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Resumo 

Os mercados do mundo atual são assinalados por uma procura gradativamente exigente. Conscientes 

desta realidade, as empresas desenvolvem as suas estratégias focando-se no cliente, apostando na 

oferta de produtos e serviços de qualidade que correspondam ou excedam as expectativas do 

consumidor. 

A Würth Portugal diferencia-se com uma estratégia assente em três áreas de negócio: venda direta; 

venda interna desencadeada nas lojas Würth; e assistência técnica onde são prestados serviços de 

reparação dos equipamentos comercializados. É no contexto da equipa de vendas, que incorpora a 

área de venda direta, que surge o presente trabalho. Pretende-se com esta análise reafetar os 

vendedores da Würth com atividade no Alentejo a zonas de vendas internas daquele território, para a 

minimizar as distâncias percorridas pelos vendedores nas visitas a clientes.  

No presente trabalho é realizado um estudo do problema identificado, começando por uma 

caracterização da atividade comercial da Würth Portugal e pela identificação dos constrangimentos 

inerentes à mesma. Efetua-se uma revisão da literatura relacionada com o presente problema de modo 

a encontrar a forma mais adequada de o abordar. Desenvolve-se um modelo de programação inteira 

mista para afetar clientes a zonas de vendas e comparam-se os resultados obtidos com os resultados 

da empresa. Por fim, será aplicado o modelo ao caso em estudo através da consideração de diferentes 

cenários para a construção de territórios de vendas e otimização das rotas de visitas a clientes com 

base nos quais serão tiradas conclusões sobre a distribuição mais adequada de territórios de vendas 

a vendedores da Würth Portugal. 

 

Palavras-chave: Rede de Vendas, Restruturação de Territórios de Vendas, Otimização de Rotas, 

Redução de Custos. 
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Abstract 

Markets nowadays are characterized by a demand gradually more challenging. Aware of this reality, 

companies develop their strategies by focusing on customer satisfaction, focusing on providing quality 

products and services that meet or even exceed customer expectations.  

Würth Portugal differentiates itself with a strategy based on three business areas: direct sales; domestic 

sales triggered at the level of Würth's stores; and technical assistance where equipment repair services 

are provided. It is in the context of the sales team, which incorporates the area of direct sales, that the 

present study arises. This analysis affects Würth’s vendors with activity in Alentejo to new sales areas 

so as to minimize the distances traveled and therefore reduce their associated costs. 

The present work presents an analysis of the problem identified, starting with a characterization of the 

current business activity of Würth Portugal and by identifying its inherent constraints. It is developed a 

review of the literature related with Würth Portugal problem, and/or similar problems, trying to find out 

the most adequate approach for Würth’s problem. It is developed a mixed integer programming model 

to allocate clients to sales territories and the results obtained are compared with those currently obtained 

by the company. Finally, it will be applied the model to the case study by considering different scenarios 

for building sales territories and optimization of routes for visiting clients on which will be drawn 

conclusions about the most adequate distribution of sales territories assigned to Würth Portugal’s 

salesmen. 

 

Keywords: Sales Network, Sales Territories Restructuring, Route Optimization, Cost Reduction 



 iv 

Agradecimentos 

À minha família, por todo o apoio e motivação proporcionados durante o meu percurso académico. 

Agradeço por terem sempre confiado e acreditado nas minhas escolhas académicas. 

 

Agradeço ao Professor João Lourenço pela oportunidade de orientar a minha dissertação de mestrado. 

Mesmo nos momentos em que a motivação era pouca, acreditou sempre no meu trabalho e encorajou-

me a continuar. 

 

Aos amigos que criei durante o meu percurso académico e que se tornaram quase parte da família por 

todos os momentos de crescimento, partilha, aprendizagem e diversão. 

 

À Würth Portugal pela oportunidade de desenvolver a minha dissertação de mestrado numa empresa 

tão sólida. Agradeço por me terem integrado na empresa durante o período em que estive a 

desenvolver o trabalho e por terem contribuído com todos os dados e conhecimentos necessários para 

o tema. 

 

Um agradecimento final a todos os que contribuíram para a conclusão desta etapa da minha vida, direta 

ou indiretamente.  

 



 v 

Índice 

1 Introdução ..................................................................................................................... 1 

1.1 Contextualização do problema .............................................................................................. 1 

1.2 Etapas de desenvolvimento da dissertação ........................................................................ 1 

1.3 Objetivos .................................................................................................................................. 3 

1.4 Estrutura da dissertação ........................................................................................................ 3 

2 Descrição do problema ................................................................................................ 5 

2.1 Introdução ................................................................................................................................ 5 

2.2 A Würth .................................................................................................................................... 5 

2.2.1 Grupo Würth ...................................................................................................................... 5 

2.2.2 Würth Portugal ................................................................................................................... 5 

2.3 Estudo de caso ...................................................................................................................... 15 

2.4 Conclusões do Capítulo ....................................................................................................... 18 

3 Revisão da literatura ................................................................................................... 19 

3.1 Introdução .............................................................................................................................. 19 

3.2 Vendas ................................................................................................................................... 19 

3.2.1 Vendedores ...................................................................................................................... 20 

3.2.2 Distribuição geográfica .................................................................................................... 22 

3.3 Territory design problem ..................................................................................................... 22 

3.3.1 Sales territory design ....................................................................................................... 23 

3.3.2 Métodos e literatura existente .......................................................................................... 23 

3.3.3 Modelo de um TDP .......................................................................................................... 23 

3.4 Traveling salesman problem ............................................................................................... 24 

3.4.1 Variantes do traveling salesman problem ....................................................................... 26 

3.4.2 Métodos de resolução do TSP ........................................................................................ 27 

3.5 Conclusões do capítulo ....................................................................................................... 28 

4 Modelos ....................................................................................................................... 30 

4.1 Modelo de restruturação de territórios ............................................................................... 30 

4.1.1 Caracterização do modelo ............................................................................................... 30 

4.1.2 Formulação matemática do modelo ................................................................................ 31 

4.2 Modelo de estabelecimento de rotas .................................................................................. 32 

4.2.1 Caracterização do modelo ............................................................................................... 32 

4.2.2 Formulação matemática do modelo ................................................................................ 33 

5 Resolução do caso em estudo ................................................................................... 35 

5.1 Tratamento de dados ............................................................................................................ 35 

5.1.1 Estratégia adotada para lidar com a complexidade dos dados ....................................... 35 

5.1.2 Dados e pressupostos utilizados ..................................................................................... 37 



 vi 

5.2 Resolução do problema do caso em estudo ..................................................................... 43 

5.2.1 Cenários ........................................................................................................................... 43 

5.2.2 Análise de Sensibilidade .................................................................................................. 71 

6 Conclusões Finais e Desenvolvimento Futuro ......................................................... 77 

Referências ........................................................................................................................ 80 

 

Anexo 1. Gamas .................................................................................................................................... 84 

Anexo 2. Lojas ....................................................................................................................................... 85 

Anexo 3. Venda Direta .......................................................................................................................... 86 

Anexo 4. Clientes por concelho e localização geográfica de clientes e vendedores ........................... 87 



 iv 

Lista de Figuras 

Figura 1. Etapas de desenvolvimento do trabalho de dissertação de mestrado .................................... 2 

Figura 2. Valor anual de vendas (em milhões de euros) ........................................................................ 6 

Figura 3. Organigrama da Würth-PT (adaptado de Manual da Organização – 2013) ............................ 7 

Figura 4. Percentagem de vendedores por sector ................................................................................ 13 

Figura 5. Resumo dos cenários analisados .......................................................................................... 43 

Figura 6. Comparação resultados distância D1 .................................................................................... 67 

Figura 7. Comparação result. dimensão D1 .......................................................................................... 67 

Figura 8. Comparação resultados distância D2 .................................................................................... 68 

Figura 9. Comparação result. dimensão D2 .......................................................................................... 68 

Figura 10. Comparação resultados distância D3 .................................................................................. 68 

Figura 11. Comparação result. dimensão D3 ........................................................................................ 68 

Figura 12. Comparação resultados distância D4 .................................................................................. 69 

Figura 13. Comparação result. dimensão D4 ........................................................................................ 69 

Figura 14. Comparação resultados distância D5 .................................................................................. 70 

Figura 15. Comparação result. dimensão D5 ........................................................................................ 70 

Figura 16. Mapa das lojas da Würth-PT ................................................................................................ 85 

Figura 17. Procedimento de venda direta ............................................................................................. 86 

Figura 18. Número de clientes por concelho para D1 ........................................................................... 87 

Figura 19. Localização geográfica dos clientes e vendedores do setor D1 .......................................... 87 

Figura 20. Número de clientes por concelho para D2 ........................................................................... 88 

Figura 21. Localização geográfica dos clientes e vendedores do setor D2 .......................................... 88 

Figura 22. Número de clientes por concelho para D3 ........................................................................... 89 

Figura 23. Localização geográfica dos clientes e vendedores do setor D3 .......................................... 89 

Figura 24. Número de clientes por concelho para D4 ........................................................................... 90 

Figura 25. Localização geográfica dos clientes e vendedores do setor D4 .......................................... 90 

Figura 26. Número de clientes por concelho para D5 ........................................................................... 91 

Figura 27. Localização geográfica dos clientes e vendedores do setor D5 .......................................... 91 

Figura 28. Número de clientes por concelho para D1 ........................................................................... 92 

Figura 29. Localização geográfica dos clientes e vendedores do setor D1 .......................................... 92 

Figura 30. Número de clientes por concelho para D2 ........................................................................... 93 

Figura 31. Localização geográfica dos clientes e vendedores do setor D2 .......................................... 93 

Figura 32. Número de clientes por concelho para D3 ........................................................................... 94 

Figura 33. Localização geográfica dos clientes e vendedores do setor D3 .......................................... 94 

Figura 34. Número de clientes por concelho para D4 ........................................................................... 95 

Figura 35. Localização geográfica dos clientes e vendedores do setor D4 .......................................... 95 

Figura 36. Número de clientes por concelho para D5 ........................................................................... 96 

Figura 37. Localização geográfica dos clientes e vendedores do setor D5 .......................................... 96 



 v 

Lista de Tabelas 

Tabela 1. Objetivos/indicadores de monitorização ............................................................................... 15 

Tabela 2. Dados dos vendedores ......................................................................................................... 17 

Tabela 3. Literatura TDP nas áreas comercial e de vendas ................................................................. 23 

Tabela 4. Subterritório de Vendas de V3 .............................................................................................. 34 

Tabela 5. Rota do Subterritório de V3 ................................................................................................... 34 

Tabela 6. Procura por concelho no distrito de Évora ............................................................................ 36 

Tabela 7. Procura por concelho no distrito de Beja .............................................................................. 36 

Tabela 8. Dados por divisão de negócio ............................................................................................... 37 

Tabela 9. Dados dos vendedores ......................................................................................................... 38 

Tabela 10. Excerto moradas clientes divisão D1 .................................................................................. 38 

Tabela 11. Distâncias entre concelhos (em km) ................................................................................... 39 

Tabela 12. Distâncias entre clientes (em km) ....................................................................................... 40 

Tabela 13. Dimensionamento de territórios .......................................................................................... 42 

Tabela 14. Dados utilizados nos três cenários...................................................................................... 44 

Tabela 15. Valores obtidos para o Cenário Inicial C0 ........................................................................... 45 

Tabela 16. Territórios de vendas do setor de negócio D1 .................................................................... 46 

Tabela 17. Distâncias percorridas por território para o setor D1 .......................................................... 47 

Tabela 18. Territórios de vendas do setor de negócio D2 .................................................................... 49 

Tabela 19. Distâncias percorridas por território para o setor D2 .......................................................... 49 

Tabela 20. Territórios de vendas do setor de negócio D3 .................................................................... 50 

Tabela 21. Distâncias percorridas por território para o setor D3 .......................................................... 51 

Tabela 22. Territórios de Vendas Setor de Negócio D4 ....................................................................... 51 

Tabela 23. Distâncias percorridas por território para o setor D4 .......................................................... 52 

Tabela 24. Distância percorrida para o setor D5 .................................................................................. 52 

Tabela 25. Territórios de Vendas Setor de Negócio D1 ....................................................................... 54 

Tabela 26. Distância percorrida para o setor D1 .................................................................................. 54 

Tabela 27. Territórios de Vendas Setor de Negócio D2 ....................................................................... 55 

Tabela 28. Distância percorrida para o setor D2 .................................................................................. 56 

Tabela 29. Territórios de vendas do setor de negócio D3 .................................................................... 56 

Tabela 30. Distância percorrida para o setor D3 .................................................................................. 57 

Tabela 31. Territórios de vendas do setor de negócio D4 .................................................................... 57 

Tabela 32. Distância percorrida para o setor D4 .................................................................................. 57 

Tabela 33. Resultados da restrição da distância para o setor de negócio D1 ...................................... 59 

Tabela 34. Territórios de vendas do setor de negócio D1 .................................................................... 59 

Tabela 35. Distância percorrida para o setor D1 .................................................................................. 60 

Tabela 36. Resultados da restrição da distância para o setor de negócio D2 ...................................... 61 

Tabela 37. Territórios de vendas do setor de negócio D2 .................................................................... 61 

Tabela 38. Distância percorrida para o setor D2 .................................................................................. 62 



 vi 

Tabela 39. Resultados da restrição da distância para o setor de negócio D3 ...................................... 62 

Tabela 40. Territórios de vendas do setor de negócio D3 .................................................................... 63 

Tabela 41. Distância percorrida para o setor D3 .................................................................................. 63 

Tabela 42. Resultados da restrição da distância para o setor de negócio D4 ...................................... 64 

Tabela 43. Distância percorrida para o setor D4 .................................................................................. 64 

Tabela 44. Resultados da restrição da distância para o setor de negócio D5 ...................................... 65 

Tabela 45. Distância percorrida para o setor D5 .................................................................................. 65 

Tabela 46. Resultados gerais dos cenários analisados ........................................................................ 66 

Tabela 47. Número de clientes excluídos para os parâmetros analisados .......................................... 72 

Tabela 48. Comparação de resultados para os parâmetros analisados .............................................. 73 

Tabela 49. Número de clientes excluídos para os parâmetros analisados .......................................... 74 

Tabela 50. Comparação de resultados para os vários limites de distância analisados ....................... 75 

Tabela 51. Gamas de produtos da Würth-PT ....................................................................................... 84 

Lista de Abreviaturas 

Würth-PT – Würth Portugal  

TDP – Territory Design Problem 

GRASP – Greedy Randomized Adaptive Search Procedure 

TSP – Traveling Salesman Problem  

STSP – Symmetric Traveling Salesman Problem 

ATSP – Asymmetric Traveling Salesman Problem 

TSPPC – Traveling Salesman Problem with Precedence Constraints  

TSPDC – Traveling Salesman Problem with Deliveries and Collections  

mTSP – Multiple Traveling Salesman Problem 

VRP – Vehicle Routing Problem 



 1 

1 Introdução 

1.1 Contextualização do problema 

Uma gestão eficiente e orientada para o cliente está na base do sucesso empresarial no mundo atual. 

Com o passar dos anos, a satisfação da procura passou a ocupar o topo dos objetivos a atingir por 

uma empresa, exigindo o desenvolvimento de uma gestão que permita oferecer o produto certo, na 

quantidade certa e no momento certo. Conciliar as exigências do cliente com um número cada vez 

maior de alternativas de oferta a concorrer no mercado e ainda procurar reduzir custos, são tarefas que 

exigem coesão e comunicação ao longo de todas as partes integrantes do desenvolvimento de um 

produto ou serviço.  

De entre as atividades que têm como objetivo a criação de valor, o contacto direto entre vendedor e 

cliente é aquela que remonta mais aos primórdios das operações de venda. É também a que está na 

base da satisfação do cliente, uma vez que o vendedor pode interpretar e adquirir no imediato quais 

são as verdadeiras exigências e reações da procura em relação a um determinado produto.  

Foi com vista ao desenvolvimento de uma atividade de venda ao público mais eficaz e direta que surgiu 

o conceito de comercialização, em que trabalhadores de uma empresa contactam diretamente com um 

cliente com o objetivo de lhe dar conhecimento dos seus produtos ou de atualizações que estes possam 

ter sofrido. 

O Grupo Würth encontra-se presente no mercado a nível mundial, contendo mais de 400 empresas 

espalhadas por 80 países, e destacando-se como líder na produção e comercialização de produtos 

para uso profissional na área da construção. Em 2009 o grupo foi distinguido pela Associação Federal 

para a Logística com o prémio Alemão de Logística devido ao conceito adotado pela empresa nesta 

área com base no sistema modular. A nível nacional, a empresa possui uma rede de lojas espalhadas 

pelo território continental e ilhas.  

A Würth Portugal, como parte do Grupo Würth, visa acima de tudo superar as expectativas e 

necessidades dos seus clientes e satisfazer a sua procura, contando com uma rede de mais de 400 

vendedores. A atividade comercial implica que seja mantido um acompanhamento direto dos clientes, 

muitas vezes semanal e presencial, destacando-se, assim, a importância das carteiras de clientes 

alocadas aos vendedores, bem como as zonas geográficas por estes abrangidas.  

O presente trabalho será desenvolvido em colaboração com a Würth Portugal e surge no âmbito da 

atividade diária dos comerciais de venda desta empresa, procurando determinar a estrutura de um 

território de vendas que permita a cada vendedor atingir os seus objetivos diários em termos da sua 

carteira de clientes e com o menor custo em deslocações. 

1.2 Etapas de desenvolvimento da dissertação 

Nesta secção apresentam-se as diferentes etapas de desenvolvimento do trabalho de dissertação de 

mestrado (ver Figura 1). 
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Figura 1. Etapas de desenvolvimento do trabalho de dissertação de mestrado 

1. Caracterização do problema 

A primeira etapa do trabalho baseia-se na apresentação do ponto de partida que motivou o presente 

trabalho. Neste sentido, na caracterização do problema é feita uma descrição detalhada da empresa 

bem como de todas as atividades relevantes para o problema a tratar, em particular, a atividade de 

comercialização da Würth Portugal.  

2. Revisão da literatura 

A revisão da literatura tem como objetivo identificar problemas semelhantes ao que é tratado nesta 

dissertação, e as formas de tratamento adotadas nesses problemas. Esta revisão incide sobre temas 

relacionados com territórios de vendas e sua restruturação e métodos de otimização de rotas. Ainda 

nesta etapa serão identificados os modelos que melhor se adequam ao problema da Würth Portugal. 

3. Desenvolvimento do modelo 

Nesta etapa desenvolve-se um modelo resultante partindo da investigação feita na etapa anterior e que 

será aplicado ao caso da Würth Portugal a fim de construir territórios de vendas equilibrados para a 

sua rede de vendedores. Ocorre também nesta etapa a implementação do modelo utilizando software 

apropriado para o efeito. 

4. Tratamento de dados e apresentação de pressupostos 

Na quarta etapa serão identificados os tratamentos a aplicar aos dados a fim de ser possível aplicar o 

modelo aos mesmos. Para as situações em que se verifique ausência de dados, serão definidos os 

pressupostos relevantes. 

5. Construção de cenários 

1
• Caracterização do problema

2
• Revisão da literatura

3
• Desenvolvimento do modelo

4
• Tratamento de dados e apresentação de pressupostos

5
• Construção de cenários

6
• Teste e validação do modelo

7
• Análise e discussão dos resultados
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A etapa da construção de cenários visa identificar quais as principais alternativas que serão objeto de 

estudo para a construção de territórios e otimização das respetivas rotas. 

6. Teste e validação do modelo 

Na sexta etapa é avaliada a adequabilidade do modelo a uma situação real. Adicionalmente é realizada 

uma análise de sensibilidade aos parâmetros identificados como mais críticos a fim de perceber o 

impacto de potenciais alterações nos mesmos.  

7. Análise e discussão dos resultados 

Na última etapa, terá lugar uma análise comparativa dos resultados obtidos com aqueles que existem 

atualmente na Würth Portugal. O principal objetivo desta secção é a identificação da solução mais 

adequada a implementar. 

Sumariamente, a metodologia apresentada serviu de guideline para o desenvolvimento da dissertação 

de mestrado em Engenharia e Gestão Industrial. Ao longo do trabalho e, conforme as necessidades, 

esta metodologia terá sofrido ajustes. 

1.3 Objetivos 

O objetivo principal do presente trabalho passa por identificar a distribuição mais eficiente e equilibrada 

dos territórios de vendas da rede de vendedores da Würth Portugal que permita minimizar as distâncias 

percorridas pelos mesmos na sua atividade. 

Para alcançar este objetivo o trabalho foi desenvolvido utilizando os seguintes objetivos intermédios: 

 Identificar a empresa, o seu mercado e estrutura organizacional com especial enfoque na 

atividade sobre a qual incide a dissertação; 

 Definir o problema a resolver e os fatores condicionantes do mesmo; 

 Efetuar uma revisão da literatura com incidência no âmbito do problema identificado; 

 Escolher, com base na literatura analisada, o modelo que melhor se adequa ao caso em 

estudo; 

 Identificar os tratamentos a aplicar aos dados a fim de garantir que o modelo é aplicável aos 

mesmos; 

 Aplicação do modelo aos vários cenários identificados e realização de uma análise comparativa 

aos mesmos. 

1.4 Estrutura da dissertação 

A parte remanescente deste documento está organizada em cinco capítulos. 

O Capítulo 2 apresenta o caso em estudo, dando especial destaque à empresa onde é desenvolvido. 

É neste capítulo que se apresenta detalhadamente o problema que motivou a realização deste trabalho. 
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No Capítulo 3 é realizada uma revisão da literatura, focando-se apenas em conteúdos que se 

encontrem no âmbito da restruturação de territórios de vendas e otimização de rotas. Neste capítulo 

serão identificadas as metodologias utilizadas na resolução deste tipo de problemas. 

No Capítulo 4 é caracterizado o modelo desenvolvido e apresentada em detalhe a formulação 

matemática do mesmo. 

O Capítulo 5 apresenta, de uma forma genérica, a resolução do caso em estudo. Começando pelo 

tratamento dos dados e apresentação dos pressupostos seguindo-se a exposição dos resultados 

obtidos. É feita uma análise comparativa dos resultados obtidos para os diferentes cenários bem como 

uma análise de sensibilidade a fim de testar a robustez dos resultados a variações nos parâmetros do 

modelo. 

Por fim, no Capítulo 6, apresentam-se as conclusões mais relevantes do trabalho bem como algumas 

considerações sobre o que a empresa Würth Portugal poderá fazer no longo-prazo. 
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2 Descrição do problema 

2.1 Introdução 

O presente capítulo apresenta a empresa onde se desenvolve o caso em estudo. Descrevem-se as 

atividades desenvolvidas pela empresa incidindo com maior detalhe nos aspetos que servem de objeto 

de estudo deste trabalho. Assim, começa-se por fazer uma descrição abreviada do Grupo a que a 

empresa pertence, seguida de uma apresentação mais aprofundada da Würth Portugal e respetiva 

estrutura. Por fim é abordada a área comercial da empresa em maior detalhe, com especial enfoque 

na atividade dos vendedores dado o âmbito em que é desenvolvido o presente trabalho. A 

caraterização feita de cada um dos aspetos acima mencionados tem por base informações contidas 

em documentos da Würth Portugal e dados transmitidos por colaboradores.  

2.2 A Würth 

2.2.1 Grupo Würth  

O Grupo Würth, fundado em 1945 na cidade de Kunzelsau, Alemanha, começou por se dedicar à 

atividade de venda de parafusos e porcas. Nessa altura a empresa baseava a sua prática de vendas 

numa política de venda direta ao cliente levada a cabo por um vendedor especializado da empresa. 

Em 1954, após o falecimento do fundador da empresa, Adolf Würth, esta passou a ficar a cargo do seu 

filho, Reinhold Würth, que, para além de ser diretor da empresa, era também o primeiro e único 

vendedor até à data.  

A primeira representação do Grupo no estrangeiro teve lugar na Holanda em 1962. O ano em que se 

celebrava o 25.º aniversário do Grupo Würth ficou marcado, também, pela expansão para outros 

continentes, começando com a abertura de uma empresa na África do Sul. Iniciado o processo de 

internacionalização do Grupo, este continuou a abrir representações em diferentes continentes 

culminando em 1987 com a ida do Grupo para a Malásia, ano em que o Grupo passou a estar presente 

em todos os continentes.   

Atualmente o Grupo Würth incorpora 400 empresas em mais de 80 países, empregando, no total, cerca 

de 65 mil colaboradores, dos quais, 30 mil representam comerciais da área de vendas. O negócio do 

Grupo evoluiu para uma área mais específica de montagem e fixação de material. A orientação do 

Grupo baseia-se no seguinte princípio:  

“It is marked by a strong brand policy, future-oriented product strategy, closeness to the customer, clear 

quality offensive, thinking in terms of visions and not least by a strong corporate culture” (Würth, 2015a). 

