to limit the caused damage, they are
detaching a trained employee, the loadmaster, that accompanies the airplane from the
origin point to the destiny point, to coordinate every shipment and unloading process. The
article suggests, to the end, the use of electronic systems and technology of information to
guarantee zero fails in those operations.
Keywords: information technology; human factor; air cargo.

1. Introdução

Uma empresa de transporte aéreo é pura logística. Ela tem, como todas as
empresas de transporte de todos os modais, a logística decorrente de sua própria
atividade, que é colocar o produto e o serviço na hora e no local certo, para o cliente, e
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com a melhor qualidade e o menor custo possível. Mas, além disso, e diferentemente de
outros

meios

de

transporte,

o

avião

necessita,

em

cada

carregamento

e

descarregamento, de um processo logístico interno, cujo objetivo é balancear o peso da
carga dentro da aeronave, para alcançar e manter seu equilíbrio aerodinâmico, em vôo e
até mesmo no solo.
A tecnologia de informação é intensamente utilizada numa empresa aérea, e no
aspecto específico que está sendo tratado neste artigo, sua utilização não é menor. O
computador calcula o balanceamento ideal da distribuição da carga dentro das aeronaves,
considerando o peso de cada palete e as localizações disponíveis no avião. Nesse
processamento de informações são, eventualmente, se necessário, consideradas as
escalas que a aeronave fará, e os carregamentos e descarregamentos que ocorrerão.
Prontos os cálculos, o computador emite uma ficha de distribuição das cargas
dentro das posições disponíveis na aeronave. E encerra aí a participação da tecnologia
de informação nesse processo. De posse dessa documentação emitida pelo computador,
a companhia aérea a encaminha para a empresa terceirizada responsável pelo embarque
e desembarque das cargas, que, fisicamente, realiza essas operações. Por serem
terceirizadas não pelas companhias aéreas, mas pelas administradoras dos aeroportos,
essas empresas, no afã da necessidade de alta produtividade, muitas vezes, além de não
respeitarem a integridade física da aeronave e da carga, não respeitam também os
procedimentos de carregamento e descarregamento das mercadorias, o que acaba
gerando inúmeros problemas, que vão desde uma simples troca de peças até, como já
ocorreu, a perda da aeronave.
Os problemas mais comuns que ocorrem com o trabalho das empresas
terceirizadas é a quebra de peças, como o lock (como mostram as figuras 1 e 2), que é
utilizado para o travamento dos paletes em suas posições, dentro das aeronaves. Além
dos custos envolvidos (cada lock custa cerca de US$ 3 mil, e cada aeronave possui, em
média 100 unidades), existe o risco da carga se movimentar em vôo, que é de ocorrência
rara, mas possível de acontecer.
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Figura 1 – Lock íntegro (MARTINS, 2005)

Figura 2 – Lock avariado (MARTINS, 2006)

Muitas empresas aéreas, para limitar o dano causado, estão destacando um
funcionário treinado para acompanhar e supervisionar as operações de carregamento e
descarregamento.

Esses

técnicos

especializados,

chamados

de

loadmaster,

acompanham o avião desde seu ponto de origem até o ponto de destino, período em que
ficam responsáveis pela integridade física da aeronave e seu conteúdo, coordenando todo
processo de carregamento e descarregamento da mesma.
Sobre a presença desse técnico nos vôos para assegurar o correto balanceamento
das cargas nos porões dos aviões, Martins (2006) elaborou uma pesquisa junto a
empresas aéreas transportadoras de cargas que utilizam a figura do loadmaster em seus
vôos, onde foi possível aquilatar suas opiniões sobre a implantação dos mesmos. Pela
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oportunidade, duas questões dessa pesquisa foram incorporadas ao presente artigo,
conforme explicitado nos gráficos 1 e 2.
Foram aplicados questionários em 5 empresas: Absa Cargo, Airborne Express,
Cielos Del Peru, Centurion e Tampa Cargo, sendo que todas elas têm, no mínimo,
experiência de cinco anos de acompanhamento de loadmaster em seus vôos.
Da pesquisa, realizada entre 01 e 03 de outubro de 2006, foram extraídas as
questões 1 e 4, por estarem mais diretamente relacionadas com o escopo do artigo.
A primeira questão proposta às empresas, na pesquisa, procurou levantar se após
a implantação do cargo de loadmaster, houve redução nos danos com a integridade física
das aeronaves e cargas:
Enunciado da questão 1 - Após a implantação do conceito de loadmaster na
empresa, houve redução nos danos com a integridade física da aeronave e das
mercadorias nelas embarcadas?
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NÃO

Gráfico 1 – Redução de danos (MARTINS, 2006)

Pelo simples fato de que 100% dos entrevistados terem afirmado que houve uma
redução nos danos com a integridade física das aeronaves e das mercadorias nelas
embarcadas, pode-se, sem restrições, afirmar que a utilização de loadmaster vem sendo
positiva para as empresas aéreas pesquisadas. Portanto, de acordo com esse resultado,
percebe-se que todas as empresas conseguiram reduzir seus custos.
A quarta questão buscou levantar o nível de satisfação com a segurança da
aeronave após a implantação do cargo de loadmaster.
Enunciado da questão 4 - Qual o nível de satisfação em relação a seguridade da
operação?
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Gráfico 2 – Índice de satisfação com a segurança (MARTINS, 2006)

O resultado obtido demonstra que 80% das empresas pesquisadas acreditam que
devido à experiência e vivência do profissional no assunto, a segurança nas aeronaves
fica muito satisfatória. Mas, entretanto, note-se que se fala em maioria, e não em
unanimidade, chegando a existir um índice de 5% que não está satisfeito com a atuação
dos loadmasters.
De acordo com o resultado, a maioria classificou como muito satisfatórios os níveis
de segurança alcançados com a presença de um loadmaster a bordo. Entretanto, o
próprio resultado demonstra que é preciso caminhar mais, na busca de soluções mais
eficientes. A presença desse técnico especializado não elimina a possibilidade de
acidentes, uma vez que o “fator humano” ainda está instalado no processo, tornando-o
passível de erros.
A passagem da administração do balanceamento da carga, de um sistema
informatizado para um procedimento operacional, executado e conferido por pessoas,
sem nenhum apoio de informática nessa conferência, pode incorporar ao processo um
viés característico do “fator humano”. Esse viés, que pode ser sintetizado na expressão
popular – errar é humano – muitas vezes provoca situações que tendem a desencadear
situações catastróficas.

1.1 Segurança de vôo

Segundo Fragoso (2006), a associação entre segurança de vôo, a qualidade dos
serviços e a rentabilidade operacional tem implicações claras e diretas nos resultados
financeiros da empresa.
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Neste contexto, qualquer programa de prevenção de acidentes apresenta desafios
e resultados práticos no crescimento da empresa, pois mantém em alto nível a
disponibilidade da frota e no mais baixo nível a ocorrência de incidentes e acidentes que
geram conseqüências muitas vezes incalculáveis. Por isso, deve ser incluído nas suas
políticas administrativas e de operações, tornando-se uma das referências para a tomada
de decisões em todos os seus níveis.
A prevenção de acidentes, como uma atividade baseada em diversos segmentos
da ciência, fundamenta-se em conceitos e técnicas desenvolvidos desde há muito, mas
que vem evoluindo de acordo com a própria inovação tecnológica. A prevenção de
acidentes, como outra atividade qualquer, deve ser administrada por pessoal
especializado nas técnicas que lhe são afetas de modo a poder aplicá-las
convenientemente.
Para Gevaerd (2006), ao se tratar de prevenção de acidentes, não é possível se
reportar somente ao homem ou mesmo à aeronave, mas, de uma maneira global, ao ser
humano que opera essa máquina, à aeronave que é operada por uma equipe e ao meio
no qual se desenvolve essa atividade, seja o meio aéreo com suas condições
atmosféricas, o ambiente da cabine de pilotagem ou das torres de controle, as operações
de terra, o meio social e familiar em que vive esse homem e, também, o meio em que
trabalha esse homem. Esses três elementos, definidos pelo trinômio MÁQUINA - HOMEM
- MEIO, constituem a base e o objeto de toda atividade de prevenção de acidentes.

a) Máquina

Um dos maiores problemas encontrados pelos pilotos pioneiros era a falta de
confiabilidade nos motores, mas, atualmente eles raramente falham graças ao elevado
nível de tecnologia empregada em sua construção. Da mesma forma, os vários
instrumentos existentes na cabine de pilotagem de um avião moderno permitem que ele
seja operado com segurança nas mais variadas condições de tempo. Evidentemente,
embora a tecnologia aeronáutica esteja em um estágio muito avançado, acidentes podem
ocorrer, mas, quando ocorrem, geralmente são efeitos de outras causas, que num
processo de “efeito dominó”, pode terminar em catástrofe.
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b) Homem

É para ele que são criados os programas de segurança. A prevenção de
acidentes, por sua natureza, não produz os efeitos desejados senão sob a forma de
mobilização geral. Para alcançar seus objetivos, todos, sem distinção, têm que se integrar
em um esforço global e, ao mesmo tempo, conscientizar-se de que a segurança deve ser
algo inerente e integrante a tudo o que fazem. Logo, a segurança deve integrar todas as
tarefas desenvolvidas em aviação e ser sempre encarada do ponto de vista profissional.
As menores ações do dia-a-dia devem se cercar de um grau adequado de segurança. A
segurança coletiva é, sem dúvida, o somatório da individual e somente através de um
programa educativo bem dirigido lograr-se-á elevar os índices de segurança individual,
elevando, em decorrência, a coletiva.
Não existe pessoa ou função dentro da atividade aérea que não seja importante
para a segurança de vôo. Todas as pessoas, por mais simples que sejam suas
atribuições, devem estar conscientes de que o seu desempenho é fundamental para a
prevenção de acidentes. Um erro ou omissão de alguém que faz a limpeza de uma
aeronave, ou de uma pessoa da área de carga, por exemplo, poderá ser um dos elos da
cadeia de eventos que leva a um acidente.
O homem é o ponto frágil, em termos de segurança de vôo, do transporte aéreo.
Um funcionário mal treinado, um operador de carga com pressa, um piloto cansado,
podem, por exemplo, determinar, com uma ação inadequada, toda uma série de fatos. Os
acidentes que serão relatados à frente demonstram que a movimentação de cargas pode
provocar acidentes com prejuízos materiais, e, no extremo, com perdas de vidas.
c) Meio

É onde, juntamente com a máquina, que podem ocorrer mudanças decorrentes de
avanços de fatores tecnológicos. Evidentemente, parte do meio não está disponível para
inovações, como os fatores climáticos, por exemplo, mas uma parte muito importante é
sujeita a desenvolvimento tecnológico, e aí se localiza o escopo da proposta deste artigo.
1.2 Movimentação de carga dentro de aeronaves

Segundo Martins (2006), as empresas que operam com carga aérea possuem
equipes técnicas, altamente treinadas e capacitadas para cuidar do balanceamento,
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carregamento e descarregamento das aeronaves. Por balanceamento se entende o
cálculo de distribuição de peso das cargas dentro da aeronave. Nesta etapa ocorre a
definição da localização das cargas, geralmente acomodadas em paletes ou containers
(figuras 3 e 4), em posições já demarcadas e numeradas dentro das aeronaves.

Figura 3 – Preparação de paletes para acomodação da carga (MARTINS, 2005)
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Figura 4 - Carga acomodada sobre paletes (MARTINS, 2005)

As cargas devem ser acomodas em paletes de modo a respeitar as dimensões
dos compartimentos das aeronaves, assim como os containers, que também possuem
gabaritos correspondentes ao espaço físico de cada aeronave.
O espaço físico das aeronaves é dividido em posições, padronizadas e claramente
demarcadas, que serão ocupadas pelos paletes e containers, em razão do
balanceamento entre o peso de cada um deles e a posição que ocuparão no avião, de
modo a manter limites seguros entre o centro de pressão e o centro de gravidade da
aeronave (assunto que será exposto à frente).
Após o balanceamento, cujo cálculo é feito por meio de computadores, se procede
ao carregamento ou descarregamento das aeronaves (figuras 5 e 6). Esse processo
envolve planejamento, segurança de vôo e cuidados extremos em relação à integridade
física da aeronave e das cargas.

Figura 5 - Carregamento de porão de aeronave (MARTINS, 2006)
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Figura 6 - Descarregamento do Main Deck (compartimento superior) de aeronave
(MARTINS, 2006)

Pela descrição desse processo, fica evidenciado que existe um ponto de ruptura
entre a tecnologia de informação, que calcula o balanceamento ideal da distribuição da
carga dentro das aeronaves, e a operação do carregamento ou descarregamento em si,
que é feita manualmente, por empresas terceirizadas, com base numa planilha emitida
pelo computador, com o desenho da localização da carga no avião.
A entrada no processo do que poderia ser chamado de “fator humano”, que em
outras situações e circunstâncias é tão desejável, neste caso específico, pode significar
falhas inaceitáveis para a segurança dos vôos, tal a necessidade de precisão que é
preciso ser obtida no processo de distribuição do peso em uma aeronave.
A seguir são elencadas as razões dessa necessidade, e alguns exemplos de
catástrofes ocorridas quando elas não foram atendidas, pela ação do “fator humano”.
1.3 Razões aerodinâmicas
Segundo o artigo “Choque de DC-8 com o solo é provocado por carregamento
incorreto”, do Air Safety Group, de 2003, cujo texto foi retirado e adaptado de artigo
publicado originalmente pelo Accident Prevention Journal, da Flight Safety Foundation,
quando um avião está em pleno vôo, ele se comporta como uma balança bem
equilibrada. Para que mantenha uma trajetória estabilizada, é necessário que as quatro
forças básicas que definem essa trajetória estejam em equilíbrio. Estas forças são:
sustentação (L = lift), peso (W = weight), tração (T = thurst) e arrasto (D = drag). Qualquer
variação em uma dessas quatro forças faz com que o equilíbrio do avião se altere. Por
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exemplo, ao se aumentar a tração, aumentando a potência do motor, o avião irá aumentar
a velocidade, o que implicará em aumento da sustentação (função do quadrado da
velocidade) e do arrasto. Para que a trajetória se mantenha retilínea e uniforme, há
necessidade de se contrariar a tendência à modificação da altitude para mais, atuando-se
nos comandos o avião, que buscará seu novo ponto de equilíbrio em uma nova trajetória,
reta e nivelada, compatível com a nova velocidade.
A figura 7 demonstra os efeitos provocados na aerodinâmica do vôo das quatro
forças básicas que precisam ser equilibradas:

SUSTENTAÇÃO

ARRASTO

TRAÇÃO

PESO
Figura 7 – As forças que influenciam um vôo. Fonte: o autor

Para um melhor entendimento, convém relembrar alguns conceitos de física e de
seus termos:


Força - É a causa da modificação do estado de repouso ou de movimento de um
corpo.



