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RESUMO 

O clima de recessão económica que se faz sentir a nível global tem vindo a ser um dos principais 

motivadores para a mudança dos hábitos de compra dos consumidores. Como resultado, os mercados 

tornaram-se mais dinâmicos e competitivos, assistindo-se à constante pressão das empresas para 

melhorar continuamente os seus processos e conferir valor ao serviço prestado aos seus clientes. Para 

tal, cresce o interesse das empresas em desenvolver uma melhor gestão a nível logístico, com o objetivo 

de reduzir custos operacionais e simultaneamente maximizar os seus níveis de serviço. 

O presente trabalho surge em colaboração com a empresa Nutricafés, S.A., que atua no sector da 

torrefação e distribuição de café. A empresa tem verificado algumas ineficiências no modelo de 

distribuição direta adotado, pelo que surgiu a necessidade de procurar soluções que se traduzam num 

controlo dos custos logísticos gerados e num aumento da eficiência das suas operações de distribuição.  

O trabalho a desenvolver na presente dissertação passa pela análise da estrutura de distribuição atual da 

Nutricafés e pelo estudo dos clientes abrangidos, tendo em vista a elaboração de um planeamento de 

distribuição, que permita racionalizar os recursos utilizados e reduzir os custos de transporte da empresa.  

Palavras-chave: Planeamento de Distribuição, Segmentação, Análise de Clusters, Eficiência Logística, 

Redução de Custos   
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ABSTRACT 

The climate of economic recession that is felt globally has been one of the major drivers of change in the 

consumers’ buying habits. As a result, markets have become increasingly dynamic and competitive, with 

unceasing pressure from companies to continuously improve their processes and provide value-added 

services to their clients. There is a growing interest of companies in better managing their logistics 

processes, with the overall goal of reducing their operating costs while maximizing their service levels. 

This study originates from a collaboration with Nutricafés, S.A., a company which operates in the coffee 

roasting and distribution sector. The company has been dealing with inefficiency issues in its current 

distribution model, and therefore requires solutions that allow more control over its logistics costs and 

increase the efficiency of its distribution operations. 

The present dissertation encompasses the analysis of the current distribution structure of Nutricafés, 

along with the study of the customers it supplies, and aims to develop a distribution plan which can 

provide a more capable use of its resources and reduce the company’s transportation costs. 

Keywords: Distribution Planning, Segmentation, Cluster Analysis, Logistics Efficiency, Cost Reduction   



iv 

 

ÍNDICE 

Capítulo 1. Introdução........................................................................................................................... 1 

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

1.2 Metodologia ............................................................................................................................ 2 

1.3 Objectivos da dissertação ........................................................................................................ 3 

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

Capítulo 2. Caracterização do Problema ................................................................................................ 4 

2.1 O Mercado do Café em Portugal .............................................................................................. 4 

2.1.1 Hábitos de consumo ............................................................................................................ 4 

2.1.2 Tendências de Mercado ...................................................................................................... 5 

2.2 A Nutricafés, S.A. ..................................................................................................................... 6 

2.2.1 Apresentação da empresa ................................................................................................... 6 

2.2.2 Estrutura Organizacional ..................................................................................................... 7 

2.2.3 Rede de Distribuição ........................................................................................................... 8 

2.3 Caracterização do Problema .................................................................................................. 12 

2.3.1 Distribuição no Canal Horeca............................................................................................. 12 

2.3.2 Distribuição no Canal Office .............................................................................................. 13 

2.3.3 Constrangimentos da Operação ........................................................................................ 14 

2.3.4 Indicadores de Desempenho ............................................................................................. 15 

2.4 Conclusões do Capítulo.......................................................................................................... 16 

Capítulo 3. Revisão Bibliográfica.......................................................................................................... 17 

3.1 Introdução ............................................................................................................................. 17 

3.2 A Gestão de Cadeias de Abastecimento ................................................................................. 18 

3.3 Planeamento de Distribuição ................................................................................................. 20 

3.4 Modelos de Planeamento de Transportes ............................................................................. 22 

3.5 Avaliação do Desempenho em cadeias de abastecimento ..................................................... 25 

3.6 Conclusões do Capítulo.......................................................................................................... 28 

Capítulo 4. Framework do Planeamento ............................................................................................. 30 

4.1 Etapa 1 – Análise de dados .................................................................................................... 30 

4.2 Etapa 2 – Segmentação de Clientes ....................................................................................... 32 

4.2.1 Classificação de clientes .................................................................................................... 32 

4.2.2 Criação de grupos estratégicos (Clusters) .......................................................................... 33 

4.2.3 Avaliação de alternativas ................................................................................................... 34 

4.3 Etapa 3 – Planeamento de Distribuição ................................................................................. 35 

4.4 Conclusões do capítulo .......................................................................................................... 36 

Capítulo 5. Análise e sistematização de dados ..................................................................................... 37 

5.1 Análise de indicadores comerciais ......................................................................................... 37 

5.1.1 Distribuição Numérica ....................................................................................................... 37 



v 

 

5.1.2 Volume de compras e Valor líquido de Facturação ............................................................ 39 

5.1.3 Crédito e Saldos de Clientes .............................................................................................. 41 

5.2 Análise de Indicadores Logísticos ........................................................................................... 44 

5.2.1 Eficiência das deslocações ................................................................................................. 44 

5.2.2 Saturação das Viaturas ...................................................................................................... 45 

5.2.3 Custos de Transporte ........................................................................................................ 46 

5.3 Dificuldades e limitações dos dados....................................................................................... 48 

5.4 Conclusões do Capítulo.......................................................................................................... 49 

Capítulo 6. Segmentação de clientes ................................................................................................... 50 

6.1 Classificação de clientes......................................................................................................... 50 

6.1.1 Representação da vertente logística .................................................................................. 50 

6.1.2 Representação da vertente comercial ............................................................................... 52 

6.2 Criação de grupos estratégicos .............................................................................................. 55 

6.2.1 Clusters numa vertente logística ........................................................................................ 55 

6.2.2 Clusters numa perspetiva comercial .................................................................................. 58 

6.3 Conclusões do capítulo .......................................................................................................... 61 

Capítulo 7. Planeamento de Distribuição............................................................................................. 62 

7.1 Caracterização dos cenários de distribuição .......................................................................... 62 

7.2 Definição das frequências de visita ........................................................................................ 63 

7.3 Comparação dos cenários de DIstribuição ............................................................................. 65 

Custos de transporte e Eficiência das deslocações ......................................................................... 65 

Saturação das viaturas ................................................................................................................... 71 

7.4 Conclusões do capítulo .......................................................................................................... 73 

Capítulo 8. Conclusões finais e trabalho futuro ................................................................................... 75 

Bibliografia ............................................................................................................................................. 78 

Anexos ................................................................................................................................................... 83 

Anexo 1 - Repartição do consumo de café no mercado Alimentar.................................................. 83 

Anexo 2 – Definição do universo de estabelecimentos do canal Horeca ......................................... 84 

Anexo 3 – Dendrograma Do algoritmo hierárquico de agregação dos clientes na vertente logística
 ...................................................................................................................................................... 85 

Anexo 4 – Constituição dos cLusters resultantes da análise de sensibilidade na vertente logística . 86 

Anexo 5 – Dendrograma Do algoritmo hierárquico de agregação dos clientes na vertente Comercial
 ...................................................................................................................................................... 88 

Anexo 6 – Constituição dos cLusters resultantes da análise de sensibilidade na vertente Comercial
 ...................................................................................................................................................... 89 

 

  



vi 

 

LISTA DE FIGURAS  

Figura 1 - Fases da Metodologia na realização da Dissertação de Mestrado ............................................. 2 

Figura 2 - Estratificação do consumo de café na zona da Grande Lisboa (Nutricafés, 2011) ...................... 4 

Figura 3 – Repartição do consumo de café a nível nacional (adaptado de Nielsen, 2011 e 2012) .............. 5 

Figura 4 - Organigrama da estrutura empresarial da Nutricafés, S.A. (Nutricafés, 2011) ........................... 7 

Figura 5 - Esquematização da cadeia de abastecimento da Nutricafés ...................................................... 9 

Figura 6 - Entidades envolvidas na Distribuição da Nutricafés em Portugal ............................................... 9 

Figura 7 - Esquema de funcionamento da distribuição para o canal Horeca ............................................ 12 

Figura 8 - Esquematização da distribuição para o canal Office ................................................................ 13 

Figura 9 - Framework da elaboração do planeamento ............................................................................ 30 

Figura 10 - Número de clientes fornecidos entre Julho de 2012 e Junho de 2013 ................................... 38 

Figura 11 – Distribuição de clientes por número médio de entregas mensais realizadas, entre Julho de 
2012 e Junho de 2013 ............................................................................................................................. 39 

Figura 12 - Distribuição de clientes em função do volume médio por venda ........................................... 41 

Figura 13 – Distribuição da média do PMR relativo a cada cliente, entre Setembro de 2012 e Junho de 
2013 ....................................................................................................................................................... 42 

Figura 14 – Estrutura de incumprimento, em dias, entre Setembro de 2012 e Junho de 2013 ................ 43 

Figura 15 - Distribuição das frequências de visita e da eficiência do regime de visitação, por cliente ...... 45 

Figura 16 - Saturações médias mensais das viaturas ............................................................................... 46 

Figura 17 - Modelo de revisão periódica de inventário (adaptado de Simchi-Levi et al. (2003)) .............. 50 

Figura 18 - Cálculo dos custos associados ao cenário 1 (excerto) ............................................................ 66 

Figura 19 - Cálculo das probabilidades de venda e das vendas anuais realizadas no cenário 2 (excerto) . 67 

Figura 20 - Receita e custos associados ao cenário 2 (excerto) ................................................................ 67 

Figura 21 - Percentagem de clientes com regime de entrega e reforço associados ................................. 68 

Figura 22 - Cálculo das probabilidades de venda e das vendas anuais realizadas no cenário 3 (excerto) . 68 

Figura 23 - Receita e custos associados ao cenário 3 (excerto) ................................................................ 69 

Figura 24 - Eficiência das deslocações do cenário 2................................................................................. 70 

Figura 25 - Eficiência das deslocações do cenário 3................................................................................. 71 

Figura 26 - Estimativa das saturações médias da viatura de um distribuidor, em cada dia da semana .... 73 

 

 

  



vii 

 

LISTA DE TABELAS  

Tabela 1 – Indicadores de atividade da equipa de distribuição (Nutricafés, 2012)................................... 15 

Tabela 2 – Registo de transações por cliente, em Kg, no mês de Setembro de 2012 (excerto) ................ 31 

Tabela 3 – Registo de transações por cliente, em €, no mês de Setembro de 2012 (excerto) .................. 31 

Tabela 4 – Registo de crédito acumulado por cliente, em €, no mês de Fevereiro de 2013 (excerto) ...... 31 

Tabela 5 - Número de transações de clientes entre Julho de 2012 e Junho de 2013 (excerto) ................ 38 

Tabela 6 – Volume de café adquirido (em Kg), por cliente, entre Julho de 2012 e Junho de 2013 (excerto)
 ............................................................................................................................................................... 39 

Tabela 7 – VLF (em €), por cliente, entre Julho de 2012 e Junho de 2013 (excerto)................................. 39 

Tabela 8 - Parâmetros característicos dos padrões de compra dos clientes (excerto) ............................. 41 

Tabela 9 – Montante vencido acumulado, entre Setembro de 2012 e Junho de 2013 (excerto) .............. 43 

Tabela 10 - Cálculo da eficiência média do regime de deslocações, por cliente (excerto) ........................ 45 

Tabela 11 – Custos de transporte e resultado operacional, por cliente, entre Julho de 2012 e Junho de 
2013 (excerto) ........................................................................................................................................ 47 

Tabela 12 – Cálculo dos parâmetros de representação do regime de reposição periódica (excerto) ....... 51 

Tabela 13 – Escala de classificação das variáveis R e BSL ......................................................................... 52 

Tabela 14 – Cálculo dos parâmetros de representação das exigências comerciais, por cliente (excerto) . 54 

Tabela 15 – Escala de classificação das variáveis INC e Tend ................................................................... 54 

Tabela 16 - Classificação dos clientes no conjunto de variáveis definidas (excerto)................................. 55 

Tabela 17 - Constituição do nível hierárquico de 10 clusters ................................................................... 56 

Tabela 18 – Correlações entre as variáveis R e BSL e as funções auxiliares da análise de sensibilidade ... 56 

Tabela 19 - Comparação dos diferentes cenários de aglomeração na vertente logística ......................... 57 

Tabela 20 - Constituição dos clusters BR validados na vertente logística ................................................. 58 