2.2.2 Würth Portugal  

2.2.2.1 História  

O Grupo Würth fundou a sua primeira empresa em Portugal no ano da Revolução de Abril sob o nome 

de Würth – Parafusos de Portugal, Lda. cuja sede estava localizada em Benfica. Nesta altura, marcada 
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pela cultura comercial do Grupo, a empresa contava com três colaboradores a operar nas áreas 

logística e administrativa e dois vendedores. No primeiro ano de operação da empresa a nível nacional 

observou-se um crescimento da faturação na ordem de 600% (Würth, 2013a). 

A expansão interna teve lugar quatro anos após o aparecimento da empresa em Portugal, com a 

inauguração da primeira loja na cidade do Porto. A aquisição de instalações na Damaia, em 1982, foi 

outro passo importante, uma vez que permitiu um aumento das estruturas da firma em número de 

vendedores e em frota comercial o que teve um impacto positivo na carteira de clientes e, 

consequentemente, no crescimento da empresa.  

Nos anos que se seguiram, uma das decisões que teve maior impacto no sucesso da empresa foi a 

tentativa de aumentar a sua quota no mercado nacional, o que conduziu à inauguração de lojas da 

Würth nas seguintes localizações: Paredes, Braga, Maia, Gaia, Vila Real, Aveiro, Viseu, Coimbra, 

Leiria, Loures, Torres Vedras, Sintra (Sede), Montijo, Quarteira e Funchal. 

A implementação de um novo sistema de produção de encomendas juntamente com a ampliação dos 

armazéns da sede da empresa constituíram também passos que permitiram à Würth Portugal 

rentabilizar os seus recursos da forma mais eficiente e responder aos pedidos dos clientes com maior 

rapidez nas entregas.  

Foram estes, e outros, fatores que proporcionaram à empresa o acesso restrito ao clube das 300 

melhores empresas do país bem como múltiplas distinções por parte da Dun & Bradstreet. Em 2001 a 

Würth Portugal foi considerada a melhor empresa do sector comercial pela Revista Exame. Dois anos 

depois a empresa é galardoada com um dos prémios mais prestigiados do Grupo – “King of Excellence 

Award” (Würth, 2013a).   

Os constantes desenvolvimentos levados a cabo pela empresa tiveram impactos positivos nos 

resultados obtidos nas últimas décadas, facto que pode ser observado na Figura 2. 

 

Figura 2. Valor anual de vendas (em milhões de euros) 

Entre os anos 1990 e 2000 ocorreram aumentos significativos em dois fatores: o número de 

colaboradores sofreu um acréscimo de 406,3% e a faturação subiu 515,6%. Estes valores relativos 

representam faturações de 77 812€ e 98 762€ (valores convertidos) anuais por trabalhador para os 

anos de 1990 e 2000, respetivamente (Würth, 2013a). A crise que desde 2007 tem assolado o país 
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conduziu a uma quebra na faturação da Würth Portugal (Würth-PT), o que levou a empresa a reduzir o 

número de colaboradores. 

2.2.2.2 Política da qualidade 

As empresas que integram o Grupo Würth regem-se por uma série de diretrizes que representam os 

objetivos que estão na base do Grupo. A partir destes objetivos, cada empresa do Grupo tem liberdade 

para criar e definir os seus próprios objetivos internos. 

Assim, a política da qualidade da Würth em Portugal assenta nos seguintes objetivos:  

 Manter a posição de líder no mercado; 

 Desenvolver produtos inovadores e de qualidade elevada; 

 Oferecer um serviço rápido e eficiente; 

 Proporcionar um ambiente de trabalho saudável e moderno aos seus colaboradores; 

 Apostar na formação dos seus colaboradores; 

 Incentivar atividades que promovam o trabalho em equipa.  

Estes objetivos caracterizam-se por serem dinâmicos, o que significa que são aperfeiçoados 

gradualmente conforme as necessidades interiores e exteriores à organização. O dinamismo é 

essencial tendo em conta a estratégia de constante inovação que marca o Grupo.  

2.2.2.3 Estrutura da empresa 

Por forma a melhor entender como estão interligadas as diferentes áreas da empresa, a Figura 3 

apresenta um organigrama adaptado do Organigrama Funcional da Würth-PT.  

 

Figura 3. Organigrama da Würth-PT (adaptado de Manual da Organização – 2013) 

A Gerência é responsável pelo estabelecimento da ponte entre a Würth-PT e a Administração do Grupo 

Würth, desta forma, assegura o cumprimento dos planos aprovados pela referida Administração. Para 

além desta função, também tem como objetivo desenvolver e controlar a estrutura organizacional para 

garantir uma resposta eficaz às necessidades do mercado.  
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O departamento da Qualidade procura garantir que os objetivos constantes na Política de Qualidade 

da empresa são cumpridos. Este departamento mantém uma ligação ativa com as restantes áreas da 

empresa de modo a assegurar que o Plano de Melhoria Global da empresa é respeitado e atualizado.  

As atividades de marketing da empresa estão a cargo de dois departamentos – o de Marketing de 

Produtos e o de Marketing de Meios. Entre as principais funções desempenhadas pelo primeiro 

departamento destacam-se a definição dos objetivos de vendas e margem de cada gama de Produtos, 

a avaliação do desempenho dos Gestores de Produto e cumprimento dos objetivos previamente 

definidos e a participação nas negociações com fornecedores e no desenvolvimento dos projetos mais 

relevantes. Já o Marketing de Meios fica a cargo de uma série de tarefas que têm por base a promoção 

dos produtos e projetos elaborados pelo Marketing de Produtos.  

A área de compras é a responsável pela definição do orçamento anual de compras dos produtos 

comercializados pela empresa. Para além desta função essencial, também fica a seu cargo, em 

conjunto com o Responsável da Qualidade, a avaliação contínua dos fornecedores da mercadoria 

vendável garantindo que apenas fornecedores aprovados fornecem a Würth-PT. A gestão de stock, é 

também uma atividade deste departamento juntamente com os diferentes sectores de negócio em que 

se divide a área comercial, que serão apresentados adiante.  

A área Financeira da empresa define os objetivos financeiros de acordo com os objetivos globais da 

empresa. Outra função deste departamento é dirigir e coordenar as atividades financeiras e 

contabilísticas, assegurando o cumprimento dos prazos estabelecidos e os requisitos legais na 

produção dos relatórios financeiros.  

O departamento Informático assegura a eficácia da comunicação em rede, das aplicações informáticas, 

do desenvolvimento do sistema e das operações de tecnologia e de informação, mediante a 

implementação de políticas, programas e procedimentos. Para além destas funções, este 

departamento é, também, responsável por aprovar a aquisição das componentes de hardware e 

software. Uma tarefa muito importante deste departamento é o controlo da integridade dos dados da 

Würth-PT.  

Para além da gestão dos custos das operações de logística, o departamento de Logística é responsável 

por planear ações que visem melhorar os índices de produtividade da empresa. Em conjunto com a 

área de Qualidade, procura identificar as não conformidades existentes bem como desenvolver ações 

corretivas que reduzam estes erros.  

As atividades inerentes à definição da estratégia comercial de vendas e marketing de todas as lojas 

ficam a cargo do Responsável das Filiais-Loja. Por sua vez, os objetivos de cada loja são também 

definidos em conjunto com a Gerência, bem como o planeamento e administração das atividades 

ligadas à gestão operacional e de recursos humanos de cada loja. Outras funções importantes do 

Responsável das Filiais-Loja correspondem à gestão e controlo do stock das lojas e respetivo controlo 

dos índices de produtividade.  
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Os Canais 1, 2 e 3 apresentados no Organigrama da Figura 3 são responsáveis pelas atividades de 

venda de produtos da Würth-PT. Estes Canais serão apresentados em maior detalhe na secção que 

se segue.  

2.2.2.4  As operações de comercialização da Würth-PT 

Para assegurar o cumprimento das necessidades requeridas pela procura, bem como o correto 

planeamento de entregas dos produtos, são realizadas as seguintes atividades comerciais: 

 Análise do mercado e da concorrência aquando da realização do estudo referente ao 

lançamento de novos produtos, bem como das solicitações e indicações dos fornecedores e 

das expectativas dos clientes; 

 Especificação dos objetivos da qualidade dos artigos e serviços oferecidos; 

 Determinação e estabelecimento dos recursos essenciais para o desenvolvimento dos 

produtos e serviços prestados; 

 Realização de inspeções, análises, validações e monitorizações específicas para cada produto, 

tendo em conta os critérios definidos para aceitação dos mesmos; 

 Registo de cada uma das atividades acima enunciadas com o objetivo de evidenciar o 

cumprimento dos requisitos exigidos na fase de planeamento do produto. 

Uma questão essencial na área comercial passa pelo entendimento que o cliente tem em relação ao 

produto que adquiriu. Por forma a garantir que isto ocorre, é desencadeada uma série de procedimentos 

que tem por base verificar se cada produto é devidamente identificado e descrito não só na sua 

embalagem como também através de uma ficha técnica que evidencia as suas principais 

características, composição e vantagens, entre outras especificações técnicas.  

2.2.2.5 Portefólio de produtos 

Tal como referido, a Würth é uma empresa que comercializa uma panóplia de produtos essencialmente 

utilizados para atividades de fixação e montagem. Por forma a melhorar o tratamento de cada produto 

específico, estes são segmentados em diferentes grupos de produtos com a mesma função ou com 

características homólogas.  

A Tabela 51 (ver Anexo 1) identifica a divisão atualmente em uso das diferentes gamas e referencia 

alguns dos produtos correspondentes a cada uma dessas gamas.  

Basicamente é possível dividir o que a Würth-PT comercializa em dois grupos distintos. O primeiro 

grupo tem como fundo a comercialização externa de artigos por Divisões, ou seja, nas diferentes áreas 

comerciais em que o Grupo Würth opera. No segundo grupo, a Würth centra-se na comercialização de 

serviços que prestam apoio contínuo aos seus clientes através de uma área totalmente dedicada a 

atividades de Assistência Técnica que incidem, principalmente, nos aparelhos pneumáticos e elétricos 

comercializados pela empresa.  
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2.2.2.6 Divisões comerciais  

A estratégia transversal a todas as empresas do Grupo Würth tem por base a divisão dos artigos em 

diferentes sectores permitindo, assim, uma maior especialização ao nível comercial, e possibilitando a 

prestação de apoio técnico específico às necessidades de cada cliente. Segue-se uma descrição de 

cada uma das divisões referidas, bem como os seus clientes-alvo e produtos de referência.  

2.2.2.6.1 Divisão Auto  

Na divisão Auto, os principais clientes encontram-se no ramo automóvel, com negócios que estejam 

direta ou indiretamente relacionados com este mercado. Entre os principais clientes deste sector é 

possível destacar as oficinas de reparação de automóveis e de motociclos, os fabricantes de 

automóveis, as estações de serviço, os negociantes de veículos usados, as escolas de condução, os 

serviços de aluguer de carros, entre outros. Dos produtos comercializados neste ramo são exemplos 

os pneus, travões, ferramentas de corte e de furação, produtos químicos e de limpeza, produtos para 

manutenção e reparação de chapa.  

A subdivisão Cargo encontra-se integrada na Divisão Auto e comercializa os mesmos produtos, porém, 

esta subdivisão especializou-se em veículos pesados e máquinas agrícolas. Os seus principais clientes 

são fabricantes e concessionários deste tipo de veículos, oficinas de reparação, empresas de 

equipamentos de produção e exploração agrícola, transportadoras, entre outros clientes cujo negócio 

esteja direta ou indiretamente relacionado com esta área.  

2.2.2.6.2 Divisão Metal  

Os produtos comercializados neste sector incluem serras cranianas, discos de corte e de desgaste, 

brocas, silicones, buchas, e todos os produtos químicos relacionados com a indústria metalomecânica. 

Entre o principal tipo de clientes destacam-se os fabricantes de aço e de metal, as serralharias, 

vidraceiros, fabricantes de máquinas e de ferramentas. 

2.2.2.6.3 Divisão Manutenção 

Engloba áreas de prestação de serviços que procurem produtos específicos dos sectores de metal, 

instaladores, madeira e construção civil, dos quais são exemplos peças de fixação e os mais diversos 

consumíveis químicos. De entre o leque de clientes desta divisão destacam-se os hotéis, centros 

comerciais, escolas, hospitais, prisões, instalações militares, parques de campismo e as empresas cuja 

operação esteja no âmbito das indústrias química, alimentar ou transformadora. 

2.2.2.6.4 Divisão Madeira 

Os produtos desta divisão são do mesmo tipo dos das restantes áreas embora sejam desenvolvidos 

especificamente para trabalhar com madeira, como sejam, colas, serras elétricas, silicones, abrasivos, 

espumas de enchimento, chaves de perfuração, etc. Os clientes desta área são habitualmente 

fabricantes de janelas, de móveis, carpinteiros, marceneiros, entre outros. 

2.2.2.6.5 Divisão Construção Civil 

De entre os principais clientes deste sector destacam-se as firmas de construção, construtores de 

telhados, pintores, firmas de produção de betão, manutenção de estruturas de autoestradas, entre 
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outros. Para além destes, os clientes da Divisão Instaladores também realizam encomendas nesta 

divisão dos quais se destacam instaladores de ar condicionado, redes elétricas, telecomunicações e 

gás. A gama de produtos comercializados nesta divisão inclui berbequins elétricos, martelos 

pneumáticos, fechos de portas, produtos de isolamento, roupa de proteção, etc. Também se encontram 

incluídos os produtos mencionados para a Divisão Metal, acrescentando a essa lista ligadores e 

conectores elétricos e materiais específicos para instalações de ar condicionado e gás.  

As divisões anteriores, tal como já foi referido, são transversais à generalidade das lojas do Grupo 

Würth espalhadas pelo Mundo, porém, perante as exigências do mercado e a estratégia comercial 

implementada, pode surgir a necessidade de elevar algumas subdivisões a divisões ou vice-versa. 

2.2.2.7 Áreas de negócio  

Sendo a Würth uma empresa comercial, um dos processos essenciais neste âmbito passa pelas 

plataformas de contacto com o cliente. Nesta matéria, foram desenvolvidos três áreas de negócio 

estratégicas através das quais é possível ao cliente comunicar com a empresa e vice-versa. Segue-se 

uma descrição de cada uma dessas áreas bem como as respetivas práticas.  

Venda Direta  

A Venda Direta é o tipo de venda que engloba quatro plataformas através das quais se processa a 

atividade de venda ao cliente. Estas são denominadas de Canal Um, Canal Dois, Canal Três e Indústria. 

O Canal Um representa o serviço de Televenda através do qual os clientes podem fazer encomendas. 

O Canal Dois, à semelhança do Canal Três, constitui uma estrutura interna com direção autónoma 

constituída por uma equipa de vendas transversal às diferentes divisões cujo objetivo é o serviço 

comercial para clientes com menos de nove utilizadores de produtos Würth. O Canal Três, por sua vez, 

tem como objetivo o serviço comercial a clientes de grande potencial, ou seja, clientes com nove ou 

mais utilizadores. A Indústria é uma área específica para encomendas de clientes do ramo industrial. 

As atividades de venda das três últimas plataformas ficam a cargo de vendedores especializados nas 

diferentes Divisões.  

Vendas Internas  

Consideram-se vendas internas aquelas que são desencadeadas ao nível das lojas da Würth-PT, que 

se encontram distribuídas pelo território nacional, e estão disponíveis para qualquer cliente sem ficha 

aberta que se dirija a um balcão. Estes clientes não estão associados a nenhum vendedor.  

Assistência Técnica 

A Assistência Técnica da Würth-PT efetua a reparação dos equipamentos comercializados pela 

empresa. 

As Filiais-Loja da Würth-PT representam pontos de venda cujo principal objetivo é a prestação de apoio 

regional a clientes e vendedores da empresa. Entre outras funções, estas lojas permitem rececionar e 

controlar: mercadorias da sede para stock da própria loja, mercadorias para o cliente ou vendedor e 

mercadorias provenientes de devoluções, seja esta atividade levada a cabo pelos clientes ou 

vendedores. Para além de outras vantagens, as lojas garantem um serviço mais rápido aos clientes. 
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Na Figura 16 presente no Anexo 2 encontra-se um mapa do país com a localização das diferentes 

lojas.  

Nas Filiais-Lojas existem Chefes de Grupo e Vendedores de todas as divisões comerciais e, também, 

vendedores das próprias lojas. A função dos Chefes de Grupo, transversal a qualquer loja da empresa, 

passa pela gestão de uma equipa de vendedores bem como pela implementação de um plano de 

vendas visando cumprir os objetivos de vendas previamente definidos. 

2.2.2.8 Atividade dos vendedores 

O presente trabalho é desenvolvido em redor da atividade de venda exterior dos comerciais da Würth-

PT. Dada a importância que o ato de venda tem para uma empresa comercial, esta secção é 

exclusivamente dedicado à descrição das funções, objetivos e papel dos vendedores na organização. 

 “Os vendedores trazem para a empresa um manancial de informação útil para gerir melhor e com 

maior valor acrescentado o dia de amanhã.” (Würth, 2013a).  

Para além da função acima referida, um dos principais objetivos da atividade dos vendedores é 

assegurar a plena satisfação dos clientes da Würth-PT, traduzindo a informação por eles transmitida 

em entrega de produtos nos prazos, preços e quantidades desejados e com a qualidade acordada. Ao 

criar valor para o cliente e, consequentemente, estimular o crescimento do volume das vendas, o 

vendedor está a contribuir para uma maior rentabilidade e margem de lucro da empresa. 

O vendedor é o principal elo de ligação entre a empresa e o cliente. Entre as funções do vendedor que 

se cruzam com os restantes processos da empresa, destacam-se a prestação de auxílio ao 

departamento comercial em relação à decisão de retirada de artigos da gama disponível para venda e 

também na transmissão de pedidos especiais de produtos; a identificação de eventuais necessidades 

de formação e avaliação do nível de eficácia das atuais ações de formação; a recolha de equipamentos 

do cliente para reparação, garantias/avarias nos equipamentos comercializados; a receção/registo de 

produtos devolvidos, tratamento de devoluções e reclamações dos produtos; a disponibilização de 

dados estatísticos em aplicações específicas; a recolha de informações do mercado relativas a 

lançamentos de novos produtos, ações promocionais, entre outras; a identificação do universo de 

clientes atuais e dos potenciais clientes a angariar no futuro. 

Entre os responsáveis pela gestão dos processos de venda destacam-se os Diretores de Divisão, 

consoante a especificidade da sua área, e os Gestores de Produto. A percentagem de vendedores por 

sector em 2014 mostra-se no gráfico da Figura 4. 
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Figura 4. Percentagem de vendedores por sector 

Os vendedores de cada divisão são responsáveis pelo desenvolvimento de um conjunto de ações de 

comercialização dos produtos da Würth-PT diretamente no local onde o cliente exerce a sua atividade. 

Uma parte importante deste processo passa pela angariação de novos clientes, e esta pode ocorrer de 

uma de duas formas: o vendedor toma a iniciativa de se dirigir a um potencial cliente com o objetivo de 

o incluir na sua carteira de clientes; o cliente dirige-se às lojas da empresa e efetua o pedido para se 

tornar cliente com conta corrente e, nestes casos, o cliente é posteriormente atribuído a um vendedor 

de acordo com a Divisão de negócio em que se insere. 

2.2.2.8.1 Venda Direta  

Tal como já referido, a função base dos vendedores desencadeia-se na área de Venda Direta aos 

clientes. Para que tal aconteça conforme a política de comercialização da empresa, estão pré-definidas 

um conjunto de ações a desenvolver que representam o procedimento de venda direta. Na Figura 17 

(ver Anexo 3) encontra-se um esquema que apresenta o referido procedimento. 

O processo de Venda Direta começa, então, no início do dia de trabalho do vendedor quando este 

seleciona os clientes que pretende visitar tendo em conta dois pressupostos principais: a 

disponibilidade de cada cliente e o itinerário geográfico mais adequado, portanto, aquele que 

economiza tempo e quilómetros em deslocações. Em consonância com o planeamento de visitas, o 

vendedor tem também a responsabilidade de efetuar visitas de prospeção de mercado, a partir das 

quais pode angariar novos clientes.  

Efetuar visitas a clientes com frequência, permite ao vendedor criar um histórico do cliente, através do 

qual pode criar uma perceção dos diferentes tipos de cliente existentes na sua carteira de clientes e do 

consumo médio de cada um. Assim, é-lhe possível determinar qual a periodicidade das visitas que 
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deverá efetuar e o tipo de produtos que devem ser sugeridos consoante as necessidades habituais de 

cada cliente. O vendedor recebe a colaboração de vários departamentos da empresa que lhe prestam 

auxílio no planeamento diário e fornecem informação de suporte à função de vendas. 

No fim do seu período de trabalho, e de acordo com as vendas realizadas ao longo do dia, o vendedor 

é responsável por introduzir as notas de encomenda referentes a cada venda no SPEEDY, um software 

informático de apoio às vendas que transmite informação diversa entre a Würth-PT e o vendedor e 

vice-versa. A partir das guias de remessa impressas, os Preparadores/Repositores da empresa, 

efetuam o processo de preparação da encomenda para o cliente (recolha, conferência, embalagem e 

expedição). O ciclo desta encomenda fica completo quando, depois de enviada a fatura e de terminado 

o prazo acordado para o seu pagamento, o vendedor efetua a cobrança da mesma.  

2.2.2.8.2 Car Stock  

A distribuição de encomendas da Würth-PT aos seus clientes fica a cargo de duas empresas, a Rangel 

– Distribuição e Logística, S.A., que tem a função de realizar as entregas diretamente a clientes, e a 

Transporta – Transportes Porta A Porta, S.A., que se responsabiliza pela distribuição entre lojas da 

Würth-PT. Porém, existe uma outra forma de entrega de materiais aos clientes que pode ficar a cargo 

dos vendedores, que é denominada de Car Stock.  

O Car Stock designa exatamente aquilo que a tradução à letra para português quer fazer transparecer, 

isto é, o stock que existe nas viaturas dos vendedores. A existência de stock nas viaturas dos 

vendedores é explicada pela necessidade de ocasionalmente a força comercial promover algum artigo 

ou famílias de artigos. Surge por isso e com frequência, a necessidade dos vendedores transportarem 

amostras, com ou sem retorno, para elucidarem e demonstrarem aos clientes. É também frequente os 

vendedores deixarem nas instalações dos clientes as amostras para que estas sejam testadas e 

experimentadas.  

“Esta prática comercial estimula as vendas e oferece ao cliente uma oportunidade única de, e antes de 

efetiva a compra, realizar testes diversos com o material/equipamento. Este argumento comercial é 

tanto mais importante quanto mais inovador for o artigo” (Würth, 2013b, sub-cap. 7.1, p. 1). 

2.2.2.8.3 Monitorização da atividade dos vendedores 

O planeamento do processo de venda de cada vendedor passa pela elaboração e definição de uma 

estratégia comercial/marketing para cada Divisão. Para além desta operação, é importante monitorizar 

a atividade dos vendedores de forma a identificar melhorias a implementar, caso seja necessário. 

Assim, a monitorização é feita com base nos indicadores que constam na Tabela 1. 
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Tabela 1. Objetivos/indicadores de monitorização 

Divisão Objetivo/Indicador Quantificação Periodicidade de 

acompanhamento 

Metodologia 

de recolha 

de dados 

Metodologia 

de cálculo 

Auto 

Metal 

Instalador 

Madeira 

C. Civil 

Índice de 

Satisfação dos 

clientes: 

 Global 

 Por região 

≥ 90% 

Anual 

Através da 

recolha de 

inquéritos de 

satisfação 

do cliente 

Análise 

estatística 

das 

respostas 

apresentadas 

Auto 

Metal 

Madeira 

C. Civil 

Taxa de 

crescimento da 

Divisão 

≥ 7,5% 

≥ 8,6% 

≥ 10% 

≥ 12,8% 

Anual 

Registo dos 

volumes de 

venda 

Volume de 

vendas do 

corrente 

ano/volume 

de vendas do 

ano anterior 

Fonte: Extraído de Processo de Negócio - Vendas no Exterior (Würth, 2014a, p. 6) 

Posteriormente à análise dos resultados obtidos para cada indicador, verifica-se a existência de pontos 

fracos e de potenciais focos de melhoria com o objetivo de fazer correções, aplicando-se metodologias 

identificadas em documentos específicos para este fim. 

2.3 Estudo de caso   

Cada vendedor tem associada uma loja que lhe presta apoio em termos de planeamento e stock. É 

possível dividir as atividades de venda dos vendedores em quatro conjuntos principais de aglomeração 

dos códigos postais: Lisboa, Porto, Évora e Algarve. 

Évora representa todos os códigos postais onde se localizam os clientes da Würth-PT do Alentejo. É 

uma área que apresenta alguma complexidade tendo em conta que não possui qualquer loja de 

prestação dos tipos de apoio já referidos. Nesta situação, o apoio é prestado por armazéns da 

transportadora Rangel. 

