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Apêndice A

A fim de testar o protótipo na atividade de programação de navios de
longo curso de petróleo da PETROBRAS, é necessário obter uma série de
dados e parâmetros iniciais para reproduzir o ambiente de transporte marítimo
no modelo. Os dados de entrada foram divididos em três grupos: os dados
iniciais ou fixos; os dados dos cenários; e os dados das cargas. A seguir são
apresentados os três grupos de dados de entrada.

Dados fixos
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Os dados ou parâmetros iniciais foram chamados de dados fixos e se
referem a informações como: nome dos navios, consumo de bunker de cada
navio em cada tipo de operação, velocidade de navegação, nome dos portos de
carga e descarga, tempo de operação em cada um dos portos, custos portuários
e distância entre os portos. Dados estes semelhantes aos que foram utilizados
em Christiansen e Fagerholt (2002).
Nome dos navios: a frota de navios controlados pela companhia
dedicada ao transporte de petróleo de longo curso era composta, no início dos
estudos por treze navios do tipo suezmax, com capacidade de carregamento de
cerca de 160.000 toneladas métricas cada um, e de cinco navios do tipo Very
Large Crude Carriers (VLCC), com capacidade de carregamento de cerca de
320.000 toneladas métricas. No decorrer do desenvolvimento do estudo, esta
frota foi aumentada em um navio do tipo suezmax, passando a contar com
quatorze navios do tipo suezmax e cinco do tipo VLCC. Porém, para fins de
simplificação do problema, foram relacionados somente os navios da classe
suezmax. Os navios próprios ou contratados por tempo compõem a frota de
navios controlados, no caso estudado todos os navios da frota são contratados
por tempo.
Consumo de bunker dos navios: a informação sobre o consumo de
combustível de cada navio foi obtida no contrato de afretamento dos mesmos.
Portanto, cada navio tem um consumo definido em contrato, que pode variar de
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navio para navio, depende da velocidade de navegação e do tipo de operação
que o navio estiver executando.
Velocidade de navegação: a velocidade de navegação dos navios
também é definida nos contratos de afretamento e costumam variar entre 12 e
14,5 nós, dependendo de cada contrato. Para padronizar e simplificar a geração
das rotas e a aplicação do modelo foi definido uma velocidade única para todos
os navios, que corresponde a 13,5 nós. A padronização da velocidade simplifica
o procedimento de geração de rotas, permitindo a geração de todas as rotas de
uma única vez, independente do navio que será alocado em cada rota.
Portos de carregamento e de descarga: para ler as informações sobre
as cargas que devem ser carregadas, o modelo deve ter informações básicas,
como os portos que serão utilizados para carga e descarga dos produtos.
Embora, a PETROBRAS possua alguns contratos de compra e venda de
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1013734/CA

petróleo, nem todos os clientes e fornecedores são fixos, portanto, um porto
novo pode surgir a qualquer momento, devido à prospecção de novos clientes
ou fornecedores. A PETROBRAS possui um sistema de informação chamado de
SIGO II, que possui os nomes de todos os portos onde algum navio contratado já
operou alguma vez. Porém, como se trata de um protótipo, foram levantados os
principais portos, onde nos últimos três anos, ocorreram operações de carga de
descarga de navios de longo curso de petróleo. Estes portos foram relacionados
e listados, sendo classificados em quatros grupos: portos de carregamento de
cargas de exportação, que são os portos nacionais; portos de carregamento de
cargas de importação, que são os portos estrangeiros, principalmente na África e
Oriente Médio; os portos de descarga das cargas de importação, que também
são portos nacionais; e, finalmente, os portos de descarga das cargas de
exportação, que são portos estrangeiros, normalmente localizados nos Estados
Unidos, Europa e América do Sul.
Tempo de operação nos portos: o tempo de operação dos navios é
sempre baseado em uma previsão do programador do navio. Com o auxílio da
experiência dos programadores e com base nos tempos históricos de operação
de navios nos portos, foi definido o tempo de operação para cada um dos portos
de carregamento e de descarga relacionados no modelo. Portanto, como forma
de padronização das previsões, foi definido um tempo de operação para cada
porto relacionado no modelo. Estes tempos são utilizados pelo modelo para a
contabilização do tempo total de cada rota gerada pelo modelo.
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Custos portuários: não dependem do tempo que o navio gasta no porto,
mas principalmente do porte do navio que chega ao porto (Christiansen e
Fagerholt, 2002 e Perakis e Bremer, 1992). A gerência de gestão portuária da
PETROBRAS possui uma planilha em Excel, que estima os custos portuários
dos principais portos do mundo onde ocorrem operações de navios da
companhia. Esta planilha foi consultada para a obtenção dos custos que serão
considerados como custos portuários para cada um dos portos do modelo.
Distância entre portos: a distância entre os portos é uma informação
fundamental para auxiliar o modelo na geração das rotas e no posicionamento
dos navios. Junto com a velocidade de navegação, a distância entre os portos
serve para calcular o tempo de deslocamento entre portos, gerando as rotas e
posicionando os navios nas rotas em que forem alocados. A informação de
distância entre portos pode ser facilmente encontrada em diversos sites e
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aplicativos na internet como o fairplay, searates.com, dataloy.com e outros. Para
o modelo, foram consultadas somente as distâncias entre os portos relacionados
no sistema através do site dataloy.com.