Tabela 21 – Constituição do nível hierárquico de 6 clusters .................................................................... 58 

Tabela 22 – Correlações entre as variáveis INC e Tend e a função de valor correspondente à análise de 
sensibilidade........................................................................................................................................... 59 

Tabela 23 - Comparação dos diferentes cenários de aglomeração na vertente comercial ....................... 59 

Tabela 24 - Constituição dos clusters IT validados na vertente logística .................................................. 60 

Tabela 25 – Caracterização dos cenários considerados no planeamento de distribuição ........................ 62 

Tabela 26 - Definição das frequências de visita para o regime de entrega e de reforço........................... 63 

Tabela 27 – Definição das necessidades de reforço de visita................................................................... 65 

Tabela 28 - Comparação dos custos de transporte dos cenários analisados ............................................ 69 

Tabela 29 – Exemplo do cálculo da saturação da viatura de um vendedor para o cenário 2.................... 72 

 
 

  



viii 

 

LISTA DE ACRÓNIMOS 

 

3PL - Third Party Logistics  

ABC - Activity Based Costing  

AICC - Associação Industrial e Comercial do Café  

BSC - Balanced Scorecard 

BSL – Base Stock Level  

BW - SAP Business Information Warehouse 

CD - Centro de Distribuição 

CH - Calinski e Harabasz 

CVRP - Capacitated Vehicle Routing Problem  

EDI - Electronic Data Interchange  

FGCA - Fórum Global de Cadeias de Abastecimento  

GCA - Gestão de Cadeias de Abastecimento  

HD - Horeca Directo  

HO - Horeca Organizado  

KPI - Key Performance Indicators  

PVRP - Periodic Vehicle Routing Problem  

RFM  - Recency-Frequency-Monetary Value 

SCOR - Supply Chain Operations Reference   

SPSS - IBM SPSS Statistics 

VLF - Valor Líquido de Facturação  

VMI - Vendor Managed Inventory  

VRP - Vehicle Routing Problem  

VRP-PD - Vehicle Routing Problem with Pick-up and Delivery 

VRP-TW - Vehicle Routing Problem with Time Windows 

  



ix 

 

LISTA DE ÍNDICES 

c – índice de clientes analisados 

i –  índice de meses compreendidos no período de análise de registos comerciais 

j – índice de meses compreendidos no período de análise de registos de crédito 

k – índice de variáveis 

n – índice de clusters 

LISTA DE PARÂMETROS E VARIÁVEIS 

Listagem por ordem de aparecimento no texto: 

F𝑐 – Soma ponderada das classificações do cliente c num conjunto de variáveis 

𝑉𝑘𝑐  – Classificação do cliente c numa variável k  

w𝑘 – coeficiente de ponderação de uma variável k 

𝑑2
𝑛𝑐  – quadrado da distância euclidiana entre o cliente c e o centro do seu cluster n 

𝑉𝑘𝑛 – média da pontuação dos clientes na variável Vk em cada cluster n 

𝑆𝑆𝑊 – soma do quadrado das distâncias euclidianas entre os elementos de cada cluster n 

𝑉𝑘  – média global das pontuações na variável Vk 

𝑁𝑛 – número de elementos que compõem cada cluster n 

𝑆𝑆𝐵 – soma do quadrado dos erros entre os n clusters obtidos 

𝐶 – número de clientes analisados 

𝑁 – número de clusters obtidos 

Mesesc – número de meses de contrato do cliente c no período de análise 

Tic – número de transações registadas pelo cliente c no mês i 

KGic – volume transacionado pelo cliente c no mês i 

𝑉𝑖𝑐  – Valor Líquido de Faturação no cliente c para o mês i 

𝑉𝐿𝐹𝑐 – Média mensal do VLF no cliente c 

𝐾𝐺𝑉𝑐 – Volume médio por venda a cada cliente c 

𝑉𝐿𝐹𝐾𝑔𝑐 – VLF médio por unidade de volume adquirido pelo cliente c 

𝐶𝑗𝑐 – Crédito acumulado pelo cliente c no fim do mês j 

𝑀𝐶𝑐 – Número de meses de contrato do cliente c no período de análise de crédito 

𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜𝑐 – Média de crédito concedido ao cliente c no período de análise 

𝑃𝑀𝑅𝑐 – Prazo médio de recebimentos referente ao cliente c 

SVjc  – Rubrica de saldo vencido mensal acumulado do cliente c no mês j. 

𝑉𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑜𝑐 – Média de saldo vencido do cliente c no período de análise 

𝑉𝐷𝑐 – Saldo vencido médio, em dias de faturação, do cliente c 

𝐹𝑉𝑐 – número de deslocações mensais previstas para o cliente c 

𝐷𝐼𝐹𝑖𝑐 – Diferença entre o número de transações e o número de deslocações ao cliente c no mês i 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎𝑐 – Eficiência do regime de visita da empresa ao cliente c 



x 

 

𝐶𝐷 – custo médio por deslocação 

𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜𝑖𝑐  – Número de transações superiores às deslocações previstas para o cliente c no mês i 

𝑉𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠𝑐 – estimativa do número de deslocações ao cliente c no período de análise 

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝑐 – Receita anual das vendas ao cliente c 

𝐶𝑃𝑐 – Custo anual de produto acabado vendido ao cliente c 

𝐶𝑇𝑐 – Custo anual de transporte para o cliente c 

𝑅𝑂𝑃𝑐 – Resultado operacional das vendas ao cliente c 

𝑅𝑐 – Período de revisão equivalente do cliente c 

𝐵𝑆𝐿𝑐 – Base Stock Level equivalente do cliente c 

Volume𝑐 – Volume médio mensal de compras do cliente c 

DPV𝑐 – Desvio padrão do volume de compras mensal do cliente c 

Z – Parâmetro auxiliar no cálculo do stock de segurança 

𝐼𝑁𝐶𝑐 – Incumprimento recente, em dias de faturação, do cliente c 

𝑥𝑖𝑐 – Parâmetro binário que representa a ligação contratual da empresa com o cliente c no mês i 

𝑇𝑒𝑛𝑑𝑐 – Tendência de in cumprimento do cliente c 

 

 

 

 

 

 

 

  



1 

 

CAPÍTULO 1.  INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA 

A realidade competitiva dos mercados tem sofrido várias alterações nas últimas décadas. Nos anos 90, 

com a expansão do crescimento do lado da oferta e a progressiva facilidade de acesso à informação, os 

consumidores tornaram-se mais criteriosos nas suas decisões de compra, sendo cada vez mais sensíveis 

a questões de qualidade, preço ou rapidez no serviço (Griffiths et al., 2000). Por efeito, as empresas têm 

sido pressionadas para uma constante criação de valor junto dos seus clientes. 

Atualmente, por consequência do agravamento da crise económico-financeira, verifica-se uma redução 

generalizada do poder de compra e uma maior imprevisibilidade dos padrões de consumo, quer em 

termos de frequência, quer em termos de quantidade. Muitos negócios têm maior dificuldade em gerar 

liquidez e veem diminuída a sua capacidade de investimento, pelo que a procura pela sustentabilidade 

competitiva se apresenta como um desafio predominante na generalidade dos mercados (Jayaraman et 

al., 2011; Pearce II e Michael, 2006). Neste contexto, salientam-se os crescentes esforços organizacionais 

tendo em vista o aumento da capacidade de resposta face à incerteza do mercado, por via da melhor 

utilização dos seus recursos e do aumento da flexibilidade e eficiência global dos seus processos 

(Rexhausen et al., 2012; Slats et al., 1995).  

O presente trabalho incide sobre a empresa Nutricafés, fabricante e distribuidora das marcas Nicola e 

Chave D’Ouro no mercado de cafés torrados. Pelo seu estado de maturidade, a realidade do mercado de 

café nos pontos de consumo imediato reflete um ambiente extremamente competitivo, que se caracteriza 

pela constante pressão dos distribuidores para impulsionar vendas.  

A Nutricafés realiza diagnósticos regulares da sua atividade, tendo definido inclusivamente indicadores 

de modo a estudar e avaliar o desempenho da equipa de distribuição. Verificou-se, no entanto, que esta 

medida não contempla o controlo de custos ou a gestão das deslocações da sua frota, incidindo 

exclusivamente sobre a atividade dos distribuidores numa vertente comercial. Por não ser alvo de 

planeamento dedicado, a distribuição para os referidos pontos de consumo tem-se revelado pouco 

competente em termos de eficiência e racionalização de custos, apesar de conferir valor, na ótica da 

empresa, pelo serviço prestado aos seus clientes.  

Com base nesta análise, e com vista a atingir uma melhor utilização dos seus recursos, a empresa realizou 

uma reestruturação da sua operação de distribuição na zona da Grande Lisboa. O presente trabalho 

destina-se a apoiar adequadamente esta reestruturação, e contempla a elaboração de um planeamento 

de distribuição, que identifique oportunidades de minimização de custos operacionais, visando, de igual 

modo, uma melhor utilização dos recursos da empresa numa vertente logística.  
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1.2 METODOLOGIA 

Nesta secção é apresentada a metodologia a ser adotada na abordagem ao problema sobre o qual incidirá 

a dissertação de mestrado em Engenharia e Gestão Industrial. A estruturação e desenvolvimento deste 

trabalho consistem em cinco etapas, apresentadas na Figura 1. 

 

Figura 1 - Fases da Metodologia na realização da Dissertação de Mestrado 

O primeiro passo da metodologia consiste numa exposição das operações da Nutricafés, S.A, com foco no 

funcionamento do serviço de distribuição e identificação das principais restrições e ineficiências da 

atividade.  

Na segunda etapa procede-se à pesquisa e revisão bibliográfica, de modo a complementar o problema 

com uma base teórica que inclua fundamentos, conceitos e estratégias existentes, com relevância ao 

tema em estudo. Desta forma tenta reunir-se o suporte necessário para uma abordagem apropriada ao 

problema.  

O terceiro passo consiste na exposição do framework adotado para a elaboração do planeamento de 

distribuição. Neste passo são apresentadas as etapas e as abordagens envolvidas, assim como algumas 

considerações e pressupostos adotados para atenuar a eventual complexidade do problema. 

No quarto passo é descrita a fase de recolha de informação relevante e detalhada sobre os diversos 

pontos de entrega da empresa, e ainda descritas as várias etapas que constituem a elaboração do 

planeamento de distribuição. Este passo inclui a conceção de cenários alternativos para posterior 

avaliação.  

Na quinta e última etapa realiza-se a análise aos resultados obtidos. Nesta fase pretende-se identificar os 

possíveis benefícios ou desvantagens resultantes dos cenários estudados. Segue-se a elaboração de 

conclusões resultantes da dissertação, com reflexão sobre os resultados obtidos e discussão de possíveis 

medidas a implementar em futuros estudos. 
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1.3 OBJECTIVOS DA DISSERTAÇÃO 

A presente dissertação compreende os seguintes objetivos principais: 

 Contextualização do problema em estudo, na qual se insere a apresentação da Nutricafés, S.A., a 

caracterização da envolvente de mercado e a identificação de principais problemas e 

constrangimentos relevantes ao funcionamento da distribuição da empresa 

 Revisão da literatura sobre Gestão de Cadeias de Abastecimento, tendo em vista o seu contributo 

para a área de avaliação de desempenho e de planeamento da distribuição, em particular no 

desenvolvimento de modelos de planeamento de transportes. 

 Conceção de um framework para o planeamento de distribuição, que identifique as etapas a tomar 

e enumere abordagens válidas presentes na literatura 

 Representação da distribuição da empresa através de indicadores comerciais e logísticos, através da 

análise e sistematização dos dados fornecidos pela empresa 

 Identificação de grupos estratégicos de clientes com características semelhantes  

 Elaboração do planeamento de distribuição 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

A dissertação encontra-se estruturada em oito capítulos principais, que se apresentam de seguida:  

 O primeiro capítulo consiste numa breve introdução ao tema da dissertação, em conjunto com 

a enumeração dos objetivos principais e definição da metodologia utilizada 

 No segundo capítulo procede-se à apresentação da empresa e à caracterização do problema em 

estudo 

 O terceiro capítulo refere-se à revisão da literatura, onde são apresentados conceitos teóricos 

essenciais e algumas abordagens de autores, aplicadas às áreas de relevância para o problema, 

com incidência no estudo do planeamento de distribuição 

 No quarto capítulo é apresentado o framework do planeamento de distribuição, onde se 

enumeram as etapas envolvidas para a sua realização 

 No quinto capítulo procede-se à análise de dados fornecidos pela empresa, tendo em vista a 

caracterização dos indicadores comerciais atuais e o desenvolvimento de indicadores logísticos 

que possibilitem a avaliação da atividade de distribuição 

 O sexto capítulo refere-se à segmentação dos clientes da empresa em grupos estratégicos, 

através de análise de clusters 

 O sétimo capítulo consiste na elaboração do planeamento de distribuição, onde se comparam 

cenários alternativos de afetação de recursos 

 No oitavo e último capítulo são apresentadas as principais conclusões da dissertação de 

mestrado e definidas possíveis abordagens que poderão vir a ser implementadas no futuro  
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CAPÍTULO 2.  CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 

O presente capítulo consiste na descrição do problema, tendo por base a análise das operações da 

Nutricafés. Para uma melhor compreensão do âmbito no qual surge o problema, o capítulo inicia-se com 

uma breve contextualização, tendo em conta as condicionantes do mercado e suas repercussões na 

atividade da empresa. Na secção 2.2 procede-se à apresentação da empresa, da sua estrutura 

organizacional e dos meios que dispõe atualmente para realizar a sua distribuição. Os modelos de 

distribuição adotados pela empresa são analisados na secção 2.3, dedicando-se a secção 2.4 à 

identificação do problema real a ser estudado.  