A zona do Alentejo é caraterizada pela existência de três distritos de grande dimensão – Portalegre, 

Évora e Beja – compostos por um total de 43 municípios. Apesar de, em termos demográficos, não ser 

uma zona das mais populosas, o comércio também está presente nesta região do país. Dada a 

proximidade com o território espanhol é frequente, principalmente nas localizações perto da fronteira, 

observar-se uma perda de clientes para o comércio do país vizinho. 
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O problema inerente à atividade de comércio da Würth-PT no Alentejo advém das longas distâncias 

resultantes da geografia desta zona. Ou seja, a Würth possui clientes espalhados por diferentes, e 

muitas vezes distantes, pontos dos distritos do Alentejo e torna-se mais complicada a tarefa de reduzir 

as distâncias que cada vendedor tem de percorrer para poder cumprir com o seu objetivo de vendas. 

Para além dos pontos referidos, também a inexistência de uma loja da empresa nesta região tem 

alguma influência, porém, até à data ainda não se justificou a presença física de uma loja.  

É precisamente na atividade dos vendedores da Würth-PT da região do Alentejo que surge o presente 

trabalho. Procura-se melhorar esta atividade tendo em conta dois fatores essenciais: a afetação de 

clientes a vendedores e estabelecer as rotas de visitas a clientes de modo a reduzir as distâncias 

percorridas por cada vendedor. Estes fatores são, na verdade, impossíveis de dissociar uma vez que 

para realizar a atribuição de clientes a cada vendedor, esta deve ter em consideração a carteira de 

clientes que reduza as distâncias percorridas pelos vendedores.  

Uma questão bastante relevante neste problema é a perspetiva em que será desenvolvida a sua 

solução, ou seja, é possível abordar esta questão de dois prismas distintos – logístico e comercial. De 

uma perspetiva orientada para a logística, implica escolher uma carteira de clientes que permita a 

elaboração de uma rota a percorrer pelo vendedor que minimize a distância percorrida e, por 

conseguinte, os custos incorridos. Porém, também foi descrito no presente capítulo, o papel 

imprescindível que o vendedor tem no contacto com o cliente, uma vez que é estabelecida uma relação 

de confiança. E este ponto assenta na perspetiva comercial, pois, por vezes a relação que um vendedor 

adquire com o os clientes da sua carteira justifica percorrer um número superior de quilómetros. É, 

portanto, importante ressalvar que o presente estudo será realizado tendo em conta uma perspetiva 

orientada para a logística, procurando melhorar a situação atual dos vendedores da zona do Alentejo.  

A amostra que servirá de análise no presente trabalho tem em conta a situação dos vendedores da 

Würth-PT, a operar nos distritos de Évora em Beja, com um número de clientes não inferior a 40. Na 

Tabela 2 encontram-se os dados de cada vendedor com maior relevância para o estudo.  
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Tabela 2. Dados dos vendedores 

Vendedor Divisão 
Distrito de 

residência 

Média de km 

percorridos 

mensalmente 

N.º de 

clientes 
Distritos dos clientes 

V1 D1 Évora 2780 100 Évora 

V2 D1 Portalegre 3540 40 Évora 

V3 D1 Évora 2963 159 Beja e Évora 

V4 D1 Beja 3209 118 Beja e Évora 

V5 D1 Beja 2543 145 Beja e Évora 

V6 D2 Beja 5099 91 Beja 

V7 D3 Beja 4298 190 Beja e Évora 

V8 D4 Évora 5053 108 Beja e Évora 

V9 D4 Setúbal 2559 55 Beja e Évora 

V10 D3 Évora 3858 175 Beja e Évora 

V11 D3 Beja 3446 108 Beja e Évora 

V12 D2 Portalegre 3545 65 Beja e Évora 

V13 D2 Évora 3150 103 Beja e Évora 

V14 D3 Setúbal 3397 41 Beja e Évora 

V15 D5 Évora 5224 148 Beja e Évora 

 

Na Tabela 2, a coluna “Divisão” apresenta a divisão a que pertence cada vendedor. Tal como já foi 

referido, os vendedores da empresa estão distribuídos pelas diferentes divisões comerciais com o 

objetivo de se especializarem num determinado sector de negócio e proporcionarem um melhor serviço 

aos seus clientes. A coluna “Distrito de residência” comporta informação que diz respeito à origem do 

vendedor, ou seja, o distrito onde se localiza a sua residência. Este dado é importante, uma vez que 

permite identificar o ponto de onde o vendedor parte diariamente e, também, o local para onde retorna 

no fim do período de visitas a clientes. A “Média de km percorridos mensalmente” por cada vendedor 

é apurada com base nos dados relativos aos últimos 12 meses. Esta variável permite observar as 

diferenças existentes entre as distâncias percorridas pelos vendedores. Um dos objetivos do presente 

trabalho é analisar a possibilidade de distribuir de forma mais equitativa as distâncias a percorrer por 

cada vendedor.  

As duas últimas colunas do quadro estão relacionadas, uma vez que dizem respeito aos clientes que 

cada vendedor possui atualmente nos distritos de Évora e Beja. É importante referir que alguns 

vendedores que se encontram referidos nos dados acima apresentados possuem um número de 

clientes superior ao que se encontra identificado. Porém, neste caso como a análise apenas incide 

sobre os distritos de Beja e Évora, o vendedor pode ter na sua carteira clientes de outros distritos mas 

neste caso apenas estes distritos foram contabilizados.  
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A Tabela 2 espelha o panorama atual dos vendedores na região do Alentejo. Através da sua análise é 

possível identificar a existência de uma disparidade acentuada entre os dados dos vendedores. O que 

se pretende, numa fase final, é identificar uma solução que permita a existência de equilíbrio entre as 

atividades da rede de vendas nesta área do país. Esta solução deverá assentar em dois pressupostos: 

restruturação dos territórios de vendas e cálculo da rota que otimiza a cobertura desses territórios (onde 

“cobertura” representa visitas a clientes). 

2.4 Conclusões do Capítulo  

A Würth Portugal destaca-se como uma empresa fornecedora de uma vasta gama de produtos, e pelas 

suas preocupações com a qualidade e a prestação de serviços a clientes. Parte do seu sucesso advém 

de uma cultura organizacional fortemente orientada para a satisfação das necessidades dos clientes, 

apostando na formação de uma rede de vendas especializada.  

As operações de comercialização têm, portanto, um papel de relevância no alcance dos objetivos da 

empresa. O presente capítulo focou-se, essencialmente, na descrição desta área, uma vez que é no 

âmbito da atividade dos vendedores que incide o estudo deste trabalho. Para tal, foram analisados os 

dados que ilustram a situação atual da rede de vendas na região do Alentejo, em particular, foram 

consideradas as distâncias atualmente percorridas pelos vendedores, os números de clientes e distritos 

onde estes se localizam, e o sector de negócio a que pertencem.  

Tendo como objetivo final a determinação de uma solução que permita reduzir as distâncias atualmente 

percorridas, visando a diminuição dos gastos em tempo e em combustível, pretende-se desenvolver 

um modelo que se adeque a esta finalidade. Este modelo receberá como input os dados acima referidos 

e deverá apresentar uma solução para cada um dos vendedores, definindo um território de vendas e 

uma rota que cubra a totalidade desse território. 

No capítulo que se segue será elaborada uma revisão da literatura desenvolvida nesta área, com vista 

a identificar conceitos, métodos e técnicas que possam ser aplicados ou adaptados à resolução do 

problema acima descrito.  
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3 Revisão da literatura 

3.1 Introdução 

Como foi referido anteriormente, o presente trabalho procura melhorar o funcionamento da empresa 

Würth-PT na região do Alentejo, através de uma afetação apropriada de clientes a vendedores e do 

estabelecimento de rotas de visitas a clientes que permitam reduzir os custos atuais. Este capítulo 

analisa os principais conceitos, definições, metodologias, métodos e técnicas encontrados em 

publicações que relatam investigação desenvolvida neste âmbito. Assim, ao realizar uma revisão da 

literatura existente na área de vendas, procura-se identificar uma abordagem que se adeque ao 

problema em foco neste trabalho.  

Na secção 3.2 é feita uma breve introdução à área de vendas com especial incidência nos vendedores 

e no seu papel. Serão apresentados os diferentes fatores de sucesso identificados pelos autores que 

se debruçaram sobre este tema, bem como as orientações que um vendedor pode adotar. Por fim, e 

como meio de motivação para as matérias analisadas nas secções posteriores, será apresentado o 

conceito de distribuição geográfica na ótica dos vendedores. 

As secções 3.3 e 3.4 apresentam estruturas semelhantes, porém, retratam dois problemas distintos: o 

Territory Design Problem e o Traveling Salesman Problem, respetivamente. Em ambas é feita uma 

introdução teórica dos problemas em causa, seguida pelas principais variantes e métodos constantes 

da literatura. Numa fase final de cada uma das referidas secções serão, ainda, apresentados modelos 

desenvolvidos por autores para resolução de problemas que se desenvolvam em áreas homólogas às 

do caso em estudo no presente trabalho. 

No final deste capítulo apresentam-se as principais conclusões retiradas do mesmo. 

3.2 Vendas 

O processo de formação de uma empresa assenta na definição do modelo de negócio que irá orientar 

toda a organização no sentido de criar valor para os seus clientes. Neste modelo são projetadas as 

hipóteses associadas ao que o cliente quer e à forma como uma empresa pretende estruturar-se para 

dar resposta a essas necessidades enquanto gera lucro em simultâneo (Teece, 2010). 

Seja qual for o tipo de negócio de uma empresa, as vendas representam a principal fonte de geração 

de receitas, o que implica que esta área tenha especial atenção nos processos de planeamento e 

definição da organização. Segundo Chrzanowski e Leigh (1998), após a identificação das exigências 

do mercado-alvo, devem ser definidas, entre outras, as questões inerentes aos processos de venda 

bem como organizadas as atividades de formação de vendedores para garantir a satisfação dos 

clientes.  

Ainda numa perspetiva de vendas, e numa cultura centrada no cliente, Chally Group (1998) identifica 

como principais componentes inerentes a esta cultura a adoção de um modelo baseado na partilha de 

remunerações e gestão do risco; a definição do papel das vendas tendo em conta questões como a 
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prestação de serviços de consultoria e soluções para o cliente; o desenvolvimento de ferramentas para 

melhor formalizar os processos de análise do cliente; a criação de métodos que visem elucidar o cliente 

de forma mais eficaz relativamente à cadeia de valor e oportunidades da empresa; e o foco de toda a 

organização no alcance da satisfação do cliente, procurando alcançar melhorias contínuas.  

A área de vendas da empresa deve, para além dos objetivos acima mencionados, apostar na 

angariação de novos clientes. Porém, não devem por este facto ser retiradas atenções da carteira de 

clientes já existente, uma vez que a retenção e expansão de negócios com clientes desta carteira tem 

um custo cinco a sete vezes inferior à identificação e formalização de novos clientes (Leigh e Marshall 

2001). 

3.2.1 Vendedores 

O sucesso das vendas depende, em grande parte, da atividade dos vendedores que representam o 

“motor” desta componente imprescindível no seio empresarial. Estes intervenientes são o primeiro 

ponto de contacto com o cliente (Crosby et al., 1990) e o seu papel fundamental prende-se com as 

duas vertentes insubstituíveis que estão na base da sua função: identificar/analisar as necessidades 

do consumidor e prestar apoio no sentido de encontrar soluções para as suas questões (Reday, 

Marshall e Parasuraman, 2009).  

A posição dos vendedores permite-lhes estabelecer a ponte entre a empresa e o seu cliente. O input 

fornecido pelo vendedor pode ter impacto nas mais variadas áreas da organização – promoção, 

capacidade e até distribuição (Cross et al., 2001). Com base nas informações recolhidas na fonte, a 

empresa pode, assim, redefinir a sua estratégia de forma a melhor responder às necessidades e 

exigências do consumidor (Liu e Comer, 2007). 

Dubinsky (1980) apresenta os sete passos inerentes à concretização de uma venda. Durante décadas, 

estes passos foram uma ferramenta essencial na formação de vendedores. Mais tarde, Moncrief e 

Marshall (2005) apresentam a versão atualizada destes sete passos apoiando-se nas novas premissas 

que estão na base da orientação das empresas atuais. Seguem-se os sete passos desenvolvidos por 

estes autores (o estudo detalhado dos passos abaixo mencionados não entra diretamente em análise 

no presente trabalho, para mais pormenores sobre os mesmos consultar Moncrief e Marshall (2005)):  

1. Retenção e eliminação de clientes; 

2. Gestão de bases de dados e de conhecimento;  

3. Sustento da relação; 

4. Promoção do produto;  

5. Resolução de problemas; 

6. Satisfação de necessidades; 

7. Conservação da relação com o cliente. 

3.2.1.1 Fatores determinantes de sucesso 

Outra questão essencial na literatura das vendas são os vários fatores determinantes de sucesso no 

âmbito da atividade dos vendedores. Weitz (1981) destaca a adaptabilidade como uma componente 
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essencial, pois, confere ao vendedor a capacidade de adequar os seus comportamentos como resposta 

às diferentes situações no âmbito das vendas.  

Segundo Castleberry e Shepherd (1993), Ramsey e Sohi (1997), e Comer e Drollinger (1999) as 

capacidades de comunicação são essenciais para o processo de recolha de informações ser mais 

eficiente.  

Schwepker (1999) destaca a confiança como um fator indispensável. Uma vez que, para este autor, 

um vendedor confiante nas suas competências de vendas tem uma menor tendência para recorrer a 

comportamentos antiéticos e, por outro lado, maior probabilidade de alcançar o sucesso no longo-

prazo.   

Sharma e Levy (2003) por seu lado defendem o sentimento do vendedor relativamente ao cliente como 

um fator essencial. A criatividade é realçada por Wang e Netemeyer (2004) uma vez que representa a 

capacidade do vendedor gerar e avaliar novas soluções para problemas antigos, observar problemas 

de perspetivas diferentes e, ainda, definir e resolver novos problemas.  

3.2.1.2 Orientação do vendedor 

Para além das características de um vendedor, também a sua orientação possui um lugar de destaque 

quando se enumeram os conceitos inerentes a esta temática. A orientação de um vendedor subentende 

um objetivo e uma série de princípios-chave que este segue para atingir o objetivo pré-definido.  

Do ponto de vista do vendedor, o mais antigo tipo de orientação tem como principal foco o alcance de 

um maior número de vendas. Segundo Saxe e Weitz (1982), um vendedor que centraliza a sua atenção 

nas vendas procura maximizar os ganhos no curto-prazo incentivando o cliente a comprar em 

quantidade. Esta perspetiva subentende uma estratégia de vendas pouco “preocupada” com os 

interesses do cliente (Wachner et al., 2009). 

Quando a orientação do vendedor recai sobre o cliente, a satisfação das suas necessidades passa a 

ser a maior prioridade e o vendedor limita a sua oferta a produtos que efetivamente correspondam às 

exigências do cliente (Saxe e Weitz, 1982). Neste tipo de abordagem o vendedor não foca as atenções 

nas vendas imediatas em função de estabelecer/preservar relações de longo-prazo com o cliente 

(Schultz e Good, 2000; Williams, 1998).  

Em jeito de resumo, uma orientação para o cliente é definida como um comportamento em que o 

vendedor presta apoio ao cliente no sentido de satisfazer as suas necessidades no longo-prazo, ao 

invés de uma orientação para as vendas onde o vendedor coloca as vendas no curto-prazo num 

patamar superior ao do cliente (Michaels e Day, 1985; Saxe e Weitz, 1982). 

Wachner et al. (2009) concluem que vendedores com capacidades de venda reduzidas devem centrar 

a sua orientação nas vendas uma vez que podem encontrar dificuldades em identificar e responder às 

necessidades dos clientes. Os autores defendem, por outro lado, que vendedores com capacidades 

elevadas de concretizar vendas devem orientar a sua atenção para o cliente com vista a maximizar o 

seu desempenho no longo-prazo; estes vendedores apresentam resultados superiores aos seus 

homólogos que não possuem o mesmo nível de conhecimento.  
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3.2.2 Distribuição geográfica 

Um conceito transversal à área de vendas e essencial para a sua organização é a conceção da rede. 

Churchill (2000) identifica as duas decisões essenciais para a conceção de uma rede de vendas: 

horizontal – sendo esta a que tem impacto relevante no presente estudo, e vertical. A estrutura 

horizontal integra a base do processo de alocação da rede de vendas. Na literatura atual destacam-se 

quatro formas de organizar a rede de vendas: com base na geografia; com base no produto; com base 

no cliente/mercado ou com base nas três componentes antes referidas. 

Os resultados obtidos na análise de Avlonitis e Panagopoulos (2007) sugerem que a forma mais eficaz 

de organizar a rede de vendas assenta na componente do cliente/produto em combinação com a 

componente geográfica. Esta conceção “híbrida” tem impactos positivos em vários aspetos, com 

especial destaque no desempenho do vendedor. 

No âmbito do presente trabalho, e de uma forma geral, a organização geográfica tem especial 

relevância, pelo que esta componente será analisada em maior pormenor. Um número crescente de 

estudos evidencia que os vendedores inseridos numa rede de vendas bem organizada 

geograficamente apresentarão índices superiores de motivação e satisfação e, consequentemente, 

melhor desempenho e dedicação (Babakus et al., 1996; Churchill et al., 2000; Zoltners e Lorimer, 2000; 

Grant et al., 2001). Zoltners e Lorimer (2000) afirmam, ainda, que as decisões referentes ao território 

da rede de vendas constituem um dos mais importantes fatores de melhoria no desempenho desta 

função. 

A otimização da, já existente, distribuição geográfica da rede de vendas constitui outro aspeto 

determinante de sucesso desta temática. Esta prática encontra, habitualmente, alguma resistência no 

processo de implementação, uma vez que resulta em alterações ao nível das carteiras de clientes, o 

que os vendedores nem sempre aceitam da melhor forma. É importante que as empresas realizem 

análises periódicas à geografia das suas redes de vendas de forma a evitar que incorram em gastos 

desnecessários (Zoltners e Lorimer 2000). 

Esta análise abreviada da literatura teve como principal objetivo introduzir alguns conceitos inerentes 

às vendas de modo a facilitar o estudo dos temas que se seguem nas secções posteriores.  

3.3 Territory design problem 

O delineamento dos territórios de vendas tem por base a afetação de clientes à força de vendas de 

uma empresa (Zoltners e Sinha, 2005). A definição do alinhamento territorial de um vendedor tem 

impacto direto ao nível da sua motivação e desempenho. A presente secção debruça-se sobre um tema 

de elevada importância para a rede de vendas – o planeamento do território. 

O conceito de territory design surge da necessidade de agrupar pequenas áreas geográficas (basic 

areas) em conjuntos de maior dimensão (territories) de acordo com critérios e restrições pré-

estabelecidos (Kalcsics et al., 2005). Dada a componente dinâmica dos mercados, as decisões 

associadas a este tipo de planeamento estão sempre sujeitas a aperfeiçoamentos. 
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Os TDP (Territory Design Problems) podem surgir nos mais variados tipos de problemas que surjam 

no planeamento geográfico de um serviço, por exemplo, recolha do lixo, transporte escolar, recolha e 

entrega de mercadorias, território da rede de vendas, campanhas políticas, entre outras. Em qualquer 

uma destas atividades devem ser consideradas questões económicas e demográficas no 

desenvolvimento de um território (Ríos-Mercado e López-Pérez, 2013). 

3.3.1 Sales territory design  

No âmbito das vendas Kalcsics et al. (2005) identificam como principal pilar para o planeamento do 

território a igualdade, ou seja, o desenvolvimento de territórios com o mesmo potencial de vendas e 

carga de trabalho. Zoltners e Sinha (2005), na sua análise, entram em maior detalhe e identificam três 

alternativas essenciais a ter por base – organizacional, onde se incluem critérios como o número de 

territórios, as áreas e exclusividade a estas associadas e, ainda, a localização dos vendedores; 

geográfica, que integra critérios relacionados com a contiguidade, acessibilidade e compacidade dos 

territórios; e com base na atividade, onde os principais critérios assentam no equilíbrio das medidas de 

atividade e maximização de lucros. 

Um bom planeamento do território de vendas permite aumentar o volume de vendas, diminuir os custos 

de transporte, melhorar os sistemas de avaliação de desempenho e de recompensa, e melhorar a 

cobertura da procura (Zoltners e Lorimer, 2000). 

3.3.2 Métodos e literatura existente 

A literatura na temática do territory design é variada, uma vez que pode ser introduzida num elevado 

número de aplicações. Na Tabela 3 destacam-se as publicações que analisaram as áreas comercial e 

de vendas e os respetivos métodos usados (a descrição de cada uma das técnicas referidas está fora 

do âmbito deste trabalho).  

Tabela 3. Literatura TDP nas áreas comercial e de vendas 

Autores Método utilizado 

Hess e Samuels (1971) Localização – Afetação 
Fleischman e Paraschis (1988) Localização – Afetação 

Drexl e Hasse (1999) Heurística 

Caballero-Hernandéz et al. (2007) GRASP 

Segura-Ramiro et al. (2007) Localização – Afetação 

Rios-Mercado e Fernández (2009) GRASP reativo 

Salazar-Aguilar et al. (2011) Procedimento de resolução exata 

Fonte: Salazar-Aguilar et al. (2012). 

3.3.3 Modelo de um TDP  

Esta secção apresenta um resumo de uma das versões do modelo matemático clássico de resolução 

de TDP proposta por Ríos-Mercado e López-Pérez (2013). Neste caso o TDP é definido através de um 

grafo 𝐺 = (𝑉, 𝐸), composto por um conjunto de nós dado por 𝑉 e um conjunto de arestas dado por 𝐸, 

onde uma unidade básica (BU – basic unit) i é associada a um nó e uma aresta que liga dois nós 𝑖 e 𝑗 

existe, caso 𝑖 e 𝑗 sejam adjacentes. Cada nó 𝑖 ∈ 𝑉 é caraterizado por um conjunto de parâmetros 
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composto pelas coordenadas geográficas (𝑐𝑖
𝑥 , 𝑐𝑖

𝑦
) e três atividades mensuráveis designadas por 𝑎 ∈

𝐴 = {1, 2, 3} que representam o número de clientes, a procura e a carga de trabalho, respetivamente, 

representando 𝑤𝑖
𝑎 o valor da atividade 𝑎 no nó 𝑖. 

Um TDP pode ser decomposto num problema hierárquico com duas fases distintas: na primeira fase, 

correspondente à fase de localização, são definidos os centros dos territórios; na segunda fase, onde 

acontece a afetação, são atribuídos nós aos centros definidos na fase anterior. Ríos-Mercado e López-

Pérez (2013) desenvolveram uma forma de simplificar o modelo que passa pela predefinição dos 

centros dos territórios, assim, o foco passa a estar na fase de afetação. No modelo de afetação proposto 

pelos referidos autores são abordadas, em simultâneo, restrições de equilíbrio, restrições de ligação e 

restrições de disjunção o que impede a aplicação de um modelo típico de localização-alocação. Assim, 

são utilizadas estratégias típicas de um modelo de branch-and-bound para resolver o problema de 

alocação. Uma forma ainda mais simples de abordar este problema é através do relaxamento das 

restrições de ligação. 

O excerto do modelo descrito representa uma alternativa proposta por (Ríos-Mercado e López-Pérez, 

2013) para a resolução de um TDP. Existem métodos desenvolvidos e testados por outros autores (ver 

Tabela 3), porém, este é aquele que apresenta maior adequabilidade para o problema em análise no 

presente trabalho uma vez que tem uma complexidade reduzida e permite considerar todas as variáveis 

relevantes para o contexto em que o problema se insere. Numa fase posterior será apresentado com 

maior detalhe e depois implementado com alguns ajustamentos. Na secção que se segue, será 

apresentado outro problema que entra também no âmbito do tema em estudo neste trabalho. 

3.4 Traveling salesman problem 

Tal como foi discutido e estudado na secção anterior, cada vendedor é responsável por um território 

geográfico onde se encontram localizados os seus clientes. Dependendo do tipo de estratégia adotada 

pela empresa e, por conseguinte, pelo vendedor, este realizará visitas periódicas a cada um dos seus 

clientes, atividade esta, que requer planeamento prévio por forma a reduzir custos e tempo de 

deslocação. É dentro desta temática que se desenvolve a presente secção. 

O Traveling Salesman Problem (TSP), ou Problema do Caixeiro Viajante, tem sido objeto de estudo 

intensivo uma vez que se trata de um problema, por um lado, muito simples de entender mas, por outro 

lado, muito difícil de resolver (Hoffman, Padberg e Rinaldi, 2011). Na base deste problema encontra-

se um vendedor que partindo de uma dada cidade tem como tarefa visitar um grupo de cidades e 

regressar à cidade de partida percorrendo uma rota que lhe permite visitar todas essas cidades apenas 

uma vez minimizando a distância total percorrida.  

Graficamente a estrutura do Problema do Caixeiro Viajante assenta num diagrama constituído por nós 

que representam as cidades que o vendedor tem de visitar e arestas que ligam pares de nós. Uma 

solução é alcançada quando o vendedor consegue visitar todas as cidades e retornar ao nó onde iniciou 

o trajeto, o comprimento dessa rota resulta do somatório dos comprimentos dos arcos contidos na 

mesma.  
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Dentro do TSP é possível distinguir duas abordagens gerais do problema que diferem na existência, 

ou não, de variações no custo, 𝑐𝑖𝑗, de percorrer a aresta que liga os nós 𝑖 e 𝑗 dependendo da direção 

(𝑖 → 𝑗 𝑜𝑢 𝑗 → 𝑖) (Hoffman et al., 2011).  