Dados dos cenários
Este segundo grupo de dados, chamado de dados dos cenários, são
informações temporárias que variam ao longo do tempo e devem ser atualizadas
a cada nova rodada do modelo. Sempre que ocorrer alguma alteração no
ambiente de programação, uma nova instância pode e deve ser avaliada.
Exemplos típicos de alterações no cenário de programação são: atrasos ou
antecipações na previsão de disponibilidade de algum navio; alteração de data
ou local de carregamento ou ainda de descarga; oscilações no custo do bunker;
ou ainda alteração no custo de frete no mercado spot. Estes tipos de
informações são muito dinâmicas ao longo do tempo, portanto é importante
mantê-las sempre atualizadas conforme preconizado em Kavussanos e
Alizadeh, (2002). Os dados dos cenários são os seguintes: local e data de
abertura dos navios, custo de frete dos navios no mercado spot, custo de bunker
e o daily value do navio. A seguir são apresentados cada uma destas
informações, como são obtidas e a importância de cada uma dentro do modelo.
Local e data de abertura dos navios da frota: esta informação é obtida
com os programadores e é relativa ao próximo local e data onde o navio estará
disponível, ou seja, o próximo porto onde o navio irá terminar uma viagem e em
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que data estará livre para ser alocado para transportar uma nova carga.
Basicamente, o local de abertura do navio depende da sua viagem atual e
corresponde ao último porto onde o navio fará a descarga do produto que ele
tem a bordo. Já a data de abertura do navio corresponde à data em que o navio
termina a descarga do produto no último porto e está liberado para seguir para
uma próxima programação.
A data de abertura do navio depende de vários fatores, que são obtidos
através das previsões feitas pelos programadores. A data de abertura de um
navio é estimada utilizando-se a previsão de chegada do navio no último porto,
que normalmente é dada pelo comandante do navio; a faixa de tempo para
descarga do produto no porto de descarga, que é determinada comercialmente
no momento da compra ou venda; e a previsão de operação do navio no porto
em questão. Todos estes tempos são avaliados e, de forma empírica, chega-se
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a data de abertura do navio. Embora pareça simples, a questão é que todas
estas informações são estimadas e estão sujeitas a uma série de variáveis
externas, como condição do tempo, operação em terminais de terceiros,
priorização de entrada de navio em portos, restrição de tancagem em portos de
entrega e outros. Na maioria das vezes estes fatores estão fora do controle do
programador, o que dificulta ainda mais as previsões. O local e a data de
abertura dos navios são imprescindíveis na fase de geração das programações
do modelo e uma informação equivocada pode gerar programações inviáveis.
Portanto, sempre que o modelo for rodado, deve ser utilizada a melhor
informação sobre o local e data de abertura dos navios, ou seja, a informação
mais atualizada.
Custo do frete do navio no mercado spot: é expressa por um índice
chamado de worldscale ou Worldwide Tanker Nominal Freight Scale
(Wakamatsu, 2008). Como informado anteriormente, os preços e taxas de
afretamento na indústria de navegação para navios tanques variam bastante,
mesmo em períodos curtos. Uma parte desta flutuação é devida a atividade
econômica mundial, mas outra parte tem caráter sazonal (Kavussanos e
Alizadeh, 2002). Devido a estas flutuações no mercado spot de navios tanque,
as informações relativas aos custos de frete devem ser atualizadas sempre que
o modelo for gerar uma nova rodada de programações. Estas informações são
obtidas através da área de afretamento da companhia, que tem acesso a
diversos informativos internacionais que atualizam diariamente o worldscale de
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cada rota para cada tipo de embarcação. Uma vez obtida o worldscale de uma
rota, o flat referente a cada carga é consultado no site do worldscale.co.uk. Com
estas duas informações o custo para transportar cada uma das cargas utilizando
navios spot é calculado. Este custo é um dos componentes de custos de
transporte marítimo que serão minimizados na função objetivo do modelo,
portanto é fundamental ter estes valores sempre o mais atualizados possível a
fim de se ter um retrato mais fiel da realidade.
Custo de bunker: embora possa ser consultada em diversos sites na
internet, esta informação é consultada através de área de afretamento, que,
conforme informado anteriormente, possui informativos atualizados diariamente.
O custo de bunker é utilizado junto com o consumo de combustível para calcular
o custo de consumo de bunker dos navios da frota. O consumo de combustível
compõe o custo de operação dos navios da frota, que é outro componente de
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custo a ser minimizado na função objetivo.
Daily value: é definido como a receita que um navio pode gerar na sua
melhor alternativa de uso, menos os custos relativos à operação do mesmo
(Perakis e Bremer,1992). Na indústria de shipping, o daily value é chamado de
Time Charter Equivalent (TCE). Assim como os custos de bunker e de frete, o
TCE também é informado pela área de afretamento. O daily value será utilizado
pelo modelo como referência para o custo de sobrestadia e custo de
oportunidade dos navios. Conforme Perakis e Bremer (1992), o custo de
oportunidade é utilizado para equalizar o horizonte de tempo de utilização do
navio e tornar a comparação das rotas de programação mais coerentes, uma vez
que serão comparadas alternativas com o mesmo horizonte de tempo.
Exemplificando, nas rotas em que o navio fica disponível para uma próxima
programação mais cedo, o mesmo recebe uma bonificação referente aos dias de
antecipação na liberação, multiplicado pelo custo de oportunidade. O daily value
também é utilizado como referência para calcular o custo de sobrestadia dos
navios que ficaram sem programação. O custo de sobrestadia é o terceiro
componente de custo minimizado na função objetivo e é aplicado aos navios que
ficam sem programação durante todo o horizonte de programação. O custo de
sobrestadia é calculado multiplicando o valor do daily value pelo tempo em dias
que o navio ficou sem programação. O intervalo de tempo em que o navio fica
sem programação é medido a partir do dia da abertura do navio até a data
referente ao último dia da faixa de carregamento mais tarde entre as cargas do
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conjunto analisado. Isto se dá, pois não existe informação da data da próxima
carga a ser comprada ou vendida pela área comercial.
Além dos dados iniciais e dos dados dos cenários, outras informações
ainda são importantes para alimentar o modelo. São as informações relativas às
cargas que deverão ser transportadas, conforme apresentado na próxima seção.