Força Resultante - Uma força única que possa produzir em um corpo o mesmo
efeito que um sistema de forças a ele chama-se resultante do sistema.



Equilíbrio de um corpo - Quando for nula a ação de um sistema de forças que
atua sobre um corpo.
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Momento - A medida da eficiência de uma força no que se refere a tendência de
fazer um corpo girar em relação a um ponto fixo chama-se momento da força em
relação a esse ponto.



Centro de gravidade - O ponto de aplicação da força resultante do peso de todas
as partículas de um corpo se domina centro de gravidade do corpo.

De acordo com Gevaerd (2006), o ponto aerodinâmico de aplicação de cada uma
dessas forças não é o mesmo. Assim, exemplificadamente, o ponto de aplicação da
sustentação é o centro de pressão, e localiza-se em um ponto da corda média
aerodinâmica, compulsoriamente atrás do centro de gravidade, que é o ponto de
aplicação do peso. Isto faz com que, sempre que ocorre um desequilíbrio entre essas
forças, o avião em vôo incorpore, permanentemente, um momento de mergulho, um
momento de “picar” (tendência de abaixar o nariz), tendência esta que é contrariada pelo
estabilizador, que gera força de sustentação negativa para neutralizar o momento de
mergulho.
Na maioria dos aviões comerciais em uso, o porão de carga se localiza bem atrás
do centro de gravidade. Isto faz com que o peso ali depositado determine um significativo
deslocamento do centro de gravidade para trás, aproximando-o do centro de pressão.
Hipoteticamente, no extremo, uma sobrecarga do porão poderia fazer com que o centro
de gravidade ficasse atrás do centro de pressão. Neste caso, ocorreria uma situação de
instabilidade catastrófica, porque, nessa situação, a lógica aerodinâmica do avião é
totalmente contrariada. Ao invés de um momento de mergulho, o avião apresentará um
momento de “cabragem” (tendência a erguer o nariz), contra o qual não há remédio
aerodinâmico previsto. A perda do controle, nesse caso, é inevitável.
Evidentemente, o exemplo se refere a uma situação extrema que, provavelmente,
já teria ocorrido ainda no solo, como é o caso dos exemplos 2 e 3 que serão expostos na
sequência. É possível, entretanto, um avião aproximar-se de uma situação de
instabilidade catastrófica por uma combinação de centro de gravidade muito atrás e
centro de pressão muito à frente.
1.4 Situações de instabilidade catastrófica

A adequada administração da armazenagem da carga nos porões dos aviões é
fator fundamental para evitar uma situação de instabilidade catastrófica. Serão relatadas,
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a seguir, para justificar a importância do assunto, três situações onde isto não ocorreu e
as catástrofes foram inevitáveis, sendo uma em vôo, com perdas de vidas, e duas em
solo, com perdas materiais expressivas:
1.4.1 Miami, (2003)

Durante a decolagem do aeroporto Internacional de Miami, um DC-8/61 perdeu
sustentação e chocou-se com o solo, aproximadamente 915 metros após o final da pista,
no pátio de estacionamento de automóveis de um supermercado, falecendo os tripulantes
e pessoas no solo. Segundo a investigação, o acidente foi conseqüência do carregamento
incorreto do avião, resultando em um centro de gravidade muito traseiro, induzindo os
pilotos a utilizarem um ajuste de compensação incorreto, provocando um excessivo pitchup durante a rotação.
O vôo fora planejado originalmente para ser realizado por outro avião, também
DC-8, porém com características diferentes, que não chegou no horário previsto. Com o
replanejamento, nova distribuição da carga foi confeccionada, alterando as posições de
alguns paletes, ficando as posições do porão 2 e 13 vazias. O funcionário que levou os
documentos até a rampa não sabia da troca de aeronaves e pegou, no escritório, a ficha
de distribuição da carga com o planejamento anterior, no qual seria baseado o
carregamento. O supervisor de carga da empresa de rampa possuía pouca experiência
em carregamento de aeronaves e não percebeu o equívoco.
O atraso provocado pela troca de aeronave fez com que o serviço de
carregamento fosse executado apressadamente e com uma série de improvisos. Não
foram travados vários paletes, pois a carga bloqueava a passagem dos funcionários.
Como tentativa de correção, todos os paletes, a partir da posição 5, foram empurrados
para trás, ocupando, assim, a posição 13, que ficaria vazia.
Não foi feita nenhuma tentativa para estabelecer como essas alterações afetariam
adversamente a performance do avião. A investigação, embora não conclusiva, permite
afirmar que, ou o peso declarado na folha de carga seria muito inferior ao real colocado
no avião, ou o centro de gravidade estaria além do limite traseiro. De qualquer maneira, o
equilíbrio aerodinâmico foi alterado e atingiu o limite de uma situação de instabilidade
catastrófica. O resultado foi a perda de vidas, além do expressivo prejuízo material.
De menor impacto, embora não menos catastróficas, são as situações que
ocorrem em terra, por ocasião do carregamento ou descarregamento de cargas em
aviões. Nesses acidentes ainda não ocorreram perdas de vidas, mas os prejuízos
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materiais são muito importantes, chegando, em alguns casos, à perda total da aeronave.
E esses acidentes são mais freqüentes do que se possa imaginar.
A seguir, estão apresentadas duas situações dessas, onde, inclusive, em uma
delas, ocorreu a perda total do avião, que precisou ser desmontado no próprio aeroporto.
1.4.2 – México (2006)

O acidente do tipo tip-over (inclinação sobre a cauda), ocorrido em abril de 2006
com a aeronave MD11F, em solo, no aeroporto internacional do México, quando um erro
no descarregamento acarretou um prejuízo de US$ 4 milhões, apenas com reforma e
manutenção da aeronave, sem computar as perdas decorrentes dos cancelamentos
obrigatórios de vôos ocasionados pela falta do avião sinistrado na malha logística da
empresa, por um período de 3 meses, afetando de modo importante o desenho da malha
aérea e, mais que tudo, os altos custos não mensuráveis no curto prazo com a perda de
imagem da marca da empresa aérea (figuras 8 e 9).

Figura 8 – Aeronave MD11F, tip-over no México (AUTOR DESCONHECIDO –
correspondência eletrônica)
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Figura 9 – Aeronave MD11F, tip-over no México (AUTOR DESCONHECIDO –
correspondência eletrônica)

1.4.3 – Miami (2004)

Um desses acidentes, com uma empresa de carga aérea, já causou até mesmo a
perda de uma aeronave, que foi o ocorrido em Miami, com uma aeronave Boeing 727F,
que, no ato do descarregamento inclinou-se sobre a cauda, provocando uma deformação
permanente na estrutura do avião, tornando a aeronave totalmente inutilizável, além de
danificar parcialmente a carga que veio bater no fundo da aeronave (figuras 10 e 11).

Figura 10 – Aeronave Boeing 727F, tip-over em Miami (AUTOR DESCONHECIDO –
correspondência eletrônica)
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Figura 11 – Aeronave Boeing 727F, tip-over em Miami (www.airlines.net)

Como se viu, um avião se comporta como uma balança bem equilibrada. Para
que mantenha uma trajetória estabilizada, é necessário que a sustentação, o peso, a
tração e o arrasto estejam em equilíbrio. Qualquer variação em uma dessas quatro forças
faz com que o equilíbrio do avião se altere. E, para tornar o assunto ainda mais complexo,
o ponto aerodinâmico de aplicação de cada uma dessas forças não é o mesmo. Por
exemplo, o ponto de aplicação da sustentação é o centro de pressão, que localiza-se
obrigatoriamente atrás do centro de gravidade, que é o ponto de aplicação do peso.
Assim, a colocação da carga em um avião faz com que o peso ali depositado provoque o
deslocamento do centro de gravidade para trás, aproximando-o do centro de pressão. Em
casos extremos, uma sobrecarga do porão poderia fazer com que o centro de gravidade
ficasse atrás do centro de pressão. Neste caso, ocorreria uma situação de instabilidade
catastrófica, porque, nessa situação, a lógica aerodinâmica do avião é totalmente
contrariada, tanto em vôo quanto em solo.
A metodologia atualmente utilizada pela maioria das empresas aéreas que
transportam cargas, como se depreende pela narrativa dos exemplos utilizados neste
artigo, não é suficiente para garantir, com segurança, que não ocorram situações de
instabilidade catastrófica, pois, embora o processo de balanceamento da carga tenha
início com a utilização de tecnologia de informação, sua implementação e conferência são
feitas manualmente.
A atual utilização, por parte de muitas empresas aéreas, de funcionários
especializados e treinados, os loadmasters, que acompanham os vôos, como parte da
tripulação, desde a origem até o destino final, para gerenciar e conferir o carregamento e
descarregamento das aeronaves, incluindo as operações que acontecem nas escalas, já
pode ser visto como um avanço na direção da segurança, para limitar a possibilidade de
ocorrência desse tipo de acidente. Entretanto, as próprias companhias aéreas que
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utilizam os loadmasters, como demonstrado em pesquisa empírica, não são unânimes em
aceitar esse modelo como a solução para o problema.
Isso ocorre em razão de que nem o modelo atual, nem o modelo atual acrescido
da atuação dos loadmasters são suficientes para garantir a inexistência de possibilidade
de ocorrências de acidentes decorrentes do chamado “fator humano”. Tanto em um caso,
como em outro, a verificação final é feita por pessoas, e pessoas são sujeitas a erros.
A entrada no processo desse “fator humano”, dados os limites exíguos que a
necessidade de precisão na distribuição do peso em um avião obriga, pode introduzir uma
variável inaceitável para a segurança dos vôos. Somente um modelo que eliminasse
completamente o “fator humano” poderia ser considerado como suficiente para garantir
completamente o balanceamento ideal de distribuição de cargas em uma aeronave. E
esse modelo teria, necessariamente, que contemplar uma conferência eletrônica, via
tecnologia de informação, dos trabalhos manuais de carregamento e descarregamento de
cargas.
1.5 Propostas

A proposta deste trabalho reside exatamente nesse ponto: no desenho de um
modelo que elimine completamente a influência do “fator humano” no balanceamento do
peso nas movimentações das cargas nas aeronaves.
Com o avanço tecnológico em máquinas e equipamentos industriais, a competição
pelo mercado obriga as empresas a reduzir custos, tempos de manufatura e
conseqüentemente prazos de entrega. Para que isso aconteça, torna-se necessário a
implementação de sistemas eletrônicos de controle, muito rápidos, que possam medir a
grandeza desejada, transformar esta determinada grandeza em linguagem de máquina,
fazer um pós-processamento dos dados coletados, analisá-los, e posteriormente tomar
uma decisão. Estes sistemas são utilizados em máquinas CN, CNC, robôs, linhas de
montagem, e em tantos outros processos. Por que não no controle do balanceamento do
peso nos carregamentos e descarregamentos de cargas nos porões dos aviões?
As aeronaves possuem, como visto anteriormente, em seus compartimentos de
carga, um claro desenho de posições a serem ocupadas pelas cargas. Essas posições
são pré-determinadas, numeradas e permanentes, para cada tipo e capacidade de
aeronave. São utilizadas, pelos computadores das empresas aéreas, para balancear a
distribuição dos paletes no porão do avião, conforme sua destinação e peso, de forma a
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garantir o mais perfeito equilíbrio possível entre as forças aerodinâmicas que influenciam
uma aeronave em vôo.
De posse de um relatório de processamento desse balanceamento, emitido pelo
computador da companhia aérea, os operadores de carga dos aeroportos carregam e
descarregam os aviões, obedecendo a distribuição prevista naquele relatório. A
conferência desse procedimento, atualmente, sempre é manual. A proposta deste artigo
prevê que essa conferência passe a ser eletrônica, pela utilização de sistemas de controle
similares aos utilizados pelas empresas em seus processos de manufatura.
Células de carga instaladas em cada uma das posições dos compartimentos de
carga dos aviões podem permitir que um computador da aeronave processe o peso real
colocado sobre cada uma dessas posições e compare com aquilo que foi previsto pelo
computador da companhia aérea, cujos dados já teriam sido transmitidos para o avião.
Assim, a tripulação, após, ou até mesmo durante a operação de movimentação das
cargas à bordo, poderia acompanhar eletronicamente o manuseio das mesmas,
assegurando-se que a operação manual da empresa de carga tenha sido feita conforme
o previsto, eliminando completamente a influência do “fator humano” no processo.
1.6 Justificação Teórica do Modelo
Uma nova “era” sempre rompe com os paradigmas da anterior. Segundo Graeml
(2000), muito do que era tido como verdade absoluta deixa de representar de forma
adequada a realidade que antes tão bem explicava. Historicamente, isso sempre ocorreu
em épocas de violentas transformações, como a que estamos vivendo atualmente. Os
métodos e os procedimentos desenvolvidos para a situação anterior precisam ser
reavaliados e, em muitos casos, abandonados, e novos modelos, que expliquem e
ajustem-se melhor à nova realidade, precisam ser construídos.
A informática já não é apenas um centro de dados para processar transações e
manter registros, como diz Graeml. A TI passou a ser um dos quatro principais recursos
disponíveis para as empresas, juntamente com as pessoas, o capital e as máquinas. A
adoção da TI implica a revisão dos processos, os quais freqüentemente necessitam ser
redesenhados, pois a criação de sistemas para executar processos ruins resulta, apenas,
na produção de erros em maior velo cidade. É o que se tem chamado de automatização
do caos.
A TI, que foi uma das responsáveis pela complexidade atual do mercado, pode ser
entendida como uma importante ferramenta para a transformação radical dos processos,
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e, conseqüentemente, das empresas. A tecnologia permite que as empresas estabeleçam
um diálogo em tempo real entre seus processos, fortalecendo a obtenção de resultados
cada vez mais confiáveis. Em seu nível mais elementar, a contribuição da tecnologia é o
da melhoria da eficiência e da eficácia na execução de tarefas que podem ser
automatizadas, como é o caso do controle sobre a movimentação das cargas nos porões
dos aviões.
1.7 Configuração Teórica do Modelo