TSP assimétrico 

Neste caso, o custo 𝑐𝑖𝑗 é diferente do custo 𝑐𝑗𝑖 e o modelo matemático é dado por: 

 

min ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗
𝑚
𝑖=1

𝑚
𝑗=1 , 

sujeito a:  

∑ 𝑥𝑖𝑗 = 1𝑚
𝑗=1  para 𝑖 = 1, … , 𝑚 

∑ 𝑥𝑖𝑗 = 1𝑚
𝑖=1  para 𝑗 = 1, … , 𝑚 

∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗 ≤ |𝐾| − 1𝑗∈𝐾𝑖∈𝐾   para todo o 𝐾 ⊂ {1, … , 𝑚} 

 

onde 𝐾 representa um subconjunto de cidades 1,..., m e 𝑥𝑖𝑗 é uma variável binária que toma o valor 1 

se a aresta 𝑖 → 𝑗 pertence à rota, e 0 no caso contrário. 

TSP simétrico 

Ao contrário do cenário anterior, neste problema a direção na qual a aresta é atravessada é irrelevante 

uma vez que 𝑐𝑖𝑗 = 𝑐𝑗𝑖. Assim, tem-se o seguinte o modelo: 

(1 2⁄ )min ∑ ∑ 𝑐𝑘𝑥𝑘

𝑘∈𝐽(𝑗)

𝑚

𝑗=1

 

sujeito a:  

∑ 𝑥𝑘 = 2𝑘∈𝐽(𝑗)
  para todo o 𝑗 = 1, … , 𝑚 

∑ 𝑥𝑗 ≤ |𝐾| − 1𝑗∈𝐸(𝐾)  para todo o 𝐾 ⊂ {1, … , 𝑚} 

𝑥𝑗 = 0 𝑜𝑢 1  para todo o 𝑗 ∈ 𝐸. 

Para calcular uma rota neste caso, é necessário selecionar um subconjunto de arestas de forma a que 

cada nó esteja contido em duas das arestas selecionadas. 𝐽(𝑗) representa o conjunto de arestas sem 

direção ligadas ao nó 𝑗 e 𝐸(𝐾) revela o subconjunto de arestas sem direção que ligam duas cidades. 

De uma forma geral, o TSP simétrico pode definir-se como um caso especial do assimétrico e, assim, 

qualquer algoritmo desenvolvido para resolver um STSP (Symmetric TSP – TSP simétrico) pode 

também ser aplicado num ATSP (Asymmetric TSP – TSP assimétrico). 

A primeira abordagem do TSP como otimização combinatória terá sido desenvolvida por Dantzig et al. 

(1954). Na sua análise, os autores desenvolveram o método cutting-plane, tendo por base a criação de 

uma série de relaxamentos de programação linear que, através do estabelecimento de determinadas 

restrições, permitiriam eliminar soluções que se encontrassem fora dos parâmetros de otimização 

(Applegate et al., 2006). Durante anos este foi o método implementado para resolução do TSP e esteve 

também na origem de outros métodos que ainda hoje são utilizados. Na secção 3.4.2 descrevem-se 

alguns destes algoritmos em maior detalhe. 
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A aplicação do TSP não se limita apenas ao planeamento das rotas de uma rede de vendas, sendo 

possível encontrar registos deste algoritmo e suas variantes em áreas como matemática, engenharia, 

genética, investigação operacional, entre outras (Gutin e Punnen, 2002). Hoffman et al. (2011) 

identificam casos reais de implementação como o manuseamento de materiais num armazém, a 

análise da estrutura dos cristais, o sequenciamento de tarefas numa máquina e outras atividades que 

no decorrer das décadas serviram de caso para o estudo deste problema. 

3.4.1 Variantes do traveling salesman problem 

O desenvolvimento de variantes do Traveling Salesman Problem surge da necessidade de adaptar o 

algoritmo original a situações reais do dia-a-dia. Vários autores desenvolveram novos modelos e 

aperfeiçoaram modelos já existentes procurando sempre alcançar métodos mais simplificados e de 

rápida resolução. 

Savelsbergh e Sol (1995) aplicaram um TSP com restrições de precedência (Traveling Salesman 

Problem with Precedence Constraints, TSPPC) para resolver um problema de transporte de 

passageiros. Nesta variante do problema original existe uma ordem pré-definida para visitar cada um 

dos nós do diagrama. Renaud et al. (2000) perante um TSP de recolha e entrega também utilizam o 

TSPPC para formular o problema e desenvolvem um método heurístico para a sua resolução. Moon et 

al. (2002) servem-se de uma abordagem diferente, pois aplicam um algoritmo genético para resolver o 

problema do caixeiro-viajante com restrições de precedência.  

Outra extensão do TSP foi desenvolvida por Mosheiov (1994) quando procurava planear o transporte 

de crianças desfavorecidas para o seu local de férias. O autor utilizou um TSP com múltiplas entregas 

e recolhas (Traveling Salesman Problem with Deliveries and Collections, TSPDC) e desenvolveu um 

método heurístico para resolução do mesmo. Gendreau et al. (1999), neste âmbito, propõem dois 

métodos de resolução para o TSPDC que assentam, também, em algoritmos heurísticos: no primeiro, 

considerando o diagrama representativo do problema como um ciclo aplicam um algoritmo para obter 

uma solução ótima e utilizam a mesma como base para o desenvolvimento de uma heurística para o 

caso genérico do TSPDC; no segundo baseiam-se no método tabu search para desenvolver o seu 

algoritmo heurístico.  

Uma generalização do Traveling Salesman Problem muito utilizada para uma variedade de aplicações 

é o TSP múltiplo (multiple TSP, mTSP). Neste problema, um conjunto de 𝑚 vendedores parte da 

mesma cidade e regressa a esse ponto de origem no final do seu trajeto individual. O objetivo é que 

cada cidade seja visitada exatamente uma vez e que os custos associados às rotas de cada vendedor 

sejam minimizados. Este problema pode, ainda, ser definido como uma variante do conhecido Vehicle 

Routing Problem (VRP), a diferença está no facto do mTSP não considerar restrições de capacidade. 

O primeiro registo de resolução de um TSP múltiplo data deve-se a Laporte e Nobert (1980), que 

propõem um algoritmo que tem por base o relaxamento de algumas restrições do problema. Por seu 

lado, Gavish e Srikanth (1986) utilizam o método branch-and-bound para solucionar o mTSP; o seu 

estudo ficou marcado por ser pioneiro na resolução de um multiple TSP de larga escala. 
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Estas variantes foram referidas a título de exemplo, a sua descrição detalhada fica fora do âmbito do 

presente trabalho. Uma análise mais focada nestas e outras extensões do TSP pode ser encontrada 

na obra de Gutin e Punnen (2002). 

3.4.2 Métodos de resolução do TSP 

Após uma revisão geral de algumas variantes do TSP, apresentam-se, de seguida, os principais 

métodos de resolução do problema de planeamento de rotas de um vendedor. No final da presente 

secção será, ainda, apresentado um algoritmo de resolução do TSP. 

O Traveling Salesman Problem pertence à classe de problemas NP-hard, o que significa que nenhum 

algoritmo tem a capacidade de o resolver em tempo polinomial (Marinakis, Migdalas, e Pardalos, 2005). 

De uma forma geral, os vários métodos apresentados na literatura podem ser divididos em duas 

classes: métodos de resolução exata; e métodos de resolução aproximada. Dentro dos últimos, podem, 

ainda, distinguir-se duas subclasses: heurísticas; e meta-heurísticas. 

Métodos de resolução exata 

Esta classe de métodos procura obter a solução ótima respeitando todas as restrições. Segundo 

Laporte (1992), os algoritmos branch-and-bound são os mais utilizados para resolver o TSP de forma 

exata.  

Uma desvantagem deste tipo de algoritmos é a sua complexidade. Para além de que, em problemas 

de grande escala o elevado tempo de execução computacional torna inexequível a aplicação desta 

classe de algoritmos (Marinakis et al., 2011). 

Métodos de resolução aproximada - heurísticas 

Genericamente, as heurísticas resultam da combinação de duas componentes: métodos de construção 

e métodos de aperfeiçoamento. Os primeiros assentam na construção gradual de uma solução, já os 

segundos começam a partir de uma solução e procuram aperfeiçoá-la ao aplicar uma série de trocas 

até alcançar uma versão melhorada do input inicial.  

Dentro dos métodos de construção, o mais simples tem por base um vendedor que se desloca sempre 

para a cidade mais próxima na vizinhança do nó onde se encontra (nearest neighbor method). 

Relativamente aos métodos de aperfeiçoamento, o mais conhecido é o 2-opt (Marinakis et al., 2005) 

porém, nos últimos anos, o algoritmo que tem apresentado melhores resultados é o Lin-Kernighan 

(Marinakis et al., 2005), que será apresentado em maior detalhe na secção 3.4.2. A descrição dos 

restantes algoritmos não será abordada na presente revisão mas pode ser consultada, por exemplo, 

em Marinakis et al. (2005). 

Métodos de resolução aproximada - meta-heurísticas 

A grande implementação inerente a esta subclasse de métodos é a introdução de conceitos de outras 

áreas como auxiliares de resolução neste tipo de problemas. De entre as meta-heurísticas existentes, 

Marinakis et al. (2005) destacam-se as seguintes: algoritmos genéticos, que adaptam a reprodução das 

espécies; simulated annealing, que adapta o comportamento dos materiais sobre determinadas 

condições; tabu search, que adapta o conceito social associado a um tabu. 
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As meta-heurísticas acima referidas pertencem a uma panóplia de algoritmos atualmente disponíveis 

com o mesmo conceito-base. Para mais detalhe sobre estas e outras, pode consultar-se a obra de 

Chen e Chien (2011). 

3.4.2.1 Algoritmo de Lin e Kernighan  

Na presente secção será descrito o método heurístico desenvolvido por Lin e Kernighan (1973). 

Posteriormente, já foram desenvolvidos versões mais atuais e melhoradas do referido algoritmo, como 

é o caso da obra de Helsgaun (2000), porém, dado que a complexidade do problema do presente 

trabalho não exige a implementação de um algoritmo com capacidade para uma dimensão superior a 

100 cidades, optou-se pelo algoritmo original. 

Considerando uma rota 𝑇  gerada de forma aleatória, o algoritmo procura, a cada iteração, nos 

conjuntos de arestas 𝑋 = {𝑥1, … , 𝑥𝑘} e 𝑌 = {𝑦1 , … , 𝑦𝑘} se existe alguma ligação presente em 𝑋 que, ao 

ser substituída por uma ligação presente em 𝑌, produz uma versão otimizada, 𝑇′, da rota inicial 𝑇. Numa 

fase inicial, os conjuntos 𝑋 e 𝑌 encontram-se vazios, sendo preenchidos de forma gradual a cada 

iteração 𝑖. Ao processo de substituição das ligações, dá-se o nome de 𝑘 − 𝑜𝑝𝑡 (Helsgaun, 2000). 

Os critérios que se seguem, aplicados às ligações dos conjuntos 𝑋 e 𝑌, têm como principal objetivo 

garantir a eficiência do algoritmo (Helsgaun, 2000). 

 Troca sequencial: Qualquer par de ligações (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖) e (𝑦𝑖 , 𝑥𝑖+1) deve partilhar um nó. Outra 

condição necessária para garantir que a substituição de ligações do conjunto 𝑋 por ligações do 

conjunto 𝑌 resulta num trajeto fechado é 𝑦𝑘 = (𝑡2𝑘, 𝑡1), onde 𝑡 representa um nó. 

 Viabilidade: A aresta 𝑥𝑖 que liga os nós (𝑡2𝑖−1, 𝑡2𝑖) deve ser selecionada de forma a que, ao 

ligar os nós 𝑡2𝑖 e 𝑡1, o resultado obtido seja uma rota fechada.  

 Lucro positivo: Considerando 𝐺𝑖 como o lucro obtido por substituir uma ligação do conjunto 𝑋 

por outra do conjunto 𝑌, a aresta 𝑦𝑖 deve ser escolhida se, e só se, gerar um lucro positivo. 

Tendo em conta 𝑔𝑖 = 𝑐(𝑥𝑖) − 𝑐(𝑦𝑖) ⇒ 𝐺𝑖 = 𝑔1 + 𝑔2 + ⋯ + 𝑔𝑖, onde 𝑐(𝑥𝑖) e 𝑐(𝑦𝑖) representam os 

custos das ligações 𝑥𝑖 e 𝑦𝑖, respetivamente.  

 Disjunção: Este critério expressa a necessidade de os conjuntos 𝑋 e 𝑌 serem disjuntos. 

O algoritmo apresentado foi proposto por Lin e Kernighan (1973) para a resolução do TSP. Existem 

outros métodos desenvolvidos e testados, tal como foi descrito no início da presente secção, porém, 

este é um modelo simples e que se adequa ao problema em análise neste trabalho. Numa fase posterior 

será apresentado em maior detalhe e implementado.  

3.5 Conclusões do capítulo 

A literatura analisada no presente capítulo possibilitou a criação de um conhecimento teórico mais 

sólido nas diferentes matérias em que incide o problema em estudo neste trabalho.  

As vendas representam uma área fortemente influenciada pela natureza estratégica de uma empresa. 

A interface física do vendedor com o cliente permite, de uma forma geral, a prestação de um serviço 

de apoio e consultoria mais eficaz e de valor acrescentado para o cliente. Assim, está subjacente a 
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importância que a distribuição geográfica da rede de vendas tem, não só numa ótica do consumidor 

como também na ótica do vendedor.  

Dada a natureza dinâmica das vendas, provocada pela retenção e angariação de clientes, torna-se 

necessário estudar e planear periodicamente as áreas geográficas de incidência dos vendedores. Este 

planeamento tem por base duas medidas de otimização para o vendedor – estruturação e alocação do 

território de vendas e determinação da melhor rota de cobertura do território. 

A ideia-chave da literatura de estruturação de territórios, Territory Design, assenta na criação de 

territórios compostos por pequenas áreas geográficas para atribuição a cada vendedor. Nos contextos 

comercial e de vendas foram estudados e desenvolvidos vários métodos de resolução para este 

problema mas, relembrando os métodos constantes na Tabela 3 o que se destaca é o de localização 

– afetação. Uma versão adaptada deste método da autoria de Ríos-Mercado e López-Pérez (2013) foi 

alvo de destaque pela sua adequabilidade ao caso da Würth-PT.  

Na literatura de definição de rotas, o Traveling Salesman Problem apresenta-se como objeto de estudo 

de vários autores. Foram desenvolvidas extensões do problema original com o intuito de o adaptar às 

mais variadas áreas. Entre os métodos de resolução aproximados, o algoritmo desenvolvido por Lin e 

Kernighan (1973) prevaleceu durante anos como o procedimento com melhores resultados. Dada a 

complexidade reduzida do problema que motivou o presente trabalho, este foi o método selecionado 

para posterior implementação. 
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4 Modelos 

No presente capítulo descreve-se pormenorizadamente cada um dos modelos previamente 

selecionados para resolução do problema em estudo – Territory Design Problem e Traveling Salesman 

Problem. Os subcapítulos que se seguem apresentam, para cada um dos problemas referidos, a 

caracterização e formulação matemática respetivas. 

4.1  Modelo de restruturação de territórios 

4.1.1 Caracterização do modelo 

Com este modelo, o que se pretende é identificar territórios de vendas independentes para os 

vendedores da Würth. Assim, a rede é composta pelas entidades vendedores e clientes. Estas 

entidades são definidas pela sua localização geográfica e relacionam-se através do sector de negócio 

a que pertencem e da distância que as separa. 

O modelo tem em consideração parâmetros como o sector de negócio e o número total de clientes de 

cada sector por forma a criar territórios equilibrados. 

O modelo considera um número pré-definido de territórios com base no número de vendedores. 

O objetivo do modelo é definir, para cada vendedor, um território de vendas composto pelos clientes 

que se encontram mais próximos da sua morada de residência a fim de minimizar as distâncias 

percorridas em visitas aos clientes. 

Pode-se resumir o problema em estudo da forma que se segue: 

Dados: 

 Moradas de residência dos diferentes vendedores; 

 Localizações dos clientes; 

 Distâncias entre todos os pares de entidades; 

 Sector de negócio de cada vendedor e de cada cliente; 

 Número de territórios a gerar; 

 Número de clientes por território. 

Determinar: 

 A estrutura da rede de vendas definindo o número de territórios de vendas; 

 A identificação dos clientes afetos a cada território de vendas; 

 O planeamento de visitas diárias de cada vendedor. 

De modo a minimizar as distâncias percorridas pelo vendedor garantindo a cobertura da totalidade do 

território de vendas.  
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4.1.2 Formulação matemática do modelo 

Nesta secção apresenta-se a formulação matemática do modelo. A superestrutura da rede de vendas 

é definida pelos conjuntos. As restrições a serem satisfeitas são definidas por um conjunto de equações 

e inequações lineares. Para definir os conjuntos consideram-se os índices que se seguem: 

 𝑛 para o número de entidades 

 𝑣, 𝑐 para os índices das entidades; 𝑣, 𝑐 ∈ 𝑉 = {1, 2, … , 𝑛} 

4.1.2.1 Parâmetros 

𝑑𝑣,𝑐 – distância entre o vendedor 𝑣 e o cliente 𝑐; 𝑣, 𝑐 ∈ 𝑉 

4.1.2.2 Variáveis 

No modelo em estudo apenas são consideradas variáveis binárias. 

𝑥𝑣,𝑐 = {
1, 𝑠𝑒 𝑜 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 c 𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑓𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡ó𝑟𝑖𝑜 c, v ∈ V                                             

0, 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜                                                                                                        
 

É importante notar que 𝑥𝑣𝑣 = 1 implica que 𝑣 representa o centro de um território. 

4.1.2.3 Formulação matemática  

Tendo por base as características do problema em estudo e recorrendo aos conjuntos, parâmetros e 

variáveis referidas apresenta-se a formulação do modelo: 

 
A função objetivo do modelo (1) consiste em minimizar as distâncias totais associadas à rede de vendas 

em estudo. Estas distâncias são percorridas pelos vendedores na atividade de visita aos clientes.  

A primeira restrição (2) garante que cada cliente c é alocado a um e a um só vendedor v.  

A segunda restrição (3) assegura a formação de territórios equilibrados tendo em conta o número 

máximo de clientes por território. Assim, para calcular o número máximo de clientes por território, divide-

𝑀𝑖𝑛 𝑍 = ∑ 𝑑𝑣𝑐𝑥𝑣𝑐

𝑣∈𝑉
𝑐∈𝐶

 (1) 

sujeito a:   

∑ 𝑥𝑣𝑐 = 1

𝑣∈𝑉

 𝑐 ∈ 𝑉 (2) 

∑ 𝑥𝑣𝑐

𝑐∈𝑉

≤
∑ 𝑐𝑐∈𝑉

∑ 𝑣𝑣∈𝑉

 
𝑣 ∈ 𝑉 (3) 

𝑥𝑣𝑐 ∈ {0, 1} 𝑣, 𝑐 ∈ 𝑉 (4) 
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se a totalidade dos clientes de um determinado setor pelo número de recursos (vendedores) disponíveis 

no mesmo.  

A última restrição (4) indica que a variável 𝑥𝑣𝑐 será igual a 1, se o vendedor v e o cliente c ficarem 

associados, e será igual a zero no caso contrário. 

O modelo apresentado tem por base o método desenvolvido por Ríos-Mercado e López-Pérez (2013) 

para planeamento dos territórios de vendas. O que se pretende no presente estudo é, não só, 

restruturar os territórios de vendas, como também, planear a atividade dos vendedores. Assim, numa 

primeira implementação do modelo foram calculados os territórios de vendas para cada vendedor tendo 

por base os concelhos de residência dos vendedores.  

Numa segunda fase, a fim de planear as visitas diárias de cada vendedor, foram criados subterritórios 

de vendas para cada um. Para tal, teve-se em consideração quantos clientes cada subterritório teria 

de acolher para que o número de clientes que cada vendedor tem de visitar diariamente fosse igual a 

10. Este número é justificado por aquilo que na empresa se acredita ser um indicador diário da 

produtividade de um vendedor, permitindo, então, que um vendedor visite um número realista de 

clientes, tendo em consideração as distâncias relativamente grandes que caracterizam o Alentejo, e 

que seja produtivo nas suas visitas, tendo em conta o seu horário de trabalho. Para obter a solução 

final os clientes foram agrupados em subterritórios com base na distância ao vendedor do território em 

causa.  

Calculados os subterritórios de cada vendedor, que representam o planeamento das suas visitas 

diárias, passa a ser possível estabelecer a rota que minimiza a distância total a percorrer nas mesmas. 

Segue-se, então, a formulação matemática do modelo a aplicar nesta segunda etapa da restruturação 

de territórios. 

4.2 Modelo de estabelecimento de rotas 

4.2.1 Caracterização do modelo 

Após serem identificados os territórios de vendas de cada vendedor e respetivos subterritórios, procura-

se, nesta fase, identificar qual a rota que permite visitar cada cliente uma única vez minimizando a 

distância total percorrida. As entidades que compõem esta rede são idênticas às do modelo 

apresentado na secção anterior. Neste modelo as entidades relacionam-se apenas através da distância 

entre elas.  

De uma forma resumida, o problema em análise consiste em minimizar a distância percorrida pelo 

vendedor num dia de trabalho, garantindo a cobertura da totalidade do subterritório, utilizando os 

seguintes dados: 

 Morada de residência do vendedor; 

 Localizações dos clientes do subterritório; 

 Distância entre todos os pares de entidades. 
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4.2.2 Formulação matemática do modelo 

O modelo matemático é composto pelos seguintes elementos: 

Índices 

 𝑖, 𝑗 para as entidades 

 𝑚 para o total de clientes a visitar 

Parâmetros 

𝑑𝑖𝑗 – distância entre as entidades 𝑖 e 𝑗 

Variáveis 

Apenas se consideram variáveis binárias: 

𝑥𝑖𝑗 = {
1, se a aresta 𝑖 → 𝑗 se encontra na rota                                                    
0, caso contrário.                                                                                             

 

Apresenta-se a formulação do modelo tendo por base os pontos acima descritos: 

 
 

Min 𝑍 =  ∑ ∑ 𝑑𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗

𝑚

𝑖=1

𝑚

𝑗=1
 

(5) 

sujeito a:   

∑ 𝑥𝑖𝑗 = 1

𝑚

𝑗=1

 
𝑖 = 1, … , 𝑚 (6) 

∑ 𝑥𝑖𝑗 = 1

𝑚

𝑖=1

 
𝑗 = 1, … , 𝑚 (7) 

A função objetivo (5) consiste em minimizar as distâncias totais das rotas a percorrer por cada vendedor 

a fim de visitar todos os clientes do seu subterritório. 

As restrições (6) e (7) garantem que cada nó (entidade) é ligado a outro nó que integra a rota. 

Este modelo foi implementado no Solver do software Microsoft Excel. Segue-se um exemplo da forma 

como o método foi aplicado. 

A Tabela 4 mostra um subterritório criado para o vendedor V3 com um número máximo de 10 clientes. 

Este obteve-se, conforme descrito, através da divisão da totalidade do número de clientes alocados ao 

vendedor V3 na fase da construção de territórios, por subterritórios com um número máximo de 10 

clientes. Na Tabela 4 encontra-se um dos subterritórios criados para V3 composto por 10 clientes. 
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Tabela 4. Subterritório de Vendas de V3 

Entidade V3 C25 C26 C27 C28 C31 C32 C34 C38 C40 C42 V3 

Distância 0 0 12 3 0 10 11 2 8 18 0  

 

A Tabela 4 foi construída de forma a simular uma das rotas diárias do vendedor V3. Na primeira linha 

apresenta-se a ordem por que são visitados os clientes, partindo da morada do vendedor e terminando 

na mesma (o que é indicado por V3), as restantes entidades desta linha representam os vários clientes. 

Por exemplo, após sair da sua morada, V3 começará por visitar o cliente C25, depois o cliente C26, 

etc. Na segunda linha apresentam-se as distâncias entre entidades consecutivas apresentadas na 

primeira linha. Por exemplo, o cliente C32 encontra-se a uma distância de 10 km do cliente C31 e a 

uma distância de 11 km do cliente C34. O que o algoritmo, neste caso o Solver, vai fazer é minimizar 

a distância total percorrida entre todas as entidades representadas na primeira linha da Tabela 4 (neste 

caso, a distância total é igual a 65 km) e reajustar a sua ordem tendo em conta uma restrição que 

garante que os nós têm de ser todos diferentes. A Tabela 5 mostra o resultado obtido. 

