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A metodologia do trabalho foi desenvolvida por meio de conceitos da literature, seguindo as 
etapas de aplicação conforme apresentado na Figura 2.

O objetivo deste trabalho é identificar a localização para um CD (Centro de Distribuição) em 
São Paulo, para uma empresa com sede em Campinas. A localização deve atender de forma 
eficiente as lojas e consequentemente os clientes, por meio de caminhões de menor porte, 
respeitando as restrições de circulação aos veículos de carga.  A nova instalação pode  
contribuir para a mitigação dos impactos provocados pelas operações logísticas à população e 
estado de conservação dos produtos hortifrúti.

•O Rodoanel e Santana alcançaram notas similares na ponderação qualitativa, justificadas pela 
importância atribuída às restrições em São Paulo.  Entretanto, o custo calculado foi maior para 
o Rodoanel, apontando a instalação no Santana como mais vantajosa.

•A instalação do CD é uma oportunidade de crescimento para a empresa e o emprego de VUC’s 
no interior da cidade, promove redução no impacto das restrições nas operações logísticas. A 
liberdade nos horários melhora a qualidade e conservação dos produtos;

•A instalação do CD em uma área fora da zona restrita permite abastecer essa facilidade com 
veículos maiores, que resulta na redução de embarques e custos de transporte; 

•A distância entre Campinas e São Paulo é relativamente curta, sendo um impedimento para a 
nova instalação. Com o crescimento do mercado em São Paulo, uma opção é a transferência 
do CD atual para um local intermediário entre as cidades, que representam 75% de todas as 
lojas no estado;

• Estudos futuros podem realizar o refinamento da metodologia proposta, envolvendo demais 
critérios pertinentes à tomada de decisão.
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A cada dia é maior a exigência do consumidor no que diz respeito à compra de produtos 
com alta qualidade e bom estado de conservação. Pode-se observar constantes mudanças 
dos distribuidores na tentativa de atender às necessidades da demanda, que vão muito além 
do transporte (Lima et al., 2017). Na rede de hortifrútis atender às exigências dos clientes e 
manter a qualidade dos produtos é um desafio que envolve o manuseio, armazenagem e 
transporte, do produtor ao consumidor final.

De acordo com a Embrapa (2017) o Brasil ocupa a terceira posição na produção de frutas 
no cenário mundial. O crescimento nos níveis de consumo impacta a distribuição de 
mercadorias. Segundo Rodrigue e Comtois (2013) a logística urbana é uma área de pesquisa 
relacionada aos desafios da distribuição de mercadorias nos centros urbanos.   

Na cidade de São Paulo as restrições são uma tentativa de diminuir o impacto dos 
caminhões para a população e estrutura das vias urbanas. As pessoas querem acesso e 
entrega rápida, exigindo menos poluição e congestionamento, entre outras complicações 
(Lima Jr, 2011). A Figura 1 apresenta as áreas e vias com restrições juntamente com a 
localização das lojas de hortifruti estudadas na cidade. 

Figura 1: Restrições para veículos de carga em são Paulo (adaptado de CET, 2018)
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Figura 2: Etapas de aplicação da metodologia

A partir das etapas definidas, a aplicação da metodologia é apresentada (Tabelas 1, 2 e 3):

Tabela 2: Cálculo do número necessário de docas de chegada e saída

Tabela 1: Aspectos da operação atual de distribuição de mercadorias

Tabela 3: Custos envolvidos para localização candidata

Tabela 4: Custo anual de aluguel, transporte e distribuição para os locais candidatos

Com base nas informações apresentadas, foram obtidos os seguintes resultados, 
apresentados de forma comparativa nas Tabelas 4 e 5.

Tabela 5: Ponderação qualitativa para cada local candidato