O novo desenho proposto compreende uma base de hardware, integrada às
aeronaves, que permita não apenas a conferência por RFID – Radio Frequency
Identification Data, da vinculação das cargas descritas em romaneio com os volumes
físicos trazidos à bordo, mas também, a mensuração digital do peso de cada palete
vinculado a cada uma das posições de carga dos porões dos aviões. Essas informações,
em tempo real, serão encaminhadas a um computador de bordo, previamente alimentado
pelo processamento feito em terra, pela companhia aérea, sobre os volumes, pesos,
destinos e localização dos paletes embarcados.
O computador da aeronave, num processamento não complexo, comparará os
dados do relatório produzido pela companhia aérea com os dados do que efetivamente foi
embarcado e posicionado no compartimento de carga, emitindo um relatório de
divergências, e de seus efeitos sobre as forças aerodinâmicas que influenciam o vôo do
avião. Caberá ao comandante da aeronave a última palavra sobre se vai levantar vôo
mesmo com as divergências apuradas, por estarem dentro de margens de segurança
aceitáveis, ou se exigirá retrabalho da empresa de carga do aeroporto.
A base de hardware necessária nas aeronaves compreende a instalação, em cada
uma das posições de seus porões de carga, de equipamentos que permitam “ler” o peso
depositado sobre ela, e transmitir essa informação, em tempo real, para um sistema
instalado num computador de bordo.
De acordo com Carer e Carraro (2007), o processo de medir uma determinada
grandeza, e transformá-la em outra grandeza no qual a linguagem de máquina ou
computador entenda é denominada sensor. Células de carga são constituídas de um ou
mais sensores extensométricos de resistência elétrica, conhecidos como Strain Gage.
Célula de carga é um dispositivo eletromecânico que mede a deformação ou
flexão de um corpo e a transforma em uma saída de tensão. O sinal em microvolts é
alterado proporcionalmente à medida que aplicamos uma carga em sua estrutura física. A
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célula é constituída de um ou mais extensômetros, e um circuito denominado ponte de
Wheatstone. O tipo de aplicação da célula é o fator determinante para a escolha da
quantidade de extensômetros e configuração do circuito da ponte.
As células de carga digitais na base da tecnologia de strain gage proporcionaram
segurança e velocidade para as áreas de pesagem dinâmica. Além de todas as funções
relevantes para os processos padrões de pesagem, as células de carga inteligentes
também oferecem funções de controle para processos de classificação, permitindo que
todos os dados relevantes possam ser aceitos como um sinal de saída filtrado, escalado e
digitalizado diretamente no sistema de controle utilizado. E isso à uma taxa de medição
de até 1200 medições por segundo.
Ainda segundo os mesmos autores, e apenas para demonstrar claramente o
hardware necessário, o extensômetro de resistência elétrica é um resistor elétrico
composto de uma grade metálica sobre uma camada isolante de substrato de polímero.
Este é colado sobre uma estrutura operacional que é sensível à variação de sua
resistência em função de uma carga aplicada, podendo-se então conhecê-la, medindo e
verificando o comportamento da estrutura do extensômetro. Estas estruturas por sua vez,
apresentam deformações que podem ser monitoradas de diversas formas, dentre as
quais podem ser citados o relógio comparador, o detector eletrônico de deslocamento,
detecção por fotoelasticidade, entre outros.
O strain gage é comumente utilizado nesse processo pela sua versatilidade. Um
sensor de força ou de pressão, por exemplo, nada mais é do que uma estrutura mecânica
planejada a deformar-se dentro de certos limites. O extensômetro realiza a medição em
duas direções. A direção principal é a melhor escolha a ser feita, pois possui a maior
sensibilidade, ao contrário da direção secundária que é dada pelo que, tecnicamente é
conhecido como coeficiente de Poisson, sem tanta sensibilidade.
O circuito da ponte de Wheatstone é utilizado para medir o desbalanceamento
entre os extensômetros e resistores, causado pela deformação sofrida da estrutura. O
desbalanceamento é medido pela variação de tensão e posteriormente transformado na
grandeza desejada. Existem diversos tipos de configurações de ponte, mas, o mais
adequado, ainda segundo aqueles autores, seria a utilização da configuração conhecida
como de ponte inteira, que consegue obter melhores resultados, por sua elevada
sensibilidade.
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1.8 Limitações e Sugestões

O modelo proposto é conceitual, fruto de pesquisa teórica, carecendo de base
empírica. Teoricamente foi submetido ao crivo da análise do Cubo de DeLone, em suas
três dimensões: foco, tempo e abrangência (DeLone e McLean, 1993), e, sua avaliação,
na opinião do autor, foi positiva.
A sugestão possível fica para as companhias de carga aérea, para que substituam
os loadmasters em alguns de seus aviões, pela estrutura do modelo proposto, e depois de
algum tempo, façam a medição do nível de satisfação dos tripulantes, com relação à
segurança dos vôos, e dos clientes, já que esse tipo de segurança de vôo adicional
também tem efeitos junto aos clientes, pela criação da imagem que pode criar de alta
credibilidade quanto à certeza da entrega dentro dos prazos estabelecidos.
Considerações Finais

O setor aeronáutico, por excelência, sempre foi fronteira de inovação e
desenvolvimento de tecnologias. Até surpreende a descoberta de lacunas não amparadas
por TI, como esta descrita neste artigo.
A utilização de TI nesse processo provocará benefícios diretos, facilmente
quantificáveis pelos métodos de análise financeira tradicional, e também, benefícios
futuros e intangíveis, como a melhoria da imagem da empresa na mente dos clientes, o
que, certamente fará com que, a pioneira na implantação de acréscimos de segurança,
como o proposto, possa melhorar seu posicionamento no mercado.
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Resumo: A necessidade de otimizar processos logísticos levou ao desenvolvimento de
diversas ferramentas. Entre elas, surgiram as metaheurísticas, em especial, aquelas
baseadas em fenômenos naturais que, através de softwares, buscam soluções viáveis
para problemas complexos. Este artigo apresenta o conceito da metaheurística de colônia
de formigas e uma aplicação em tomada de decisão logística.
Palavras-chave: logística, otimização, metaheurística, colônia de formigas.
Abstract: The need to optimize logistic process lead to development of several tools. The
metaheuristics arose, principally those based in natural phenomena, which search good
solutions to complex problems. This paper introduces the ant colony metaheuristics
concept and a logistic application.
Key words: logistic, optimization, metaheuristic, ant colony.
1. Introdução

Logística tornou-se nas últimas duas décadas uma das atividades mais complexas
e de maior importância estratégica das organizações. Esta complexidade exigiu a criação
de novas ferramentas de auxílio na otimização e tomada de decisão em seus processos,
complexidade esta percebida na definição do Council of Supply Chain Management
Professionals (CSCMP, 2007):
O processo de planejar, implementar e controlar procedimentos para o
transporte e estocagem eficientes e eficazes de bens, incluindo serviços e
informações relativas, do ponto de origem ao ponto de consumo com o
propósito de atender às necessidades do cliente. Essa definição inclui
embarque, desembarque, movimentos internos e externos.

Olafsson (2006) analisa que em situações nas quais o espaço considerado é
contínuo, métodos de busca por gradiente são aplicáveis; métodos estatísticos funcionam
bem quando o número de alternativas é pequeno. Arenales et al (2007) destacam a
grande variedade de aplicações das ferramentas de análise discreta nas diversas áreas
do conhecimento e o seu desenvolvimento nos últimos anos. A partir dos anos 1980, com
o avanço e disponibilidade de ferramentas computacionais, criaram-se uma série de
métodos chamados de heurísticas e metaheurísticas.
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Spaulding (1998) define que técnicas de otimização e de otimização global
enquadram-se em um campo de estudo chamado programação não-linear (NLP). NLP é
usada para encontrar boas soluções e é expressa em termos de uma função objetivo, que
descreve o espaço de busca no qual se pretende encontrar um conjunto de resultados
máximos ou mínimos, e um conjunto de funções de restrição, que limitam a busca a uma
específica área. Quanto às estratégias para esta busca, o autor as divide em quatro
grupos:
 Exaustiva: todos os possíveis conjuntos de entrada são testados para achar
aquele que apresenta o melhor conjunto de saídas;
 Aleatória: gera e testa aleatoriamente combinações de entradas até localizar um
conjunto de saídas suficientemente bom;
 Greedy (insaciável): semelhante a aleatória, com a diferença que, ao achar um
bom resultado através de combinações aleatórias, recomeça o processo em busca
de um resultado melhor;
 Heurística: segue uma estratégia, como a mente humana, na busca de um bom
resultado.

Ainda Arenales et al (2007) definem heurísticas como sendo métodos de resolução
de problemas de otimização discreta que não garantem a obtenção de uma solução
factível ou ótima e metaheurísticas como técnicas que guiam e modificam heurísticas para
encontrar soluções além das geradas por heurísticas de busca local. Olafsson (2006)
salienta que a aplicabilidade de metaheurísticas se deve ao fato de achar boas soluções
heurísticas para problemas de otimização complexos com muitos ótimos locais e pouca
estrutura interna para guiar a busca.
Com o aumento da complexidade de operações logísticas, estas ferramentas
tornam-se cruciais para tomadas de decisão sobre o melhor roteiro, a melhor distribuição
de carga ou escolhas de meios de transportes e pontos de armazenagem. O problema
abordado neste artigo refere-se a como otimizar a importação de materiais com fontes
múltiplas. Este trabalho tem por objetivos apresentar as características de uma
determinada metaheurística, o sistema de otimização colônia de formigas, e uma
aplicação logística de movimentação de cargas internacionais, por meio de um estudo de
caso.
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2. Metaheurísticas baseadas em processos naturais

São metaheurísticas baseadas em observações de fenômenos físicos ou sistemas
biológicos (SPAULDING, 1998). Utiliza uma metáfora de maneira que o entendimento se
torne mais simples.
Ainda

conforme

Spaulding

(1998),

apresentam-se

algumas

destas

metaheurísticas:
 Algoritmos genéticos: baseia-se na combinação de diferentes cromossomos. As
melhores combinações são preservadas enquanto as demais dão descartadas.
 Simulated annealing: baseada em propriedades de tratamento térmico de metais e
no rearranjo que sofrem com o aumento de temperatura e as características
adquiridas com o seu resfriamento.
 Otimização de colônia de formigas: baseada no comportamento natural das
formigas na busca por alimento.

Di Caro (2007) define a inteligência de enxame (swarm inteligence), na qual
engloba todas as metaheurísticas baseadas em comportamentos coletivos naturais, como
formigas, abelhas e cardumes. Estes comportamentos têm em comum:
 Sociedade distribuída e indivíduos ou agentes autônomos;
 Controle é totalmente distribuído entre os agentes;
 Comunicações entre os indivíduos são localizadas
 Decisões estocásticas
 Comportamentos do sistema parecem transcender o repertório comportamental do
indivíduo;
 Regras de interação parecem ser simples

3. Sistema de otimização de colônia de formigas

Dorigo, Maniezzo e Colorni (1996), ao definir esta heurística, colocam que duas
principais características são versatilidade, robustez e abordagem baseada em
população.
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Dorigo, Maniezzo e Colorni (1996) descrevem a dinâmica desta idéia. Inicialmente,
há um caminho, entre o formigueiro e a fonte de alimentos, percorrido pelas formigas
(figura 1.a). Repentinamente, surge um obstáculo impedindo a travessia do caminho
original (Figura 1.b). Assim, as formigas têm de decidir por qual lado devem contornar o
obstáculo. A primeira formiga tem probabilidades idênticas para escolher entre direita e
esquerda. As demais vão tomar a decisão baseada em mecanismo de comunicação das
formigas: a deposição de feromônio. Uma vez que as formigas são quase cegas, elas
seguirão a trilha com o mais alto nível de feromônio, que tende a ser aquele que
apresenta a menor distância entre o formigueiro e a fonte de comida (Figura 1.c).