Tabela 5. Rota do Subterritório de V3 

Entidade V3 C40 C27 C34 C38 C31 C28 C25 C32 C26 C42 V3 

Distância 0 8 1 2 0 0 10 0 0 5 0  

 

Na Tabela 5 encontra-se a rota que otimiza a visita do vendedor V3 ao subterritório analisado. A 

distância total para esta rota é 26 km, ou seja, há uma redução da distância que é evidente face à rota 

estabelecida na Tabela 4, que é de 39 km. Este método foi aplicado a todos os subterritórios deste 

vendedor e dos restantes vendedores. 
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5 Resolução do caso em estudo 

No presente capítulo tem lugar a aplicação dos modelos apresentados no capítulo anterior ao caso da 

Würth Portugal. Primeiramente terá lugar uma descrição das estratégias utilizadas na simplificação dos 

dados utilizados na análise. Para tal, procedeu-se à agregação de dados e à utilização de determinados 

pressupostos que permitissem o seu processamento. 

5.1 Tratamento de dados 

Por forma a preservar a confidencialidade dos dados cedidos pela empresa, foram adotadas 

nomenclaturas diferentes para identificar determinados parâmetros. Nesta situação encontram-se a 

identificação dos vendedores, a identificação dos clientes e respetivas moradas, e o setor de negócio 

a que pertencem vendedores e clientes. 

5.1.1 Estratégia adotada para lidar com a complexidade dos dados 

Um dos principais entraves à implementação de modelos é a complexidade dos dados. Amostras de 

dados que apresentam dimensões elevadas tornam, por vezes, computacionalmente inexequível a 

aplicação dos modelos. Para contornar esta dificuldade, foi aplicada uma estratégia que permitisse a 

simplificação dos dados de uma das variáveis do modelo – a morada de residência de cada cliente. Na 

adoção da estratégia utilizada procurou-se evitar a perda de significado dos dados. 

 Agregação das moradas de clientes  

O elevado número de clientes a considerar na análise (1482 clientes) e a falta de precisão nas 

respetivas moradas tornam a resolução do problema difícil do ponto de vista computacional. Assim 

surgiu a necessidade de agregar as referidas moradas. 

Uma vez que, no presente estudo, só estão a ser considerados vendedores a operar nos distritos de 

Évora e Beja, procedeu-se à agregação das moradas dos clientes por concelho. Desta agregação 

resultou um total de 28 clusters (cada um destes distritos possui 14 concelhos). A procura no contexto 

do presente problema representa cada cliente, pelo que, a procura por concelho é dada pela soma dos 

clientes que compõem o mesmo concelho. Por exemplo, num concelho com 16 clientes no total, 

considera-se que a procura nesse concelho é igual a 16. Na Tabela 6 e na Tabela 7 pode ser consultada 

a lista de concelhos e respetiva procura para os distritos considerados.
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Tabela 6. Procura por concelho no distrito de Évora 

Concelho Procura 

Alandroal 16 

Arraiolos 38 

Borba 33 

Estremoz 66 

Évora 243 

Montemor-o-Novo 113 

Mora 16 

Mourão 10 

Portel 16 

Redondo 27 

Reguengos de Monsaraz 50 

Vendas Novas 45 

Viana do Alentejo 25 

Vila Viçosa 44 

 

Tabela 7. Procura por concelho no distrito de Beja 

Concelho Procura 

Aljustrel 52 

Almodôvar 47 

Alvito 11 

Barrancos 6 

Beja 168 

Castro Verde 33 

Cuba 10 

Ferreira do Alentejo 43 

Mértola 44 

Moura 55 

Odemira 141 

Ourique 36 

Serpa 76 

Vidigueira 18 

 

Para o estabelecimento das rotas que otimizam a visita de cada vendedor aos diferentes clientes que 

compõem os subterritórios foram consideradas as coordenadas tanto das moradas dos clientes como 

dos vendedores. Estes dados não serão apresentados a fim de preservar a sua confidencialidade, mas 

esta estratégia justificou-se pela falta de rigor que resultaria da implementação do modelo em clusters 

tão gerais. Com isto se conclui que a agregação apresentada nesta secção foi aplicada apenas para a 

restruturação dos territórios.  
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Agregação dos sectores de negócio 

Tal como referido anteriormente, um aspeto crucial da afetação de vendedores a territórios de vendas 

tem por base o sector de negócio (doravante designado por divisão) ao qual o vendedor e os clientes 

do território pertencem. Consequentemente o modelo foi aplicado de forma independente para cada 

divisão, permitindo assim que a constituição dos novos territórios respeitasse o critério referido.  

Para a agregação das diferentes divisões foram considerados o número de vendedores e o número de 

clientes. Esta estratégia permitiu identificar, à partida, quais os vendedores e respetivos clientes a 

incluir no modelo para cada divisão. Na Tabela 8 pode ser consultado o resultado desta agregação. 

Tabela 8. Dados por divisão de negócio 

Divisão Número de 
vendedores 

Número de 
clientes 

D1 5 484 

D2 3 229 

D3 4 481 

D4 2 140 

D5 1 148 

 

Como é possível observar a partir dos dados da Tabela 8, na região do Alentejo apenas existe um 

vendedor especializado no sector de negócio D5, portanto, esta divisão não foi alvo de estudo na 

primeira implementação do modelo, uma vez que o único vendedor que a integra não tem possibilidade 

de adquirir clientes de outra divisão, e vice-versa. Assim, esta divisão só voltou a ser considerada para 

o cálculo dos subterritórios na segunda etapa do modelo.  

5.1.2 Dados e pressupostos utilizados 

Com base nas estratégias acima referidas, apresentam-se na presente secção os dados e 

pressupostos utilizados para resolução do caso em estudo. 

Moradas de residência dos vendedores 

Na secção anterior foi explicada a estratégia utilizada na simplificação das moradas dos clientes da 

Würth Portugal na zona do Alentejo. Como resultado obteve-se um total de 28 clusters correspondentes 

aos concelhos dos distritos de Beja e Évora. A fim de manter os dados à mesma escala, também para 

os vendedores foram considerados apenas os concelhos onde se localiza a sua residência. Na Tabela 

9 é possível encontrar os 15 vendedores considerados nesta análise e respetivas moradas. 
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Tabela 9. Dados dos vendedores 

Vendedor Concelho de residência Distrito de residência 

V1 Évora Évora 

V2 Elvas Portalegre 

V3 Évora Évora 

V4 Beja Beja 

V5 Beja Beja 

V6 Ourique Beja 

V7 Ferreira do Alentejo Beja 

V8 Portel Évora 

V9 Santiago do Cacém Setúbal 

V10 Évora Évora 

V11 Odemira Beja 

V12 Fronteira Portalegre 

V13 Montemor-O-Novo Évora 

V14 Sesimbra Setúbal 

V15 Évora Évora 

 

Como é possível observar a partir dos dados apresentados existem vendedores cuja morada de 

residência se encontra nos distritos de Setúbal e Portalegre, porém, foram considerados uma vez que 

possuem clientes nos distritos sobre os quais incide a análise. 

Moradas dos clientes 

Tal como referido na secção anterior, as moradas dos clientes foram agregadas por concelhos. Para 

cada concelho foi identificado o número total de clientes, dados que podem ser consultados na Tabela 

6 e na Tabela. É possível concluir que esta estratégia permitiu uma maior simplificação dos dados. Na 

Tabela 10 encontra-se um excerto dos dados de clientes da divisão D1. 

Tabela 10. Excerto moradas clientes divisão D1 

Cliente Concelho de origem Vendedor 

C1 Vendas Novas V1 

C22 Évora V1 

C110 Borba V2 

C146 Mourão V3 

C292 Aljustrel V4 

C396 Beja V5 

 

A agregação dos clientes com base nos concelhos de residência serviu de input exclusivamente para 

a primeira parte da análise em que as moradas dos clientes são comparadas com as moradas dos 
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vendedores para determinação dos territórios de vendas. É também de referir que as localizações dos 

clientes foram identificadas com base nas coordenadas disponibilizadas e que, nalguns casos, não 

havia registo das moradas dos clientes pelo que, com base no concelho de residência fornecido 

calculou-se uma aproximação às coordenadas.  

Distância entre pares de entidades  

Outro dado de extrema importância para a restruturação dos territórios é a distância entre os pares de 

entidades. Uma vez que, numa primeira fase, as localizações de cada vendedor e de cada cliente 

passaram a ser consideradas com base nos concelhos a que pertencem, as distâncias entre estas 

localizações foram determinadas com base nas distâncias entre os centros dos diferentes concelhos. 

Para esse apuramento foi utilizado o software Google Maps (https://www.google.com/maps/), optando 

sempre pela opção mais rápida nas situações em que era apresentado mais do que um trajeto entre 

os dois pontos geográficos Na Tabela 11 apresenta-se um excerto das distâncias obtidas por este meio.  

Tabela 11. Distâncias entre concelhos (em km) 

Origem/destino Alandroal Aljustrel Almodôvar Alvito Arraiolos Barrancos 

Alandroal 0 149 181 110 68 105 

Aljustrel 150 0 47 58 166 139 

Almodôvar 182 47 0 103 212 171 

Alvito 92 58 103 0 64 106 

Arraiolos 69 165 211 64 0 129 

Barrancos 106 139 171 105 130 0 

 

Para a segunda fase do problema em que são calculadas as rotas que permitem visitar os clientes 

percorrendo a menor distância, foram calculadas as distâncias entre todos os pares de clientes de cada 

subterritório utilizando as respetivas coordenadas geográficas. A diferença no tipo de dados utilizados 

para as duas situações deve-se à similaridade dos mesmos. No universo de clientes que estão a ser 

considerados, existe uma probabilidade maior de encontrar clientes de um mesmo concelho do que na 

comparação vendedor-cliente pelo que tem de se fazer uma análise mais fina com base nas 

coordenadas de cada entidade.  

A expressão que foi utilizada para o cálculo da distância entre os pares de clientes é apresentada de 

seguida: 𝑑(𝑐1, 𝑐2) = acos (cos (𝑟𝑎𝑑(90 − 𝑙𝑎𝑡(𝑐1))) ∗ cos (𝑟𝑎𝑑(90 − 𝑙𝑎𝑡(𝑐2))) + sin (𝑟𝑎𝑑(90 − 𝑙𝑎𝑡(𝑐1))) ∗

sin (𝑟𝑎𝑑(90 − 𝑙𝑎𝑡(𝑐2))) ∗ cos (𝑟𝑎𝑑(𝑙𝑜𝑛𝑔(𝑐1) − 𝑙𝑜𝑛𝑔(𝑐2)))) ∗ 6371 

Esta expressão permite fazer o cálculo da distância entre cada dois pares de clientes (c1 e c2) com 

base nas coordenadas geográficas de cada um. É importante referir que este cálculo só foi efetuado 



 40 

após serem calculados os subterritórios de vendas, uma vez que o objetivo da otimização das rotas 

incide apenas sobre os subterritórios obtidos. 

À semelhança do que foi apresentado para a primeira fase do problema, segue-se na Tabela 12 um 

excerto das distâncias obtidas para a segunda fase.  

Tabela 12. Distâncias entre clientes (em km) 

Origem/destino C774 C851 C860 C861 C864 

C774 0 62 75 76 68 

C851 62 0 14 14 8 

C860 75 14 0 1 8 

C861 76 14 1 0 8 

C864 68 8 8 8 0 

 

No capítulo que se segue serão analisados em detalhe os resultados obtidos para cada uma das 

tabelas. 

Sector de negócio  

Os vendedores e clientes da Würth Portugal são agregados em cinco divisões de negócio. Esta 

agregação assegura que cada vendedor tem capacidade para dar resposta às necessidades dos seus 

clientes.  

Na Tabela 8 podem ser consultados os dados de cada divisão, mais precisamente, o número de clientes 

e vendedores por divisão de negócio. Esta divisão permitiu que a análise de vendedores e clientes 

fosse feita de forma a gerar territórios de vendas coerentes, i.e. territórios onde as áreas de negócio de 

vendedores e clientes são equivalentes e permitem aos vendedores dar resposta às necessidades dos 

clientes.  

Número de territórios e subterritórios 

Com o presente estudo, e como já foi referido, o que se pretende é a restruturação dos territórios de 

vendas de cada vendedor a operar na zona do Alentejo. Assim, o número de territórios criados a partir 

do modelo apresentado corresponde ao número de vendedores, portanto, 15 territórios.  

A aplicação do algoritmo para estabelecimento de rotas incidiu, como referido, nos subterritórios criados 

dentro de cada território de vendas. Procurou-se, assim, obter para cada subterritório a rota que, ao 

partir da morada de residência do vendedor, visitasse os clientes que compõem este aglomerado, 

procurando minimizar a distância total percorrida. Desta forma, o vendedor poderá planear a sua 

atividade através da visita de um subterritório a cada dia da semana. O cenário ideal será a formação 
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de grupos com um valor médio de 10 clientes, permitindo assim que as visitas sejam produtivas tendo 

em conta as longas distâncias características do Alentejo.  

Localização dos centros dos territórios  

Para que a criação de territórios ocorra de melhor forma, o método implementado traduz-se numa 

aglomeração dos clientes mais próximos do centro pré-definido. Assim, no caso dos territórios o centro 

considerado corresponde ao concelho de residência de cada vendedor e os territórios que resultaram 

da aglomeração tiveram por base a distância desse centro aos concelhos onde se localizam os clientes.  

É importante considerar que o facto de o centro do território ter ficado definido como a morada de 

residência do vendedor, conduziu a que se encontrassem dentro do território de vendas do mesmo, 

clientes com distâncias elevadas entre si. A construção dos subterritórios de vendas foi também 

motivada por este fator, procurando agrupar dentro do território do vendedor aqueles clientes que 

apresentassem entre si uma menor distância para que, aquando das visitas a um determinado 

subterritório, as distâncias percorridas fossem efetivamente minimizadas.  

Dimensionamento dos territórios e subterritórios 

Um aspeto de extrema importância para a obtenção da solução final para o problema em análise é o 

dimensionamento dos territórios e respetivos subterritórios de vendas. A construção destes universos 

teve sempre por base a minimização das distâncias percorridas e é com base nestes universos que o 

vendedor passa a planear a sua atividade. 

Para o cálculo do número de territórios de vendas a formar, como já foi referido, teve-se por base o 

número total de vendedores – para que se obtivesse um território por vendedor. Porém, houve outro 

ponto a considerar que tem tido um peso considerável ao longo de toda a análise – o sector/divisão de 

negócio. Procura-se obter territórios de vendas equilibrados entre todos os vendedores e o fator-chave 

é o número de clientes, pelo que é um cálculo tão simples quanto dividir a totalidade dos clientes pelo 

número de vendedores, porém, o sector/divisão de negócio deverá orientar esta estimativa garantindo 

que os clientes são realocados a vendedores especializados na sua divisão.  

Assim, para cada sector/divisão de negócio somou-se a totalidade dos clientes e dividiu-se pelo número 

de vendedores correspondentes para obter um valor médio a considerar na fase de aplicação do 

modelo matemático, estabelecendo-se assim, aproximadamente, o número máximo de clientes para 

cada vendedor. Na coluna “dimensão território” da Tabela 13 encontram-se os números finais 

estabelecidos para esta restrição para cada uma das divisões. Note-se que nesta fase a divisão D5 foi 

excluída da análise uma vez que apenas tem um vendedor alocado.  
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Tabela 13. Dimensionamento de territórios 

Divisão Número de clientes 
Número de 
vendedores 

Dimensão Território 

D1 484 5 100 

D2 229 3 76 

D3 481 4 120 

D4 140 2 70 

 

Existe alguma variabilidade nos resultados obtidos que será analisada em maior detalhe nos capítulos 

seguinte, mas é importante referir que as dimensões obtidas (n.º máximo de clientes por vendedor) são 

resultado de cálculos efetuados à situação atual do problema e que tiveram na origem do estudo 

desenvolvido, ou seja, foi com base nos dados do cenário atual que se calcularam as dimensões 

máximas que os territórios podem obter nesta análise.  

Após ter sido aplicado o modelo matemático para definir os territórios de vendas para os vendedores 

de cada divisão utilizando as dimensões apresentadas, procedeu-se ao dimensionamento dos 

subterritórios a obter para cada território. O critério utilizado neste caso, não teve a mesma rigidez que 

o anterior uma vez que visa apoiar o planeamento da atividade do vendedor. 

Na área de vendas, considera-se um bom indicador quando o vendedor consegue visitar uma média 

de 10 clientes num dia e incentiva-se o vendedor para que faça um acompanhamento próximo dos 

seus clientes, evitando intervalos entre visitas muito elevados. Considerando estas diretrizes da 

atividade comercial, o cálculo dos subterritórios teve por base: 

 A produtividade das visitas, ou seja, quanto maior o número de clientes que o vendedor 

visita, tem menos tempo disponível para cada cliente, o que pode ser contraproducente; 

 A periodicidade das visitas aos clientes, uma vez que cada subterritório representa um dia 

de trabalho do vendedor, se este tiver formados 20 subterritórios de vendas que 

correspondem a 20 dias de trabalho conseguirá fazer uma visita mensal a cada cliente, o 

que já é um período recomendável. 

Posteriormente serão analisados os cenários estudados e respetivos resultados, porém, é importante 

fazer a ressalva de que o critério do dimensionamento dos territórios não foi restrição em todos os 

cenários analisados.  

Como referido, o dimensionamento dos subterritórios depende fortemente do valor obtido para o 

dimensionamento dos territórios. Embora tenha sido definida uma restrição de quantidade de clientes 

por vendedor para a formulação do problema, o modelo acabou por atribuir quantidades diferentes de 

clientes a cada vendedor embora tenha respeitado sempre o limite máximo de clientes.  

Assim, não fará sentido nesta fase estar a apresentar os valores obtidos para o dimensionamento dos 

subterritórios uma vez que estes apresentam variabilidade consoante o cenário considerado. Já para 

o dimensionamento dos territórios, os valores calculados são estanques apenas a sua consideração 

como restrição nos modelos aplicados variou consoante os cenários, ou seja, houve cenários 
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analisados onde não se incluiu o dimensionamento dos territórios a fim de testar o impacto da 

presença/ausência desta variável. 

Análises mais aprofundadas a temas como o que foi apresentado terão lugar no capítulo que se segue 

onde serão apresentados os diferentes cenários estudados e respetivas conclusões.   

5.2 Resolução do problema do caso em estudo 

No presente capítulo será apresentada uma análise dos resultados da aplicação do modelo 

apresentado ao caso da Würth. Esta análise ocorreu em duas fases distintas: 

 Apresentação e análise dos cenários trabalhados; 

 Estudo da consistência dos resultados obtidos através da aplicação de uma análise de 

sensibilidade a diferentes inputs do modelo. 

5.2.1 Cenários 

Os cenários considerados para resolução do caso de estudo têm por base os critérios de equilíbrio 

para a criação dos territórios de vendas de cada vendedor. Em cada um dos cenários estudou-se a 

variação dos resultados tendo em conta a existência ou não de restrições de equilíbrio – número 

máximo de clientes por vendedor e distância máxima entre os pares vendedor-cliente. Ao longo da 

análise teve-se também em consideração o cenário base que serviu de input de dados o que permitiu 

comparar se cada um dos cenários analisados apresentava resultados melhores ou piores do que os 

do cenário base. Na Figura 5 encontra-se um resumo dos cenários analisados. 

 

Figura 5. Resumo dos cenários analisados 

O primeiro cenário analisado (C0), como referido, representa o cenário atual da Würth que motivou o 

presente estudo. Este cenário será utilizado como base para comparação com os resultados obtidos 

nos restantes cenários. No cenário C1 considerou-se o parâmetro do número de clientes a alocar a 

cada fornecedor como restrição – dimensão do território. Os dados utilizados como input podem ser 

Cenários

C0 - Cenário inicial

Cenários trabalhados

C1 - Cenário com
restrição no n.º de
clientes por vendedor

C2 - Cenário sem
restrição no n.º de
clientes por vendedor

C3 - Cenário com
restrição na distância
máxima vendedor -
cliente
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consultados na Tabela 13 já apresentada. No cenário C2 foi excluída a restrição da dimensão do 

território, garantindo-se apenas que cada cliente era alocado a um e um só vendedor. No último cenário 

(C3) apenas foi considerado a restrição da distância máxima entre vendedor e cliente, este cenário foi 

posteriormente submetido a uma análise de sensibilidade e estudaram-se diferentes distâncias por 

forma a analisar a inclusão e exclusão de clientes com base nesta restrição.  

Os dados comuns aos diferentes cenários encontram-se na Tabela 14. 

Tabela 14. Dados utilizados nos três cenários 

Descrição Número 

Clientes 1482 

Vendedores 14 

É importante recordar que embora no total sejam 15 os vendedores do cenário atual, na fase de análise 

e construção dos territórios de vendas apenas foram considerados 14 vendedores, uma vez que o 15.º 

vendedor é único no seu setor de negócio, pelo que não é possível encontrar outro vendedor a quem 

alocar os seus clientes. Este vendedor voltou a ser considerado para a construção dos subterritórios 

de cada território. 

5.2.1.1 Cenário inicial (C0) 

O cenário inicial (C0), que se descreve na presente secção, corresponde à situação da atividade atual 

dos vendedores da Würth Portugal, com especial enfoque nos parâmetros em análise neste modelo. 

Assim, serão apresentados os valores atuais para os parâmetros que servirão de base para 

comparação com os resultados obtidos nos restantes cenários. 

Como referido, o que se pretende é obter uma solução que minimize a distância total percorrida por um 

vendedor na sua atividade diária de visita aos clientes. Assim, o parâmetro base analisado, tanto neste 

cenário como nos restantes, baseia-se no cálculo do total de quilómetros percorridos para visitar a 

totalidade da carteira de clientes uma vez que no cenário base não existem subterritórios de vendas 

dentro do território de cada vendedor. Para os restantes cenários onde foram construídos subterritórios 

de vendas, o parâmetro da distância total será analisado também ao nível do subterritório.  

A Tabela 15 apresenta os dados relevantes para o cenário atual (C0).  
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Tabela 15. Valores obtidos para o Cenário Inicial C0 

Vendedor Número clientes Distância total percorrida (km) 

V1 86 924 

V2 37 1417 

V3 133 4078 

V4 101 5561 

V5 127 2274 

V6 79 3441 

V7 171 7507 

V8 88 4746 

V9 52 5017 

V10 169 5188 

V11 103 3282 

V12 54 3399 

V13 96 2998 

V14 38 4038 

V15 148 10463 

 

Para a Tabela 15 a análise de distâncias não foi feita ao nível do setor de negócio dado que no final os 

resultados apresentados para os diferentes cenários iriam ser semelhantes. Exceto nas situações em 

que foi considerada a alternativa de procurar vendedores mais próximos para alguns clientes que 

apresentam distâncias consideradas longínquas para os vendedores atuais do setor de negócio. 

É importante referir que estas distâncias foram obtidas considerando os pares vendedor-cliente e não 

os pares cliente-cliente. Uma vez que na sua atividade o vendedor percorre maioritariamente distâncias 

entre clientes e que para o cálculo das distâncias totais percorridas na Tabela 15 considerou-se apenas 

o somatório das distâncias entre vendedores e os seus diferentes clientes, os resultados obtidos devem 

ser relativizados. No cenário atual, o planeamento diário de cada vendedor não é constante pelo que 

não foi possível obter esta informação de forma a poder ser utilizada na análise. 

As distâncias elevadas apresentadas são a motivação principal para o presente estudo, existem 

grandes discrepâncias entre as distâncias percorridas pelos vendedores considerados, o que se 

procura equilibrar com esta análise. 
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5.2.1.2 Cenários testados 

Na presente secção serão apresentados e comparados os resultados obtidos para os cenários 

testados. Estes cenários resultam da aplicação do modelo aos dados iniciais e procuraram abordar 

variantes dos parâmetros considerados. 

5.2.1.2.1 Cenário com restrição no número de clientes por vendedor (C1) 

Neste cenário estudou-se a construção de territórios de vendas e respetivos subterritórios com base 

num parâmetro máximo de clientes alocados por fornecedor. O objetivo da análise deste cenário é 

perceber a possibilidade de criar, dentro de cada setor de negócio, territórios de vendas equilibrados 

para os diversos vendedores, onde equilíbrio neste caso representa um número de clientes alocados 

a um vendedor aproximadamente igual ao número médio de clientes por vendedor, e que cada 

vendedor percorra a distância mínima na sua atividade de visita aos clientes que lhe foram alocados. 

A existência de setores de negócio com vendedores especializados numa determinada área, 

possibilitou o estudo da realocação de clientes de um determinado vendedor a outro vendedor do 

mesmo setor (divisão). Assim, e com base no total de clientes por setor de negócio, foi calculada a 

dimensão máxima aproximada que os territórios de vendas de cada setor poderiam ter. Os resultados 

obtidos podem ser consultados na Tabela 13. 

O algoritmo para construção dos territórios de vendas teve em conta o parâmetro do dimensionamento 

e foi aplicado ao nível do setor de negócio, assim, a análise que se segue vai ser feita também ao nível 

do setor de negócio, uma vez que neste cenário não são consideradas as hipóteses de exclusão de 

vendedores do território. Este é o primeiro passo do modelo, seguindo-se a construção dos 

subterritórios de vendas. De seguida vão ser apresentados os resultados para cada setor de negócio.  