2.1 O MERCADO DO CAFÉ EM PORTUGAL  

2.1.1 HÁBITOS DE CONSUMO 

O consumo de café está profundamente enraizado nos hábitos dos portugueses. A Associação Industrial 

e Comercial do Café (AICC) refere que o típico consumidor português bebe em média duas chávenas de 

café por dia, sendo este consumo feito tradicionalmente fora do lar, simplesmente por gosto, hábito 

rotineiro ou como forma de convívio social.  

O consumo fora do lar tem, sobretudo, representatividade ao nível dos estabelecimentos públicos com 

serviço de café, exemplo dos restaurantes, cafés ou snack-bares, entre outros. A este conjunto é 

habitualmente atribuída a designação Horeca, termo que resulta da concatenação das palavras Hotelaria, 

Restauração e Catering (Ponce-Cueto e Carrasco-Gallego, 2009). Ao longo dos anos, o consumo fora do 

lar foi igualmente adquirindo expressividade nos locais de trabalho, pela instalação de serviço próprio de 

cafetaria ou pela utilização de máquinas de venda automática (Vending). Este consumo é habitualmente 

agregado pelos fabricantes num segmento conjunto, denominado Office.  

A restante parcela de consumo corresponde ao mercado Alimentar, que compreende a compra de café 

para usufruto doméstico. Este mercado abrange vários tipos de pontos de venda, desde grandes cadeias 

de retalhistas, até pequenos estabelecimentos de comércio tradicional. A título de exemplo, na Figura 2 

é possível observar-se a repartição aproximada do consumo de café na zona da Grande Lisboa, referente 

ao período comercial de 2011. 

 

Figura 2 - Estratificação do consumo de café na zona da Grande Lisboa (Nutricafés, 2011) 
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2.1.2 TENDÊNCIAS DE MERCADO 

De acordo com estudos realizados pela consultora Nielsen1, o mercado do café em Portugal encontra-se 

num avançado estado de maturidade, com consumo relativamente estável em volume. Na Figura 3 é 

possível observar-se a repartição do consumo de café nos períodos de 2009 a 2011, representado por 

vendas em termos de quantidade e receita.  

 

Figura 3 – Repartição do consumo de café a nível nacional (adaptado de Nielsen, 2011 e 2012) 

Em 2011 a comercialização de café em Portugal totalizou, em receita, cerca de 395 milhões de euros, 

correspondentes a 24 mil toneladas, representando um crescimento de apenas 0,2% em volume face ao 

período anterior (Nielsen, 2012). Neste período a preferência pelo consumo imediato expressou-se por 

uma quota de 64% em quantidade, acrescendo a aproximadamente 70% em termos de receita para os 

fabricantes nacionais.  

As recentes tendências nos hábitos de consumo enquadram-se com o contexto económico atual, que se 

caracteriza por um período de recessão e contração de custos, em que os consumidores estão menos 

disponíveis para gastar (Pearce II e Michael, 2006). Neste contexto, conforme se observa na Figura 3, 

regista-se uma transferência progressiva no consumo de café de fora do lar para dentro de casa, 

representada por um crescimento anual na ordem dos 7% em volume no mercado alimentar. Estudos 

Nielsen apontam a forte concorrência em preço e a vasta oferta de marcas de distribuição observada 

neste segmento como principais fatores atrativos para o consumidor comum (Nielsen, 2011, 2012). A 

consultora evidencia ainda a capacidade de diferenciação do formato cápsula monodose nos últimos 

anos, que em 2011 tinha alcançado uma quota de 21,3% de vendas em quantidade, representando cerca 

                                                                   

1  A informação fornecida sobre o mercado de café consistiu na análise de preferências de uma amostra de 
consumidores extraídas em diversos pontos de venda, os quais se agruparam em cadeias de retalho e pontos de 
consumo imediato. A percentagem de consumo em cada um dos principais grupos representa-se, respetivamente, 
por INA (Índice Nielsen Alimentar) e INCIM (Índice Nielsen Consumo Imediato). 
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de 56% do total da receita do mercado alimentar. As tendências de consumo no mercado alimentar nos 

últimos 3 períodos comerciais podem observar-se no Anexo 1.  

Por efeito da situação económica atual, o mercado de consumo imediato representa um grande desafio 

comercial para os principais fabricantes de café. Acompanhando o ligeiro declínio na procura de café, 

tem-se verificado uma redução na despesa dos consumidores em produtos complementares (por 

exemplo, produtos de pastelaria variada), com consequências diretas na receita de vários pontos de venda 

do segmento. Como resultado, alguns estabelecimentos enfrentam dificuldades em manter lucros 

operacionais e suportar os seus custos de funcionamento, pelo que se tem tornado expectável um 

potencial incumprimento contratual com determinados fornecedores. O caso do café é um claro exemplo 

desta situação, sendo crescente a propensão dos clientes para o abastecimento através do mercado de 

retalho grossista, a preços substancialmente menores, ou ainda para a solicitação de prazos de crédito 

ampliados junto dos fornecedores. 

Apesar das dificuldades, o mercado de consumo imediato continua a apresentar-se como mais apelativo 

para os produtores, por via da aplicação de maiores preços de venda, justificados pela oferta de valor com 

a prestação de serviços (entrega no ponto de consumo, assistência técnica, aconselhamento de 

encomendas, entre outros). Deste modo, observa-se neste mercado um crescente esforço na preservação 

de relações com clientes ativos, bem como uma forte competição pela abertura de novas contas. 

O compromisso do negócio para com a gestão de contas de clientes reflete-se na estrutura organizacional 

da Nutricafés, que compreende diversos departamentos orientados para a área comercial. A secção 

seguinte dedica-se à descrição da empresa, onde será analisada a sua estrutura em maior detalhe e 

caracterizados os meios que dispõe atualmente para sustentar a sua atividade de distribuição. 

2.2 A NUTRICAFÉS, S.A. 

2.2.1 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 

O grupo Nutricafés, S.A. atua no mercado de produtos e serviços com base no comércio de café e surgiu 

no ano 2000 com a fusão dos Estabelecimentos Joaquim Fonseca de Albuquerque, detentores da marca 

Nicola, com a sociedade Vilarinho & Sobrinho, dedicada à exploração da marca Chave D’Ouro. A empresa 

encontra-se sedeada na unidade fabril da Venda Nova, no município da Amadora, local onde se concentra 

a gestão e atividade industrial das duas marcas. A empresa tem vindo a destacar a sua posição e estatuto 

de forte grupo empresarial português, com ênfase na inovação e competência dos seus produtos e 

serviços. Caracteriza-se pela procura consistente de liderança em volume e em imagem do mercado, 

sustentando a sua visão de consolidar as suas marcas como referência de qualidade no mercado 

português. Com mais de 11.000 clientes ativos, é atualmente a empresa com terceira maior quota de 

mercado, cerca de 7% (Nielsen, 2012), suportada por uma estrutura de cerca de 200 colaboradores, e 

uma rede de vendas que cobre todo o território nacional. A Nutricafés faz-se também representar no 
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mercado de exportação, para um total de 18 países, nos quais se concentram vários estabelecimentos do 

mercado Horeca, explorados por emigrantes portugueses. A exportação compreende países como 

Alemanha, França, Angola, EUA, Macau, Canadá, Reino Unido, Luxemburgo ou Suíça. 

Em 2006 a empresa foi alvo de aquisição por parte da Explorer Investments, sociedade gestora de fundos 

de private equity. A estrutura acionista da empresa e a sua vocação para criação de retorno em 

investimento resultou em progressivas alterações ao nível estrutural e operacional da Nutricafés, numa 

ótica de reforçar as suas valências internas e as suas competências em termos comerciais. A organização 

da empresa compreende atualmente diversos departamentos que pretendem assegurar empenho na 

prossecução dos objetivos delineados pela direção geral, num mercado que exibe uma estrutura de 

negócios de gestão rigorosa. 

2.2.2 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

A Nutricafés divide-se estruturalmente pelos departamentos Comercial, de Qualidade e de Operações, 

aos quais acrescem os serviços de suporte, tais como Sistemas de Informação, Controlo de Gestão e 

Recursos Humanos. Uma representação simplificada da estrutura formal da empresa apresenta-se na 

Figura 4.  

 

Figura 4 - Organigrama da estrutura empresarial da Nutricafés, S.A. (Nutricafés, 2011) 

 Departamento de Qualidade – Assegura que os produtos comercializados obedecem aos padrões 

de qualidade especificados pela empresa. Em casos de devolução de clientes por alegada má 

qualidade, o departamento permite certificar as condições do produto em apoio à secção de 

assistência Pós-Venda. 

 

 Departamento Comercial – Subdivide-se por segmentos principais de consumo (Alimentar e 

Imediato), sendo o conjunto responsável por todas as considerações referentes ao planeamento, 

controlo e coordenação da atividade comercial da empresa. A gestão de contas de clientes do 

mercado de consumo imediato é efetuada por zonas geográficas e engloba duas funções principais 

– prospeção e distribuição. A atividade de prospeção procura estabelecer contratos de fornecimento 

com novos clientes, fixando condições de investimento em estabelecimentos e respetivos preços de 
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venda de produtos durante o período contratual acordado. A gestão da distribuição visa garantir a 

realização dos objetivos de vendas previstos contratualmente e implementar medidas de controlo 

que reduzam os eventuais desvios verificados em encomendas ou saldos de clientes. Neste sentido, 

o departamento comercial gere toda a atividade da equipa de distribuição da empresa, sendo esta 

monitorizada e avaliada regularmente segundo uma vertente puramente negocial. 

 

 Departamento de Operações – Este departamento gere a restante atividade logística da empresa e 

visa garantir o melhor desempenho possível em termos de nível de serviço, assegurando a 

disponibilidade de produtos, em quantidades necessárias, nos horizontes de expedição definidos. 

Na área de Operações insere-se o departamento de Planeamento e Logística, que compreende 

funções como o escalonamento de produção e aprovisionamento de mercadorias e matéria-prima. 

Este departamento é fundamental para a integração e coordenação dos diversos intervenientes da 

cadeia de abastecimento, seja para evitar rutura em artigos provenientes de fornecedores, 

impedindo a produção, seja para evitar insuficiência de produto acabado em alturas de expedição, 

prejudicando a distribuição. A sua atividade abrange ainda a gestão das atuais relações com os 

parceiros logísticos da empresa e a subcontratação de serviços de transporte para determinadas 

encomendas, caso seja identificada essa necessidade pelo departamento comercial.  

A principal motivação para a realização deste trabalho surge após colaboração com o departamento 

comercial da Nutricafés. Por se focar essencialmente numa vertente de vendas e negociações contratuais, 

este departamento acaba por exercer um menor controlo sobre a eficiência logística da atividade de 

distribuição da empresa. De igual modo, esta componente não tem sido considerada pelo departamento 

operacional, uma vez que se concentra na área de produção e não possui qualquer divisão dedicada para 

este efeito. Para uma melhor compreensão dos pressupostos envolvidos na realização deste trabalho, 

considerou-se relevante proceder ao estudo da distribuição da empresa para o universo de clientes 

abastecidos e caracterizar cada um dos canais implementados.  

2.2.3 REDE DE DISTRIBUIÇÃO  

A rede de distribuição da Nutricafés insere-se numa cadeia de abastecimento global, composta por um 

conjunto de fornecedores, um único centro de produção e vários elementos responsáveis pelo transporte 

de produtos aos clientes finais. A Figura 5 pretende ilustrar os intervenientes da atual cadeia de 

abastecimento da Nutricafés.  

A articulação entre todos os elementos da cadeia de abastecimento centra-se na fábrica da Venda Nova. 