Figura 1: Comportamento das formigas (adaptado de Dorigo, Maniezzo e Colorni - 1996)

Di Caro (2007) define estimergia como sendo uma forma de comunicação entre
agentes distribuídos e um conjunto de possibilidades concorrentes que acontece entre
atos de modificação local do ambiente e absorção dos resultados destas modificações. As
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variáveis do ambiente local cujos valores determinam em torno das características das
respostas dos agentes são chamadas variáveis estigmérgicas. No caso das formigas, a
estimergia ocorre através de sinais químicos (deposição de feromônios), que aumentam
proporcionalmente com a quantidade de formigas que passam pela trilha.
Do estudo deste comportamento foi criado um modelo chamado sistema de
formigas (Ant Systems – AS). Neste modelo, utilizado como ferramenta de otimização,
considera-se que as formigas possuem alguma memória e o tempo é considerado uma
variável discreta.
Para estruturar este modelo, os autores optaram por utilizar o problema do caixeiro
viajante (traveling salesman problem – TSP) como referência, para compararem com
outras abordagens heurísticas. O problema consiste em, dado um conjunto de n cidades,
achar a mínima distância que o caixeiro deve percorrer para visitar todas as n cidades do
conjunto.
As variáveis do problema são:

x

 dij: distância euclidiana entre i e j (

 x j   y i  y j  );
2

i

2

 ηij: visibilidade (1/dij)
 bi(t): quantidade de formigas na cidade no momento t;
n

 m: quantidade total de formigas (

 b (t ) );
i1

i

 ij(t): intensidade da trilha de feromônio no arco (i, j) no momento t;
 ρ: coeficiente de persistência do feromônio na trilha. (1- ρ) indica a evaporação do
feromônio. Varia de 0 a 1, sendo que, se o valor for 1 há acúmulo ilimitado de
feromônio na trilha;


 kij : quantidade por unidade de comprimento de feromônio depositado no arco ij
pela formiga k;

 Q: constante de deposição de feromônio
 α, β: parâmetros que controlam a importância relativa da trilha versus visibilidade.
Ambos são maiores do que zero.

A formulação do problema fica:
 Atualização da intensidade da trilha de feromônio:
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ij t  n  .ij.t   ij

(1)

 Variação de feromônio na trilha:

 ij 

m

 
k 1

k
ij

(2)

Q
 , se a formigak usao arco ij
kij  L k
0, casocontrário


(3)

 Probabilidade de transição:







 ij t   1 / dij 
, se a formigak usa o arco ij




p ij t     ik t  1 / dik 


0, caso contrário

(4)

A metaheurística da colônia de formigas passou por processos de sofisticação,
conforme apresentado por Stützle (2005) no quadro 1. Além do tipo de algoritmo, autores
e ano de publicação, também é apresentada sua aplicabilidade ao problema do caixeiro
viajante.
Quadro 1: Evolução da metaheurística da colônia de formigas. (Fonte: Stüzle, 2005)

Algorítmo
Ant System
Elitist AS
Ant-Q
ANTS
Rank-based AS
MMAS
Ant Colony System
Best-Worst AS
Hyper-cube ACO

Autores
Dorigo, Maniezzo & Colorni
Dorigo
Gambardella & Dorigo
Maniezzo
Bullnheimer, Hartl & Strauss
Stützle & Hoos
Dorigo & Gambardella
Cordón, et al.
Blum, Roli, Dorigo

Ano
1991
1992
1995
1998
1997
1996
1996
2000
2001

TSP
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Não

No algoritmo elitista, a formiga que apresentou o melhor resultado deposita uma
quantidade extra de feromônio, aumentando a velocidade de localização do resultado.
Já no Mini-Max (MMAS), somente a formiga com melhor resultado deposita
feromônio na trilha.
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Outra vantagem é a possibilidade de ser combinada com outras metaheurísticas,
como a busca Tabu de forma que as formigas percorram apenas arcos permitidos.

4. Estudo de caso

O estudo de caso deste trabalho baseia-se em uma empresa importadora de
componentes mecânicos de alta precisão para máquinas industriais. A empresa atua há
mais de dez anos no Brasil, atendendo não só o mercado nacional como também
Argentina, Chile, Paraguai e Colômbia.
Como os tempos de espera são longos e os clientes, na maior parte das vezes,
exigem pronta entrega, e a demanda é incerta, há a necessidade de estoques, colocados
em um centro de distribuição em São Paulo.
Estes componentes podem ser importados de três fábricas instaladas no Japão,
na Alemanha e nos Estados Unidos, diferenciadas pelos tempos de espera e capacidade
produtiva.
Para analisar a tomada de decisão de qual das fábricas se fará a importação,
foram adotados os seguintes parâmetros, a título de simplificação do processo:
 Tempo de espera da fábrica no Japão: 120 dias
 Tempo de espera da fábrica na Alemanha: 90 dias
 Tempo de espera da fábrica nos Estados Unidos: 100 dias
 Capacidade de produção no Japão: 6 pedidos consecutivos de importação
 Capacidade de produção na Alemanha: 4 pedidos consecutivos de importação
 Capacidade dos Estados Unidos: 5 pedidos consecutivos de importação
 Tempo de espera da fábrica no Japão para pedidos que excedam a capacidade de
produção: 150 dias
 Tempo de espera da fábrica na Alemanha para pedidos que excedam a
capacidade de produção: 180 dias
 Tempo de espera da fábrica nos Estados Unidos para pedidos que excedam a
capacidade de produção: 210 dias

O modelo será apresentado em duas fases. Na primeira, a modelagem leva em
considera apenas os dados apresentados acima. Na segunda, coloca-se um obstáculo: a
possibilidade de haver procedimentos alfandegários não programados que elevem o
tempo de espera.
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Outra característica do modelo é a utilização dos tempos de espera em vez das
distâncias entre os nós. E estes tempos de espera são variáveis, conforme informado
acima, diferentemente do modelo original do sistema de formigas, no qual as distâncias
entre nós são constantes.
4.1 Primeiro modelo

Neste primeiro modelo, a decisão deve ser tomada entre importar do Japão, da
Alemanha ou dos Estados Unidos tendo em vista os parâmetros acima (Figura 2).

Figura 2: Importação direta (AUTORES)

Outras considerações são:
 i = 1, correspondente ao centro de distribuição em São Paulo;



1, se a fábrica é no Japão

j  2, se a fábricaé na Alemanha
3, se a fábrica é nos Estados Unidos


 lij: em vez da distância, o tempo de espera, conforme informado anteriormente;
 ηij: visibilidade (1/ lij)
 bi(t): quantidade de formigas na cidade no momento t. No caso, 1 por instante t;
n

 m: quantidade total de formigas (

 b (t ) );
i1

i

 ij(t): intensidade da trilha de feromônio no arco (i, j)no momento t. Valor inicial
1000 em ambos os arcos;
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 ρ: coeficiente de persistência do feromônio na trilha será considerado inicialmente
igual a 1;
 Q: constante de deposição de feromônio igual a 10 unidades
 α, β: assumem os valores 1 e 5, respectivamente.

A formulação do problema fica:
 Atualização da intensidade da trilha de feromônio:

ij t  n  ij.t   ij

(1)

 Variação de feromônio na trilha:

 ij 

m

 
k 1

k
ij

(2)

10
 k , sea formigak usao arco ij
kij   lij
0, casocontrário

 Probabilidade de transição:







 ij t   1 / lij 
, se a formigak usa o arco ij

  t  1 / l 
p ij t     ik
ik


0, caso contrário
O modelo foi rodado em 300 iterações. Os resultados encontrados foram: 7,78%
das importações tiveram sua origem no Japão contra 62,04 % da Alemanha e 30,18% dos
Estados Unidos. O tempo médio de espera da importação vinda do Japão é de 120 dias
contra 104,75 dias da Alemanha e 100 dias dos Estados Unidos.

4.2 Evaporação de feromônios
Ao se alterar o coeficiente ρ, que acima apresenta o valor 1, percebe-se a
mudança no comportamento do modelo, conforme mostrado no quadro 2:
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Tempo
médio de
espera Japão

%
Importações
do Japão

Tempo
médio de
espera –
Alemanha

0,99
120
5,41
104,75
0,98
120
3,90
104,75
0,97
120
3,07
104,75
0,96
120
2,56
104,75
0,95
120
2,22
104,75
Quadro 2: Percentuais e tempos de espera com

Tempo
%
médio de
Importações
espera –
dos Estados
Estados
Unidos
Unidos
66,03
100
28,56
68,41
100
27,69
69,71
100
27,22
70,52
100
26,92
71,06
100
26,72
alteração na persistência do feromônio
%
Importações
da
Alemanha

Nota-se a diminuição drástica das importações do Japão com a perda de memória
do processo, mesmo que o tempo médio de espera da Alemanha seja menos
interessante. O aumento do tempo médio da Alemanha deve-se ao rápido acumulo de
pedidos para esta unidade em detrimento das outras duas.
4.3 Inclusão da Alfândega

Nesta fase inclui-se o obstáculo da alfândega (figura 3), que devido a seus
procedimentos pode acrescentar um tempo extra originado de fiscalizações mais
rigorosas (canais vermelhos e cinzas, por exemplo). No modelo, estes procedimentos são
inseridos através de uma variável binária aleatória que inclui um período extra de 30 dias.
No primeiro momento, o coeficiente ρ é fixado em 1.

ALFÂNDEGA

Figura 3: O obstáculo da alfândega
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Neste caso, a proporção entre as viagens fica em 9,64% para o Japão, 61,63%
para a Alemanha e 28,72% para os Estados Unidos, com os tempos de espera médios de
129,13, 106,66 e 105,02 dias, respectivamente.
Ao se incluir a variação do coeficiente ρ, tem-se:



Tempo
médio de
espera Japão

%
Importações
do Japão

0,99
129,33
0,98
128,13
0,97
128,83
0,96
130,33
0,95
129,33
Quadro 3: Percentuais
alfândega

Tempo
médio de
espera –
Alemanha

4,97
2,99
2,09
1,69
1,37
e tempos de

Tempo
%
médio de
Importações
espera –
dos Estados
Estados
Unidos
Unidos
105,92
41,95
103,91
50,77
105,12
55,74
106,22
60,93
106,22
60,94
na persistência do feromônio, com

%
Importações
da
Alemanha

105,95
53,08
106,86
46,24
105,75
42,17
105,35
37,37
106,95
37,69
espera com alteração

Em comparação com a situação anterior, percebe-se que na mesma faixa de
variação a sensibilidade do modelo é baixa.
Conclusão

Neste trabalho fez-se uma breve revisão bibliográfica sobre a metaheurística da
colônia de formigas e apresentou-se uma aplicação. É uma ferramenta recente e que
apresenta uma grande flexibilidade, podendo ser adaptada a diversas situações e
combinada com outras metaheurísticas.
O modelo apresentado no estudo de caso é relativamente simples na quantidade
de variáveis, mas é representativo no que concerne a complexidade de tomada de
decisão em logística.
De acordo com o resultado do estudo de caso, o modelo é consideravelmente
sensível às variações de ρ, coeficiente de persistência do feromônio, como já esperado.
Nota-se que uma mudança de apenas 0,01 em ρ resulta em mudanças
substanciais nas decisões de importações das fábricas. Por exemplo, no quadro 2 nas
linhas 3 e 4, a mudança de ρ de 0,97 para 0,96 gerou a queda de 17% das importações
oriundas do Japão. Ainda no quadro 2, sobre o tempo médio de espera das fábricas,
percebemos que, as fábricas do Japão e Estados Unidos permaneceram com o tempo do
lead time mínimo para pedidos consecutivos, 120 e 100 dias, respectivamente, já no caso
da fábrica da Alemanha o tempo de espera foi de 104,75 diferente do lead time de 90 dias

38
para pedidos consecutivos. Isso se deve pelo fato da Alemanha ter o menor lead time
entre as fábricas e o menor número de pedidos consecutivos para o lead time proposto,
90 dias para 4 pedidos consecutivos, enquanto os Estados Unidos precisa de 100 dias
para 5 pedidos consecutivos e o Japão 120 dias para 6 pedidos consecutivos.
No quadro 3, é percebido que com a inclusão do obstáculo da alfândega o tempo
médio de espera de todas as fábricas é superior ao lead time para os determinados
pedidos consecutivos isso devido ao aumento de tempo gerado pela alfândega. Também
é percebido um aumento de sensibilidade para pequenas alterações do coeficiente ,
como apresentado nas linhas 1 e 2, onde a mudança de  de 0.97 para 0,96 reduz as
importações da fábrica do Japão em aproximadamente 40%.
Fica a proposta para aprofundar a pesquisa sobre esta ferramenta e ampliar o
estudo de aplicação.
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ANÁLISE DO SETOR DE MONTAGEM DE CALHAS DE UMA
FÁBRICA DE PEÇAS PARA INDÚSTRIA FERROVIÁRIA SOB A
ÓTICA DO KAIZEN: UM ESTUDO DE CASO
Alexandre Custódio Sabino Romão, FATEC Carapicuíba alexandre.romao@yahoo.com.br
Roberto Aures Antônio de Moura, FATEC Carapicuíba, atitudebomhumor@terra.com.br

