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Introdução: Com o mercado cada vez mais competitivo, as empresas precisam a todo o
momento buscar alternativas para aprimorar seus recursos e reduzir seus custos,
garantindo que seus produtos sejam entregues dentro do prazo estipulado, com
qualidade, de forma a conquistar um diferencial diante a seus clientes. Objetivo: Com
o intuito de melhorar a roteirização dos veículos da empresa em estudo, foi utilizado o
modelo matemático do problema de Roteamento de Veículos, executado no software
CEPLEX, cujo objetivo é de minimizar os custos gerados com transporte e as
distâncias percorridas por cada veículo, melhorando a logística de distribuição.
Metodologia: O problema a ser estudado nesse trabalho é a roteirização de carros de
uma empresa de destruição de produtos do ramo farmacêutico, localizada no Vale do
Aço, a qual não utiliza software para mapear as rotas, que são montadas de acordo com
o que a empresa acha ser viável para ambas as partes. Os custos de roteirização são
equivalentes às distâncias que os veículos percorrem diariamente com as rotas
definidas.  Resultados: Os resultados obtidos através da utilização do modelo
matemático mostram a possibilidade de significativas melhorias em custo, havendo
uma redução na distância total percorrida e no custo diário com combustível, os quais
se fossem analisados e comparados anualmente, a empresa teria uma redução de
37,41% em seu custo.  Conclusão: O método utilizado propôs soluções aceitáveis, que
atendem as restrições desejáveis a empresa, além de apresentar melhorias quanto ao
custo de transporte, mostrando ser um método eficaz para a obtenção de novas rotas. 
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