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Resumo 

O aumento na demanda por Centros de Distribuição (CD) e a centralização dos fluxos de materiais 

e informações através de CD, como forma de obter uma maior eficiência na cadeia de suprimentos, é 

devido à maior variedade de produtos e serviços que estão sendo ofertados e à mudança para pedidos 

menores de clientes. Portanto, o projeto do CD torna-se relevante sob o ponto de vista teórico e prático. 

Primeiramente, em termos práticos, no cenário atual, projetar um sistema de distribuição eficiente para 

entregar os produtos finais aos clientes envolve decisões complexas sobre transporte, roteamento e 

localização de instalações intermediárias com eficiência. Segundo, em termos teóricos, salientam a 

escassez de métodos especificamente voltados para o projeto de CD. Apesar da extensa literatura 

relacionada aos componentes individuais do projeto de um CD, não há diretrizes que forneçam aspectos 

gerais para um bom planejamento. Assim, o principal objetivo dessa pesquisa consiste em avaliar como 

ocorre o planejamento e implementação de centros de distribuição ao longo das redes de distribuição. A fim 

de alcançar tal objetivo, o trabalho será dividido em duas fases. A primeira contempla uma revisão 

sistemática da literatura visando identificar os principais métodos de projeto e implantação de CD, seus 

benefícios e limitações, e suas barreiras. A segunda analisa através de uma pesquisa survey as decisões 

do projeto de CD com as caraterísticas da rede de distribuição. 
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