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Introdução: Em um mercado cada vez mais competitivo, a logística é estruturada como
estratégia de negócio, para atender as necessidades de seus clientes de forma eficaz e
eficiente em termos de tempo, qualidade e custos, de matérias-primas, produtos
acabados e serviços.A Engenharia de Produção possibilita á logística a otimização de
recursos e redução de custos em suas atividades. Entretanto, observa-se dificuldades de
planejamento e implantação de ferramentas para um controle eficiente de atividades
logísticas nas organizações.Neste sentido, este trabalho busca responder a seguinte
questão-problema: como avaliar a eficiência da logística de distribuição de uma
empresa fabricante de gases industriais? Objetivo: Para responder à pergunta
problema, este trabalho tem como objetivo realizar uma análise da logística de
distribuição dos produtos da empresa especificamente com relação ao cálculo das rotas
realizadas e os custos diretos com esta distribuição e caso necessário, apresentar
possíveis melhorias em seu processo.  Metodologia: A pesquisa tem abordagem
quantitativa. Quanto aos fins é uma pesquisa exploratória e quanto aos meios é um
estudo de caso. Para realizar o estudo de caso, foram feitas visitas técnicas,
observações e entrevistas, e a empresa forneceu o documental com os dados
necessários para o mesmo.  Foi aplicada a ferramenta da pesquisa operacional modelo
matemático para roteamento de veículos (PRV).  Resultados: Realizou-se a previsão de
demanda através da média aritmética de pedidos. Além disso, foram calculadas as
distâncias entre cada cliente utilizando o website Google Maps. Com estes dados e a
capacidade dos quatro caminhões disponíveis, utilizou-se o modelo matemático
“Problema de Roteamento de Veículos” da pesquisa operacional, juntamente com o
software CPLEX para calcular as novas rotas otimizadas. A empresa atualmente utiliza
seis rotas distribuídas em cinco dias da semana e quatro caminhões, totalizando uma
distância de 4.970,40 quilômetros mensais. Calculou-se a média de R$3,78 do valor
atual do diesel em quatro postos de combustíveis da região, e sabendo que cada
caminhão faz cerca de 3,5 quilômetros por litro, obteve-se o custo total de R$5.368,05.
Os resultados obtidos após utilizar as ferramentas e software, foram de cinco rotas
distribuídas em três dias da semana, necessitando de apenas dois caminhões,
totalizando uma distância de 2.251,20 quilômetros mensais e o custo total de
R$2.431,30.  Conclusão: Pode-se concluir que com a aplicação do modelo matemático
PRV houve uma redução de cerca de 54,71% da distância, e consequentemente, do
custo total das rotas da empresa, o que torna o PRV uma ferramenta útil para avaliar a
eficiência da logística de uma organização. 
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