Dados das cargas
Os dados relativos às cargas que devem ser transportadas são obtidos
de um sistema chamado de PIMEX. Neste sistema são alimentadas todas as
informações relativas às cargas de importação e exportação de petróleo,
conforme as cargas vão sendo compradas e vendidas pela área comercial. Cada
carga recebe um código sequencial, que será utilizado como chave pelo modelo.
As informações pertinentes relacionadas às cargas são: porto de carregamento,
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porto de descarga, data de início e fim da faixa de carregamento e data de início
da faixa de descarga. A seguir são discutidas a importância de cada uma destas
informações para o modelo.
Porto de carregamento: o porto de carregamento define justamente o
ponto inicial de uma rota. Este porto deve estar contido no conjunto de portos de
carregamento definidos nos dados iniciais. Caso não pertença a este conjunto, o
programador pode incluir um novo porto de carregamento no conjunto,
informando todas as distâncias em relação aos outros portos, além dos tempos
de operação e custos portuários. O modelo garante que o navio alocado para
uma carga esteja no porto de carregamento até o limite de chegada.
Porto de descarga: o porto de descarga define o local de descarga do
produto. Este local é definido comercialmente e deve ser visitado pelo navio
durante a faixa de descarga do produto, evitando filas de espera e atrasos na
descarga.
Data de início e fim da faixa de carregamento: como o próprio nome
diz, as datas definem o início e o encerramento da faixa de carregamento do
navio em um porto. Portanto, são imprescindíveis para definir os limites de
chegada do navio no porto de carregamento. Quando se trata de uma carga de
exportação o limite de chegada do navio é igual ao primeiro dia da faixa de
carregamento. Já quando se trata de uma carga de importação, o limite de
chegada do navio é igual ao último dia da faixa de carregamento do produto.
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Data de início da faixa de descarga: a data de início da faixa de
descarga serve para se calcular a data final da viagem para cada carga. Para
cada carga calcula-se qual seria a data final da viagem utilizando o início da
faixa de descarga mais o tempo de operação no porto de descarga, para os
casos em que a chegada do navio no porto de descarga é menor ou igual ao
início da faixa de descarga. Para os casos em que a data de chegada do navio
no porto de descarga é maior que o início da faixa, utiliza-se a chegada do navio
mais o tempo de operação no porto para definir o final da viagem. Por sua vez, a
data do fim da viagem é importante no processo de geração de rotas e para o
cálculo de tempo de espera do navio entre cargas, no caso de uma rota com
mais de uma carga.
Uma vez descritos os dados iniciais, os dados dos cenários e os dados
das cargas, na próxima seção é descrito o método utilizado para testar o
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protótipo