5.2.1.2.1.1 Setor de negócio D1 

Para começar apresentam-se na Tabela 16 os resultados obtidos para a dimensão do território de cada 

vendedor. 

Tabela 16. Territórios de vendas do setor de negócio D1 

Restrição para a dimensão do 

território (número máximo de 

clientes), t = 100  

Vendedor Dimensão território 

V1 100 

V2 84 

V3 100 

V4 100 

V5 100 

 



 47 

Dada a totalidade do número de clientes no território, o parâmetro foi calculado com base numa média 

de clientes para cada vendedor. Como é possível observar a partir dos resultados ilustrados na Tabela 

16 os territórios criados apresentam uma variabilidade muito reduzida. A diferença na dimensão 

observada para o vendedor V2 face aos restantes é justificada pela distância deste vendedor aos 

clientes considerados neste setor. Trata-se de um vendedor cuja morada de residência é em Elvas e o 

algoritmo ao correr começa por alocar os clientes ao vendedor que se encontrar mais próximo e quando 

atinge o limite máximo de clientes por vendedor passa para o segundo vendedor mais próximo. Uma 

vez que o modelo tem uma restrição que garante a alocação de um cliente a um e um só vendedor e 

outra restrição que impede que sejam alocados mais clientes após o território de um vendedor já ter 

atingido a sua dimensão máxima, poderá ocorrer a atribuição de um determinado cliente a um vendedor 

embora se apresente mais próximo de outro vendedor. 

Obtidos os territórios para cada vendedor, construíram-se os subterritórios formando grupos com 10 

clientes com base no critério da distância dos clientes ao vendedor. Sobre os subterritórios obtidos 

aplicou-se o modelo para calcular a rota que minimiza a distância percorrida na atividade do vendedor 

em cada subterritório. Na Tabela 17 apresentam-se as distâncias totais a percorrer por vendedor no 

seu território de vendas para o setor de negócio D1. O valor destas distâncias foi calculado através da 

soma das distâncias percorridas por cada vendedor nos subterritórios de vendas formados.  

Tabela 17. Distâncias percorridas por território para o setor D1 

Vendedor 
Distância total 

percorrida (km) 

V1 949  

V2 1036 

V3 926 

V4 1343 

V5 847 

 

Os valores obtidos a divisão D1 e restantes divisões serão numa fase final comparados aos valores 

obtidos para os restantes cenários e para o cenário base já apresentado. Nessa fase será feita a análise 

comparativa de cada um dos resultados obtidos e identificado qual o cenário que otimiza a atividade 

dos vendedores de um modo global. 

Relativamente aos valores obtidos e, tal como esperado, identificam-se três vendedores cuja distância 

total percorrida apresenta resultados com variabilidade reduzida. Na Tabela 9 encontram-se 

identificados os concelhos de residência de cada vendedor, um dado indispensável para esta análise. 

Ao comparar os concelhos de residência dos vendedores com as distâncias apresentadas na Tabela 

17 conclui-se que existe uma correlação muito forte entre a morada do vendedor e as distâncias. Outro 
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fator bastante influenciador dos resultados é a morada do cliente. Para facilitar a análise, apresenta-se 

na Figura 18 no Anexo 4 um gráfico com o número de clientes por concelho.  

Para a análise deste cenário serão considerados os resultados obtidos para as distâncias percorridas 

pelos vendedores que se encontram na Tabela 17 juntamente com o número de clientes por concelho 

ilustrado na Figura 18 no Anexo 4 e com o mapa que se encontra na Figura 19 no Anexo 4 que permite 

ter uma noção geográfica deste cenário para o setor de negócio D1. 

Na Figura 19 no Anexo 4 identificam-se geograficamente as localizações das entidades vendedores – 

esferas azuis, e das entidades clientes – quadrados encarnados. Conclui-se, então, que as distâncias 

obtidas para cada um dos vendedores são justificadas pelo número de clientes por concelho e pelas 

distâncias que separam os concelhos em análise. Para os vendedores V1 e V3, que apresentam uma 

variação muito reduzida nas distâncias a percorrer neste cenário, justifica-se este resultado pelo facto 

de terem como concelho de origem Évora que é o concelho com maior número de clientes e, também, 

aquele com localização relativamente central face aos restantes concelhos. O vendedor V2 é o que 

está mais afastado do epicentro da procura uma vez que o seu concelho de residência é Elvas, 

concelho onde não se identifica nenhum cliente, pelo que este vendedor acabará por ficar com clientes 

relativamente distantes. Para os vendedores V4 e V5, ambos com concelho de residência em Beja, 

que é o segundo concelho com maior número de clientes, observa-se uma certa variabilidade nos 

resultados obtidos para a distância. Este resultado justifica-se pela existência de clientes fora de um 

raio desejável de distâncias, facto que se pode observar no mapa pela presença de clientes nos 

concelhos de Almodôvar e Odemira. Estes clientes encontram o vendedor mais próximo no concelho 

de Beja e, dado que neste modelo cada cliente tem de ser alocado a um vendedor, acabam por ser 

atribuídos a um vendedor afastado ainda que as distâncias que os separam sejam elevadas.  

Para os restantes setores de negócio analisados neste cenário não será feita uma análise tão exaustiva 

dos resultados uma vez que o modelo e procedimento aplicados foram os mesmos que os 

apresentados para o setor de negócio D1. Posteriormente serão apresentados todos os resultados e 

aí será feita uma análise mais aprofundada dos mesmos.  

5.2.1.2.1.2 Setor de negócio D2 

Para o setor de negócio D2 o volume tanto de clientes como de vendedores é inferior ao setor D1 pelo 

que foi possível criar territórios com dimensão inferior à do primeiro. Como é possível observar através 

dos resultados observados na Tabela 18 não existe grande variabilidade entre o número de clientes 

alocados a cada um dos vendedores deste setor de negócio. 
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Tabela 18. Territórios de vendas do setor de negócio D2 

Restrição para a dimensão do 

território, t = 80 

Vendedor Dimensão território 

V6 80 

V12 69 

V13 80 

 

Cada um dos vendedores deste setor apresenta moradas em concelhos de residência com alguma 

dispersão face aos restantes. Apenas os vendedores V12 e V13 apresentam alguma proximidade. 

Resta analisar o número de clientes neste território e respetivas moradas por forma a perceber os 

resultados obtidos.  

A Tabela 19 mostra os resultados obtidos para as distâncias totais a percorrer por cada um dos 

vendedores para os territórios e respetivos subterritórios construídos.  

Tabela 19. Distâncias percorridas por território para o setor D2 

Vendedor 
Distância total 

percorrida (km) 

V6 1454  

V12 2038 

V13 762 

 

Como é possível observar na Tabela 19, existe uma variabilidade bastante acentuada nas distâncias a 

percorrer por cada vendedor deste setor de negócio. Para além do fator concelho de origem do 

vendedor já apresentado anteriormente, resta analisar o fator concelho de origem dos clientes deste 

setor. 

Na Figura 20 que se encontra no Anexo 4 apresenta-se o volume de clientes por concelho para o setor 

de negócio D2. 

À semelhança do observado na análise para o setor de negócio D1, também neste setor se identificam 

dois concelhos onde se concentra um número superior de clientes. Agora resta analisar 

geograficamente a distribuição destes clientes face a distribuição dos vendedores especializados nesta 

área.  

É importante observar que os concelhos de origem dos clientes desta divisão são bastante semelhantes 

aos da divisão D1, o que é justificado por se tratarem dos concelhos com maior atividade empresarial. 
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Na Figura 21 do Anexo 4 apresenta-se a distribuição geográfica do cenário do setor de negócio D2.  

A identificação visual utilizada para a Figura 21 é semelhante à utilizada anteriormente em termos de 

simbologia e cores. Tal como observado anteriormente nos resultados obtidos para a distância total a 

percorrer por cada vendedor deste setor de negócio na sua atividade, o vendedor V12 cujo concelho 

de residência é Fronteira é aquele que apresenta maior número de quilómetros a percorrer. Este 

resultado justifica-se claramente por se encontrar nos limites do território global onde se encontra a 

procura neste setor. A coerência do modelo comprova-se perante este tipo de situações uma vez que 

o vendedor que apresenta maior distanciamento do “epicentro” da procura é aquele ao qual foram 

alocados menos clientes. O vendedor V6, por seu lado, também apresenta um valor elevado de 

quilómetros a percorrer face, por exemplo, ao vendedor V13. Este resultado justifica-se pelo facto de 

também o vendedor V6 ter como concelho de origem uma zona periférica do território. Ao contrário dos 

restantes, o vendedor V13 encontra-se numa zona bastante central onde o volume de clientes é 

também bastante elevado.  

5.2.1.2.1.3 Setor de negócio D3 

A dimensão do setor D3 apresenta grandes diferenças face aos anteriormente apresentados como é 

possível observar através dos dados apresentados na Tabela 20.  

Tabela 20. Territórios de vendas do setor de negócio D3 

Restrição para a dimensão do 

território, t = 125 

Vendedor Dimensão território 

V7 125 

V10 125 

V11 125 

V14 106 

 

Neste cenário obtiveram-se territórios com volumes de clientes bastante elevados para cada vendedor. 

Seguem-se na Tabela 21 os resultados obtidos para as distâncias totais a percorrer por cada vendedor 

após serem construídos os respetivos subterritórios à semelhança do método utilizado nos restantes. 
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Tabela 21. Distâncias percorridas por território para o setor D3 

Vendedor 
Distância total 

percorrida (km) 

V7 1145 

V10 1231 

V11 1147 

V14 3191 

 

Como era esperado, os valores das distâncias a percorrer referidos na Tabela 21 são bastante 

superiores em comparação com os obtidos nos setores analisados anteriormente. Está-se perante um 

panorama onde existe um número muito elevado de clientes para os recursos disponíveis pelo que 

estes valores são bastante expectáveis. O motivo que está na origem da diferença observada na 

distância obtida pelo vendedor V14 face aos restantes é justificado pelo concelho de origem do mesmo 

(Sesimbra). Resta averiguar o número de clientes por concelho deste setor que pode ser consultado 

na Figura 22 (ver Anexo 4). 

À semelhança dos setores anteriores, também o setor D3 apresenta a mesma amostra de concelhos 

embora com números diferentes de clientes em cada um. Resta conhecer a distribuição geográfica de 

clientes e vendedores do mesmo que se encontra na Figura 23 (ver Anexo 4). 

Conforme esperado, o resultado obtido para o vendedor V14 é justificado pelo seu desfasamento 

geográfico face à procura. Nesta análise não é ainda considerada a exclusão de vendedores ou clientes 

por setor de negócio, porém, seria uma fator a ter em consideração para este vendedor a possibilidade 

de criar uma nova carteira de clientes não com aqueles já existentes mas com outros que se 

apresentem nas proximidades do seu concelho de residência. Para os restantes vendedores deste 

setor, a análise é semelhante a outras já realizadas para as divisões D1 e D2.  

5.2.1.2.1.4 Setor de Negócio D4 

O setor D4 é o que apresenta menor número tanto de clientes como de vendedores como é possível 

observar através da dimensão dos territórios construídos para cada um dos vendedores apresentados 

na Tabela 22.  

Tabela 22. Territórios de Vendas Setor de Negócio D4 

Restrição para a dimensão do 

território, t = 75 

Vendedor Dimensão território 

V8 75 

V9 65 
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Posteriormente à construção dos territórios, seguiu-se a construção dos subterritórios para cada um 

destes vendedores. A Tabela 23 mostra os resultados obtidos para a distância total a percorrer por 

cada vendedor na sua atividade.  

Tabela 23. Distâncias percorridas por território para o setor D4 

Vendedor 
Distância total 

percorrida (km) 

V8 1693 

V9 2636 

 

Apesar da dimensão relativamente pequena deste território, observam-se distâncias muito elevadas a 

percorrer por cada um dos vendedores. A própria distância que separa cada um dos vendedores é 

bastante elevada (116 km) uma vez que o vendedor V8 tem como concelho de origem Portel e o 

vendedor V9 tem como concelho de origem Santiago do Cacém. Resta conhecer os concelhos de 

origem dos seus clientes apresentados na Figura 24 (ver Anexo 4). 

É importante observar a variação que existe no volume de clientes de setor para setor de negócio. Foi 

referido que o facto de se encontrar sempre o mesmo leque de concelhos na análise está associado à 

demografia na zona do Alentejo, por outro lado o número de clientes por concelho tem apresentado 

variações ao longo das análises dos diferentes sectores. Esta situação é justificada pelo sector de 

negócio D4, uma vez que há regiões no Alentejo com maior tendência para determinadas áreas de 

negócio. A distribuição geográfica dos vendedores e clientes deste setor encontra-se representada na 

Figura 25 (ver Anexo 4).  

Em conformidade com as análises anteriores, volta-se a observar grande coerência nos resultados do 

modelo. O vendedor V9 cujo concelho de residência se encontra na periferia do raio de clientes foi 

aquele ao qual foram atribuídos menor número de clientes e é também aquele que apresenta maior 

número de quilómetros a percorrer na sua atividade.  

5.2.1.2.1.5 Setor de negócio D5 

Em conformidade com o que já foi referido, a análise do setor de negócio D5 só incidirá sobre o cálculo 

da distância total percorrida pelo único vendedor desta área. A Tabela 24 mostra o valor obtido para a 

distância a percorrer pelo vendedor V15 após construção dos subterritórios do mesmo. 

Tabela 24. Distância percorrida para o setor D5 

Vendedor Dimensão território 
Distância total 

percorrida (km) 

V15 148 2204 
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Ao contrário das anteriores situações onde existia mais do que um vendedor para equilibrar a dimensão 

dos territórios de vendas de cada indivíduo, no caso do setor D5, e como esperado, o número de 

clientes alocados é bastante elevado o que acaba por justificar a distância total a percorrer pelo 

vendedor V15 na sua atividade.  

O número de clientes por concelho para este setor de negócio encontra-se na Figura 26 (ver Anexo 4). 

A amostra de concelhos mantém-se igual à dos setores já apresentados. Para este cenário em 

específico apresenta-se apenas um vendedor para cobrir 25 concelhos na sua atividade de vendas 

diária, que é uma situação que representa um grande custo para a empresa e pode até limitar a 

produtividade do vendedor. Apresenta-se na Figura 27 (ver Anexo 4) a distribuição geográfica do 

vendedor V15 e seus clientes. 

Embora este vendedor tenha como concelho de origem Évora, que é de certa forma um concelho 

central, tem no concelho de origem da sua carteira de clientes, clientes que apresentam um 

afastamento geográfico muito grande – Almodôvar, por exemplo. A dúvida que surge nesta situação é 

a forma mais económica e produtiva de contornar esta situação. Esta análise será desenvolvida mais 

à frente. 

5.2.1.2.2 Cenário sem restrição no número de clientes por vendedor (C2) 

No cenário C2 que se apresenta na presente secção estudou-se a construção de territórios de vendas 

excluindo a restrição do número máximo de clientes por vendedor. Esta análise permitiu perceber de 

que forma seriam alocados os clientes com base, exclusivamente, na proximidade ao fornecedor. Como 

será observado ao longo da apresentação dos resultados obtidos, este cenário não apresenta qualquer 

viabilidade uma vez que iria implicar uma carga de esforço excessiva para alguns vendedores ao invés 

de outros vendedores que ficariam com poucos ou nenhum cliente. Foi possível concluir que 

efetivamente a restrição do dimensionamento dos territórios (número máximo de clientes por vendedor) 

permite criar territórios equilibrados, embora muitas vezes também possa atribuir a um determinado 

vendedor um cliente que se encontra mais próximo de outro vendedor. Para esta análise manteve-se 

a restrição que garante que cada cliente é alocado a um e um só vendedor por forma a garantir que 

nenhum cliente seria excluído da análise.  

À semelhança do que aconteceu na análise anterior, também nesta análise o algoritmo foi aplicado ao 

nível do setor de negócio por forma a garantir que cada vendedor teria capaz de dar resposta às 

necessidades dos clientes que lhe fossem atribuídos. Posteriormente também foram construídos os 

subterritórios de vendas para cada vendedor. Apresentam-se, então, de seguida os resultados obtidos 

para cada setor de negócio e respetiva análise.  

5.2.1.2.2.1 Setor de negócio D1 

Conforme previsto, excluída a restrição do número máximo de clientes por vendedor, o algoritmo 

desconsidera a sobrecarga associada à alocação de um número de elevado de clientes a apenas um 

vendedor (ver Tabela 25). 
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Tabela 25. Territórios de Vendas Setor de Negócio D1 

Vendedor Dimensão território 

V1 204 

V2 56 

V3 0 

V4 0 

V5 224 

 

Assim, houve vendedores aos quais foi alocado um número elevado de clientes enquanto outros 

ficaram sem clientes. Para perceber estes resultados, é necessário ter em conta os concelhos de 

origem dos vendedores que podem ser consultados na Tabela 9. Os dois vendedores aos quais não 

foram alocados clientes partilham concelhos de origem com outros dois vendedores – V1 e V3 têm 

como concelho de origem Évora e V4 e V5 têm como concelho de origem Beja. Este facto explica o 

motivo para haver vendedores com excesso de clientes enquanto outros ficaram com territórios 

“vazios”, uma vez que não existe restrição para o número máximo de clientes que o território de um 

vendedor pode receber e estes pares de vendedores apresentam exatamente as mesmas distâncias à 

amostra de clientes consideradas, o algoritmo acaba por alocar todos os clientes a um só vendedor 

pois não tem a restrição de equilíbrio para o dimensionamento do território.  

À semelhança do cenário anterior, também neste cenário foram construídos os subterritórios de vendas 

para cada vendedor. Os subterritórios obtidos acabaram por apresentar algum desequilíbrio entre 

vendedores como se pode verificar pela variabilidade elevada de clientes alocados a cada um deles 

juntamente com a restrição do número máximo de clientes por cada subterritório. Resta analisar se 

neste cenário a distância total percorrida por cada vendedor apresenta aumentos significativos, para 

tal, segue-se a Tabela 26. 

Tabela 26. Distância percorrida para o setor D1 

Vendedor 
Distância total 

percorrida (km) 

V1 1370 

V2 535 

V5 2281 

 

Como esperado, na Tabela 26 observa-se um aumento no total de quilómetros percorridos pelos dois 

vendedores que acabaram por “acumular” os clientes dos outros dois vendedores seus conterrâneos. 
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Para o vendedor V2 a diminuição na distância é também justificada pela exclusão da restrição do 

dimensionamento dos territórios uma vez que este vendedor acabava por receber clientes que se 

encontravam a distâncias elevadas, mas que simplesmente não podiam ser alocados a vendedores 

que se encontrassem mais próximos precisamente por esses vendedores já terem atingido o limite 

máximo de clientes no seu território. 

Outro fator que tem sido alvo de análise para ajudar a compreender a dimensão dos territórios 

constituídos bem como a distância total percorrida por cada um dos vendedores é o número de clientes 

por concelho. Este dado é transversal a todos os cenários pelo que para a análise do setor de negócio 

D1 deverá ser consultada a Figura 18 no Anexo 4. Com base nos resultados apresentados no gráfico 

e cruzando esta informação com a dos concelhos de origem já referidos dos vendedores em análise 

no presente cenário conclui-se que efetivamente a disparidade nas dimensões dos territórios dos 

vendedores V1, V2 e V5 deve-se exclusivamente ao número de clientes nas proximidades dos 

concelhos de origem de cada um e ao facto de se ter excluído a restrição de dimensionamento, sendo, 

por exemplo, todos os clientes no concelho de Évora e proximidades alocados ao vendedor V1. 

Na presente análise também não será apresentada a distribuição geográfica dos vendedores e clientes 

do setor de negócio D1 uma vez que é igual à já apresentada na Figura 19 do Anexo 4 com a única 

diferença de nos concelhos de Évora e Beja as esferas azuis representam apenas um vendedor, ao 

contrário do que aconteceu no cenário anterior em que estas esferas representavam dois clientes cada. 

5.2.1.2.2.2 Setor de negócio D2 

Para o setor de negócio D2 não se observou exclusão de nenhum vendedor por falta de clientes, facto 

justificado pelos distintos concelhos de origem de cada um dos vendedores que compõe este setor de 

negócio. Na Tabela 27 apresentam-se as dimensões dos territórios obtidos para cada um dos 

vendedores de D2. 

Tabela 27. Territórios de Vendas Setor de Negócio D2 

Vendedor Dimensão território 

V6 86 

V12 27 

V13 116 

 

No cenário em análise para o setor de negócio D2 observa-se na Tabela 27 que foram formados 

territórios que apresentam, à semelhança do setor D1, um desequilibro considerável no número de 

clientes alocados. Resta analisar a distância total percorrida por cada vendedor após serem construídos 

os subterritórios dentro do território de cada vendedor (ver Tabela 28). 
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Tabela 28. Distância percorrida para o setor D2 

Vendedor 
Distância total 

percorrida (km) 

V6 1360 

V12 321 

V13 1269 

 

Tal como já foi concluído anteriormente, no cenário atual em que foi excluída a restrição do 

dimensionamento dos territórios a variável da dimensão do território está fortemente relacionada com 

o concelho de origem dos vendedores bem como o volume de clientes observado em cada concelho. 

Esta variável acaba por ter também impacto na distância total percorrida por cada vendedor, uma vez 

que neste cenário os clientes são alocados livremente com base na proximidade aos vendedores.  

Também para este setor se mantêm inalteradas as figuras que apresentam o volume de clientes por 

concelho e a distribuição geográfica de clientes e vendedores. Estes dados confirmam os resultados 

obtidos para a dimensão do território de cada vendedor bem como a distância total percorrida e podem 

ser consultados na Figura 20 e na Figura 21 do Anexo 4.  

5.2.1.2.2.3 Setor de Negócio D3 

No setor de negócio D3 observou-se a exclusão de um dos vendedores (V14) por falta de alocação de 

clientes. Como é possível observar a partir dos dados apresentados na Tabela 29 obtiveram-se dois 

territórios com um número bastante aproximado de clientes (V7 e V10) ao contrário do território do 

vendedor V11 substancialmente mais pequeno. 

Tabela 29. Territórios de vendas do setor de negócio D3 

Vendedor Dimensão território 

V7 207 

V10 206 

V11 68 

V14 0 

 

Após a construção dos territórios e respetivos subterritórios de vendas para os vendedores do setor de 

negócio D3 foi calculada a distância total a percorrer por cada um destes vendedores nos territórios 

obtidos. Seguem-se na Tabela 30 os resultados obtidos. 
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Tabela 30. Distância percorrida para o setor D3 

Vendedor 
Distância total 

percorrida (km) 

V7 2286 

V10 2001 

V11 329 

 

Como esperado, as distâncias totais percorridas encontram-se em conformidade com a dimensão dos 

territórios obtidos para cada um dos vendedores. Resta analisar novamente os concelhos de origem 

dos vendedores do setor D3 bem como o volume de clientes por concelho a fim de compreender os 

resultados obtidos. Estes dados podem ser consultados na Tabela 9 e na Figura 22 do Anexo 4. 

Conclui-se que a exclusão do vendedor V14 é justificada por o concelho de origem deste vendedor ser 

em Sesimbra, bastante distanciado da região em análise neste estudo.  

5.2.1.2.2.4 Setor de negócio D4 

Para concluir a apresentação dos resultados obtidos para este cenário, segue-se a análise dos dados 

do setor de negócio D4. Na Tabela 31 apresentam-se as dimensões dos territórios construídos para 

cada um dos dois vendedores que constituem este setor. 

Tabela 31. Territórios de vendas do setor de negócio D4 

Vendedor Dimensão território 

V8 111 

V9 29 

 

Também neste setor se observa uma grande variabilidade entre os resultados obtidos para os dois 

vendedores. Na Tabela 32 apresentam-se as distâncias totais a percorrer pelos vendedores após terem 

sido construídos os subterritórios de vendas para cada um deles utilizando o mesmo procedimento já 

anteriormente descrito.  

Tabela 32. Distância percorrida para o setor D4 

Vendedor 
Distância total 

percorrida (km) 

V8 2532 

V9 594 
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Observa-se um valor bastante elevado para a distância total a percorrer pelo vendedor V9. À 

semelhança do método usado para os setores anteriores, é necessário recordar os concelhos de 

origem dos vendedores e o volume de clientes por concelho, dados que podem ser consultados na 

Tabela 9 e na Figura 24 do Anexo 4. Conclui-se que os clientes que acabaram por ser alocados ao 

vendedor V9 por se encontrarem mais próximos do que do vendedor V10 encontram-se também a 

distâncias bastante consideráveis do vendedor ao qual foram alocados.  