Esta destaca-se pelo compromisso com a produção de café para distribuição a nível nacional e 

internacional. Por esta razão, a fábrica regista uma grande dinâmica diária em termos de atividades, entre 

as quais se destacam as várias operações de torra, embalamento, armazenagem e consolidação de 

encomendas para expedição.  
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Figura 5 - Esquematização da cadeia de abastecimento da Nutricafés 

O universo de clientes da Nutricafés engloba vários pontos de venda, que abrangem os segmentos de 

consumo descritos na secção 2.1.1. A empresa tem atualmente implementados diversos canais de 

distribuição, definidos de acordo com as características dos seus clientes e das exigências que estes 

representam em termos de transporte. A distribuição para os diversos canais é cumprida através de 

entregas diretas e com recurso a vários pontos de armazenamento intermédio, representados na Figura 

6.  

 

Figura 6 - Entidades envolvidas na Distribuição da Nutricafés em Portugal 

Além do seu armazém central, localizado na fábrica, a Nutricafés possui quatro centros de distribuição 

(CD). Três dos CD da empresa localizam-se em Portugal continental (Porto, Coimbra e Faro) e o quarto 

situa-se no arquipélago da Madeira, na cidade do Funchal. Na Figura 6 é ainda possível observar a 

localização das infraestruturas de empresas colaboradoras na distribuição a nível nacional.  
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No âmbito da estruturação do problema, importa descrever em maior pormenor os tipos de clientes 

servidos pela empresa e abordar de forma sumária as decisões referentes à distribuição para cada canal. 

CANAL ALIMENTAR  

Os clientes no canal Alimentar representam-se pelo conjunto de hipermercados, supermercados e 

comerciantes tradicionais que se destinam à venda para consumo doméstico. A Nutricafés concentra a 

sua distribuição ao nível das principais cadeias de retalhistas, casos da Sonae, Jerónimo Martins ou 

Intermarché, a título de exemplo. O canal alimentar é marcado pela vasta dispersão geográfica de clientes 

e pela necessidade de disponibilidade permanente de produto, refletindo-se em requisitos específicos em 

termos de horários de entrega, frequência de expedições e volume de encomendas. Neste canal a 

Nutricafés colabora em regime de parceria 3PL (Third Party Logistics) com a operadora DHL, o que lhe 

permite beneficiar da sua experiência na área de transporte e nível de recursos que dispõe para cumprir 

com os níveis de serviço exigidos pelos estabelecimentos. 

A DHL recebe e mantém inventário no seu armazém na Azambuja, o qual é gerido remotamente pela 

Nutricafés, por intermédio de Electronic Data Interchange (EDI), em regime de reposição contínua. Neste 

canal, os pontos de venda comunicam as suas necessidades de reabastecimento diretamente à DHL, 

através de EDI, e o planeamento de distribuição é realizado de forma autónoma pela operadora. A 

Nutricafés limita-se a garantir a expedição de produtos ao armazém da operadora nos períodos 

apropriados. 

CANAL HORECA 

O canal Horeca caracteriza-se por um espectro heterogéneo de estabelecimentos, que têm em comum a 

prestação do serviço de café. Os pontos de venda deste canal diferem em características como horário de 

funcionamento, leque de oferta de produtos, clientes alvo, dimensão, entre outros. A sua definição 

detalhada apresenta-se no Anexo 2, em conjunto com a respetiva percentagem, a nível nacional, por tipo 

de estabelecimento. Para fins de distribuição, o principal critério de agregação destes estabelecimentos 

relaciona-se com o modo como são geridos, pelo que são habitualmente divididos em Horeca Direto e 

Horeca Organizado.  

 Canal Horeca Direto (HD) – Insere-se sobretudo em estabelecimentos de exploração própria, como 

cafés, snack-bares ou restaurantes. São estabelecimentos de característica pouco organizacional, 

geridos habitualmente por famílias ou empresários independentes. 

 Canal Horeca Organizado (HO) – Corresponde a um conjunto de estabelecimentos pertencentes a 

grupos empresariais, que se caracterizam por um modelo de gestão centralizado e oferta 

homogénea de serviços. São exemplo destes estabelecimentos as cadeias organizadas de hotéis e 

fast food, bem como a indústria de restauração que se dedica ao abastecimento de, por exemplo, 

hospitais, escolas, penitenciárias, companhias aéreas, etc.  
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Os clientes HO são abastecidos na sua totalidade pela frota da Nutricafés, através do armazém de Lisboa 

e dos CD de Porto e Faro. A distribuição a clientes HD divide-se entre a própria empresa, em zonas de 

proximidade aos seus CD, e através da colaboração com distribuidores externos. Estes distribuidores, por 

critério de cobertura geográfica, comercializam produtos da empresa, de forma independente, mediante 

pagamento de uma quota por exploração das suas marcas. A colaboração com distribuidores externos 

permite à empresa reduzir custos de transporte, pela possibilidade de agregar a procura dos seus clientes 

nas respetivas regiões de exploração e realizar expedições com pouca frequência e em grande volume a 

estas entidades. Fora da fronteira continental existem ainda distribuidores para os mercados de 

exportação e para o arquipélago dos Açores. 

CANAL OFFICE 

O canal Office compreende o conjunto de empresas que contam com serviço de cafetaria nos seus 

escritórios, bem como entidades exploradoras do negócio de máquinas de venda automática, quer em 

pequenos escritórios, quer em estabelecimentos de domínio público. Este canal caracteriza-se pela 

grande capilaridade, uma vez que os clientes se encontram relativamente dispersos no território nacional, 

apesar de se verificar maior concentração ao nível dos grandes centros urbanos2. A nível nacional, a 

Nutricafés responsabiliza-se apenas por processar e preparar as encomendas realizadas, optando pela 

subcontratação do serviço de transporte a uma operadora logística especializada. Esta solução tem 

permitido assegurar a consistência de serviço em todos os distritos e respeitar o compromisso com 

horários de entrega a determinados clientes.  

Na região da grande Lisboa, a prestação do serviço de transporte para clientes Office passou, 

recentemente, a ser executada pela equipa de distribuição da empresa, previamente destinada em 

exclusivo a clientes Horeca. Esta reestruturação teve por base uma decisão do departamento comercial, 

após ter analisado a possibilidade de eliminar parte dos custos associados à subcontratação de serviços à 

operadora logística para esta região. 

Dado que a Nutricafés não possui qualquer área dedicada à gestão da distribuição da sua frota, foi 

proposto ao departamento comercial da empresa a elaboração de um planeamento que permita 

coordenar de forma eficiente a atividade da sua equipa de distribuição. Não se considera relevante 

desenvolver o estudo da distribuição para o canal Alimentar e de Exportação, uma vez que o primeiro já 

possui um planeamento dedicado e segregado da Nutricafés, e o segundo refere-se a operações de 

entrega pouco frequentes, com encomenda prévia, habitualmente subcontratadas a empresas 

transportadoras. 

                                                                   

2 Fonte: Departamento de Planeamento e Logística, Nutricafés, 2012 
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Em deliberação com o departamento comercial, optou-se por se definir como objeto de estudo do 

presente trabalho a distribuição para a zona da grande Lisboa, de modo a complementar o processo de 

reestruturação efetuado recentemente. Espera-se, de igual modo, que o planeamento de distribuição a 

elaborar possa servir como suporte numa aplicação futura às restantes regiões abastecidas pela frota da 

empresa.  

Como base fundamental para a definição do problema e elaboração da Dissertação, torna-se assim 

relevante a análise dos processos atuais de distribuição da Nutricafés para os canais abastecidos pela sua 

frota nesta região. 

2.3 CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 

A distribuição realizada pela frota da Nutricafés para os canais Horeca e Office na região da grande Lisboa 

apresentam dois modelos adaptados às especificidades dos respetivos clientes. Esta secção pretende 

descrever detalhadamente os processos envolvidos na distribuição em cada canal e identificar 

constrangimentos associados ao cumprimento desta atividade, que possam vir a ser atenuados através 

da elaboração de um planeamento adequado. 

2.3.1 DISTRIBUIÇÃO NO CANAL HORECA 

A distribuição realizada pela frota comercial da Nutricafés para clientes Horeca assume o modelo de auto-

venda, no qual, segundo Ponce-Cueto e Carrasco-Gallego (2009), as viaturas representam uma extensão 

do armazém. O modelo de auto-venda funciona em sistema push, no qual a própria distribuição tenta 

impulsionar a procura pela sucessão de deslocações e pronta disponibilidade de produtos. A 

implementação deste modelo permite adaptar a distribuição às características dos clientes deste canal, 

que mantêm a preferência pela comunicação por contacto direto na formalização dos seus pedidos de 

encomenda. Neste modelo os distribuidores desempenham simultaneamente a função de vendedor, 

devido à forte vertente negocial envolvida no processamento de encomendas. A Figura 7 apresenta um 

esquema deste modelo de distribuição.  

 

Figura 7 - Esquema de funcionamento da distribuição para o canal Horeca 

Cada elemento da equipa de distribuição é responsável por um conjunto de clientes, agrupados por 

regiões, que definem as suas rotas diárias. A definição da carga, em cada viatura, é realizada em função 

da previsão de procura dos clientes abrangidos nas rotas agendadas. Na fábrica, efetuam-se 

carregamentos em dois turnos diários: antes do início de cada rota, correspondendo a carga das viaturas 
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à previsão de vendas do distribuidor para o próprio dia, ou, em alternativa, no final de cada rota, na qual 

é carregada a quantidade de produto prevista para satisfazer a procura dos clientes a visitar no dia 

seguinte. A previsão de procura é efetuada pelos próprios distribuidores, com base na experiência e em 

registos históricos de deslocações. Este modelo de distribuição permite a entrega de produto com efeito 

imediato, sem ordem de encomenda, ou que seja registada uma quantidade a ser fornecida ao cliente na 

próxima visita. No modelo de negócio atual é promovida a cobrança no ato de entrega, embora seja 

possível conceder um período de crédito a determinados clientes. A gestão centralizada de 

estabelecimentos HO viabiliza a possibilidade do pagamento se processar por transferência bancária, 

além da cobrança no ato de entrega, dependendo do tipo de acordo formalizado com a entidade 

exploradora do negócio. 

2.3.2 DISTRIBUIÇÃO NO CANAL OFFICE 

A distribuição para o canal Office funciona num modelo de pré-venda, identificado por Ponce-Cueto e 

Carrasco-Gallego (2009), que consiste na realização de entregas com conhecimento prévio das ordens de 

encomenda. Este modelo funciona num sistema pull, em que a distribuição é puxada pela procura dos 

clientes. O processo de encomenda é apoiado por um serviço permanente de call center, através do qual 

são contactados vários clientes e agendadas deslocações em função dos pedidos de encomenda 

formalizados. Este processo pode ter ainda iniciativa no ponto de consumo, sendo endereçados pedidos 

à Nutricafés através de correio eletrónico ou contacto telefónico. Na Figura 8 é possível identificar as 

várias etapas deste modelo de distribuição. 

 

Figura 8 - Esquematização da distribuição para o canal Office 

A coordenação entre os pedidos de encomenda e a entrega realizada pela Nutricafés tem sido realizada 

pelos operadores de call-center, através da consulta do registo de deslocações a clientes Horeca de cada 

elemento da frota de distribuição da empresa. Com esta abordagem a empresa pretende que os clientes 

Office sejam abastecidos por distribuidores numa data em que a zona geográfica dos respetivos pontos 

de consumo é servida por uma das rotas agendadas. Neste canal os pagamentos são processados por 

transferência bancária ou regularizados no ato de entrega.  

Além do contacto com o departamento comercial e de planeamento e logística, no âmbito da realização 

deste trabalho foi possível acompanhar alguns elementos da equipa de distribuição nas suas rotas diárias. 
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Esta experiência permitiu verificar alguns constrangimentos afetos à distribuição, pelo que se considera 

importante a sua exposição. 

2.3.3 CONSTRANGIMENTOS DA OPERAÇÃO 

Entre os principais constrangimentos observados, destacam-se as limitações associadas à comunicação 

com os clientes Horeca, em particular em relação ao processamento das ordens de encomenda. Por 

norma, em cada deslocação existe uma primeira verificação das necessidades de abastecimento junto dos 

clientes, seguida do retorno dos distribuidores à viatura para que se proceda à entrega de produtos em 

falta. A utilização do contacto direto implica a realização de deslocações sem conhecimento prévio da 

lotação dos estabelecimentos, pelo que, de modo a não perturbar o serviço do cliente aos seus 

consumidores, o cumprimento desta sequência de atividades pode consumir demasiado tempo em 

apenas um ponto de venda. Esta situação revela-se uma fonte de ineficiência para a distribuição, podendo 

comprometer a realização da totalidade das deslocações previstas no horário laboral dos distribuidores.  

