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1. INTRODUÇÃO 

1.1 PROBLEMA  

O crescimento da percepção do papel da logística como ferramenta para o 

aumento da eficiência e responsividade em atividades civis e operações 

militares, transformou-a de mera coadjuvante em fator imperativo na tomada de 

decisões. A escassez de recursos aliada à necessidade de se ter o produto na 

quantidade e hora certas (“logística na medida certa”), fizeram com que o Grupo 

Funcional Transporte ganhasse uma atenção mais aprofundada do pessoal 

envolvido no planejamento logístico como um todo.  

Para a atividade de transporte, este planejamento é a base e, por isso, a 

tarefa mais importante. Ele deve ser capaz de definir “o quê” será transportado, 

“para onde”, “quando” e “como” tudo isso ocorrerá, atribuindo corretamente cada 

tarefa aos modais disponíveis (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2014). Além destes 

fatores já citados, um correto planejamento deve, segundo Wu (2007, p.18), 

“respeitar as restrições operacionais, tais como capacidade dos veículos, 

duração das rotas, janelas de tempo, duração da jornada de trabalho, entre 

outros”. 

A junção destes fatores restritivos causa, por si só, uma complexidade na 

roteirização do transporte. Esta roteirização pode ser entendida como a 

“otimização do uso das rotas de transporte” (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2014) e 

como “o processo de criação de roteiros ou itinerários, onde pontos de paradas 

geograficamente dispersos, devem ser atendidos de acordo com suas 

necessidades, ao menor custo possível.” (GONÇALVES, 2015, grifo nosso). 

Diante disso, ferramentas de roteirização passaram a ser criadas para 

alimentar a incessante necessidade de melhoria nos processos de transporte. 

Tais ferramentas visam, como já citado, diminuir os custos ao mesmo tempo que 

possibilitam um gerenciamento sobre a atividade de transporte de uma maneira 

rápida e metódica.  

Neste contexto de constante evolução, esta pesquisa busca contribuir para, 

sob o enfoque do uso de roteirizadores, estudar o seu emprego em unidades 

operacionais de logística. Sendo assim, problematiza o seguinte: de que maneira 

os softwares que existem no mercado podem ser customizados para o emprego 

militar? 

 

 

 



1.2 OBJETIVOS  

OBJETIVO GERAL 

- Estudar o emprego de roteirizadores pelos Batalhões Logísticos e 

Batalhões de Suprimento no planejamento e execução das atividades de 

transporte. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Identificar as consequências do emprego de ferramentas de roteirização 

nas atividades militares de transporte;  

- Verificar se as ferramentas hoje existentes são customizáveis às 

particularidades existentes na logística militar; 

- Propor, se for o caso, o software que melhor atenda às necessidades das 

Unidades logísticas da Força. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS 

- Os gastos com transporte representam, segundo Lima (2007, p.8), 7,5% 

do PIB do país. Esta parcela significa mais de 60% de todo o custo logístico e 

tem como principais atores a depreciação dos veículos, pneus, combustíveis e 

manutenção. Faz-se, assim, necessária a correta percepção da importância da 

otimização do gerenciamento de transporte a fim de se reduzir custos.  

- Das atividades do Grupo Funcional Transporte, o planejamento é tido 

como a principal atividade a ser desenvolvida. É durante esta fase que as 

inúmeras variáreis existentes (necessidade de transporte, tipo de material, 

disponibilidade de viaturas e motoristas, interdição de vias, trânsito, etc) são 

levadas em consideração. Uma adequada ferramenta de roteirização, 

customizada com os parâmetros de maior relevância para cada tipo de operação, 

cria rapidamente a melhor alternativa de rota. 

- Por meio do Sistema Gerenciador de Transporte do Exército (SGTEB), a 

Força terrestre vem buscando atualizar-se com relação aos meios 

informatizados para a solução de problemas logísticos atinentes ao transporte. 

Esta informatização cria uma capacidade de processar uma quantidade 

infinitamente maior de dados e, mesmo assim, entregar rapidamente a melhor 

resposta. Esta resposta entregue é livre de falhas humanas e pode levar em 

consideração fatores de alta mutabilidade como o trânsito, vias interditadas e 

etc. 

 

 



2. REVISÃO DE LITERATURA  

A roteirização, segundo Valente, Passaglia e Novaes (1997), nada mais é 

que a determinação de rotas. Este trabalho envolve distâncias, ordem e tempo 

mínimo ou a combinação deles. A determinação destas rotas pode, segundo 

Rohr (2013), ser classificada em três categorias:  

- Roteamento: quando a ordem ou o horário da atividade não tem 

relevância; 

- Sequenciamento: quando a ordem de execução da tarefa importa; 

- Roteamento e sequenciamento: quando o problema de sequenciamento 

leva em conta também a escolha de melhor rota. 