Para o cenário em análise não serão apresentados os resultados obtidos para o vendedor V15 – único 

vendedor no setor de negócio D5, uma vez que estes não foram sujeitos a alterações face ao cenário 

anterior, uma vez que, tal como já foi referido, este setor de negócio não apresenta alternativas ao nível 

dos recursos pelo que não poderá ser avaliada a possibilidade de “reconstruir” o território de vendas já 

existente para o vendedor V15. Os resultados obtidos para este vendedor podem ser recordados na 

Tabela 24, na Figura 26 e na Figura 27 (Anexo 4) e prevalecerão para todos os cenários analisados. 

Conclui-se a apresentação dos resultados obtidos para os diferentes setores de negócio no cenário 

onde foi excluída a restrição do dimensionamento dos territórios. A análise comparativa deste cenário 

com os restantes terá lugar posteriormente mas, por agora, fica a conclusão de que este cenário não 

apresenta melhorias face ao cenário base, antes pelo contrário, observam-se formações de territórios 

de vendas perfeitamente desequilibrados entre os diferentes vendedores e distâncias a percorrer pelos 

mesmos na sua atividade bastante elevadas. Segue-se a apresentação dos resultados e respetiva 

análise para o último cenário considerado.   

5.2.1.2.3 Cenário com restrição na distância máxima vendedor–cliente (C3) 

Para o cenário C3, em análise na presente secção, estudou-se a possibilidade de construir territórios 

de vendas restringindo o número máximo de quilómetros que separa o vendedor de cada um dos 

clientes a si alocados. O valor máximo utilizado como base para a distância foi de 50 km, considerando-

se esta como uma distância razoável tendo em conta a dispersão demográfica e industrial que 

caracteriza a região do Alentejo.  

A introdução desta restrição na análise levou a que o método utilizado na construção dos territórios 

variasse face aos cenários anteriores. Antes do processo de construção dos territórios, começou por 

se excluir, para cada setor de negócio, todos os clientes que não respeitassem o parâmetro evitando, 

também, que o algoritmo fosse sobrecarregado com dados desnecessários. Assim, seguidamente, para 

cada setor de negócio vai começar por se apresentar os clientes “viáveis” para introdução nos territórios 

de cada vendedor e o volume de clientes que foram alvo de exclusão por estarem acima do parâmetro. 

É importante referir que a alternativa de exclusão de clientes não significa que estes deixem de ser 

servidos pela Würth, considera-se, apenas, que nos casos em que se verifica um número tão elevado 

de clientes que não apresentam distâncias inferiores ou iguais a 50 km dos recursos que a Würth tem 

atualmente no terreno deve ser considerada a hipótese de reforçar os recursos nesta região.  

Neste cenário foi novamente introduzida a restrição do número máximo de clientes a alocar a um 

vendedor. Tal como se verificou no cenário C2, a omissão desta restrição leva a que se observem 

fortes discrepâncias no dimensionamento dos territórios de cada vendedor. Assim, voltou a introduzir-
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se esta restrição por forma a garantir que os territórios criados são equilibrados ao nível do volume de 

clientes e ao nível das distâncias totais a percorrer por cada vendedor na sua atividade.  

Uma vez que a primeira parte do método implementado já exclui todos os clientes que não respeitam 

a restrição da distância, considerou-se também a restrição que garante que cada cliente é alocado a 

um e um só vendedor. Acredita-se que este cenário é, provavelmente, aquele que representa a solução 

mais próxima da realidade que motivou a concretização deste estudo, porém, um comentário mais 

completo e comparativo terá lugar no final desta secção.  

Segue-se agora a apresentação e análise dos resultados obtidos na implementação do método descrito 

para cada um dos cinco setores de negócio da Würth.  

5.2.1.2.3.1 Setor de negócio D1 

Conforme descrito, começa-se por apresentar o número de clientes que estão dentro e fora do 

parâmetro da distância máxima (ver Tabela 33). 

Tabela 33. Resultados da restrição da distância para o setor de negócio D1 

Clientes a uma distância 

inferior ou igual a 50 km 

Clientes a uma distância 

superior a 50 km 

392 92 

 
Para o setor de negócio D1 apenas 23% dos clientes que se encontram atualmente alocados a 

vendedores do setor não respeitam a restrição da distância máxima, como pode ser observado na 

Tabela 33. Este resultado é relativamente baixo, resta agora analisar se terá impactos na distância total 

percorrida pelos vendedores mas, primeiramente, serão apresentados os dimensionamentos obtidos 

para o território de cada um dos vendedores deste setor após implementação do algoritmo aos 392 

clientes na Tabela 34. 

Tabela 34. Territórios de vendas do setor de negócio D1 

Restrição para a dimensão do 

território, t = 100 

Vendedor Dimensão território 

V1 82 

V2 56 

V3 100 

V4 100 

V5 54 

 

Observa-se através dos resultados obtidos para o território de cada um dos vendedores do setor D1 

exibidos na Tabela 34 que existe alguma variabilidade. De seguida serão apresentadas as distâncias 
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totais a percorrer por cada um dos vendedores no novo território e as conclusões poderão tirar-se após 

perceber o número de clientes por concelho face aos concelhos de origem de cada vendedor. Ao 

contrário do cenário anterior onde não foi necessário apresentar o gráfico do número de clientes por 

concelho, por terem sido excluídos clientes no início da análise deste cenário, torna-se importante 

observar de que forma se distribuem os clientes que respeitam a restrição de distância máxima.  

Para o cálculo das distâncias totais a percorrer por cada vendedor para os territórios obtidos, utilizou-

se o método já aplicado anteriormente de divisão do território de vendas de cada vendedor procurando 

obter subterritórios com aproximadamente 10 clientes. Após obtenção dos subterritórios e aplicação do 

algoritmo para obter a rota que visitasse todos os clientes do subterritório percorrendo a menor distância 

possível, somaram-se as distâncias obtidas para cada subterritório a fim de alcançar a distância total 

percorrida pelo vendedor no novo território de vendas, segue-se então a Tabela 35. 

Tabela 35. Distância percorrida para o setor D1 

 

Vendedor 
Distância total 

percorrida (km) 

V1 709 

V2 481 

V3 454 

V4 586 

V5 409 

 

Apesar da variabilidade observada no dimensionamento dos territórios obtidos para cada vendedor do 

setor D1, da , segue-se então a Tabela 35. 

Tabela 35 conclui-se que o desfasamento no número de quilómetros a percorrer está dentro de um 

limite aceitável. Resta concluir se é melhor que os resultados obtidos nos cenários anteriores, porém 

esta análise conclusiva só terá lugar no final da presente secção. O número de clientes obtido por 

concelho encontra-se na Figura 28 do Anexo 4. 

Nesta fase, torna-se importante comparar o número de clientes espelhados na Figura 28 respeitante a 

um cenário onde os clientes que se apresentam respeitam a restrição de distância máxima (50 km) 

com os volumes apresentados na Figura 18 no Anexo 4 respeitante aos cenários anteriores onde não 

era considerada a restrição da distância. Conclui-se que, considerando a restrição, tem lugar uma 

exclusão de 8 dos 27 concelhos onde a Würth tem clientes atualmente, o que significa que nos 8 

concelhos referidos, todos os clientes se encontravam a distâncias elevadas dos vendedores deste 

setor de negócio. É importante ressalvar, também, que nos dois concelhos que apresentam maior 

número de clientes para este setor (Évora e Beja) não houve exclusão de nenhum cliente – fator 
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justificado pela existência de cinco vendedores neste setor com morada de origem nestes dois 

concelhos. Por outro lado, os concelhos excluídos são, evidentemente, aqueles que se encontram mais 

distantes dos concelhos de origem dos vendedores deste setor. Na Figura 29 (ver Anexo 4) mostra-se 

a distribuição geográfica das entidades deste cenário para o setor de negócio D1.  

Comparativamente com a distribuição geográfica apresentada na Figura 19 para os cenários anteriores, 

conclui-se que a “mancha” observada na Figura 29 apresenta uma uniformidade superior, com os 

quatro vendedores com concelho de origem em Évora e Beja a marcarem os centros dos seus 

territórios. O único vendedor que se encontra numa zona mais periférica face à distribuição dos clientes 

é o vendedor V2 com concelho de origem em Elvas. O cenário em análise parece, nesta fase, 

apresentar melhorias face aos anteriores e após serem analisados os restantes setores de negócio 

terá lugar uma análise global a fim de entender se esta melhoria é transversal aos restantes. 

5.2.1.2.3.2 Setor de negócio D2 

Começará por se apresentar o número de clientes incluídos na análise (ver Tabela 36). 

Tabela 36. Resultados da restrição da distância para o setor de negócio D2 

Clientes a uma distância 

inferior ou igual a 50 km 

Clientes a uma distância 

superior a 50 km 

168 61 

 

Para o setor de negócio D2 a percentagem de clientes que não cumpre com o requisito da distância é 

de 27%, aproximadamente o mesmo valor obtido para o setor anterior. Na Tabela 37 apresentam-se 

os resultados obtidos para os restantes elementos considerados. 

Tabela 37. Territórios de vendas do setor de negócio D2 

Restrição para a dimensão do 

território, t = 100 

Vendedor Dimensão território 

V6 50 

V12 21 

V13 97 

 

Neste setor de negócio, os resultados observados para o cenário em estudo apresentam uma grande 

variabilidade entre si. Correspondentemente com a forma como se procedeu anteriormente, para tirar 

conclusões face aos resultados obtidos terá de se analisar os resultados obtidos para a distância total 

a percorrer por cada vendedor e para o número de clientes por concelho (uma vez que houve exclusão 

de 27% dos clientes deste setor). Observe-se, então, a Tabela 38. 
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Tabela 38. Distância percorrida para o setor D2 

Vendedor 
Distância total 

percorrida (km) 

V6 579 

V12 178 

V13 701 

 

Também para as distâncias percorridas encontram-se, como é possível observar na Tabela 38, valores 

bastantes distintos de vendedor para vendedor.  

À semelhança do que se observou para o setor anterior, também neste setor se verifica uma diminuição 

nos concelhos incluídos na análise. Os dois concelhos que apresentaram na Figura 20 maior número 

de clientes (Évora e Montemor-o-Novo) mantêm-se incluídos na análise. O concelho de origem do 

vendedor V13, que pode ser consultado na Tabela 9, coincide com um dos concelhos que apresenta 

maior número de clientes (Montemor-o-Novo) e está bastante próximo de Évora, o que justifica o 

número de clientes que lhe foi alocado bem como a distância total a percorrer após serem construídos 

os subterritórios. Na Figura 30 e Figura 31 (Anexo 4) apresentam-se o número de clientes por concelho 

e a distribuição geográfica das entidades deste território, respetivamente. 

O vendedor V12 tem como concelho de origem Fronteira que se encontra numa zona periférica em 

comparação com a distribuição dos clientes deste setor. Este afastamento justifica o número reduzido 

de clientes que lhe foram alocados e, consequentemente, a distância total a percorrer pelo mesmo na 

sua atividade. 

5.2.1.2.3.3 Setor de negócio D3 

Para o setor que será objeto de análise de seguida, observou-se, para além de exclusão de clientes, 

exclusão de um dos vendedores. Este fator é justificado também pela introdução da restrição da 

distância, uma vez que a distância que separa este vendedor V14 é superior a 50 km pelo que não 

poderá ser incluído na análise. Na Tabela 39 encontram-se os resultados obtidos para o número de 

clientes a incluir na análise. 

Tabela 39. Resultados da restrição da distância para o setor de negócio D3 

Clientes a uma distância 

inferior ou igual a 50 km 

Clientes a uma distância 

superior a 50 km 

334 147 
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A percentagem de clientes excluídos face ao input considerado é de 44%. Este valor é bastante elevado 

face às percentagens obtidas nos dois setores analisados anteriormente. O motivo na origem deste 

valor será revelado após apresentação dos resultados dos restantes elementos em análise, começando 

pela Tabela 40. 

Tabela 40. Territórios de vendas do setor de negócio D3 

Restrição para a dimensão do 

território, t = 150 

Vendedor Dimensão território 

V7 116 

V10 150 

V11 68 

 

Como já foi referido, no setor D3 observou-se não só exclusão de clientes como também a exclusão 

de um dos vendedores. Neste caso trata-se do vendedor V14 com concelho de origem em Sesimbra, 

apresentando distâncias acima de 50 km de todos os clientes do setor – fator que levou à sua exclusão 

por não cumprir esta restrição. À semelhança do que se expôs como alternativa para os clientes 

excluídos, na situação deste vendedor aconselha-se a que seja criada uma nova carteira de clientes 

com concelhos de origem coincidentes ao seu. A Tabela 41 representa o total de km a percorrer por 

cada vendedor de D3 neste cenário. 

Tabela 41. Distância percorrida para o setor D3 

Vendedor 
Distância total 

percorrida (km) 

V7 883 

V10 1191 

V11 332 

 

A distância a percorrer pelo vendedor V10, como visível na Tabela 41, é bastante elevada e muito 

superior à dos restantes vendedores. O número de clientes por concelho que poderá justificar esta 

divergência nos resultados encontra-se na Figura 32 do Anexo 4. 

Para os cenários anteriores onde não se realizou exclusão de clientes, foram considerados 28 

concelhos para análise de D3, no presente cenário apenas se consideram 17 concelhos. Os concelhos 

com maiores números de clientes, Évora e Odemira, mantêm-se sem exclusão de clientes. 

Ao vendedor V10 foi alocado a maior percentagem de clientes do setor, justificando-se esta alocação 

pelo facto do concelho de origem deste vendedor ser Évora, o concelho geograficamente mais central 

neste setor. A elevada distância total a percorrer por este vendedor deve-se à distribuição dos clientes, 
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uma vez que acaba por ficar com um número elevado de clientes na periferia do seu concelho de 

origem. A distribuição geográfica dos clientes apresentada na Figura 33 (ver Anexo 4) confirma a 

exclusão do vendedor V14. 

5.2.1.2.3.4 Setor de negócio D4 

A Tabela 42 apresenta os resultados da restrição da distância máxima. 

Tabela 42. Resultados da restrição da distância para o setor de negócio D4 

Clientes a uma distância 

inferior ou igual a 50 km 

Clientes a uma distância 

superior a 50 km 

51 89 

  

A percentagem de clientes que estão fora da restrição da distância máxima é de 64%, o valor mais alto 

observado até agora que pode ser justificado por este setor de negócio ter apenas dois vendedores. 

Identicamente ao que aconteceu para o setor D3, também neste setor se observou exclusão de um dos 

dois vendedores que o compunham. O vendedor V9 apresentava distâncias superiores a 50 km de 

cada um dos 140 clientes pelo que não seria possível alocar-lhe nenhum cliente.  

Neste caso não serão apresentados os resultados para a dimensão do território do vendedor em causa 

uma vez que corresponde ao número de clientes que está dentro do parâmetro da distância máxima. 

Na Tabela 43 apresentam-se os resultados obtidos para os restantes elementos 

Tabela 43. Distância percorrida para o setor D4 

Vendedor 
Distância total 

percorrida (km) 

V8 692 

 

Por exclusão de um dos dois vendedores deste setor, o vendedor V8 acaba por suportar um valor 

elevado de quilómetros a percorrer na sua atividade. O número de clientes por concelho após exclusão 

de 64% do volume total encontra-se na Figura 34 (ver Anexo 4). 

Também nos concelhos se notou uma redução considerável do número de concelhos inicial, facto que 

pode ser confirmado na Figura 24 (ver Anexo 4). 

Conclui-se, assim, que o território formado para o vendedor V8 apresenta uma distribuição 

relativamente equilibrada uma vez que apresenta uma posição central face aos clientes que lhe foram 

atribuídos.  
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5.2.1.2.3.5 Setor de negócio D5 

Para o cenário em análise, torna-se novamente necessário introduzir o setor D5 uma vez que este 

apresentou alterações após ser introduzida a restrição da distância máxima entre o par de entidades 

vendedor–cliente. Na Tabela 44 mostram-se os resultados obtidos. 

Tabela 44. Resultados da restrição da distância para o setor de negócio D5 

Clientes a uma distância 

inferior ou igual a 50 km 

Clientes a uma distância 

superior a 50 km 

62 86 

 

O setor de negócio D5 apresentou, desde o início, uma diferença face aos restantes pelo facto de ter 

apenas um vendedor. Por este motivo, nem sempre se justificou a inclusão do mesmo nas análises dos 

diferentes cenários pois não existe a possibilidade de alocar os clientes deste vendedor a outro. Uma 

vez que a análise neste cenário começa pela avaliação das distâncias dos clientes aos diferentes 

vendedores, também para este vendedor ocorreram alterações – neste caso 58% dos clientes não 

cumpre com o requisito da distância máxima. É importante reforçar novamente que o objetivo neste 

cenário não é que a Würth deixe de prestar serviço a estes clientes, aconselha-se é que seja reforçada 

a força de vendas nas zonas onde foram observadas exclusões de clientes dado que a inclusão de 

novos recursos poderá representar um custo inferior ao que já ocorre quando vendedores visitam 

clientes a distâncias muito elevadas. Segue-se a Tabela 45. 

 Tabela 45. Distância percorrida para o setor D5 

Vendedor 
Distância total 

percorrida (km) 

V15 477 

 

A distância total a percorrer pelo vendedor V15 na sua atividade não apresenta um valor muito elevado, 

conforme ilustrado na Tabela 45. Posteriormente este valor será comparado com os obtidos para o 

cenário base e o outro cenário onde se introduziu este setor na análise e concluir se efetivamente 

apresenta vantagens em todos os elementos.  

À semelhança do que tem sido observado nos restantes setores, também no setor D5 o concelho que 

apresentava maior número de clientes (Évora) mantém a totalidade dos clientes o que é justificado por 

o concelho de origem do vendedor V15 coincidir com o concelho com maior número de clientes.  

A Figura 37 do Anexo 4 permite concluir que também na construção do território de vendas do vendedor 

V15 o método permite uma distribuição equilibrada do vendedor (ao centro) e dos seus clientes.  
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De seguida terá lugar a análise dos quatro diferentes cenários apresentados bem como as principais 

conclusões a retirar dos mesmos. 

5.2.1.3 Comparação dos cenários e conclusões 

Na presente secção procura-se, não só fazer uma análise comparativa com base nos principais 

elementos estudados nos diferentes cenários, como também identificar se existe algum cenário que 

esteja próximo da situação ótima para a atividade dos 15 vendedores em análise. Na Tabela 46 

encontra-se um resumo dos parâmetros mais relevantes nesta análise – dimensão do território, ou seja, 

o número total de clientes no território de cada vendedor, e distância total percorrida (ou a percorrer). 

Tabela 46. Resultados gerais dos cenários analisados 

Divis. Vended. 

C0 C1 C2 C3 

Dimens. 
Territ. 

Dist. 
Tot. 

Dimens. 
Territ. 

Dist. 
Tot. 

Dimens. 
Territ. 

Dist. 
Tot. 

Dimens. 
Territ. 

Dist. 
Tot. 

D1 

V1 86 924 100 949 204 1370 82 709 

V2 37 1417 84 1036 56 535 56 481 

V3 133 4078 100 926 0 0 100 454 

V4 101 5561 100 1343 0 0 100 586 

V5 127 2274 100 847 224 2281 54 409 

D2 

V6 79 3441 80 1454 86 1360 50 579 

V12 54 3399 69 2038 27 321 21 178 

V13 96 2998 80 762 116 1269 97 701 

D3 

V7 171 7507 125 1145 207 2286 116 883 

V10 169 5188 125 1231 206 2001 150 1191 

V11 103 3282 125 1147 68 329 68 332 

V14 38 4038 106 3191 0 0 0 0 

D4 
V8 88 4746 75 1693 111 2532 51 692 

V9 52 5017 65 2636 29 594 0 0 

D5 V15 148 10463 148 2204 - - 62 477 

TOTAL 1482 64333 1482 22602 1334 14878 1007 7672 

 

Como é possível observar na Tabela 46 os valores obtidos para a distância total no cenário base (C0) 

apresentam uma grande discrepância face aos dos restantes cenários, assim, estes não serão 

considerados como base de comparação uma vez que o método de cálculo utilizado não foi o mesmo. 

Para a dimensão dos territórios, será incluído o cenário C0. Numa ótica de manter alguma coerência 

na análise, os cenários são comparados ao nível dos setores. Começando pela Figura 6 e Figura 7. 
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Figura 6. Comparação resultados distância D1 

 

Figura 7. Comparação result. dimensão D1 

Começando pela análise da Figura 6, conclui-se que o cenário que apresenta os valores mais baixos 

para a distância é C3, uma vez que no cenário C2 os vendedores V3 e V4 obtiveram valores nulos para 

a distância por não lhes terem sido alocados clientes, o que se reflete também num aumento 

substancial das distâncias dos vendedores V1 e V5 uma vez que partilham os mesmos concelhos de 

origem que os vendedores “excluídos” no cenário C2. O objetivo do presente estudo é melhorar a 

atividade dos vendedores através da minimização das distâncias totais percorridas pelos mesmos, pelo 

que será sempre considerado o melhor cenário, aquele que apresentar valores mais baixos neste 

parâmetro. Para tal, na Figura 6 apresenta-se também uma agregação das distâncias totais a percorrer 

pelos vendedores por cenário. 

Já da Figura 7, conclui-se que o cenário mais interessante continua a ser o C3, pois é aquele que 

apresenta valores mais baixos face aos restantes cenários em quatro dos cinco vendedores. Este 

parâmetro tem impactos significativos no parâmetro da distância – quanto maior a dimensão do 

território, maior será o valor da distância total a percorrer pelo vendedor. O único vendedor onde não 

se observa que o último cenário analisado é o mais favorável é o vendedor V2, ainda assim, o aumento 

do número de clientes não é significativo (continua a estar em linha com as dimensões dos restantes 

vendedores) e a distância total a percorrer para este território é relativamente baixa (481 km). 

Seguem-se na Figura 8 e na Figura 9 os resultados para o setor D2.
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. 

 

Figura 8. Comparação resultados distância D2 

 

Figura 9. Comparação result. dimensão D2 

Também para o setor de negócio D2, é possível concluir com base na Figura 8 e na Figura 9 que o 

cenário C3 é aquele que apresenta genericamente valores mais favoráveis tanto para a distância a 

percorrer pelos vendedores nos novos territórios formados como também para a dimensão desses 

territórios. É importante recordar que o cenário C3 é aquele onde a restrição da distância máxima entre 

os pares vendedor-cliente é considerada, tendo sido excluídos todos aqueles clientes que 

apresentassem valores superiores aos 50 km previamente definidos e justificados. Esta variação no 

universo de clientes está na origem da grande discrepância observada nas dimensões dos territórios 

de V12 em comparação com V6 e V13 no último cenário – o que se reflete também nas distâncias 

obtidas. Ainda assim, analisando os resultados obtidos para as distâncias para cada cenário conclui-

se que efetivamente o cenário C3 é aquele que otimiza a atividade neste setor uma vez que apresenta 

os valores mais baixos nas distâncias totais a percorrer por cada vendedor (ver Figura 8). 

Para o setor de negócio D3 apresentam-se os resultados na Figura 10 e na Figura 11. 

Figura 10. Comparação result. distância D3 

 

Figura 11. Comparação result. dimensão D3
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No setor D3 observou-se exclusão do território de vendas de V14 aquando da análise do cenário C2 – 

cenário onde, recorde-se, foi excluída a restrição do número máximo de clientes por fornecedor por 

forma a testar quais os vendedores que, de um modo geral, se encontra mais próximos dos clientes do 

território e, consequentemente, quais os vendedores que apresentam maior distância; e aquando da 

análise do cenário C3 – onde se excluíram todos os clientes que não cumprissem a restrição da 

distância máxima de 50 km. A exclusão deste vendedor no último cenário leva à conclusão de que se 

encontra a uma distância superior a 50 km de qualquer um dos clientes que compõem este setor de 

negócio, facto justificado pelo concelho de origem de V14 ser Sesimbra.  

Observando o gráfico resumo apresentado na Figura 11, conclui-se que o cenário C1 é aquele que 

apresenta valores mais equilibrados respeitantes à dimensão do território de cada vendedor, porém, 

os valores para a distância total a percorrer por cada um dos vendedores nos territórios construídos 

em C1 são relativamente elevados quando comparados com os que se apresentam em C3. É 

importante reavivar que na análise de C3 foram excluídos os clientes que apresentassem distâncias 

superiores a 50 km do leque de vendedores do seu setor de negócio, pelo que, embora os valores 

obtidos para a dimensão em C3 apresentem alguma variação comparativa, esta é a solução que melhor 

reflete um cenário ótimo pois garante que os clientes alocados a cada vendedor respeitam a restrição 

da distância máxima. Assim, por forma a garantir que não existe uma disparidade tão acentuada no 

volume de clientes afetos a cada vendedor, aconselha-se aos vendedores que apresentem um número 

que considerem pouco motivante de clientes, um reforço na atividade de prospeção e angariação de 

novas contas nos concelhos mais próximos aos da sua morada.  

Na Figura 12 e na Figura 13 apresenta-se a comparação dos resultados para D4.  