Resumo: O crescimento da malha ferroviária no Brasil demanda maior manufatura de
peças e componentes de diversas naturezas. Esta pesquisa focaliza a implantação de um
programa kaizen na produção e montagem de calhas de alumínio para acondicionamento
da fiação elétrica do carro ferroviário. As fábricas produtoras das calhas têm participação
efetiva neste setor, que registra crescimento constante. O Programa de Integração e
Adequação Operacional das Ferrovias, aprovado pelo Governo Federal em 2005
mediante o PLN (Projeto de Lei do Congresso Nacional) nº 4/2005, tem como objetivos
promover a integração das ferrovias, reconstituir os corredores operacionais de transporte
ferroviário e facilitar a operação multimodal. Segundo a Agência Nacional de Transportes
Terrestres (ANTT), a capacidade instalada de produção no Brasil é de 7.500 carros/ano.
Através de um estudo de caso e pesquisas bibliográficas, o objetivo deste artigo é
apresentar os resultados da aplicação do kaizen, kanban e PDCA implantados no setor de
produção e montagem de calhas e acondicionamento de fiação elétrica, em uma indústria
ferroviária. Como resultado, foi alcançado o nivelamento da produção em compasso com
a demanda.
Palavras-chave: Manufatura, produtividade, kaizen, kanban, PDCA.
Abstract: The growth of railways in Brazil demands greater manufacturing of parts and
components of various natures. This research focuses on the implementation of a kaizen
program in the production and assembly of rails for aluminum packaging of the electrical
wiring of the rail car. The factories producing the gutters have effective participation in this
sector, which registered steady growth. The Program Integration and Adjustment
Operation of Railways approved by the Federal Government in 2005 by PLN (Project of
law of National Congress) No. 4 / 2005, aims to promote the integration of the railroads, to
reconstruct the corridors operational railway and facilitate multimodal operation. According
to the National Land Transport (ANTT), the installed capacity in Brazil is 7,500 cars per
year. Through a case study and library research, the aim of this paper is to present the
results of application of kaizen, kanban and PDCA deployed in manufacturing and
assembly of rails and packaging of electrical wiring in a rail industry. As result, has
reached the level of production in pace with demand.
Keywords: Manufacturing, productivity, kaizen, kanban, PDCA.
1. Introdução

O avanço do ser humano em ciência e tecnologia nas diversas áreas do
conhecimento é resultado de sua criatividade e inovação. Portanto, utiliza-se a
capacidade de criar e inovar sempre, contribuindo com o progresso da sociedade.
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Com mais de 50 colaboradores, a empresa analisada neste artigo produz calhas
de alumínio com tubulação de fiação elétrica, para montagem em carros ferroviários. O
projeto de implantação de melhoria foi executado com o propósito de retratar os
problemas da célula de cabeamento elétrico, para tomada de ações. No caso da empresa
aqui estudada, os problemas são os riscos ergonômicos que o ambiente proporcionava,
os operadores tinham de carregar de um lado a outro, os cabos elétricos e conduites, pois
os materiais não estavam em kits localizados próximos aos operadores. Como
conseqüência, o takt-time não era atingido.
De acordo com Rother (1999), o takt-time é o ritmo de produção que deve ser
seguido para atender a demanda. É o resultado da divisão do tempo tido em minutos ou
segundos do turno de produção pela demanda média por turno.
A vantagem para a organização de utilizar um programa kaizen baseia-se na
gestão voltada a maximizar a produtividade e não gera aumento considerável em termos
de custos. Entre os benefícios ganhos por meio da implantação do programa kaizen estão
a melhoria da eficiência produtiva, diminuição dos níveis de custos de produção, além
disso, ganho de capacidade de reação positiva frente as mudanças no mercado. Por meio
do kaizen pretende-se beneficiar tanto a empresa quanto o trabalhador. As empresas são
equiparadas com ferramentas para se organizarem e alcançarem melhores resultados de
forma contínua.
A filosofia da melhoria contínua deriva do kaizen (do japonês kai, que
significa mudança e zen, que significa bom). Kaizen é uma palavra que
significava um processo de gestão e uma cultura de negócios e que
passou a significar aprimoramento contínuo e gradual, implementado por
meio do envolvimento ativo e comprometido de todos os membros da
organização no que ela faz e na maneira como as coisas são feitas. O
kaizen é uma filosofia de contínuo melhoramento de todos os
empregados da organização, de maneira que realizem suas tarefas um
pouco melhor a cada dia (CHIAVENATO, 2003, p. 580).
Mas, a abordagem kaizen não significa somente fazer melhor as coisas,
mas conquistar resultados específicos (como eliminação do desperdício –
de tempo, material, esforço e dinheiro – e elevação da qualidade – de
produtos, serviços, relacionamentos interpessoais e competências
pessoais) para reduzir custos de fabricação, projetos, estoques e
distribuição a fim de tornar os clientes mais satisfeitos (CHIAVENATO,
2003, p. 580).

O kaizen ficou mundialmente difundido devido sua aplicabilidade e eficiência no
sistema Toyota de produção e divulgada por Masaaki Imai (1996).
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Kaizen estimula o pensamento orientado por processos, pois os
processos precisam ser aperfeiçoados para que os resultados melhorem.
Se houver algo de errado com os resultados, é porque alguma coisa deu
errado no processo. A gerência deve identificar e corrigir esses
problemas baseados no processo. O kaizen concentra-se nos esforços
voltados para pessoas e humanos (IMAI, 1996, p. 12).

O kaizen tem como finalidade a melhoria contínua, que busca descartar tudo o que
é desperdício, tanto nos processos produtivos quanto nos administrativos, seja de tempo
ou material. E isso gera resultados positivos para os projetos nos quais há a implantação
do kaizen. Para a implantação do kaizen foi escolhido o método PDCA, que colabora para
o alcance dos objetivos propostos.
O ciclo começa com o estágio P (de planejar), que envolve o exame do
atual método ou da área problema estudada. Isso envolve coletar e
analisar dados de modo a formular um plano de ação que, se pretende,
melhore o desempenho. Uma vez que o plano de melhoramento tenha
sido concordado, o próximo estágio é o D (de do, fazer). Esse é o estágio
de implementação, durante o qual o plano é tentado na operação. Esse
estágio pode envolver um miniciclo PDCA para resolver os problemas de
implementação. A seguir, vem o estágio C (de checar), no qual a solução
nova implementada é avaliada, para ver se resultou no melhoramento de
desempenho esperado. Finalmente, pelo menos para esse ciclo, vem o
estágio A (de agir). Durante esse estágio, a mudança é consolidada ou
padronizada, se foi bem sucedida (CHAMBERS, JOHNSTON e SLACK,
2009, p.578).

A tradução para o português da sigla PDCA significa: (plan) planejar, é o mesmo
que estabelecer objetivos e meios para alcançá-los; (do) executar, significa a etapa de
fazer acontecer o que foi planejado; (check) checar, significa comparar o planejado com o
executado; e (action) agir, significa executar fazer ações corretivas para mantê-los. A
teoria do kaizen está fundamentada no corte de desperdícios, por meio de soluções de
baixo custo, e seu sucesso depende dos colaboradores da organização, motivados pelos
resultados positivos gerados pelas melhorias.
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Figura 1 – Setor de montagem das calhas antes do kaizen
A figura 1 demonstra a desorganização das células de produção antes da
aplicação do kaizen.

2. Relato circunstanciado

Segundo Yin (2005), o estudo de caso como modelo de pesquisa abrange uma
metodologia que trata do raciocínio do planejamento, da coleta dos dados e das
abordagens próprias à análise dos mesmos. Para a construção de um estudo de caso, é
preciso uma coleta de dados com o propósito de entender a situação estudada. Dessa
forma, o estudo de caso possui a coleta de dados e o panorama da situação. O emprego
do estudo de caso poderá ser exploratório, descritivo ou explanatório (causal), pretendese explicar ligações causais em intervenções ou situações do fluxo produtivo para
tratamento por meio de estratégias experimentais ou levantamento de dados. Para este
artigo, foi definido o estudo de caso tipo exploratório.
Para entender e resolver corretamente um problema é preciso
reconhecê-lo e depois coletar e analisar os dados relevantes. Tentar
resolver um problema sem dados é como recorrer a palpites e
sentimentos – uma abordagem muito pouco científica ou objetiva. A
coleta de dados sobre o status recorrente ajuda a entender onde se está
no momento; isso serve como um ponto de partida para a melhoria
(IMAI, 1996, p. 14).
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A filosofia kaizen foi implementada nas células de produção da fábrica de calhas
de alumínio e inserção de fiação elétrica de alta tensão na tubulação de calhas de
alumínio a fim de montá-las nos carros ferroviários. Esta fábrica tem sua planta localizada
na região oeste da cidade de São Paulo. Diversos problemas foram identificados nas
células de produção, os quais são citados a seguir.
O montador possui o roteiro para montagem dos conjuntos, a respectiva célula de
produção é constituída de uma bancada própria para as montagens e também há na
célula uma prateleira para armazenagem dos materiais. Porém, não há locais específicos
para o abastecimento dos materiais separados no almoxarifado. As células de produção,
quando abastecida por materiais, os mesmos são armazenados abaixo da bancada, o
que pode ocasionar doenças de caráter ergonômico ao montador. Também existem
outros problemas identificados como acúmulo de peças produzidas sem necessidade,
devido a produção ser do tipo empurrada, o que gera tempo de espera até o conjunto ser
utilizado na célula seguinte.
Normalmente, numa empresa o QUÊ, o QUANDO e o QUANTO são
estabelecidos pela seção de planejamento de produção na forma de um
plano de início de trabalho, plano de transferência, ordem de produção,
ou pedido de entrega que é passado por toda a fábrica. Quando esse
sistema é usado, o “QUANDO” é determinado arbitrariamente e as
pessoas pensam que estará tudo bem se as peças chegarem a tempo ou
antes. O gerenciamento das peças feitas com muita antecedência
significa, contudo, o envolvimento de muitos trabalhadores
intermediários. A palavra “just” (apenas) em just-in-time (apenas a tempo)
significa exatamente isso. Se as peças chegarem antes de que sejam
necessárias – e não no momento exato em que são necessárias – o
desperdício não pode ser eliminado.
No sistema Toyota de Produção, o Kanban impede totalmente a
superprodução (OHNO, 1997, p. 47).

Segundo Ohno (1997), Kanban é o método de operação do Sistema Toyota de
Produção, e sua forma mais frequentemente usada é um papel onde contém todas as
informações relativas a produção de determinado item.
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Figura 2 – Setor de montagem das calhas após o kaizen
A figura 2 apresenta as células de produção após o kaizen implantado, demonstra
também a eliminação dos materiais que permaneciam na célula sem necessidade.
Desta forma, estas perdas foram descartadas por meio da implantação do kanban,
que promoveu na fábrica que se produza apenas o necessário e no tempo exato para
encaminhar o conjunto para a célula seguinte, gerando resultados positivos referente ao
setu’ p, sincronismo da produção com a demanda, ajuste do layout da fábrica. Outras
perdas foram examinadas e foi constatado também que durante o processo, quando
acontece a falta ou atraso de abastecimento da matéria-prima ou quando um lote aguarda
a operação da máquina para início da produção, e quando determinadas peças que já
passaram por determinado processo para seguir a próxima etapa, é gerado gargalo em
certas células e ociosidade em outras, ociosidade de máquina e operador.
Para a realização desta pesquisa, foi utilizado o método estudo de caso, baseado
em Yin (2005). Conforme o autor, o Estudo de Caso é um método de pesquisa que trata
da questão da pesquisa da forma “como‟‟ e “por quê‟‟ investigar um fenômeno social
complexo. O autor sustenta que o estudo de caso tenta esclarecer o que motivou a
tomada de decisões, e suas implementações, e quais foram os resultados alcançados,
dado que um estudo de caso é uma pesquisa empírica que investiga um fenômeno
contemporâneo dentro de seu contexto real.
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Conclusões

A gestão por meio do kaizen toma da organização uma grande mudança da
cultura organizacional, da direção até o chão de fábrica. Os dirigentes terão de incentivar
a cultura da melhoria contínua e formar o ambiente adequado, a todos os níveis da
organização, estratégico, tático e operacional, para implantação do kaizen. Para o caso
da fábrica de calhas, foram tomadas as seguintes ações: colocação de braço mecânico
para suspensão da calha para evitar problemas ergonômicos aos operadores, melhora da
iluminação do setor com lâmpadas luz do dia, implantação do kanban.
A adoção do kaizen na fábrica gerou resultados satisfatórios, os quais são citados
a seguir: takt-time atingido, otimização dos processos, custos reduzidos e descarte das
atividades que não agregavam valor, o que permitiu a transformação em um negócio mais
competitivo.
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AÇÕES CRIMINOSAS NA LOGÍSTICA: FURTO, ROUBO E
RECEPTAÇÃO DE CARGAS NO ESTADO DE SÃO PAULO
Vanderlei Cordeiro dos Santos – FATEC Carapicuíba – vanderleekong@yahoo.com.br