Outro constrangimento da distribuição identificado relaciona-se com a vertente negocial da distribuição 

para clientes HD. Segundo o departamento comercial, a frequência de deslocações imposta aos diversos 

clientes favorece a criação de valor e, simultaneamente, constitui uma oportunidade de estimular as 

vendas, inflacionar os pedidos de encomenda ou exercer algum controlo sobre eventuais incumprimentos 

contratuais ou liquidação de dívidas pendentes. A contrapartida desta vertente reflete-se no controlo 

reduzido sobre a produtividade das deslocações efetuadas, registando-se custos acrescidos de transporte 

devido ao número elevado de deslocações em relação às entregas registadas.  

Numa situação adicional, tem-se verificado que a comunicação e a coordenação de entregas em função 

dos contactos com os clientes Office nem sempre são geridas da forma mais eficiente pela empresa. 

Apesar de pouco frequente, registam-se casos em que são identificadas necessidades de reposição em 

clientes, nos quais a disponibilidade em inventário não lhes permite aguardar até à data agendada de 

deslocações à respetiva zona geográfica. Para que seja solucionada esta situação, são efetuados desvios 

de rota, extraordinários, pelos distribuidores, limitando-se assim a margem que dispõem para cumprir as 

restantes deslocações agendadas dentro do horário laboral previsto.    

No âmbito da recente reestruturação da distribuição afeta à região de Lisboa, a equipa de distribuição 

sofreu ainda uma redução de 23 para um total de 18 elementos, visando-se a possibilidade de agregação 

de um maior número de clientes nas rotas definidas por veículo e redução do número de deslocações em 

que não se verifique qualquer transação ou transferência física de produtos. 

Neste contexto, considerou-se que a subsistência do critério de experiência dos distribuidores na 

elaboração de planos de carga de viaturas e gestão da própria rota diária revelar-se-ia uma abordagem 

pouco sólida. A alocação de novos clientes e redefinição de rotas da equipa de distribuição constitui um 

exercício complexo, que exige uma grande capacidade de coordenação de atividades e de cumprimento 

de restrições específicas a cada canal de distribuição. Reforça-se, assim, a necessidade de elaborar um 
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planeamento de distribuição, que suporte a implementação da referida reestruturação, permitindo 

coordenar as operações de entrega, cobrança e levantamento de encomendas e definir um regime de 

deslocações ajustado às necessidades reais de cada cliente.  

Como complemento ao planeamento de distribuição a elaborar, considerou-se essencial analisar as atuais 

métricas adotadas pelo departamento comercial na avaliação do desempenho dos seus distribuidores.  

2.3.4 INDICADORES DE DESEMPENHO 

Atualmente, a atividade da equipa de distribuição da Nutricafés é monitorizada e avaliada de acordo com 

indicadores de desempenho definidos pelo departamento comercial. A performance dos vendedores é 

avaliada com base individual e no total da equipa, de modo a promover a cooperação e assegurar o 

máximo rendimento de todos os intervenientes responsáveis pela distribuição. Através desta medida, um 

mau desempenho de um elemento num indicador pode ser compensado com o bom desempenho 

coletivo nesse período. Uma descrição sumária destes indicadores apresenta-se na Tabela 1. Importa 

referir que a informação apresentada foi adaptada devido a questões de confidencialidade. 

Tabela 1 – Indicadores de atividade da equipa de distribuição (Nutricafés, 2012) 

Indicador Medição de atividade 

VLF (Valor Líquido 
de Faturação) 

Registo dos lucros das vendas anuais acumuladas de café e descafeinado 

Colocações (Kg) Registo do volume de vendas mensal. Avalia a capacidade de venda a estabelecimentos 
que representam maior margem de lucro para a empresa 

Kg Novos Avalia a capacidade de assegurar vendas regulares. Na ausência de 2 meses 
consecutivos sem vendas, a contribuição desse cliente para o indicador é nula 

Saldos vencidos  Registo do valor das encomendas entregues sem ter sido verificada cobrança  

PMR (Prazo médio 
de Recebimentos) 

Avalia a capacidade de pressionar a cobrança imediata 

Distribuição 
numérica  

Registo do número de pontos de venda em que se regista a venda de produtos, além do 
café e descafeinado 

Através da Tabela 1 é possível verificar que os indicadores utilizados se baseiam essencialmente na 

avaliação das aptidões comerciais dos distribuidores, entre as quais a sua capacidade de impulsionar 

vendas, de exercer cobrança, e de gerir as margens de lucro obtidas. A implementação destes indicadores 

surge da dificuldade existente em controlar diretamente o esforço e empenho dos distribuidores no 

cumprimento dos objetivos do departamento comercial, dado que a sua atividade diária se realiza no 

exterior. Pela mesma razão, estes indicadores estão ainda integrados no modelo de remuneração da 

equipa de distribuição, relacionando-se diretamente com uma componente variável do seu vencimento.  

No acompanhamento da atividade da equipa de distribuição foi possível constatar que este modelo de 

avaliação constitui outra causa de ineficiência operacional, sobretudo devido à sua influência direta na 

remuneração dos distribuidores. A título de exemplo, menciona-se o caso de deslocações a clientes em 
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que, apesar de serem identificadas necessidades de reposição, estas são apenas satisfeitas numa 

deslocação posterior, devido à indisponibilidade de pagamento a pronto. Esta decisão parte 

frequentemente do distribuidor, acabando por resultar em desvios de rota num dos dias seguintes, 

apenas para se assegurar a cobrança no ato de entrega, sem que o próprio seja prejudicado no respetivo 

indicador. 

Neste contexto, como um ponto de partida para tornar mais eficiente a afetação de recursos da Nutricafés 

numa vertente logística, considera-se essencial a consciencialização da empresa para o impacto dos 

custos gerados em deslocações no seu lucro global, sendo necessária a promoção de um comportamento 

orientado para a poupança e produtividade. 

2.4 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

As recentes mudanças nos hábitos de consumo e a forte concorrência verificada no mercado da 

comercialização de café têm impulsionado a Nutricafés a procurar estratégias que se reflitam num 

aumento significativo de competitividade.  

A Nutricafés possui vários tipos de clientes, com características distintas, e pertencentes a diferentes 

segmentos de mercado. Estes encontram-se relativamente dispersos, com maior concentração observada 

nas regiões de Lisboa e Porto. A distribuição para o universo de clientes da empresa resulta na 

implementação de cinco canais de distribuição, nos quais colaboram diversos distribuidores externos e 

alguns parceiros logísticos dedicados.  

Na região da grande Lisboa, a distribuição para os canais Horeca e Office é da inteira responsabilidade da 

equipa de distribuição da Nutricafés, por via de uma recente reestruturação, com vista à redução de 

custos e aumento de níveis de produtividade.  

Verificaram-se alguns constrangimentos e pontos de ineficiência associados às operações da equipa de 

distribuição da empresa nesta região. Os principais constrangimentos identificados relacionam-se com 

condicionantes associadas ao modelo de distribuição para o canal Horeca, bem como problemas de 

coordenação entre o serviço de call-center e as deslocações agendadas dos distribuidores. 

Registou-se ainda a forte influência dos indicadores de avaliação atuais no comportamento da equipa de 

distribuição. Ao serem avaliadas apenas as competências comerciais dos distribuidores, estes tendem a 

adaptar o seu comportamento em função dessa vertente, penalizando a eficiência logística da empresa.  

É neste contexto que a presente dissertação de mestrado se insere. Com a realização do presente trabalho 

pretende-se apoiar a reestruturação efetuada pela Nutricafés, procedendo-se à elaboração de um 

planeamento de distribuição, tendo em vista uma melhoria na coordenação de todos os processos 

envolvidos nesta atividade, uma utilização mais eficiente dos recursos da empresa, e uma redução na 

estrutura de custos que se verifica atualmente.  
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CAPÍTULO 3.  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo pretende-se apresentar alguns conceitos presentes na literatura que se considerem 

relevantes ao problema de planeamento da distribuição da Nutricafés, S.A. Assim, após uma breve 

introdução ao tema, na secção 3.2 procede-se ao estudo da Gestão de Cadeias de Abastecimento (GCA) 

e do benefício proveniente da adoção das suas políticas. Na secção 3.3 é abordada em maior pormenor a 

área de planeamento de distribuição, dedicando-se a secção 3.4 a uma revisão de modelos de 

planeamento de transportes e metodologias aplicáveis ao problema em estudo. A secção 3.5 foca ainda 

alguns temas relacionados com o desenvolvimento de indicadores de avaliação de desempenho.  

3.1 INTRODUÇÃO 

O Fórum Global de Cadeias de Abastecimento (FGCA), composto por um grupo de empresas não 

concorrentes e de uma equipa de investigadores académicos, define a GCA como “…a integração de 

processos de negócio, desde os fornecedores originais até ao consumidor final, possibilitando a 

transferência de produtos, serviços e informação que adicionam valor, tanto ao cliente como aos vários 

intervenientes” (Lambert e Cooper, 2000). O FGCA defende, ainda, que a implementação de uma GCA 

integrada passa pela gestão de todos os processos de negócio-chave entre os membros que compõem 

esta cadeia. 

Ketchen Jr. e Hult (2007) destacam a vantagem proveniente da incorporação da GCA na gestão 

empresarial, ao invés de a considerar uma função de suporte. Bashiri et al. (2012) suportam estes autores, 

realçando a relação da GCA com os objectivos estratégicos definidos pelas empresas e a sua importância 

num bom desempenho competitivo, que pode ser avaliado por diversos fatores, dos quais destacam o 

nível de serviço, satisfação do cliente e estrutura de custos global. 

A avaliação do desempenho da cadeia de abastecimento constitui, aliás, um elemento cada vez mais 

importante para a competitividade das empresas (Estampe et al., 2010). A construção de métricas 

transversais aos vários atores envolvidos tem-se tornado particularmente relevante, tendo em vista uma 

melhor perceção da contribuição de cada atividade para o desempenho global da cadeia, em termos 

financeiros ou não-financeiros (Ganga e Carpinetti, 2011).  

A GCA permite apoiar adequadamente a tomada de decisão, por meio de um planeamento adequado. 

Vários modelos de planeamento são estudados atualmente, e aplicam-se a diversos tipos de problemas 

(Crainic e Laporte, 1997; Min e Zhou, 2002), relacionados com infraestruturas (número, tamanho, 

localização e recursos das mesmas), produção (quantidade e escalonamento), distribuição (fluxos entre a 

rede de infraestruturas e mercados), inventário (níveis de stock e políticas de reabastecimento) e 

transporte (modalidade, dimensão, rotas, entre outros).  

Temas como gestão de operações ou logística e distribuição estimularam o acentuado desenvolvimento 

da literatura na área de GCA (Lambert et al., 1998). Atualmente é possível aceder a diversas revisões da 
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literatura efetuadas por Thomas e Griffin (1996), Lambert e Cooper (2000), Tan (2001), ou I. J. Chen e 

Paulraj (2004). A secção seguinte pretende resumir alguns conceitos abrangidos pela GCA e identificar o 

seu papel no desempenho competitivo das empresas atuais. 

3.2 A GESTÃO DE CADEIAS DE ABASTECIMENTO 

As últimas décadas testemunharam um grande interesse na pesquisa sobre a contribuição da GCA para o 

sucesso empresarial (Lambert e Cooper, 2000). A extensa bibliografia define uma cadeia de 

abastecimento como o sistema através do qual um número de intervenientes (produtores, fornecedores, 

fabricantes, distribuidores, entre outros) colabora, em negócios inter-relacionados, para assegurar a 

disponibilidade de produtos ao consumidor final (Thomas e Griffin, 1996). De acordo com Goetschalckx 

et al. (2002), uma cadeia de abastecimento não se rege por uma sequência linear de negócios entre 

intervenientes, mas sim pela coordenação transversal e pela rede de relacionamentos entre todos. Assim, 

a GCA dedica-se à gestão dos fluxos de materiais e informação entre os elementos desta cadeia, e à 

aplicação de políticas organizacionais que promovam a integração dos mesmos, em busca do maior 

benefício comum em termos de eficiência e, principalmente, de custos (Simchi-Levi et al., 2003). 

