
Resumo 

 

O projecto de final de curso de Gestão e Engenharia Industrial foi realizado na 

Unicergeste – Gestão de Serviços de Distribuição, S.A., empresa do Grupo Unicer, 

responsável pela venda e distribuição de produtos a clientes próprios do canal 

retalhista, também designado por canal Horeca (abreviatura de Hóteis, Restaurantes e 

Cafés). 

O trabalho realizado resultou do reconhecimento da necessidade de racionalização de 

recursos em ordem a obter uma melhoria operacional na distribuição porta-a-porta. Foi 

testada, para o efeito, a implementação piloto de um optimizador de rotas na cidade do 

Porto. O objectivo era medir as mais valias que o optimizador proporcionaria na 

distribuição capilar, para além de preparar a organização para o acolher. 

Os optimizadores de rota são programas baseados em técnicas heurísticas para 

solucionar os complexos problemas de Vehicle Routing (VRP – Vehicle Routing 

Problems). Tratam como variáveis essenciais para a criação de rotas, informações de 

vária ordem: clientes, produtos, encomendas, rede de estradas, veículos e condutores. 

O trabalho compreendeu três tarefas fundamentais: a recolha dos dados para 

alimentação do optimizador, a criação de uma interface de comunicação entre o 

optimizador e o sistema de informação da empresa e a implementação do optimizador. 

Da recolha de dados constou a georeferenciação de 3000 pontos de venda, cálculo de 

tempos de descarga, o levantamento da capacidade de entrega e dos horários de 

entrega dos clientes. A interface foi desenvolvida como uma extensão do actual sistema 

de informação, desenhado de modo a garantir a uniformidade e fiabilidade da 

informação. 

A implementação compreende uma primeira fase de afinação de parâmetros e 

preparação para a mudança, e uma segunda fase de testes. A afinação de parâmetros 

consistiu, essencialmente, no refinamento do tempo de descarga e das janelas de 

entrega, realizado com o recurso à consulta das rotas efectivamente realizadas pelo 

uso de tecnologia GPS (Global Positioning System). Esta etapa potenciou a fase de 

testes teóricos e a comparação entre a situação actual e a situação optimizada. 



Os resultados preliminares apontam para uma poupança de 3,5% na dimensão da frota 

e uma diminuição de 6% nas distâncias percorridas. 

O projecto revela, assim, a mais valia proporcionada pelo uso de um optimizador de 

rotas, pelo potencial teórico de poupança demonstrado. O optimizador apresenta, 

todavia, restrições na sua aplicabilidade à distribuição capilar. Contudo, toda a estrutura 

está concebida para acolher a implementação de um qualquer outro optimizador de 

rotas. 

 

 

Abstract 

 

The final thesis of the Industrial Engineering and Management degree was conducted at 

Unicergeste – Gestão de Serviços de Distribuição, S.A. This company is responsible for 

the door-to-door distribution of all the products of Unicer’s portfolio. 

Clients are more and more demanding and competition is growing fiercely. For a 

company to succeed, is has to offer service without facing higher costs. – gaining 

efficiency. As one of the variables in the cost equation has to due with routes, it led to 

study the implementation of a route optimizer. It represents a pilot project to test whether 

the route optimizer can enable gains in the door-to door network. 

Vehicle routing and scheduling problems are well-known optimization problems that 

are relatively complicated. Given its complexity, they require special algorithms; often 

they use certain rules to achieve the best solution possible within certain limits.- 

heuristics techniques. 

The project encloses three main tasks: all the information gathering needed for the route 

optimizer to work, the creation of an interface to enable the communication between the 

route optimizer and the company’s information system and final execution of the 

optimizer. 

The information gathering includes the exact location of around 3000 clients, calculus of 

the unload method and the delivery constrains and the analysis of clients’ time 

constrains. The interface was developed as an add-on of the information system and 

was adapted to guarantee the consistency of the information in the optimizer. 



The implementation had a first phase to improve the optimization parameters. A project 

template was produced to permit a clear comparison between the on-going procedures 

and the optimized solution. 

First results show that with the optimizer decreases 3,5% on the fleet size and a 

decrease in 6% of the total kms. 

To sum up, one can say the implementation of a route optimizer allows operational 

gains. However, doubts have aroused to whether the optimizer used is the most efficient 

and oriented to this kind of distribution, given the computer packages available. 

Nevertheless, all the infrastructure needed was built and the company is ready to work 

with another optimizer. 