RESUMO: O presente trabalho tem por finalidade abordar sobre ações criminosas que
acontecem na Logística. O foco é direcionado ao ramo de transporte rodoviário de cargas,
pois é nesta parte operacional que se denota o maior problema em razão da
vulnerabilidade da carga ser mais latente neste momento. A criminalidade afeta a
Logística concentrando seus ataques inexoravelmente quando as mercadorias estão
sendo transportadas, causando grandes prejuízos ao setor. Instalou-se criminosamente e
de forma organizada gerando não só transtornos, mas também resistência aos meios de
segurança que se aplicam para combatê-la. Foi realizada uma análise sucinta das
ocorrências no âmbito nacional, entretanto a pesquisa é destinada a verificar as ações
criminais do setor tendo por georreferenciamento o estado de São Paulo.
Palavra chave: Ações Criminosas, cargas, transporte rodoviário.
ABSTRACT: This study aims to address on criminal actions that occur in Logistics. The
focus is directed to the field of road haulage, it is operating in this part that exhibits the
greatest problem because of the vulnerability of cargo is more latent at the moment.
Crime affects Logistics concentrating their attacks inexorably when the goods are being
transported, causing extensive damage to the sector. If you installed criminally and neatly
bringing both disorders, but also resistance to safety measures that apply to, combat it.
We performed a succinct analysis of the events at the national level, however the research
is intended to check the criminal actions by industry and geo-referencing the state of Sao
Paulo.
Keyword: criminal actions, cargo transport.
Introdução
Com o crescimento da economia ao longo dos anos, ocorreu a globalização
dos mercados, havendo uma integração entre os povos nos negócios, com a
expansão dos caminhos de comércio. Houve o aumento do fluxo de mercadorias no
comércio internacional e também na economia doméstica. Assim, a logística
inevitavelmente acompanhou este crescimento e desenvolveu -se.
Não se pode negar que fatores de risco na segurança, esse bem básico,
fundamental e primordial para a sobrevivência, geram-se no meio do universo
logístico, embora novos recursos de segurança sejam desenvolvidos em favor
dessa nova ordem.
Acontecem ações delituosas na área da Logística como roubo, furto,
formação de quadrilha, receptação, fraudes e demais crimes, no transporte de
cargas, mormente no modo rodoviário.
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Parceria feita entre a SSP-SP, Fetcesp e Setcesp, por meio do Centro de
Análise e Planejamento (CAP) da SSP-SP, a partir de 2009, realiza trabalho de
pesquisa com fulcro no combate aos delitos de carga colima debelar o crescimento
dos índices de ações criminosas no Estado que se estabeleceram num patamar
preocupante.
O enfoque deste estudo é analisar estatísticas de roubos de carga no Estado
de São Paulo, para Identificar fatores críticos deste tipo de sinistro.
Pelo fato dos recursos serem escassos e insuficient es para suprir a todos de
modo satisfatório e o próprio ser humano sempre desejar possuir conforto mais que
o necessário para viver, gerando distribuição ineficaz da renda, uns ficam com
grandes posses e muitos com pouca posse de bens. O conforto tão almejado não
abrange a todos. Camadas sociais não atingem uma posição em seu meio
ambiente social que lhe faça se sentir dignos do uso das regras. Outros se
despertam da holotomia e passam a entender como distorcidas as normas de
convívio social tendo a percepção que um comportamento desregrado o fará mais
realizado, pois podem entender apenas como grilhões a obediência às normas
sociais.
Na ida de indivíduos percorrer os caminhos da criminalidade muitos acabam
se estabelecendo na área da Logística se especializando nas ações criminais
contra as cargas em sua vasta diversidade.
Assim, o problema a ser investigado com este estudo é analisar os roubos
de cargas no estado de São Paulo por meio de um mapeamento georreferencial
associado aos modus operandi dos criminosos.
As hipóteses que se buscou com o trabalho são para verificar se os crimes
são mais freqüentes em virtude da concentração das cargas passando por São
Paulo oferece maior risco de incidências delituosas e se este corredor é propenso
a oferecer maiores riscos de ocorrências;
O objetivo geral deste trabalho é fazer uma análise sobre os fatores e
pontos críticos nos roubos de carga no Estado de São Paulo. Os objetivos
específicos são os de fazer uma análise nos roubos de carga no estado de São
Paulo, verificar os delitos mais comuns na área logística e Identificar os locais e
regiões de maior incidência de delitos no estado de São Paulo.
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O interesse em estudar este tema é para verificar os modus operandi nas ações
criminosas, com que freqüência acontecem, e quais são os motivos de ocorrerem tantos
delitos na área Logística.
O mapeamento dos locais críticos de ocorrências de roubo de carga pode
contribuir na minimização de prejuízos, pois este alerta irá auxiliar as empresas
adotar cautela ao passar com a carga por determinados locais, sendo um informe
útil ao departamento de gerenciamento de risco das empresas que normalmente
fica também com a incumbência de se desdobrar para resolver as questões de
sinistros que envolvem as mercadorias quando transportadas.
Para realização do trabalho foram utilizadas informações coletadas por meio de
estatísticas e literatura do gênero, buscadas em sindicatos e associações de empresas do
ramo de transportes, Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística (NTC),
Sindicato das Empresas do Transporte de Carga do Estado de São Paulo (Setcesp), sitio
da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, Ministério dos Transportes, e trabalhos
acadêmicos. Durante o trabalho se fez a análise do material pesquisado para se chegar a
um denominador comum no vislumbramento entre as informações pesquisadas e que
puderam erigir um entendimento congruente encontrado ao perpassar

esse material

verificado.
2 LOGÍSTICA
De acordo com Ballou (1993, p. 17), a logística é um assunto vital no
planejamento, organização e controle nas atividades de movimentação e armazenagem
que visam facilitar o fluxo dos produtos. Representa uma nova visão empresarial, uma
nova ordem das coisas. As matérias primas e a produção se localizam em locais distintos
assim como os mercados consumidores.
O objetivo da Logística Empresarial é colocar o produto ou serviço certos no lugar
e no tempo corretos e na condição desejada, ao menor custo possível, oferecendo
satisfação ao cliente. (BALLOU, 1993, p. 23).
A logística tem importância em escala global, pois na economia mundial os
sistemas logísticos formam base para o comércio e manutenção do alto padrão de vida
em países desenvolvidos. Muitos países e populações produzem recursos diferentes, e
precisam de um sistema logístico eficiente para a realização dessas trocas de
mercadorias (BALLOU, 1993, p.19).
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São as riquezas sendo transferidas de lugares fomentando o comércio nacional e
internacional. Com um trabalho de logística bem sucedido, o mundo dos negócios
caminha cada vez mais para o progresso. Pode-se constatar que os bens de um país ou
do mundo precisam ser armazenados, transportados e distribuídos, e isso sempre
envolve a Logística. São muitas riquezas e logísticas envolvidas. A idéia da segurança se
faz necessário estar presente para guardar e proteger as operacionalizações logísticas.
Uelze (1994, p. 32) relembra que a expressão logística é originário do
francês „loger’ que significa suprimento e deslocamento de tropas, sendo o seu
objetivo “manter e conquistar territórios ao menor custo possível de vidas
humanas”.
Para Ballou (1993, p 153), as empresas precisam de fazer estoque e
consequentemente a armazenagem, pois não há como fabricar o produto e entregar
imediatamente para o cliente. Afirma que não existe em operações reais, perfeita
coordenação entre oferta e demanda com tempo de entrega nulo e as empresas usam
estoques para melhorar esta coordenação.
Todo estoque necessita de armazenagem. Toda armazenagem deve ser planejada
e organizada para haver fácil acessibilidade e segurança dos produtos. O correto
gerenciamento do manuseio e armazenamento é essencial, explica Ballou (2008, p. 171).
Empresas produzem seus produtos, mas não se dedicam à armazenagem, pois,
atualmente, utilizam de serviços de terceiros para executar esta tarefa.Enquanto a
mercadoria permanece armazenada no CD o Operador Logístico fica responsável por ela.
Entre os vários riscos que ocorrem nesta fase, está sujeito entre outros, aos sinistros de
furto e roubo.
O transporte é uma atividade essencial na Logística assim como algumas outras
são indispensáveis na cadeia de suprimentos e distribuição. Assevera Ballou (2008, p.
113), que sob qualquer ponto de vista seja ele político, econômico e militar o transporte é
inquestionavelmente a indústria mais importante do mundo. Representa o maior custo
logístico que costuma absorver dois terços dos gastos logísticos das firmas. A
predominância no Brasil na matriz de transporte é o modo rodoviário como afirma o
Plano Nacional de Logística e Transporte, (PNLT, 2007, p. 8). Segundo o PNLT
58% das mercadorias são transportadas pelo modo rodoviário.
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Figura 1: Matriz de transportes brasileira (PNLT, 2007)

A Figura 1 apresenta como é a matriz de transportes atualmente no
Brasil e como será a participação dos modais no cenário futuro, como enseja
o governo por meio do PNLT para meados da vindoura década de vinte.
As modalidades de transportes abrangem rodoviário, aquaviário,
ferroviário, aeroviário e dutoviário para a distribuição logística nacional como
internacional. A escolha depende do tipo de mercadoria a ser transportada,
das características da carga, do prazo, dos custos e distância.
O modo rodoviário por ser de amplitude prevalente no transporte de
carga acaba sendo alvo de maior potencial às ações criminosas, exigindo
cuidados especiais na parte da segurança para proteção das mercadorias
que estão sendo transportadas e dos veículos utilizados.

4. CENÁRIO DO ROUBO DE CARGA NO ESTADO DE SÃO PAULO
O estado de São Paulo sofre com aproximadamente 53% das ocorrências tendo como
base o ano de 2008, já que foram 12.400 ocorrências no Brasil e 6.653 no estado de São
Paulo. O estado de São Paulo se classifica em primeiro lugar nas ocorrências e o estado
do Rio de Janeiro com aproximadamente 22% em segundo lugar na quantidade dos
delitos praticados.
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Figura 2 - Foco das Ocorrências em São Paulo (NTC, 2009)

Segundo a NTC (2009) 98% dos atos criminais que ocorrem no estado contra as
empresas acontecem na capital e num raio de 150 quilômetros em média do seu entorno,
como mostra a Figura 2.
A cidade de São Paulo recebe maior impacto das ações criminosas ficando na
frente das demais em número de ocorrências como mostra a tabela 1 (NTC, 2009) que
compara a capital, grande São Paulo, interior do estado e as rodovias.
Como se pode observar, a média percentual dos delitos é de aproximadamente
55%, atribuídos à cidade de São Paulo, enquanto que a Grande São Paulo, (GSP),
Interior do Estado e mais a rodovias, juntos, não alcançam a quantidade de inflição das
ações criminosas da capital.
Tabela 1: Distribuição das ações criminosas (NTC, 2009)

Colunas1
Ocorrências
(total/ano)
Capital
GSP
Interior
Rodovias

2006

2007

2008

6027
6192
6653
53,38% 56,15% 58,98%
21,79% 19,90% 19,73%
5,99%
7,41%
5,53%
18,85% 16,54% 15,75%

2009 (1º semestre)
3809
54,56%
18,72%
7,90%
18,82%

A Figura 4 apresenta o georreferenciamento dos crimes de carga no estado de
São Paulo no ano de 2008, onde pode-se verificar a distribuição dos casos por grande
parte de todo

estado de São Paulo, entretanto como já observado, a concentração

acontece mais próximo da Capital.
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Figura 4: Crimes de carga no estado de São Paulo (SSP-SP e Fetcesp, 2009)

Nota-se também pela indicação do mapa que conforme as distâncias aumentam
com o afastamento da capital, as ocorrências conseqüentemente diminuem, confirmando
o poder gravitacional de atração que exerce a cidade de São Paulo.
Pela Figura 5 verificam-se as incidências de crimes ocorridas na cidade de São
Paulo em 2008. Observa-se que as ações criminosas estão presentes em praticamente
todas as regiões da capital. A parte que se destaca em ocorrências (vermelho escuro),
indica um número maior de incidências, sendo que 21 bairros sofreram essa
majoritariedade desde 55 até 238 ocorrências, e as demais ocorrências se distribuem por
diversas regiões do município como se segue: Vermelho claro, 38 a 55 em 14 bairros;
Laranja , 23 a 38 em 21 bairros, incluindo grandes bairros periféricos da Zona Sul como
Grajaú e Parelheiros; Amarelo escuro,11 a 23 em 17 bairros e Amarelo claro 1 a 11 em 20
bairros.
Entre os bairros destacados com mais incidências está o Centro, região da Moóca,
Vila Maria, Perus, Pirituba, Itaim Paulista, São Mateus, Jardim Ângela, Campo Limpo etc,
podendo-se observar a não distinção de localização das ocorrências, pois se distribuem
de maneira abrangente atingindo as mais diversas regiões da Capital.
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Figura 5 – Georreferenciamento das Ocorrências na Capital (SSP SP – 2009)

Os dias de maior incidências dos crimes cometidos contra o setor de cargas se vê
em seguida pela indicação do gráfico contido na Figura 6 no decorrer do ano de 2007.
Segundo a Informação vista na figura, o fenômeno de aceleração de desaceleração
ocorrem por alguns fatores a seguir expostos.
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Figura 6 - Dias da Semana Mais Críticos (NTC, 2007)

No domingo que é o início da semana, a movimentação dos mercados está mais
calma tendo em vista ser um dia de descanso e a maioria das firmas não estarem
operando para dar folga aos seus funcionários e fazendo manutenção de equipamentos.
Com isso, não há a intensa movimentação e transporte das mercadorias minimizando sua
exposição, forçando que haja inibição aos indivíduos nas ações criminosas por parte dos
mesmos.
É na segunda-feira normalmente o início das operações das empresas, e denotase pelo gráfico o registro de um salto significativo permitindo entender-se então neste dia
da semana a aceleração inicial, mantendo o movimento crescente atingindo seu pico na
quarta-feira. O pico inicial se acelera até o meio da semana, e a partir daí começa a
decair lentamente entre quinta-feira e sexta-feira, apresentando o decréscimo maior
dessas quedas no sábado e no domingo, completando assim o ciclo habitual.
Os horários que acontecem o maior número de ocorrências estão demonstrados
na Figura 7, compreendendo os anos de 2006, 2007 e 2008, que a seguir faremos um
breve esboço.
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Figura 7 - Horários de maior ação dos criminosos (SSP-SP, 2009)