Com o avanço da informática, ferramentas de Tecnologia da Informação 

(TI) foram sendo desenvolvidas e constantemente aprimoradas para auxiliar os 

gestores a realizarem uma eficiente gestão dos fluxos de seus produtos e 

recursos. Dentre estas ferramentas, os softwares roteirizadores surgiram com o 

propósito de definir e otimizar os itinerários a serem percorridos por veículos 

levando-se em consideração o cruzamento de diversas informações como 

volume/peso de carga, capacidade dos veículos e locais de entrega (ROHR, 

2013). Centros logísticos com um fluxo elevado de necessidades utilizam 

amplamente estas ferramentas que, ainda hoje, são pouco trabalhadas dentro 

da Força Terrestre. 

O Manual EB20-MC-10.204 Logística (2014) aborda as atividades do 

Grupo Funcional Transporte como subdivididas em planejamento, execução das 

missões planejadas e controle de movimento. Dentro do planejamento, as 

etapas podem assim ser numeradas:  

a) Determinação das necessidades – etapa inicial do planejamento. 
Constitui a consolidação de demandas apresentadas pelos usuários 
para atendimento das ações e operações previstas. 
b) Determinação das capacidades – visa a identificar os meios e as 
unidades de transporte existentes e disponíveis para a execução das 
tarefas previstas. 
c) Seleção dos modais e meios – considera as capacidades, as 
prioridades, as distâncias de apoio, os prazos, as especificidades das 
cargas e as possibilidades de contratação ou mobilização de meios 
civis. 
d) Roteirização – consiste na otimização do uso das rotas de 
transporte, considerando as condições de tráfego, a segurança do 
fluxo, a necessidade de pontos de apoio ou transbordo intermediários, 
assim como outros fatores levantados no planejamento. 
e) Elaboração de planos e ordens – visa a transmitir as ordens aos 
subordinados e/ou outros elementos interessados, bem como 
coordenar e controlar a execução das ações planejadas. (MINISTÉRIO 
DA DEFESA, 2014, grifo nosso). 

 
Segundo Junior (2001), uma solução informatizada de roteirização deve 

trabalhar, no mínimo, os seguintes fatores: malha viária existente, pontos de 



coleta e entrega, veículos que farão o transporte, restrições diversas (estradas, 

veículos, etc) e a demanda existente. Traçando um paralelo destes quesitos com 

a descrição das etapas numeradas no Manual EB20-MC-10.204 Logística 

(2014), é possível visualizar semelhanças no que a Força necessita por ocasião 

de seu planejamento de transporte, com o que é a espinha dorsal nos softwares 

de roteirização existentes no mercado. 

Obviamente, a complexidade da logística militar em tempo de guerra 

envolve aspectos que não são considerados pela logística empresarial em tempo 

de paz. Tais aspectos são tratados de forma sucinta por Shi (2010) que aborda 

o tema da seguinte forma: 

Because of the impacts from the road conditions and the hostile 
attacking, the military logistics distribution in wartime should consider 
the pressure degrees of various demand points to the materials, so it is 
much more complex than the common logistics (SHI, 2010) 

 

Tapo (2017) também explora este assunto alertando sobre a grande 

quantidade de pessoal e equipamentos que são deslocados de uma só vez nas 

fases que antecedem um conflito.  

Military defence forces often have to move large number of personnel 
and equipment from one location to another. Depending on the size and 
scale of the mission, either a partial or total mobilization of forces is 
required. In process of mobilization, each military unit moves as a 
convoy (TAPO, 2017) 

 

 

3. METODOLOGIA 

Inicialmente, pretende-se realizar uma pesquisa documental na bibliografia 

existente sobre quais os fatores restritivos a serem considerados na roteirização 

da atividade de transporte em operações militares. Após esta etapa, será feita 

uma análise dos softwares já existentes (conforme colaboração) criticando sua 

adequabilidade às peculiaridades militares. Em paralelo, será realizado um 

levantamento com militares que por ventura trabalhem com este tipo de 

ferramenta visando coletar opiniões. Por fim, serão buscadas em literaturas 

estrangeiras as soluções utilizadas por outras Forças visando uma análise. 

 

3.1 REVISÃO DE LITERATURA: 

Ideias-chave a serem pesquisadas: 

- Roteirização; 

- Fatores restritivos no transporte militar; 

- Logística nas Operações; 

- Custo logístico; 



3.2 INSTRUMENTOS:  

INSTRUMENTO AMOSTRA 
PREVISÃO DE 

EXECUÇÃO 

Pesquisa 
documental 

Publicações do Ministério da Defesa e 
Exército Brasileiro 

Maio 18 

Pesquisa 
bibliográfica 

Publicações em português e inglês que 
tratem do tema 

Maio 18 

Entrevista 
Comandantes de Companhias de 
Transporte 

Jun 18 

Questionário 
Militares que trabalham diretamente na 
atividade de transporte em Cia Trnp e 
Btl Trnp 

Jun 18 
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