A gestão do fluxo de materiais, de acordo com Beamon (1998) e Lee e Kim (2002), compreende, 

tradicionalmente, a integração de duas grandes áreas: 1) Planeamento de produção e controlo de 

inventário, que engloba, entre outros, os subprocessos de aprovisionamento de matéria-prima, 

escalonamento de produção e políticas de gestão de inventário; 2) Planeamento de logística e 

distribuição, que estuda o modo como os produtos são recolhidos e transportados, desde o seu ponto de 

produção até ao destino final. Hult et al. (2006) dissertam sobre o benefício intangível do conhecimento 

nestas duas áreas e abordam casos de aplicação integrada destes conceitos como meio de superação de 

empresas face aos seus concorrentes. 

No final da década de 90, Beamon (1998) identificava um novo paradigma da GCA, no qual se inclui o 

estudo da incorporação dos fluxos inversos na cadeia de abastecimento tradicional, associados às 

devoluções a fornecedores e recuperação de produtos finais junto de clientes. Atualmente, publicações 

de Prahinski e Kocabasoglu (2006), Schultmann et al. (2006), Amaro e Barbosa-Póvoa (2008) e Salema et 

al. (2010), estudam a incorporação do fluxo inverso com o fluxo direto de bens e produtos, num conceito 

identificado por cadeia de abastecimento de ciclo fechado.  

Relativamente ao fluxo de informação na GCA, vários exemplos na literatura descrevem as oportunidades 

geradas pelo desenvolvimento em telecomunicações e tecnologias de informação na integração dos 

intervenientes da cadeia de abastecimento e, como consequência, no aumento da sua performance 

global.  
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Patterson et al. (2003) e Scholz-Reiter et al. (2010) realçam a importância da partilha de informação, em 

primeiro lugar, na redução da variabilidade ao longo da cadeia, facilitando a coordenação entre diversas 

áreas funcionais e, seguidamente, no aumento da eficiência e flexibilidade das cadeias de abastecimento, 

permitindo eliminar atividades redundantes e reduzir tempos de processamento em operações. Pereira 

(2009) identifica uma qualidade singular da informação para a GCA: é um recurso cada vez mais acessível, 

a um custo cada vez menor. Neste contexto, Ranganathan et al. (2011) estuda os benefícios e desafios de 

uma cadeia de abastecimento completamente integrada com recurso a serviços web, revelando uma forte 

contribuição para a produtividade e formação de sinergias entre elementos, apesar da contrapartida em 

investimento em equipamento e formação de funcionários necessária para esta implementação. 

Simchi-Levi et al. (2003) afirmam que a possibilidade de transmitir informação disponível sobre níveis de 

inventário, encomendas, produção e estado de entregas constitui uma ótima ferramenta para melhorar 

o modo como a cadeia de abastecimento pode ser gerida. I. J. Chen e Paulraj (2004) baseiam esta 

perspetiva num paradigma teórico de gestão estratégica, que enfatiza o desenvolvimento de uma 

vantagem cooperativa, entre entidades da cadeia, com vista a obter ou sustentar uma vantagem 

competitiva. Segundo Ketchen Jr. e Hult (2007), a realização de contratos entre intervenientes, celebração 

de parcerias a longo-prazo e criação de alianças estratégicas promovem esta partilha de informação e 

contribuem para a formação de uma cadeia de valor, menos vulnerável ao risco e à incerteza, e com maior 

capacidade de resposta à dinâmica do mercado.  

Como principal agente de um sistema de produção e distribuição, a Nutricafés lida permanentemente 

com a necessidade de equilibrar a utilização de recursos como, por exemplo, matéria-prima para 

assegurar a produção num dado período de aprovisionamento, ou produto acabado para garantir a 

distribuição em horizontes temporais definidos. Neste contexto, é de salientar o contributo do fluxo de 

informação existente entre as divisões dos diversos departamentos no desempenho das operações 

internas da Nutricafés e da comunicação entre a empresa e os vários fornecedores e distribuidores na 

redução dos efeitos da variabilidade e incerteza associados à produção e gestão de inventário. 

No âmbito do estudo da distribuição da Nutricafés, verificou-se que a obtenção de informação junto dos 

clientes subsiste como um dos principais constrangimentos associados à eficiência operacional dos 

distribuidores. Neste contexto, é expectável que a adoção de práticas de incentivo à partilha de 

informação, promovidas pela GCA, venha a beneficiar a coordenação dos diversos intervenientes na 

atividade de distribuição. Práticas como a comunicação de níveis de inventário com iniciativa no ponto de 

venda ou a promoção do call-center como meio de colocação de encomendas apresentam-se como 

complementos importantes para a gestão da distribuição da empresa. 

A importância da transferência de informação ao longo da cadeia de abastecimento é retratada no artigo 

de Singh e Koshy (2011), sobre relações business to business com pequenas e médias empresas na Índia. 

Neste artigo é destacada a importância da orientação para o cliente e do desenvolvimento de relações 

para promover a eficiência da cadeia de abastecimento. Segundo os autores, as relações com os clientes 



20 

 

favorecem a partilha de informação e providenciam oportunidades para coordenar a atividade da 

empresa de acordo com as necessidades transmitidas. Wong et al. (2009) referem a utilidade da parceria 

de Vendor Managed Inventory (VMI), na qual o cliente fornece voluntariamente informação sobre os seus 

níveis de stock, permitindo à empresa elaborar um planeamento adequado das suas necessidades de 

aprovisionamento.  

Conclui-se que no ambiente atual, marcado cada vez mais por uma envolvente dinâmica e desafiante, a 

GCA fornece às organizações um vasto leque de políticas e ferramentas de apoio à decisão, conferindo-

lhes competitividade em termos de serviço ao cliente, flexibilidade e capacidade de resposta. De igual 

modo, destaca-se a importância da evolução das tecnologias de informação e da difusão do conhecimento 

na aplicação de diversos modelos de gestão de recursos e planeamento de operações, possibilitando a 

coordenação entre os vários elementos da cadeia de abastecimento. No âmbito do problema em estudo, 

revela-se essencial a revisão da literatura na área da distribuição, com ênfase na contribuição do 

planeamento na afetação dos recursos disponíveis e no controlo da estrutura de custos gerada no 

cumprimento desta atividade.  

3.3 PLANEAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO 

Segundo Rexhausen et al. (2012), a distribuição tem um papel fundamental na GCA, ao estabelecer a 

ligação entre as atividades internas da cadeia de abastecimento e o consumidor final. Na sua essência, a 

distribuição foca-se no modo como as encomendas podem ser processadas, consolidadas e expedidas, 

por intermédio de canais apropriados, até ao cliente final (Frazier, 2009). A movimentação eficiente de 

materiais, bem como a sua disponibilização na altura própria, no local exato, e em quantidades certas, é 

garantida por esta atividade. 

O estudo da área de distribuição compreende habitualmente a atividade de empresas produtoras que 

operam a sua própria frota transportadora, ou de operadores logísticos que colaboram com as anteriores, 

prestando vários serviços, de acordo com a parceria realizada (Crainic e Laporte, 1997). A subcontratação 

de serviços tem registado crescente importância desde os últimos 30 anos, permitindo aos elementos de 

uma cadeia de abastecimento o foco em atividades para as quais têm maior competência, beneficiando 

da colaboração com os restantes intervenientes para assegurar uma oferta competitiva, oferecendo o 

melhor nível de serviço possível, a um menor custo (Hsiao et al., 2010; Tezuka, 2011).  

Lambert et al. (1998) mencionam o impacto dos custos logísticos resultantes das diversas atividades de 

produção, manuseamento de produtos, armazenagem ou distribuição nos custos finais de um produto, 

destacando a necessidade de planear e coordenar eficientemente estas áreas ao longo da cadeia de 

abastecimento para garantir a sua competitividade a longo-prazo. Várias publicações enfatizam o 

crescente interesse no desenvolvimento de uma modelação adequada da cadeia de abastecimento como 

importante ferramenta de apoio ao planeamento (Shapiro, 2004). A modelação de cadeias de 

abastecimento consiste na representação conceptual de um sistema, cujo desempenho pode ser 
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estudado através de diferentes cenários de interações entre os diversos elementos que o compõem (Slats 

et al., 1995). De acordo com Papageorgiou (2009), uma modelação apropriada da cadeia de 

abastecimento torna possível abordar diversos problemas de afetação de recursos e apoiar a decisão de 

forma quantitativa. 

A literatura científica apresenta diversos modelos de suporte ao planeamento de distribuição, que 

abrangem o estudo desta área de forma independente, ou de forma integrada com as restantes funções 

da cadeia de abastecimento (Min e Zhou, 2002). A complexidade dos modelos depende sobretudo da 

natureza do problema em estudo e do horizonte temporal para o qual este for projetado (Narasimhan e 

Mahapatra, 2004). Diversos autores, entre os quais Vidal e Goetschalckx (1997), Simchi-Levi et al. (2003) 

e Salema et al. (2010) convencionam a divisão do planeamento segundo três níveis de decisão: 

estratégico, tático e operacional. 

 O nível estratégico lida com decisões que visam cumprir objetivos organizacionais a longo-prazo 

nas empresas. A nível estratégico estudam-se decisões referentes a subcontratação de serviços, 

seleção da modalidade de transporte e investimento em veículos, infraestruturas ou 

equipamento. 

 O nível tático inclui decisões a médio-prazo, com múltiplos períodos de planeamento, 

tipicamente mensais ou trimestrais. Este tipo de planeamento destina-se a determinar a melhor 

configuração do sistema e, simultaneamente, providenciar uma melhor gestão e controlo de 

operações. Decisões a nível tático incluem alocação e utilização de recursos, como a definição de 

volumes de expedição, agregação de clientes e definição de rotas. 

 O planeamento ao nível operacional refere-se a afetações de curto-prazo, e associa-se à 

aplicação prática dos planos estratégicos e táticos delineados. Este nível permite estudar 

problemas de gestão num ambiente mais dinâmico, em que pode ser incluída a variável tempo. 

Entre as decisões operacionais afetas à distribuição inclui-se a definição de sequência de visitas 

de clientes inseridos numa rota. 

Dentro do vasto espectro de problemas englobados no planeamento de distribuição e pela sua 

característica transversal a diversas áreas e níveis de decisão, identificaram-se dois conjuntos principais 

de modelos apresentados na literatura: configuração de rede e planeamento de transportes.  

Os modelos de configuração de rede são dos mais amplamente estudados na literatura (Melo et al., 2009). 

Devido à quantidade de investimento associada a este tipo de problemas, os modelos de configuração de 

rede têm em vista a viabilidade da operação de todos os elementos da cadeia a longo-prazo, sendo 

habitualmente estudados aos níveis estratégico e tático (Owen e Daskin, 1998).  

Ao nível estratégico, os principais problemas abordados neste tipo de modelos são a localização e 

dimensionamento de infraestruturas (fábricas, armazéns ou CD) e a determinação de ligações entre estas 

e a rede de fornecedores, distribuidores e pontos de procura que diminua o custo global do sistema (Vidal 
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e Goetschalckx, 1997). As decisões de cariz tático procuram a alocação adequada e utilização eficiente de 

recursos existente, e permitem também averiguar qual o melhor trade-off entre o nível de serviço que se 

pretende atingir e os custos de produção, inventário, instalações e transporte associados a esse objetivo. 

Nos últimos anos têm surgido publicações relativas à integração das decisões estratégicas e táticas de 

configuração de rede (Georgiadis et al., 2011; Kunnumkal e Topaloglu, 2011; Monthatipkul e Yenradee, 

2008). Nesta integração o problema de localização e alocação é abordado de modo hierárquico, em que 

no nível tático se decompõe o estudo em vários períodos de decisão, e no nível estratégico se agrega a 

informação resultante (Goetschalckx et al., 2002).  

O planeamento de transportes destina-se a garantir a movimentação eficiente de produtos entre os vários 

elementos da cadeia de abastecimento. Este tipo de planeamento associa-se à afetação de recursos a 

médio e curto prazo, pelo que o apoio à tomada de decisão é essencialmente de cariz tático e operacional 

(Federgruen e Simchi-Levi, 1995). 

A nível tático, o planeamento de transportes engloba a definição de um conjunto de políticas de atuação 

e dimensionamento de recursos a utilizar, de modo a assegurar o cumprimento das operações de um 

modo eficiente e ao menor custo possível. O apoio à decisão a nível tático inclui a deliberação acerca do 

número de veículos necessários, a alocação destes a um conjunto de clientes, e a definição da frequência 

de visita ideal para um nível de serviço pretendido (Mourgaya e Vanderbeck, 2007). O nível operacional 

de planeamento de transportes relaciona-se com a execução da atividade e cumprimento dos serviços 

propostos dentro de limites de tempo, distância ou capacidade especificados no nível tático (Federgruen 

e Simchi-Levi, 1995).  