O gráfico da Figura 7 apresenta valores percentuais das ocorrências no período
trienal, entre os anos de 2006, 2007 e 2008 respectivamente. Há uma semelhança no
fenômeno da aceleração de desaceleração dos fatos, para a questão do horário que
perfaz o ciclo de 00:00 hora as 23 horas 59 minutos, (23:59h) em comparação aos dias da
semana apresentados a pouco.
No horário altamente noturno, que pode ser considerado entre as 22:00 horas até
as 4:00 horas, prevalece o repouso das pessoas para o descanso e as firmas diminuindo
ou cessando suas atividades causando também a minimização do fluxo de veículos
transportando cargas. Desta forma a exposição dos bens diminui evitando dar margem a
atuação dos indivíduos que atuam delinquentemente contra as cargas.
A partir das 4:00 horas começa a movimentação das pessoas que tendem a se
deslocar para suas atividades diárias e as empresas colocando-se em operação podendo
observar pelo gráfico o movimento crescente a partir então desse horário numa
aceleração maior das ocorrências entre as 4:00 horas e 5:59 horas. O gráfico afirma o
crescimento até ao meio-dia quando se denota o pico de movimento das pessoas e
negócios, e então pode-se constatar que com a chegada da hora do almoço acontece
uma desaceleração do movimento e as ocorrências começam a cair conforme mostra o
gráfico da figura no período sequente. O ciclo se completa gradativamente mostrando
algumas alternâncias não referentes aos horários mas sim entre os anos, o que não
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interfere significativamente na performance do quadro acerca de horário dos
acontecimentos sinistrais envolvendo as cargas, cujo objetivo, é o que se pretende
mostrar.
Os tipos de mercadorias mais subtraídas em quantidade segundo estatísticas
apresentadas pela SSP-SP (2009, p 17) são os gêneros alimentícios. Na segunda
posição são as cargas fracionadas diversas as mais visadas.
O maior centro produtor e consumidor do país como é sabido está situado no estado
de São Paulo. A região metropolitana participa com grande parte nos negócios dessa
importante economia. O acesso à diversas regiões do país passa pelo estado. As
rodovias federais BR 101 e BR 116 são rotas que ligam o sul ao nordeste do país
passando por São Paulo, uma pela região da capital e outra pelo litoral. A rodovia federal
Fernão Dias, BR 381, que liga São Paulo ao estado de Minas Gerais com acesso na
região de Guarulhos. Além dessas importantes rodovias federais a região metropolitana
de São Paulo se conecta com outras regiões do interior e litoral e estados circunvizinhos
por importantes rodovias estaduais como Imigrantes, Anchieta, Castelo Branco,
Anhanguera, Airton Senna, Raposo Tavares e Bandeirantes, o que proporciona tráfego
intenso de veículos transportando cargas pela região.
Outro fator que gera grande intensidade de tráfego no estado é a localização do
porto de Santos sendo de grande dimensão o fluxo de mercadorias que são enviadas e
recebidas para exportação e importação e cabotagem.
O estado também possui três grandes aeroportos, o Viracopos em Campinas o de
Cumbica em Guarulhos e o aeroporto de Congonhas na cidade de São Paulo e todos
estes aeroportos operam com serviço de cargas.
Segundo o IBGE (2009) vivem nessa região aproximadamente 19 milhões de
pessoas, metade da população do estado e 10% da população do Brasil. Pode-se
considerar um adensamento populacional majoritário sobre outras regiões. Se for
considerar outras regiões importantes do estado como Campinas, Santos, Sorocaba, São
José dos Campos, essa ocupação populacional chega a 80% da população do estado
O governo do estado de São Paulo demonstra estar imbuído na luta para
combater a criminalidade que afeta o setor causando imensos prejuízos. Editou a
Resolução SSP – 280 – PROCARGA, dezembro de 2009 que organiza ações de combate
ao crime de cargas por meio das polícias Civil, Militar e Científica e da Secretaria de
Segurança Pública. Formou equipes na Coordenadoria de Análise e Planejamento, CAP,
da Secretaria para analisar as ocorrências, confeccionar estatísticas, alimentar banco de
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dados, gerenciar e organizar informações pertinentes ao assunto das ações criminosas
sobre carga no estado.
A Academia da Polícia Civil elaborou curso de investigação sobre as ações
criminosas que ocorrem no setor de cargas para ser ministrados a todos os policiais civis
do estado, para melhor habilitar seus agentes. No curso é oferecido recapacitação na
área de recursos humanos, atualizações, técnicas e informações atualizadas.
As entidades de classe das empresas transportadoras de cargas de São Paulo,
Fetcesp e Setcesp colaboram nos trabalhos com a Secretaria de Segurança por meio de
parceria realizada entre as partes.
Em seminário realizado em outubro de 2009 pela Fetcesp e Setcesp, o signatário
deste trabalho teve a oportunidade de estar presente, foi proclamado pela Polícia Federal,
na ocasião representada pela Delegada, Drª Dominique a criação de uma divisão de
investigação e combate aos delitos de carga em São Paulo por aquela instituição.
O governo Federal instaurou a CPMI pelo Congresso Nacional em 2000 que tratou
de investigação sobre crimes de carga, o que serviu de alerta para denunciar à sociedade
a existência do crime organizado acerca de ações criminosas no setor de cargas afetando
este setor importante no campo da Logística Empresarial.

Considerações finais

Pelo fato da criminalidade ser dissimulada e possuir capacidade de abrangência
ampla, permite atração daqueles indivíduos que nela atuam, despertos a obter vantagem
de maneira ilícita e que agem com suas incursões criminosas neste seguimento bem ativo
da economia, o transporte de cargas.
A presença na região de grande atividade da economia fomentando intensa
movimentação de mercadorias tendo de utilizar grande malha viária de distribuição,
ocupação populacional estabelecida com densidade demográfica elevada,

propicia a

existência e ações desses grupos criminosos que espreitam todas as oportunidades para
atuar com seus embustes.
Todo sinal perceptível de fragilidade na operação Logística é mister ser entendido
como passível de potencial vitimização. Porquanto qualquer percepção pelos criminosos
que indicar ponto fraco na segurança da operação potencializa-se como alvo o bem. Por
sorte passará incólume de ataques de criminosos como alvo para subtraí-lo, os bens
fragilizados no cuidado com a segurança.
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Muitos criminosos que atuam na área de cargas são organizados indo desde a
esfera hierárquica maior até a menor no crime, oriundos de várias posições sociais. Os
tipos de delitos são diversos, com foco no patrimônio como já exposto no decorrer do
trabalho.
Nota-se que o estado mais próspero da nação mesmo que tenha demorado para
começar a agir com vontade de desmontar o crime organizado, agora está tomando o
rumo do caminho e adotando medidas compatíveis que se forem persecutórias poderão
enfraquecer esta criminalidade epidêmica aqui radicada, pois é mister desinstalar daqui
esta grande violação das leis no seguimento dos transportes e meios afins que trabalham
com cargas.
As empresas com os meios de segurança que possuem deverão estar sempre
atenta e usarem todas as técnicas e recursos pois não há espaço para dormitar diante de
tais perigos eminentes. Enquanto isso os meios de segurança pública deverão agir com
perspicácia aplicando medidas eficazes e perenes oferecidas pelo Estado com a
finalidade de trazer segurança para o setor, seja na área urbana ou nas estradas.
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Resumo: A tecnologia da informação assume atualmente uma importância estratégica na
gestão da logística, entretanto, a forma como este recurso tem sido gerenciado tem sido
uma das grandes diferenças na hora de usufruir as vantagens oferecidas pelos diversos
sistemas disponíveis no mercado. Este artigo objetiva discutir o uso da modelagem no
processo de compras como aspecto da inteligência competitiva. A metodologia baseou-se
em uma pesquisa bibliográfica e utilizou o método dedutivo, com o uso de um modelo
matemático e um software que analisa vários cenários hipotéticos, relacionando as
variáveis: custo e demanda. Os resultados mostram que as decisões mais complexas no
processo de compras necessitam de cruzamento de dados que vão além da gestão da
informação, estendendo para a gestão do conhecimento até o conceito de inteligência
competitiva.
Palavras-chaves: Inteligência competitiva; logística; modelagem; compras
Abstract: Information technology currently assumes a strategic importance in the logistics
management, however, how this resource has been managed has been one of the great
differences in time to enjoy the advantages offered by the various systems available on the
market. This article discusses the use of modeling in the process of supply area as an
aspect of competitive intelligence. The methodology was based on a literature search and
used the deductive method, using a mathematical model and software that analyzes
various scenarios relating the variables: cost and demand. The results show that more
complex decisions in supplier proceedings need cross-checking that goes beyond
information management, extending the knowledge management and reaching the
concept of competitive intelligence.
Keywords: Competitive intelligence; logistics; modeling; supply
1. Introdução
O investimento em sistemas de informação com tecnologias avançadas na área de
logística tem sido cada vez mais comum. A diversidade de soluções tecnológicas com a
possibilidade de escolha daquele fabricante que melhor se adapta as necessidades da
organização torna a definição do projeto de sistema de informação uma questão
complexa e difícil.
Normalmente pesa-se a relação custo x benefício, mas a seleção dos recursos
tecnológicos e a forma como será gerenciado este sistema de informação é essencial
para que a organização obtenha a sua vantagem competitiva. Delimitamos o foco desta
discussão ao contexto da área de compras.
O setor de compras pode ser definido como uma área que gerencia a aquisição de
diversos insumos, matérias-prima e serviços em geral para os mais diferentes tipos de
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organizações. É responsável por maximizar e utilizar os recursos da empresa de forma a
potencializar os resultados.
Cada vez mais esta área faz parte da estratégia das empresas, visto que compras
feitas de forma eficaz potencializam as margens de lucro das organizações, e em
organizações sem fins lucrativos possibilita a redução dos custos para adquirir produtos e
serviços para a manutenção das atividades.
A área de compras é vista atualmente como um setor que agrega valor à empresa,
seja ela de qualquer porte e ramo de atuação, Gaither e Frazier (2004) destacam que
devido à competição global, as empresas estão buscando cada vez mais reduzir os
custos, e nesse sentido, os profissionais deste setor podem desenvolver e implementar
diversas estratégias, como por exemplo, desenvolver e qualificar fornecedores.
Este departamento passou a ser visto como um setor estratégico porque ele
permite a redução de custos de várias formas, incluindo desde a negociação dos custos
pelo tamanho do lote de compra até a própria seleção do fornecedor mais adequado às
necessidades da organização que mantenha um nível de qualidade nos serviços
prestados. A decisão de conciliar diversos fatores importantes para o setor de compras se
torna mais complexa, a partir do momento que fazemos um balanceamento ponderado de
critérios.
Uma das principais atividades dos profissionais de compras é planejar,
operacionalizar e fazer efetivamente as compras dos insumos, matérias-prima, produtos e
serviços em geral. Cada vez mais vivenciamos cenários com demandas incertas e prazos
para atender os clientes muito curtos.
Neste sentido, os compradores têm que tomar todos os dias decisões de grande
importância, como por exemplo: saber a quantidade para ser comprada e de qual
fornecedor comprar, de modo que atenda a demanda e não aumente os custos de manter
produtos em estoque. Esta é uma tarefa muito complexa e requer uma análise crítica e a
utilização de ferramentas corretas para equacionar a quantidade comprada para o mais
próximo da realidade da empresa.
Este artigo objetiva discutir o uso da modelagem no processo de compras como
aspecto da inteligência competitiva. A metodologia baseou-se em uma pesquisa
bibliográfica e utilizou o método dedutivo, com o uso de um modelo matemático e um
software que analisa vários cenários hipotéticos, relacionando as variáveis: custo e
demanda.
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2. Tecnologia da Informação, Conhecimento e Inteligência Competitiva

No dia-a-dia das atividades nas organizações, nem sempre está clara a
diferenciação entre os conceitos de dados, informação e conhecimento. Para tanto,
vamos assumir alguns conceitos apresentados por Zins (2007). O verbo "informar"
normalmente é usado no sentido de comunicação (ou seja, apresentar um relatório, dizem
respeito, quer dizer) e é proveniente do verbo latino informare, o que significava a forma,
uma idéia. Dado é persistente e é um fato bruto, enquanto a informação é transitória é um
conjunto de dados relacionados que depende do contexto e da interpretação do receptor.
Informação é gerada se os dados recebidos através de um processo de comunicação são
um valor na tomada de decisões.
O´Brien (2004) apresenta os recursos de um sistema de informação com base um
modelo (Figura 1), que destaca as relações entre os componentes e as atividades. Neste
modelo temos cinco recursos básicos: pessoas, hardware, software, dados e redes que
interagem na geração da informação pelo relacionamento dos dados armazenados.
A forma como esses recursos interagem determinam a qualidade da informação
que será gerenciada nos processos de comunicação da organização.

Figura 1 – Modelo de Sistema de Informação (O´BRIEN, 2004)

Zins (2007) ainda explica que conhecimento é constituído por um conjunto
organizado de informações que formam a base do tipo de perspectivas e decisões
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chamadas de sabedoria. Conhecimento representa um cognitivo / afetivo estado que
encontra definição no significado e compreensão. Conhecimento se reflete nas questões
de "como" e "porquê".
Gao et al. (2008) argumentam que a essência da gestão do conhecimento é
construir habilidades organizacionais únicas e produzir conhecimento competitivo
transferidos para produtos e serviços.
A inteligência competitiva, segundo a Associação Brasileira dos Analistas de
Inteligência Competitiva (ABRAIC), é um processo informacional proativo para conduz o
tomador de decisão a agir antecipadamente, bem como proteger o conhecimento gerado
para reduzir o risco, seja no nível estratégico, tático ou operacional. (NATSUI, 2002). É
um processo que realça a competitividade do mercado por meio de um entendimento do
ambiente de mercado, e no caso da discussão deste artigo, um entendimento profundo
dos fornecedores da organização.
O sistema de informação de uma organização pode atuar sob três principais
papéis, como mostra a Figura 2.