com

cargas

reais

e

em

tempo

de

programação.
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Apêndice B

A Tabela 4 apresenta o detalhamento da oitava instância avaliada e as
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indicações de programação do SSD.

Tabela 4: Instância nº8 – Indicação de programação do SSD
Observe que as cargas e26 e e30 estão com os navios Explorer e
Summit Spirit marcados. Ao avaliar esta programação os analistas notaram que
a carga e26 não poderia ser transportada pelo navio Explorer, pois uma
oportunidade comercial já havia levado à contratação de um navio spot para esta
carga, criando uma obrigação que não havia sido modelada pelo SSD. Quanto à
carga e30, o navio Summit Spirit acabara de ficar disponível na Europa, mas
como não havia carga de importação em data compatível com a chegada deste
navio, o SSD indicou o navio para transportar uma carga de exportação,
fazendo-o navegar em lastro até o Brasil. Os programadores sabiam que, devido
às requisições de óleo das refinarias nacionais, uma carga de petróleo importado
seria comprada com data de carregamento compatível com a chegada do navio
Summit Spirit no local de carregamento, costa oeste da África. Desta forma, os
programadores optaram por manter o navio Summit Spirit em sobrestadia na
Europa até que a nova carga fosse comprada. Sendo assim, durante avaliação
da indicação do SSD, os programadores decidiram seguir a intuição e alteraram
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a indicação do SSD de forma a transportar a carga e26 com um navio spot e
manter o navio Summit Spirit em sobrestadia na Europa aguardando a nova
carga ser comprada. Devido a estas modificações os navios Explorer e Arctic
também tiveram que ser realocados. Cabe lembrar que todos os ajustes
efetuados na etapa de análise e validação é feito baseado na experiência dos
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programadores. As alterações estão marcadas na Tabela 5 a seguir.

Tabela 5: Instância nº8 – Programação após ajustes do programador
Após as adaptações feitas pelo programador na programação indicada
pelo modelo, os resultados financeiros foram comparados para checar se a
programação ajustada ainda traria uma redução de custo se comparado com a
programação manual feita pelo programador. Nota-se que a programação
ajustada ainda se mostrou mais econômica do que a programação feita
manualmente, corroborando a importância do modelo para suportar a decisão de
programação. Verifica-se na Tabela 6 que a indicação inicial do SSD apresenta
uma economia de 15,4% frente à programação feita manualmente e, após
validação e ajustes dos programadores, a nova programação ainda apresentou
redução de custo de 8,4% em relação à primeira programação.

Tabela 6: Instância nº8 – Comparativo de resultados