O estudo do planeamento de transportes revela-se pertinente no contexto da reestruturação efetuada 

pela Nutricafés, tendo em conta a necessidade de atribuição de clientes aos diversos elementos da frota 

da empresa e determinação da configuração de visita que se melhor se traduza em benefício em termos 

de custos e produtividade no serviço. Neste sentido, a revisão de abordagens e metodologias relevantes 

a este tipo de problemas será apresentada na próxima secção.  

3.4 MODELOS DE PLANEAMENTO DE TRANSPORTES 

A literatura na área de planeamento de transportes é extensa e variada, e aborda principalmente os 

problemas de definição de rotas, ou vehicle routing problem (VRP). Estes modelos pretendem representar 

sistemas compostos por um conjunto de veículos, habitualmente localizados num ponto de origem, e por 

um conjunto de destinos, nos quais têm de ser prestados serviços ou executadas operações de carga ou 

descarga (Federgruen e Simchi-Levi, 1995).  

A predominância dos modelos existentes na literatura aborda a resolução deste tipo de problemas para 

um nível de planeamento operacional, no qual se pretende computar a sequência de deslocações entre 

um conjunto de destinos que minimize os custos de transporte gerados, associados habitualmente à 
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distância percorrida por cada viatura (Eksioglu et al., 2009). Revisões da literatura efetuadas por 

Federgruen e Simchi-Levi (1995) e Eksioglu et al. (2009) identificam diversas variações à modelação do 

problema de VRP tradicional, nas quais se incluem restrições de capacidade de veículos (CVRP), janelas 

horárias (Time Windows) para cumprir cada visita (VRP-TW), ou a possibilidade de executar operações de 

recolha (Pick-up) e entrega (Delivery) de produtos em simultâneo (VRP-PD).  

A crescente promoção do desenvolvimento sustentável nas organizações e da redução dos impactes 

ambientais da cadeia de abastecimento tem também contribuído para o estudo do planeamento de 

transportes. Uma das preocupações emergentes da literatura contemporânea em matéria de 

planeamento é a racionalização do consumo de combustível e minimização do impacte em termos de 

emissão de gases poluentes em transporte rodoviário (Xiao et al., 2012).  

Pela aplicabilidade ao regime de distribuição da empresa em estudo, destaca-se a literatura científica 

dedicada ao estudo de problemas denominados periodic vehicle routing problems (PVRP). Estes são 

caracterizados por uma primeira abordagem, de cariz tático, onde se definem frequências de visita para 

cada destino num dado período, habitualmente uma semana ou um mês. Seguidamente procede-se à 

resolução do problema operacional de atribuição de rotas através da decomposição em vários períodos 

diários, nos quais apenas são incluídos os destinos definidos pela frequência de deslocação especificada 

(Francis e Smilowitz, 2006).  

Uma perspetiva de apoio ao nível tático de planeamento evidenciada na bibliografia, nomeadamente à 

definição de frequência de visita a clientes, relaciona-se com a classificação e agregação de clientes em 

grupos estratégicos. Y.-S. Chen et al. (2011) referem que através da extração de informação relevante 

sobre os seus clientes e de uma utilização eficiente das suas tecnologias de informação, é possível às 

empresas identificar grupos de consumidores-alvo e desenvolver estratégias que se adaptem às suas 

necessidades e que se traduzam num maior lucro operacional.  

Li et al. (2011) mencionam a importância de evitar custos operacionais desnecessários em 

homogeneidade de serviço, devendo este ser ajustado de acordo com o valor que cada cliente representa 

para a respetiva empresa. À semelhança de Li et al. (2011), Hosseini et al. (2010) aplicaram um método 

de data mining na procura de padrões comportamentais de clientes, classificando-os de acordo com um 

critério de lealdade às empresas. As publicações de Hosseini et al. (2010) e Li et al. (2011) baseiam-se no 

modelo de análise RFM (Recency-Frequency-Monetary) (Wei et al., 2010), que consiste em examinar 

registos transacionais de clientes segundo 3 principais dimensões: compras recentes, frequência de 

compra, e valor monetário associado. A partir desta análise é definida uma escala de pontuações para 

cada variável, segundo a qual são classificados os clientes. Os modelos desenvolvidos por Hosseini et al. 

(2010) e Li et al. (2011) compreendem ainda a aplicação de métodos estatísticos de aglomeração, tendo 

em vista a identificação de grupos de clientes que exibam características semelhantes, denominados 

clusters (Bock, 1996). 
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Quanto à resolução de problemas a nível operacional deste tipo de planeamento, é notória a presença na 

literatura de vários modelos de simulação como mecanismo de apoio à agregação de clientes em rotas 

(Mula et al., 2010). Baldacci et al. (2012) afirmam que a simulação de modelos de otimização para um 

grande conjunto de dados é um procedimento computacionalmente complexo, pelo que a maioria deste 

tipo de modelos são habitualmente desenvolvidos para problemas de menor dimensão. Como exemplo, 

Baptista et al. (2002) desenvolveram um modelo de otimização para um problema de PVRP aplicado a um 

caso real de recolha de contentores de papel para reciclagem no concelho de Almada. Neste problema 

existem apenas dois veículos e 59 contentores, cujo conteúdo em papel depositado é tratado como uma 

variável aleatória dependente do tempo. É definida como variável de decisão do modelo a frequência de 

visita a cada contentor, com o objetivo de maximizar o lucro da venda de papel recolhido para um período 

mensal, dados os custos operacionais de transporte associados.  

Dadas as características do problema em estudo, importa referir as considerações de Haughton (2002) e 

Figliozzi (2012) relativamente à incerteza associada ao planeamento de transportes em ambiente urbano, 

devido a possíveis períodos de congestão de tráfego ou problemas de estacionamento em determinados 

destinos. Figliozzi (2012) argumenta que apesar de ser possível definir rotas de entrega teoricamente 

ótimas em envolvente urbana, a sua implementação pode afetar a capacidade dos condutores de atingir 

um melhor desempenho. O autor afirma ainda que a estabilidade das rotas e a familiaridade do condutor 

com o percurso são fatores que podem influenciar a sua eficiência operacional. Haughton (2002) aborda 

a problemática da simulação das operações de transporte como suporte à função de planeamento, 

afirmando que na maioria dos casos, os referidos problemas não são tão rígidos e bem definidos que 

possam ser delegados por inteiro a modelos matemáticos. 

Neste sentido, tem-se verificado na literatura o desenvolvimento de vários modelos heurísticos, que, 

embora não garantam uma solução ótima, permitem gerar soluções válidas para problemas de grande 

dimensão (Narasimhan e Mahapatra, 2004). Na construção de modelos heurísticos assume-se 

habitualmente um conjunto de pressupostos para reduzir a sua complexidade, facilitando a computação 

de dados e reduzindo muitas das incertezas envolvidas (Min e Zhou, 2002). 

Hemmelmayr et al. (2009) desenvolveram um modelo de agregação de clientes aplicado ao problema de 

PVRP, cujo objetivo reside na otimização global das operações de transporte e na poupança obtida na 

combinação de deslocações entre cidades. Este modelo consiste numa sucessão de iterações da heurística 

de poupança (Savings Algorithm) de Clarke e Wright (1964). Neste modelo é considerada uma solução 

inicial, composta por várias rotas, e estudado o efeito da perturbação a esta solução causado pela 

permuta de destinos entre as rotas consideradas.  

Mourgaya e Vanderbeck (2007) abordaram o problema de definição de rotas em envolvente urbana 

através de uma heurística de agregação por regiões. Os autores salientam a importância de evitar rotas 

que englobem clientes localizados em áreas distintas e impliquem aos condutores memorizarem 

percursos mais complexos. Esta heurística é aplicada a clientes com diferentes frequências de visita 
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atribuídas, e tem como objetivo minimizar a distância entre pontos servidos por um mesmo veículo, e 

equilibrar o número de clientes entre cada veículo da frota. Os autores estudam ainda as consequências 

da redução do número de veículos utilizados, em termos de volume de deslocações e abrangência 

geográfica das rotas resultantes. 

Ferrer et al. (2009) desenvolveram um modelo de apoio ao planeamento de transportes de uma empresa 

distribuidora de filmes para aluguer a diversos estabelecimentos. Neste artigo os autores abordam o 

problema de definição de frequência de visita e posterior agregação de clientes a veículos numa rede 

comercial dividida em várias regiões. Considera-se que cada região tem um vendedor associado e que as 

rotas têm como pontos de origem a residência dos respetivos vendedores, estando restritas à duração 

dos seus turnos horários. O modelo pretende elaborar um ciclo comercial de visita a clientes e respetiva 

sequência de deslocações que minimize as distâncias percorridas e evite a ocorrência de serviço em horas 

extraordinárias. Este modelo permitiu à empresa dispor de uma ferramenta de auxílio no estudo da 

variação da frequência de visita a determinados clientes e na avaliação de decisões de inclusão de novos 

clientes em rotas, tendo em vista o maior retorno em termos económicos e uma menor penalização em 

termos de custos de transporte. Os autores referem ainda a sua aplicabilidade a vários sectores 

comerciais.  

Como suporte à implementação do planeamento de distribuição, considera-se igualmente importante 

assegurar o melhor desempenho logístico das operações, dada a envolvente de incerteza associada à 

distribuição urbana e a crescente preocupação com o aumento de eficiência e minimização de consumos. 

Neste sentido, Muriel e Simchi-Levi (2003) afirmam que a flexibilidade, intuição e experiência dos 

distribuidores são características únicas e essenciais que contribuem para a eficácia de execução das suas 

tarefas. A secção seguinte pretende estudar a contribuição da literatura científica na área da 

monitorização de atividade numa vertente logística e tecer algumas considerações sobre a sua 

aplicabilidade ao planeamento de distribuição a implementar. 

3.5 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO EM CADEIAS DE ABASTECIMENTO 

Segundo Lima et al. (2012), a dinâmica atual dos mercados e o aumento das exigências dos consumidores 

têm contribuído para a procura constante de elementos de diferenciação nas organizações como, por 

exemplo, a qualidade de serviço, flexibilidade, inovação e rápida resposta a solicitações inesperadas.  

O desenvolvimento de indicadores de desempenho chave, ou Key Performance Indicators (KPI) tem-se 

revelado essencial para o aumento da produtividade e competitividade organizacional (Lima et al., 2012).  

Segundo Albers (1996), o recurso a ferramentas de medição de desempenho permite uma melhor 

comunicação com os funcionários, transmitindo o que é importante dentro da organização e aumentando 

desta maneira a eficácia e eficiência dos processos. No exemplo da empresa em estudo, estas métricas 
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constituem um elemento de referência na gestão do desempenho operacional, evidenciado pelos KPI 

desenvolvidos no controlo da equipa de distribuição. 

À semelhança das políticas organizacionais da Nutricafés, na literatura refere-se ainda a integração dos 

KPI com a estrutura de remuneração dos funcionários, como tentativa de assegurar a motivação 

necessária (Joseph e Kalwani, 1998). Com este objetivo são utilizados esquemas de compensação que 

incluem uma componente variável do salário, em função do desempenho, ou atribuição de bónus por 

serem alcançados determinados objetivos. No entanto, segundo Dickinson e Lere (2003), esta avaliação 

pode não ser a mais vantajosa caso se foque apenas num registo de vendas ou na capacidade de gerar 

receita para a empresa. Dickinson e Lere (2003) alertam para um possível comportamento dos 

funcionários que, apesar de atingir as metas organizacionais definidas, pode negligenciar os custos que a 

sua atividade representa para a empresa. 

Neste sentido, Gunasekaran et al. (2004) referem a existência de inúmeros KPI atualmente disponíveis 

para controlar o desempenho dos processos internos de uma empresa e averiguar a sua influência no 

comportamento da cadeia de abastecimento como um todo. A definição destas métricas, associadas ao 

planeamento estratégico, tático e operacional tem permitido às empresas traçar objetivos concretos, 

avaliar o seu desempenho num dado período e diagnosticar possíveis constrangimentos operacionais, em 

termos de custos e eficiência global (Gunasekaran et al., 2004; Salama et al., 2009).  

Diversos autores salientam que uma avaliação eficaz de processos tem por base a definição de métricas 

adequadas aos níveis de decisão e objetivos organizacionais delineados (Garcia et al., 2012; Gunasekaran 

et al., 2004; Neely et al., 1996). Ao nível estratégico são habitualmente adotadas métricas relevantes ao 

desempenho financeiro de uma empresa, relacionadas com a utilização de ativos e capacidade de gerar 

lucro (Cho et al., 2012). As referidas métricas permitem, por exemplo, controlar os custos logísticos 

associados à obtenção de produto acabado e apoiar decisões referentes a políticas de preços ou 

estratégias comerciais (Gunasekaran et al., 2004). Ganga e Carpinetti (2011) e Gunasekaran et al. (2004) 

focam-se no estudo do desenvolvimento de métricas operacionais, de carácter não financeiro, na 

avaliação do desempenho dos processos internos e interorganizacionais. Cai et al. (2009) referem que a 

utilização deste tipo de indicadores permite uma melhor adaptabilidade e fiabilidade de representação 

das atividades realizadas, relacionando-se com a eficiência de processos, fiabilidade de serviço, rapidez e 

agilidade de resposta de toda a cadeia de abastecimento.  