Figura 2 – Principais Papéis dos Sistemas de Informação nos Negócios (O´BRIEN e MARAKAS,
2007)

No contexto deste artigo, a tecnologia da informação viabiliza a gestão do
conhecimento para o desenvolvimento da inteligência competitiva na área de compras,
por meio da modelagem, como um apoio estratégico para a geração da vantagem
competitiva.
Um SAD - Sistemas de Apoio à Decisão pode incorporar muitas ferramentas e
várias delas tem aplicações na logística, como por exemplo: simulação de rotas; modelo
de otimização; sistemas geográficos; modelagem contábil, modelos para previsão da
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demanda; modelos de árvore de decisão; avaliação de riscos e modelos de avaliação de
fornecedores; modelos de decisão multicritério etc.
A modelagem é uma das ferramentas dos SAD que normalmente contém quatro
componentes principais: um banco de dados, uma base de conhecimentos, uma base de
modelos e uma interface com o usuário (GORDON & GORDON, 2006).
Laudon & Laudon (2007) lembram a importância da organização buscar ampliar
seus sistemas de informação com aplicativos integrados com soluções que relacionem as
áreas e os parceiros da cadeia de suprimentos.
3. O Papel Estratégico das Compras
Martins e Alt (2002) dão ênfase ao papel estratégico do setor de compras, devido
ao grande volume de recursos que estão envolvidos, sejam eles materiais, financeiros,
etc.
Esta linha de pensamento vai de encontro ao que prevaleceu em décadas
anteriores, onde era creditado a esta área apenas as atividades burocráticas, como por
exemplo, “colocar pedidos nos fornecedores” e selecionar os que apresentassem os
menores custos, sem contemplar outras variáveis importantíssimas.
Complementando este raciocínio Gaither e Frazier (2004) afirmam que o
departamento de compras desempenha um papel fundamental na realização dos
objetivos da empresa. Visto que a rápida entrega de produtos e serviços é influenciada
pelas atividades desta área.
No cenário atual torna-se imprescindível desenvolver fornecedores que se tornem
parceiros e que tenham uma política de estoques alinhada aos objetivos das empresas.
Esta situação fica clara quando Ballou (2006) afirma que o setor de compras
ocupa uma posição importante na maioria das organizações, pois diversos tipos de
materiais, componentes e suprimentos comprados representam, até 60% do valor final
das vendas de qualquer produto.
Para Ballou (2006) a função de compras é considerada uma atividade no processo
da programação. A maioria das decisões que são tomadas e diversas atividades afeta
diretamente o fluxo de bens e serviços no canal logístico.
De acordo com Gaither e Frazier (2004) o departamento de compras é
responsável por diversas atividades, incluindo as seguintes:


Manter um banco de dados de fornecedores disponíveis;



Selecionar fornecedores para suprir cada material;
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Negociar contratos de suprimento com fornecedores;



Agir como intermediário entre a empresa e seus fornecedores.
As maneiras de comprar também estão mudando, conforme Martins e Alt (2002)

ao destacarem que uma das formas de compras que mais cresce atualmente é o EDI
(eletronic data interchange), tecnologia para a transmissão de dados eletronicamente.
Segundo Bowersox e Closs (2001) as vantagens diretas do EDI incluem: (1)
aumento da produtividade interna, (2) relacionamento mais eficaz no canal, (3) aumento
da produtividade externa, (4) aumento da capacidade de competir internacionalmente e
(5) redução do custo operacional.
A área de compras também compete o cuidado com os níveis de estoque da
empresa, pois embora altos níveis de estoque possam significar poucos problemas com a
produção, acarretam um custo exagerado para sua manutenção.
Dessa forma, Ballou (2006) destaca que os estoques são acumulações de
matérias-primas, suprimentos, componentes, materiais em processo e produtos acabados
que surgem em numerosos pontos do canal de produção e logística das empresas.
Segundo Ballou (1993) a colocação de pedidos em determinado fornecedor
determina a eficiência logística. Para Martins e Alt (2002) há atualmente diversas
metodologias que podem ajudar a empresa na tarefa de manter o estoque em seu nível
ideal:


redução dos prazos de reaprovisionamento por parte dos fornecedores
(JIT);



Aumento da produtividade de todos os setores, inclusive da gerência;



Eliminação, em todos os setores e em todas as funções, das atividades
que não agreguem valor ao produto;



Estabelecimento de estoques de segurança mínimos e realistas – é preciso
medi-los sempre e agir imediatamente para corrigir distorções (inventários
permanentes e PDCA);



Balanceamento entre ser um bom fornecedor para seu cliente e um
gerador de lucros para sua empresa.

De acordo com Ballou (2006) os fornecedores querem que seus clientes os
abasteçam com informação sobre vendas de produtos, níveis atualizados de estoques,
data precisa do recebimento de mercadorias, estoque obsoleto e devoluções. Ainda na
visão de Ballou (2006) reunir pedidos de múltiplos clientes em grupos destinados ao
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processamento em lotes é uma prática que reduz custos e que pode ser gerenciada por
meio da modelagem.

3. Modelagem na área de compras

Considere uma empresa fabricante de chapas plásticas que possui 3 fábricas e
cada uma delas necessita de certa quantidade mensal mínima de resina para as suas
operações. A empresa adquire pode adquirir resina de 6 fornecedores. Cada um dos
fornecedores possui uma capacidade máxima de produção mensal. O custo da resina
para a empresa é composto por um custo fixo mensal para cada fornecedor (sendo que
este valor é pago em caso de haver produção no fornecedor), mais um custo de
transporte ($/t) que varia de acordo com a distância entre os fornecedores e as fábricas.
Foram propostos 3 cenários diferentes com valores gerados aleatoriamente com
distribuição uniforme, porém próximos da realidade. Os dados são mostrados na Tabelas
1 à 3.

Tabela 1 - Cenário 1 - 4 fornecedores e 3 fábricas

Fábrica
Fornecedor
Capacidade
1
2
3
1
11,0
12,0
9,0
13.802,0
2
8,0
11,0
8,0
10.428,0
3
7,0
12,0
8,0
11.235,0
4
11,0
7,0
9,0
12.568,0
Demanda 12.000 14.500 13.100

Custo Fixo
45.810,0
44.292,0
49.752,0
33.740,0

Tabela 2 - Cenário 2 - 5 fornecedores e 3 fábricas

Fornecedor
1
1
11,0
2
8,0
3
7,0
4
11,0
5
12,0
Demanda 12.000

Fábrica
Capacidade
2
3
12,0
9,0
13802,0
11,0
8,0
10428,0
12,0
8,0
11235,0
7,0
9,0
12568,0
10,0
7,0
14400,0
14.500 13.100

Custo Fixo
45810,0
44292,0
49752,0
33740,0
43625,0
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Tabela 3 - Cenário 3 - 6 fornecedores e 3 fábricas

Fábrica
Fornecedor
Capacidade
1
2
3
1
11,0
12,0
9,0
13802,0
2
8,0
11,0
8,0
10428,0
3
7,0
12,0
8,0
11235,0
4
11,0
7,0
9,0
12568,0
5
12,0
10,0
7,0
14400,0
6
6,0
9,0
7,0
13532,0
Demanda 12.000 14.500 13.100

Custo
Fixo
45810,0
44292,0
49752,0
33740,0
43625,0
35282,0

a) Modelagem Matemática

Sejam os seguintes dados de entrada para o problema:

fornecedor es : conjunto de fábricas de re sin as
fábricas
: conjunto de fábricas de chapas de plástico
cap i

: capacidade de produção do fornecedor de re sin a i

dem j

: demanda da fábrica de chapa de plástico j

cij

: custo de transporte de re sin a para a fábrica de chapa de plástico j
Agora é necessário definir as variáveis de decisão:

xij  quantidade de re sin a para ser transportada do fornecedor de re sin a i
para a fábrica de chapa de plástico j.

Variável binária

1, se o fornecedor de re sin a i for utilizada ;
yi  

0, em caso contrário.

O modelo matemático pode ser escrito da seguinte forma:
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min

i fornecedor



cij xij 

j fábrica

 cf

1

y

i i
i fornecedor

sujeito as segu int es restrições

x

ij
j fábrica

x

 capi

ij
i fornecedor

 dem j

i  fornecedor

2

i  fábrica

3

i  fornecedor

4



yi    xij   capi
 j fábrica 
xij  0

i  fornecedor ,

yi  0,1

i  fornecedor

5
6

i  fábrica

b) Testes Computacionais e resultados

Os cenários foram resolvidos com o software Lingo 11.o utilizando um notebook
Sony vaio Pentium(R) Dual-Core CPU T4300 2.10 GHz, RAM 3,00 GB, sistema
operacional de 64 bits.
Tabela 4 – Resultados

Cenário

Custo

4 fornecedores e 3 fábricas

R$

477.756,00

5 fornecedores e 3 fábricas

R$

455.435,00

6 fornecedores e 3 fábricas

R$

382.111,00

A Tabela 4 mostra cada cenário com a sua respectiva solução ótima, sendo que
conforme aumenta o número de fornecedores, os custos comportam-se de forma
simétrica, ou seja, são reduzidos de forma significativa.
A Tabela 5 nos fornece o quanto cada fornecedor contribui para cada fábrica e o
montante fornecido por cada um. Isto é importante saber para futuras negociações e
definição de contratos com os fornecedores.
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Tabela 5 - Cenário 1 - 4 fornecedores e 3 fábricas

Fornecedor
1
2
3
4
Atendido

1
0
765
11.235
0
12.000

Fábrica
2
1.932
0
0
12.568
14.500

3
3.437
9.663
0
0
13.100

Fornecido
5.369
10.428
11.235
12.568

Este cenário mostra que o fornecedor 4 é o que detêm a maior participação no
fornecimento, porém somente fornecendo para a fábrica 2. Neste modelo, todos os
fornecedores têm uma participação no suprimento para as fábricas.

Tabela 6 - Cenário 2 - 5 fornecedores e 3 fábricas

Fornecedor
1
2
3
4
5
Atendido

1
12.000
0
0
0
0
12.000

Fábrica
2
632
0
0
12.568
1.300
14.500

3
0
0
0
0
13.100
13.100

Fornecido
12.632
0
0
12.568
14.400

Neste modelo (Tabela 6), existem alguns aspectos que chamam a atenção como
por exemplo, a fábrica 3 é abastecida somente pelo fornecedor 5; os fornecedores 2 e 3
não fornecem suprimentos para nenhuma das três fábricas e a fábrica 1 é abastecida
somente pelo fornecedor 1.
Tabela 7 - Cenário 3 - 6 fornecedores e 3 fábricas

Fornecedor
1
2
3
4
5
6
Atendido

1
0
0
0
0
0
12.000
12.000

Fábrica
2
0
0
0
12.568
400
1.532
14.500

3
0
0
0
0
13.100
0
13.100

Fornecido
0
0
0
12.568
13.500
13.532
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Este novo cenário (Tabela 7), mostra que o fornecedor 1 tornou-se inviável, sendo
que nos dois cenários anteriores, este fornecedor participava do suprimento de pelo
menos duas fábricas. Os fornecedores 2 e 3 também não fornecem nenhum suprimento.
O fornecedor 5 continua abastecendo a fábrica 3 com uma quantidade expressiva.
4. Considerações Finais
A atividade de compras não deveria ser tratada como algo trivial porque ela
necessita de conhecimentos específicos e técnicas sofisticadas para abastecer a empresa
com os insumos e materiais de forma mais otimizada. É aqui que a tecnologia da
informação, por meio da modelagem, entra como uma ferramenta que pode gerar um
diferencial competitivo, especialmente no processo de seleção de fornecedores. A
seleção do fornecedor é complexa e envolve vários critérios que precisam ser analisados
conjuntamente, em cenários diferentes de suprimentos.
Para isto, para tomar como exemplo hipotético, foram proposto 3 cenários com 4
fornecedores, 5 fornecedores e 6 fornecedores abastecendo 3 fábricas. Existem diversas
combinações que poderiam ser feitas, cada uma com determinado custo.
Vale ressaltar a dinâmica existente entre os cenários, por exemplo, em um cenário
era interessante comprar do fornecedor 1 e em outro já não era viável. Essas decisões
são complexas para serem tomadas, necessitando assim de uma abordagem sistemática
como a proposta pelo trabalho. Os cenários foram solucionados utilizando o software
Lingo 11 para chegar a um valor ótimo para cada situação proposta.
Essas variações de cenários retratam a gestão do conhecimento, relacionando as
bases de informações que traduzem prováveis situações que a empresa poderá vivenciar,
assim a modelagem permite que este tipo de conhecimento produza a inteligência
competitiva para a área de compras, e consequentemente, para a organização.
Destacamos que, embora os testes apresentados não tenham delimitado um caso
real com um setor específico, os fatores considerados para análise são comuns a
qualquer ramo e aplicáveis em organizações de qualquer porte. Futuros trabalhos podem
ampliar a base de fornecedores e considerar outros critérios de seleção relativos à
qualidade do serviço prestado.
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