   

 

Figura 12. Comparação result. distância D4 

 

Figura 13. Comparação result. dimensão D4 

O setor de divisão D4 é aquele que apresenta, tirando D5, o menor número de recursos da Würth, 

contando apenas com dois vendedores. Como se pode observar na Figura 12 tanto no cenário C1 

como no cenário C2 os resultados obtidos para as distâncias a percorrer apresentam valores pouco 
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equilibrados. Já na análise de C3, os valores de V8 estabilizam e V9 é excluído da análise, à 

semelhança do que aconteceu com V14 anteriormente, dado o facto de não ter de nenhum cliente do 

território uma distância inferior ou igual a 50 km. 

Com apenas dois vendedores e apresentando, estes vendedores, características distintas em termos 

de proximidade aos clientes, torna-se mais fácil provar a coerência do modelo aplicado. Pelos gráficos 

da Figura 12 e da Figura 13 verifica-se: 

 Em C0, cenário que representa a situação que serviu de input a este estudo, V8 apresentava 

maior número de clientes que V9; 

 Em C1, cenário onde se testou a construção de territórios de vendas para cada vendedor com 

restrições que garantiam que cada cliente era alocado a um e um só vendedor e que os 

territórios construídos tinham um limite de clientes por forma a apresentarem algum equilíbrio, 

as dimensões dos territórios obtidos apresentam valores equilibrados, porém, V9, embora com 

um número de clientes inferir aos de V8 tem a percorrer uma distância superior à de V9 na sua 

atividade; 

 Em C2, cenário onde é excluída a restrição do equilíbrio dos territórios e mantida a restrição 

que garante a alocação de cada cliente a um e um só vendedor, observa-se que o número de 

clientes alocados a V8 aumenta face aos clientes alocados a V9 o que se traduz num aumento 

das distâncias a percorrer pelo primeiro; 

 Por fim, em C3, análise que permitiu efetivamente perceber a origem da existência de valores 

tão elevados nas distâncias a percorrer pelos vendedores nas suas atividades, note-se que a 

V9 não foi atribuído qualquer cliente e V8 viu o seu território reduzido a 51 clientes. Este 

cenário, mais uma vez, é aquele que permite perceber onde estão os motivos que 

impossibilitam os vendedores de ter uma atividade moderada e com custos reduzidos.   

Segue-se na Figura 14 e na Figura 15 a comparação para os resultados de D5. 

 

 

Figura 14. Comparação resultados distância 
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Figura 15. Comparação result. dimensão D5 
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O estudo do setor de negócio D5 foi diferenciado desde o início pelo facto de este ser composto por 

apenas um vendedor – V15, por este motivo a possibilidade de realocar os clientes a este alocados a 

vendedores mais próximos dentro do mesmo setor foi descartada e, como tal, a análise recaiu apenas 

na construção dos subterritórios.  

Pelos fundamentos acima apresentados o setor D5 foi excluído na análise do cenário C2, uma vez que 

neste cenário apenas se testava a variação face ao cenário anterior de criar territórios dentro de um 

setor sem a restrição do número de clientes por fornecedor. Uma vez que neste setor D5 é o único 

recurso disponível seria desnecessário estudar as possibilidades de alocação dos seus clientes a 

outros vendedores. No primeiro cenário (C1), este vendedor foi considerado a fim de perceber se a 

construção de subterritórios e a aplicação do modelo de otimização de rotas resultaria em alterações 

na distância total a percorrer – os resultados foram significativamente inferiores aos dados reais mas, 

como referido, a base de cálculo foi diferente então não serão comparados.  

No cenário C3 ao estudar-se a distância entre os pares vendedor-cliente como condicionante para a 

alocação de clientes, este vendedor voltou a ser incluído. Concluiu-se que havia um número ainda 

considerável de clientes que apresentavam distâncias superiores a 50 km do vendedor V15. Para este 

setor aconselha-se vivamente o reforço da equipa de vendas a fim de repartir a carga de esforço 

depositada neste vendedor e por forma a criar mais do que um território de vendas otimizado.    

5.2.2 Análise de Sensibilidade 

Na presente secção efetua-se uma análise de sensibilidade aos parâmetros mais incertos e com maior 

peso nos resultados do modelo. 

Esta análise irá avaliar o impacto da variação de um parâmetro na dimensão dos territórios e na 

distância total a percorrer por cada vendedor no seu território. Uma vez que o parâmetro da distância 

máxima que separa o vendedor do seu cliente é um dado incerto e com impacto na dimensão final do 

território e, consequentemente, na distância total a percorrer será o foco da análise de sensibilidade.  

Dado que o cenário C3 foi o que apresentou resultados mais favoráveis face ao objetivo deste estudo, 

a análise de sensibilidade será realizada sobre este cenário. Assim, o parâmetro da distância máxima 

que foi introduzido neste cenário será avaliado através da fixação de outros limites a fim de perceber o 

seu impacto nos resultados.  

Para começar, avaliar-se-á os resultados obtidos para o parâmetro da distância se o valor fixado para 

o mesmo passasse a ser 25 km. 

Restrição da distância máxima = 25 km 

O primeiro impacto verificado pela introdução deste restrição observou-se no número de clientes que 

são excluídos ainda na fase anterior à implementação do modelo uma vez que, e conforme já foi 

referido, estes clientes apresentam valores nas distâncias aos diferentes vendedores disponíveis no 

setor superiores ao valor definido para o parâmetro. Com a introdução do limite dos 25 km, que é inferior 
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aos 50 km anteriormente analisados, observou-se, naturalmente, um aumento no número de clientes 

excluídos por não respeitarem a restrição.  

Apresentam-se na Tabela 47 os valores obtidos na primeira fase de avaliação deste requisito. 

Tabela 47. Número de clientes excluídos para os parâmetros analisados 

Setor Restrição distância <= 50 km Restrição distância <= 25 km 

D1 92 275 

D2 61 165 

D3 147 275 

D4 89 132 

D5 86 117 

 

Conforme ilustrado na Tabela 47 a alteração da distância máxima reflete-se no número de clientes 

excluídos da análise. Este estudo permite identificar qual o setor de negócio que onde as distâncias 

entre os pares cliente-vendedor apresentavam maiores valores e, como tal, mais carentes de 

otimização. 

Após identificação dos clientes “aptos” perante a restrição, aplicou-se o modelo de construção dos 

territórios de vendas para cada vendedor. As restrições introduzidas neste modelo correspondem às 

utilizadas na análise do cenário C3 – restrição da distância máxima, restrição do número máximo de 

clientes por vendedor e restrição que garante a alocação de um cliente a um só vendedor. 

Posteriormente à construção dos territórios de cada vendedor, obtiveram-se os subterritórios com a 

mesma base de criação (número de clientes por subterritório igual a 10) e por fim aplicou-se o modelo 

de construção da rota que visita todos os clientes num subterritório minimizando a distância total. Os 

resultados obtidos nesta análise podem ser consultados na Tabela 48. 

. 

  



 73 

Tabela 48. Comparação de resultados para os parâmetros analisados 

Vendedor 

Restrição distância = 50 km Restrição distância = 25 km 

Dimens. Territ. Dist. Total. Dimens. Territ. Dist. Total. 

V1 82 709 100 355 

V2 56 481 0 0 

V3 100 454 14 42 

V4 100 586 95 245 

V5 54 409 0 0 

V6 50 579 10 20 

V12 21 178 0 0 

V13 97 701 54 243 

V7 116 883 63 351 

V10 150 1191 80 347 

V11 68 332 63 256 

V14 0 0 0 0 

V8 51 692 8 34 

V9 0 0 0 0 

V15 62 477 31 89 

TOTAL 1007 7672 518 1982 

 

Conforme esperado, com a introdução de um parâmetro de distância mais “rígido”, observa-se um 

aumento também na exclusão do número de vendedores, pois passou-se de 2 para 5 vendedores 

excluídos do território. Conclui-se que os 3 vendedores agora excluídos têm uma distância superior a 

25 km de todos os clientes do seu setor.  

Relativamente à distância total a percorrer pelos vendedores, que é o fator que motivou o presente 

estudo, observa-se uma diminuição face aos resultados obtidos para a restrição = 50 km. É de salientar 

que no caso do vendedor V1, observa-se uma redução do número de quilómetros total a percorrer pelo 

vendedor acompanhado de um aumento do número de clientes alocados ao seu território. Esta variação 

justifica-se pela presença da restrição do número máximo de clientes por vendedor, uma vez que tanto 

o vendedor V1 como o vendedor V3 partilham o mesmo concelho de origem – Évora, os clientes 
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apresentam distâncias aproximadamente iguais destes dois vendedores pelo que o modelo ao alocar 

os clientes acaba por atribuir ao primeiro vendedor o número máximo de clientes que respeitem a 

restrição dos 25 km e os “restantes” são de seguida atribuídos a V3.  

Conclui-se que o parâmetro fixo em 25 km apresenta melhores resultados de uma perspetiva de 

otimização, ou seja, de minimização da distância total a percorrer por cada vendedor. Ainda assim, há 

vendedores cujos territórios apresentam números de clientes bastante reduzidos face aos restantes 

vendedores, conforme se referiu anteriormente, aconselha-se para estes vendedores que procurem 

angariar novos clientes mais próximos dos seus concelhos de origem. 

Restrição da distância máxima = 75 km 

Na secção anterior avaliaram-se os resultados obtidos com a variação do limite da distância para um 

valor mais baixo ao que tinha sido inicialmente apresentado no cenário C3. Agora, terá lugar a mesma 

análise mas para um panorama em que a restrição da distância apresenta agora um valor superior aos 

anteriormente analisados. Ao longo desta secção as análises comparativas serão realizadas para os 

dois valores de restrição já apresentados (25 e 50 km). 

Para começar, apresentam-se de seguida os resultados obtidos para a amostra inicial após a 

introdução de um valor superior na restrição (ver Tabela 49). 

Tabela 49. Número de clientes excluídos para os parâmetros analisados 

Setor Restrição dist. = 50 km Restrição dist. = 25 km Restrição dist. = 75 km 

D1 92 275 29 

D2 61 165 18 

D3 147 275 42 

D4 89 132 92 

D5 86 117 71 

 

Com base nos valores apresentados na Tabela 49, e conforme esperado, conclui-se que a 

proporcionalidade entre a dimensão da restrição da distância máxima e o número de clientes excluídos 

é inversa. A divisão onde se encontra uma variação mais acentuada entre as diferentes restrições é D3 

com uma diferença de 102 clientes entre a restrição de 50 e 75 km. Estes valores permitem concluir 

que existem clusters de clientes com base na sua distância aos vendedores, ou seja, há clientes que 

apresentam distâncias equivalentes aos seus vendedores, o que é justificado pelo facto de esta análise 

utilizar para as moradas de cada entidade os concelhos de origem e não entrar num detalhe mais fino. 

À semelhança do ocorrido na secção anterior, segue-se agora a comparação dos resultados analisados 

já com a limitação da distância a 75 km na Tabela 50. 
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Tabela 50. Comparação de resultados para os vários limites de distância analisados 

Vendedor 

Restrição dist. = 50 km Restrição dist. = 25 km Restrição dist. = 75 km 

Dim. Territ. Dist. Tot. Dim. Territ. Dist. Tot. Dim. Territ. Dist. Tot. 

V1 82 709 100 355 100 816 

V2 56 481 0 0 56 481 

V3 100 454 14 42 100 551 

V4 100 586 95 245 99 545 

V5 54 409 0 0 100 913 

V6 50 579 10 20 76 1063 

V12 21 178 0 0 35 442 

V13 97 701 54 243 100 1052 

V7 116 883 63 351 180 2029 

V10 150 1191 80 347 180 1851 

V11 68 332 63 256 79 518 

V14 0 0 0 0 0 0 

V8 51 692 8 34 78 1440 

V9 0 0 0 0 26 423 

V15 62 477 31 89 76 1071 

TOTAL 1007 7672 518 1982 1285 12124 

 

A inclusão da restrição da distância máxima para um valor igual 75 km volta a considerar na análise 

clientes que tinham sido excluídos para os outros dois limites analisados o que acaba por se refletir 

num aumento esperado da dimensão dos territórios construídos para cada vendedor e da distância 

total a percorrer nesses territórios. O aumento observado na dimensão dos territórios acaba por não 

ter um impacto muito significativo face ao limite nos 50 km dada a presença da restrição do número 

máximo de clientes a alocar a cada vendedor. A distância total a percorrer apresenta na maioria dos 

vendedores aumentos bastante significativos. 
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5.2.2.1 Conclusões da análise de sensibilidade 

A análise de sensibilidade realizada teve como principal objetivo avaliar os resultados do modelo face 

à variação das distâncias limite. Identificou-se previamente que o cenário que apresentou melhores 

resultados face à situação atual da Würth-PT e face aos restantes cenários foi aquele onde se introduziu 

uma restrição para a distância máxima entre clientes e vendedores (cenário C3), pelo que a análise de 

sensibilidade incidiu diretamente sobre a distância. 

Numa fase inicial, estudou-se a introdução deste parâmetro para um valor máximo de 50 km, ou seja, 

todos os clientes e vendedores que apresentassem distâncias superiores seriam automaticamente 

excluídos da análise. Concluiu-se que os resultados tinham sido significativamente superiores face aos 

restantes e procurou-se perceber se os territórios e distâncias obtidos variariam com a alteração deste 

valor.  

Estudou-se esta variação para um intervalo de distância equidistantes de 50 km, primeiro para 25 km 

e depois para 75 km. Concluiu-se por fim que os valores das variáveis dimensão do território e distância 

total a percorrer variaram substancialmente com a alteração do valor da restrição, tanto para 25 km 

como para 50 km. Esta variação é bastante previsível pelo simples facto de a dimensão da amostra 

que se considera na implementação do modelo variar com os diferentes limites impostos pela restrição 

e, a partir daí, as restantes alterações são óbvias. 

Conclui-se, portanto, que os resultados do modelo são muito sensíveis a variações no limite 

estabelecido para distância máxima.  
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6 Conclusões Finais e Desenvolvimento Futuro 

Neste trabalho é estudada a otimização da atividade dos vendedores da Würth Portugal na visita às 

carteiras de clientes alocadas individualmente, considerando-se como solução a restruturação dos 

territórios de cada vendedor. Um território de vendas representa a distribuição geográfica dos clientes 

afetos a cada vendedor e que este deverá visitar periodicamente a fim de garantir a coesão comercial 

com os mesmos. O objetivo da presente dissertação é construir territórios de vendas e calcular a rota 

que minimiza da distância total a percorrer por cada um dos vendedores nas suas visitas a clientes. 

Da contextualização do problema, identifica-se a forte cultura comercial da Würth Portugal através da 

sua presença numa vasta gama de negócios. A empresa aposta em recursos especializados para 

prestar o melhor nível de serviço a um mercado extremamente dinâmico, assim, a área de negócio de 

um vendedor é também transversal a cada um dos seus clientes. A fim de alcançar todos os pontos de 

procura é adotada uma estratégia capilar, permitindo que os clientes identificados em território nacional 

tenham um vendedor responsável por responder às suas necessidades, recomendando-se que para 

tal a relação deva ser mantida presencialmente. Esta estratégia traduz-se num número elevado de 

deslocações que, maioritariamente, podem não estar a ser planeadas da forma mais eficiente.  

Na revisão da literatura verifica-se que o planeamento das áreas geográficas de incidência de cada 

vendedor deve ter por base duas medidas: estruturação e afetação do território de vendas; e 

determinação da melhor rota de cobertura do território. Conclui-se que a construção do melhor território 

deve ser apoiada por um modelo que integre decisões estratégicas e táticas a fim de respeitar as 

medidas acima referidas. 

Assim, desenvolveu-se um modelo que considerou a estruturação dos territórios de vendas e 

planeamento das rotas dos vendedores. Para a estruturação considerou-se uma versão adaptada do 

método de localização-afetação da autoria de Ríos-Mercado e López-Pérez (2013). O planeamento, 

por seu lado, foi executado utilizando como referência o método desenvolvido por Lin e Kernighan 

(1973). Ambos os métodos foram adaptados às características do estudo em causa, mantendo-se 

sempre as principais métricas como base. 

Neste contexto, optou-se por desenvolver um modelo que contempla a restruturação dos territórios de 

vendas em estudo bem como o planeamento das rotas em cada um dos territórios obtidos. Este modelo 

considera em simultâneo as decisões estratégicas relativas à restruturação dos territórios através da 

identificação dos clientes e suas localizações e, também, as decisões táticas referentes ao 

planeamento das rotas nas visitas aos clientes identificados.  

O caso de estudo analisado revelou alguma complexidade e um número considerável de variáveis pelo 

que tiveram de ser definidas algumas estratégias que permitissem simplificar o modelo e reduzir a 

complexidade computacional do mesmo. Procurou minimizar-se o impacto das estratégias de 

simplificação nos resultados do modelo. Para tal, considerou-se uma agregação dos setores de negócio 

e uma simplificação das moradas dos clientes e dos vendedores a fim de preservar as suas identidades 

e simplificar, também, o cálculo das distâncias entre cada par de entidades – vendedor e cliente.  
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A aplicação do modelo descrito ao problema da Würth permitiu comparar a situação atual com 

diferentes cenários de construção de territórios de vendas. Genericamente, foram considerados três 

cenários principais que se distinguem pelas restrições aplicadas no modelo: cenário C0 – situação 

atual; cenário C1 – aplicação do modelo com restrição no número de clientes por vendedor; cenário C2 

– neste cenário é excluído a restrição anterior; C3 – reintrodução da restrição do número máximo de 

clientes e introdução de uma restrição que estabelece uma distância máxima entre vendedor e cliente. 

Em qualquer um dos cenários anteriores esteve sempre presente uma restrição que assegurava que 

cada cliente era alocado somente a um vendedor. Concluiu-se que o método utilizado para a obtenção 

de determinados resultados do cenário atual não era idêntico ao método utilizado no presente estudo 

pois, para o cenário atual os valores da distância total foram calculados através do somatório das 

distâncias de cada um dos vendedores a cada um dos seus clientes enquanto no modelo aplicado 

neste estudo consideram-se também as distâncias entre clientes, pelo que numa fase final apenas se 

compararam os resultados dos cenários obtidos com alguns dos resultados do cenário atual. Entre os 

cenários estudados, aquele que apresentou melhorias significativas face à situação atual foi o cenário 

com a restrição da distância máxima entre os pares vendedor-cliente (cenário C). Neste cenário incluiu-

se a possibilidade de tanto os clientes como os vendedores poderem ser excluídos da solução 

precisamente por apresentarem distâncias superiores à estabelecida como máxima. O cenário C1, por 

seu lado, também apresentou resultados aceitáveis em comparação com a situação atual, mas, por 

questões relacionadas com a especialização dos vendedores em áreas de negócio individuais, os 

constrangimentos que existem atualmente mantinham-se (recorde-se o caso particular do vendedor 

V14 com morada de origem em Setúbal). O cenário C2 foi aquele que apresentou, dos três trabalhados, 

os piores resultados face ao objetivo do estudo. 

Conforme apresentado, para alcançar o objetivo de minimizar a distância total a percorrer pelos 

vendedores na sua atividade, teria de começar por se restruturar os territórios de vendas e só depois 

calcular a rota que minimizasse as distâncias. Apesar da minimização da distância ser o objetivo, 

apresentou-se sempre os resultados obtidos na restruturação dos territórios, o que permitiu concluir 

que estes dois parâmetros apresentam uma forte relação entre si, ainda que, muito influenciados pela 

distância entre os pares de entidades. 

A análise de sensibilidade foi aplicada ao parâmetro da distância máxima para analisar a robustez dos 

resultados do modelo uma vez que o cenário onde se introduziu esta restrição foi aquele que 

apresentou melhorias mais significativas. Concluiu-se que, conforme referido, tanto a dimensão dos 

territórios construídos como a distância a percorrer pelo vendedor resultam alteradas quando a 

restrição da distância é sujeita a variações. No entanto, a introdução de uma distância máxima como 

critério de definição dos clientes a alocar a um vendedor, continua a ser a melhor opção.  

No que diz respeito ao desenvolvimento futuro, existem algumas oportunidades que a Würth Portugal 

poderá considerar a fim de melhorar a situação atual: 

Em primeiro lugar, poderá ser considerada a hipótese de, ao invés de ter equipas multidisciplinares 

com recursos especializados apenas num setor de negócio, optar-se por ter vendedores com 

conhecimento transversal a todas as áreas de negócio. Ainda que se defenda que um vendedor 
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profundamente especializado numa determinada área tem maior capacidade de dar resposta às 

necessidades do seu cliente, seria uma forma de multiplicar as possibilidades de negócio dos 

vendedores. 

Em segundo lugar, sensibilizar os vendedores no sentido de cumprirem com um planeamento das 

visitas ao dia dividido por regiões ou áreas agregadoras de clientes vizinhos (subterritórios), por forma 

a consolidarem a relação comercial com os seus clientes e conseguirem facilmente alocar novos 

clientes a um subterritório. 

Em terceiro lugar, fazer auditorias periódicas aos territórios de vendas de cada vendedor a fim de ter 

uma estratégia mais proactiva na sua constante formulação do que reativa apenas quando apresenta 

irregularidades. 

Por último, introduzir uma distância máxima entre vendedor-cliente que se adeque à realidade 

demográfica e empresarial da região e utilizar essa distância como o raio máximo do território do 

vendedor. Este valor deverá servir também como orientação para o vendedor na atividade de 

angariação de clientes.  

No melhor cenário relativamente à realidade atualmente vivida pela Würth Portugal, observa-se a 

exclusão tanto de clientes como de vendedores, é importante reforçar que não se pretende excluir 

efetivamente as entidades que não estão em conformidade com a restrição da distância. Aconselha-

se, sim, que nos casos em que se identificar que determinados clientes atualmente alocados a 

vendedores com distâncias que não cumpram a restrição, deve considerar-se a hipótese de reforçar 

as equipas de vendedores para equilibrar os territórios atuais. No caso de vendedores excluídos por 

falta de clientes que respeitem as condições da restrição, deve-se estimular a angariação de clientes 

nas suas proximidades a fim de criar um território equilibrado.  

Concluindo, espera-se que o estudo realizado se revele uma ferramenta útil para apoiar a Würth 

Portugal na restruturação dos territórios de vendas da sua área comercial.  
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Anexo 1. Gamas  

Tabela 51. Gamas de produtos da Würth-PT 

Gama Produtos 

Fixação 
Parafusos e Porcas; Anilhas Rebites e Cavilhas; 

Inox; Buchas; Bucha Química 

Químicos 
Silicones; Vedantes Cola; Lubrificação; Limpeza 

e Manutenção 

Ferramentas 
Alicates; Chaves de Bits; Sistemas de 

Arrumação 

Máquinas e Soldadura 

Máquinas Elétricas; Máquinas Pneumáticas; 

Níveis Laser; Medidores de Distância; 

Soldadura; Peças 

Tratamento de Material 
Discos Corte Abrasivos; Discos Corte 

Diamantados; Brocas; Lixas 

Proteção, Higiene e Segurança 

Equipamentos de Proteção Individual; Calçado 

de Segurança; Higiene e Limpeza; Sinalização; 

Vestuário de Trabalho 

Artigos Específicos Auto 
Acessórios Auto; Eletricidade Auto; Ferramenta 

Auto; Químicas Automóvel 

Materiais de Construção 
Ferramenta Construção; Químicos de 

Impermeabilização; Telas; Pintura 

Materiais de Instalação Climatização; Eletricidade; Canalização 

Ferragens e Específicos Madeira 
Acessórios para Móveis; Dobradiças; Cozinha e 

WC; Colas Madeira; Parafusos Rosca Madeira 
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Anexo 2. Lojas 

 

Figura 16. Mapa das lojas da Würth-PT 
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Anexo 3. Venda Direta 

 

Figura 17. Procedimento de venda direta 
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Anexo 4. Clientes por concelho e localização geográfica de clientes e vendedores 

 

Figura 18. Número de clientes por concelho para D1 

 

 

Figura 19. Localização geográfica dos clientes e vendedores do setor D1 
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Figura 20. Número de clientes por concelho para D2 

 

 

Figura 21. Localização geográfica dos clientes e vendedores do setor D2 
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Figura 22. Número de clientes por concelho para D3 

 

 

Figura 23. Localização geográfica dos clientes e vendedores do setor D3 
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Figura 24. Número de clientes por concelho para D4 

 

 

Figura 25. Localização geográfica dos clientes e vendedores do setor D4 
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Figura 26. Número de clientes por concelho para D5 

 

 

Figura 27. Localização geográfica dos clientes e vendedores do setor D5 
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Figura 28. Número de clientes por concelho para D1 

 

 

Figura 29. Localização geográfica dos clientes e vendedores do setor D1 
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Figura 30. Número de clientes por concelho para D2 

 

 

Figura 31. Localização geográfica dos clientes e vendedores do setor D2 
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Figura 32. Número de clientes por concelho para D3 

 

 

Figura 33. Localização geográfica dos clientes e vendedores do setor D3 
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Figura 34. Número de clientes por concelho para D4 

 

 

Figura 35. Localização geográfica dos clientes e vendedores do setor D4 
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Figura 36. Número de clientes por concelho para D5 

 

 

Figura 37. Localização geográfica dos clientes e vendedores do setor D5 
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