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Simulação Baseada em Agentes na Distribuição Urbana de 

Mercadorias: os casos dos serviços de delivery e courier. 
Guilherme Gaue Zayat (IC) 

Resumo 
A distribuição urbana de mercadorias é atividade vital do metabolismo das cidade e fonte de diversos 
problemas. Sistemas emergentes de distribuição urbana de mercadorias empregando veículos como 
motocicletas e bicicletas tem surgido como alternativa aos métodos de distribuição convencionais. Este 
trabalho analisa dois exemplos destes sistemas emergentes e emprega o método de simulação 
computacional baseada em agentes para estudar o desempenho dos mesmos. 
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Introdução 

A falta de planejamento e infraestrutura adequada 

intensificou os problemas relacionados a 

mobilidade das pessoas e acessibilidade da carga 

nas cidades brasileiras. Como alternativa aos 

meios de clássicos transporte público e de carga, 

cresce o uso de novos sistemas como os que 

utilizam motocicletas e bicicletas¹ ². 

Percebe-se uma transição na distribuição urbana 

de mercadorias de um sistema de distribuição 

organizado em uma estrutura clássica de cadeias 

de suprimentos (top-down) para um modelo de 

entregas organizado em uma estrutura bottom-up, 

que possui um modelo de negócio mais ágil e 

flexível que permite a constante adaptação do 

serviço em função das flutuações apresentadas 

pela demanda ³. 

Este trabalho emprega o método de Simulação 

Baseada em Agentes (ABMS) para estudar dois 

serviços de distribuição urbana comuns as 

grandes cidades brasileiras, os sistemas de 

entregas conhecido como delivery e courier. Os 

objetivos do trabalho são: identificar e comparar 

dos elementos logísticos dos sistemas de 

distribuição de mercadorias; desenvolver um 

modelo de simulação que represente estes 

sistemas e permita avaliar seu desempenho. 

Resultados e Discussão 

O desenvolvimento do modelo de ABMS segue 

quatro etapas clássicas da modelagem 

computacional: formulação e avaliação do 

problema; modelagem conceitual; 

desenvolvimento do modelo computacional na 

ferramenta selecionada; e teste e avaliação do 

modelo. A tabela abaixo mostra os resultados 

obtidos com a simulação. 

 

Conclusões 

Os resultados da revisão da literatura permitem 
concluir que o uso de modelos alternativos de 
transporte mercadorias cresce no Brasil, 
conforme os casos relatados das empresas 
EcoBike Courier, Pronto SP e Courrieros. O 
modelo desenvolvido permitiu comparar o 
desempenho de entregas em uma região delimita 
empregando motocicletas e bicicletas. Os 
resultados apontam para um desempenho (tempo 
de entrega) similar entre as alternativas de 
transporte. Conclui-se que para áreas pequenas 
como a estudada, o uso de bicicletas é mais 
adequado considerando aspectos como tempo de 
entrega, custos operacionais e emissão de gases 
de efeito estufa. Os resultados obtidos estão 
limitados as condições e área de estudo, para 
generalização dos resultados sugere-se aplicação 
do modelo para outras áreas e sistemas de 
características diversas. 
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