Tendo em conta o problema de redefinição de KPI para a distribuição da Nutricafés, é de particular 

interesse o estudo de modelos atualmente disponíveis na literatura que se baseiem em métricas 

operacionais no apoio à avaliação do desempenho organizacional. Neste sentido, destaca-se a revisão 

efetuada por Estampe et al. (2010), na qual são referidos os modelos Balanced Scorecard (BSC), Activity 

Based Costing (ABC) ou SCOR (Supply Chain Operations Reference) para avaliar o desempenho de cadeias 

de abastecimento numa perspetiva de processos.  
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A aplicação do modelo ABC envolve o conhecimento aprofundado de uma empresa, e dedica-se 

essencialmente ao agrupamento das suas atividades numa lógica de custos e processos envolvidos 

(Estampe et al., 2010). Este modelo constitui um apoio às organizações tendo em vista o seu aumento de 

eficácia e eficiência, permitindo ilustrar em que processos são gerados maiores custos, ou em que 

atividades estão a ser utilizados mais recursos (Baykasoğlu e Kaplanoğlu, 2008). No contexto do problema 

em estudo, refere-se o exemplo das métricas sugeridas por Dickinson e Lere (2003) na avaliação de um 

representante de vendas, entre as quais o número de deslocações efetuadas para realizar uma venda, ou 

a distância total percorrida no cumprimento de uma rota comercial. 

O BSC, desenvolvido por Kaplan e Norton (1998), é um modelo que complementa métricas financeiras 

tradicionais com critérios de medição de desempenho relacionados com as componentes humana e 

processual das organizações (Chytas et al., 2011). Este modelo é utilizado habitualmente por 

administradores a um nível estratégico, servindo de orientação para avaliar a competitividade da empresa 

(Estampe et al., 2010). Representa-se normalmente através de quatro eixos: performance financeira, 

perspetiva do cliente, processos internos e perspetiva de melhoria contínua (Bhagwat e Sharma, 2007). A 

partir destes eixos é possível definir vários KPI e traçar metas organizacionais a cumprir em cada uma das 

perspetivas. A título de exemplo, Bhagwat e Sharma (2007) consideram essencial, numa perspetiva de 

valor para o cliente, registar a capacidade de entrega dos produtos requisitados, ou ainda, numa 

perspetiva de melhoria contínua, o registo da quantidade de bens não transacionados no final de cada 

rota comercial.   

O modelo SCOR foi desenvolvido para facilitar a construção de uma ferramenta de medição de 

desempenho adaptável a qualquer cadeia de abastecimento (Persson, 2011). Este modelo adota uma 

abordagem sistémica para identificar, avaliar e monitorizar a atividade de todos os intervenientes da 

cadeia, permitindo às empresas aferir a influência do seu desempenho segundo uma visão holística (Cai 

et al., 2009). No modelo SCOR, foi desenvolvido um sistema equilibrado de medição de desempenho em 

vários níveis, abrangendo cinco áreas fundamentais da cadeia de abastecimento: planeamento, 

aprovisionamento, produção, distribuição e devolução.  

A aplicação deste modelo consiste em mapear o conjunto de processos e subprocessos envolvidos no 

cumprimento de cada uma destas atividades, sendo possível monitorizar o seu desempenho e proceder 

à sua avaliação por intermédio de indicadores adequados (Huang et al., 2005). Na área de distribuição, o 

modelo SCOR identifica um vasto leque de processos associados à criação de encomendas, ao seu 

processamento e à sua entrega. Para cada processo são providenciadas várias métricas, das quais se 

distinguem a eficácia na receção e validação de encomendas, a fiabilidade da definição de carga para uma 

rota, ou ainda a verificação de eventuais desvios na execução de uma rota. 

Estes modelos aparentam ser de extrema utilidade numa possível abordagem ao problema em estudo, 

uma vez que a sua implementação, como evidenciado na literatura, envolve um conhecimento 

aprofundado de todos os processos envolvidos na atividade de distribuição da empresa. Assim, com o 
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apoio destes modelos, é possível estudar o conjunto de operações desempenhadas pela equipa de 

distribuição e proceder ao levantamento de indicadores apropriados para a monitorização do 

desempenho logístico em cada um dos processos envolvidos. 

3.6 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

Através da revisão de literatura conduzida foi possível identificar diversos conceitos englobados na GCA 

que se adaptam ao problema de planeamento de distribuição apresentado pela Nutricafés. Além do 

estudo das diversas práticas e políticas de integração e cooperação entre os diversos elementos da cadeia, 

foram abordadas várias publicações específicas ao planeamento de transportes e ao desenvolvimento de 

indicadores de medição de desempenho da cadeia de abastecimento.  

Destaca-se a importância da difusão do conhecimento científico no desenvolvimento de diversos modelos 

de planeamento, através dos quais as empresas têm vindo a adquirir maior capacidade de planear e 

coordenar as suas operações e gerir o impacto dos custos logísticos gerados pela utilização dos seus 

recursos. 

A pesquisa na área do planeamento de transportes permitiu verificar que o problema apresentado pela 

Nutricafés assume características em tudo semelhantes a vários problemas PVRP considerados. O 

presente problema evidencia, por um lado, necessidades de planeamento a nível tático, através da 

definição de frequências de visita adequadas a cada cliente e posterior elaboração de rotas comerciais 

para um dado período. Numa perspetiva operacional, verifica-se a utilidade da elaboração de um modelo 

que permita averiguar a sequência ideal de deslocações em cada rota definida, tendo em conta diversas 

restrições intrínsecas ao sistema, entre as quais se evidencia o cumprimento do serviço em determinadas 

janelas horárias. 

Foi possível identificar publicações relevantes ao problema tático de definição de frequências de visita 

apresentado, nomeadamente os estudos de Hosseini et al. (2010) e Li et al. (2011), no que respeita à 

classificação e divisão de clientes em diferentes grupos estratégicos. Considera-se ainda que o artigo de 

Ferrer et al. (2009) constitui uma importante base de estudo para o desenvolvimento de um modelo de 

planeamento operacional da atividade da frota da Nutricafés, tendo em conta as semelhanças entre o 

conjunto de pressupostos apresentados pelo autor e o sistema envolvido no presente problema. 

A revisão de literatura efetuada permitiu ainda estudar a área de avaliação do desempenho numa lógica 

de custos e processos envolvidos numa atividade. Este é um importante aspeto nas organizações, tendo 

em conta as contínuas mudanças no comportamento dos mercados e a constante procura de elementos 

de diferenciação da sua cadeia de abastecimento, nos quais se inserem a flexibilidade, capacidade de 

resposta e consistência de serviço. Neste sentido, prevê-se que a monitorização da atividade de 

distribuição da Nutricafés seja beneficiada pelo apoio dos modelos de avaliação de desempenho 

estudados, principalmente os modelos SCOR e BSC.  
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Devido ao facto da Nutricafés não possuir qualquer tipo de ferramenta que lhe permita atualmente 

planear e avaliar a sua atividade de distribuição, considerou-se necessário que o presente trabalho se 

focasse na recolha e sistematização de dados relevantes à atividade da equipa de distribuição da empresa, 

seguida de uma abordagem essencialmente tática ao problema de planeamento de transportes para os 

seus clientes.  

Através de uma abordagem ao nível tático de planeamento, pretende-se estudar os benefícios e 

contrapartidas de diferentes cenários de afetação de recursos, que representem o foco da distribuição da 

empresa em perspetivas distintas de negócio. 

Com a realização do presente trabalho espera-se contribuir para que futuramente seja possível a 

aplicação de um modelo matemático, que permita simular um regime de distribuição com diferentes 

frequências de visita associadas a clientes, e sujeito a restrições horárias para efetuar o serviço 

pretendido. 

Assim, com o intuito de criar uma base para o desenvolvimento do presente trabalho, considerou-se 

fundamental definir uma abordagem apropriada, tendo em conta a aplicabilidade das publicações de 

vários autores ao problema em estudo.  

  



30 

 

CAPÍTULO 4.  FRAMEWORK DO PLANEAMENTO 

O presente capítulo refere-se à caracterização da estrutura adotada na abordagem ao problema de 

planeamento de distribuição da Nutricafés. A execução do planeamento foi estruturada de acordo com 

três fases distintas: Análise, Segmentação e Planeamento. Na Figura 9 apresenta-se um esquema que 

representa o framework utilizado.  

 

Figura 9 - Framework da elaboração do planeamento 

Ao longo deste capítulo pretende-se justificar o fundamento das opções tomadas, e referir-se algumas 

considerações de autores não abordadas no capítulo de revisão bibliográfica, devido à sua especificidade 

para com as etapas a adotar. 

4.1 ETAPA 1 – ANÁLISE DE DADOS 

A primeira etapa do planeamento consiste na recolha e análise de dados que permitam caracterizar a 

atividade de distribuição da Nutricafés. Esta atividade, conforme exposto na secção 2.3, engloba um 

conjunto de deslocações efetuadas pelos 18 vendedores a vários estabelecimentos comerciais. A cada 

estabelecimento está associado um regime de visitas, atribuído em função de diversos parâmetros, tais 

como a regularidade de compras, o volume potencial de negócio, a capacidade de liquidação de dívidas, 

ou ainda a necessidade de exercer controlo sobre potenciais incumprimentos contratuais. Uma vez que o 

regime de deslocações atual se baseia numa ótica essencialmente comercial, considerou-se fundamental 

proceder a uma análise dos registos transacionais da empresa, de modo a obter-se informação sobre o 

cumprimento da distribuição numa vertente logística. Com base nesta informação, pretende-se analisar 

a procura evidenciada pelos clientes e a eficiência logística do atual regime de visitas da equipa de 

distribuição, tendo em vista o estudo das necessidades reais de abastecimento, e, consequentemente, do 

benefício proveniente de eventuais alterações ao funcionamento desta atividade. 

O acesso à informação passível de ser analisada foi providenciado pelo departamento comercial da 

Nutricafés, através de diversas consultas à sua plataforma SAP Business Information Warehouse (BW). Na 

plataforma BW foi possível aceder à base de registos transacionais da empresa, referente a vários 

períodos comerciais. Nas Tabelas 2 e 3 é possível observar um exemplo dos inputs de informação 

• Recolha e tratamento de 
dados

• Análise de  indicadores 
comerciais e logísticos

Etapa 1 - Análise

• Definição de variáveis 

• Classificação de clientes 

• Criação de grupos estratégicos

• Avaliação de alternativas

• Validação da solução

Etapa 2 - Segmentação

• Definição de cenários de visita

• Comparação de alternativas

Etapa 3 - Planeamento
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providenciados. Nestes registos encontra-se quantificado, por data de venda efetuada, o volume 

adquirido por cliente e o respetivo valor líquido de faturação, caso se verifique o pagamento. Os valores 

apresentados a negativo correspondem a devoluções de produto. 

Tabela 2 – Registo de transações por cliente, em Kg, no mês de Setembro de 2012 (excerto) 

Cliente 03-09 04-09 05-09 06-09 07-09 10-09 11-09 12-09 13-09 14-09 17-09 

259731 11,00                     

259735           12,70   -6,35     12,18 

259738         6,00             

259739                   6,00   

259741 6,00                   6,18 

Tabela 3 – Registo de transações por cliente, em €, no mês de Setembro de 2012 (excerto) 

Cliente 03-09 04-09 05-09 06-09 07-09 10-09 11-09 12-09 13-09 14-09 17-09 

259731 198,56                     

259735           172,02   -105,62     152,29 

259738         119,84             

259739                   115,20   

259741 110,96                   115,50 

Para efeitos de análise optou-se por consultar os registos comerciais compreendidos entre Julho de 2012 

e Junho de 2013. A base desta decisão relaciona-se com o facto de se pretender analisar apenas os dados 

referentes ao funcionamento da equipa de distribuição após a data de reestruturação efetuada pela 

empresa. Deste modo, garante-se o estudo da resposta dos clientes e do desempenho logístico da 

empresa tendo como base a mesma estrutura de recursos envolvidos. 

O processo de recolha e análise de dados envolve ainda o estudo de diferentes perfis de pagamento 

evidenciados pelos clientes. Para este efeito foram consultados os registos de crédito emitidos pelo 

controlo de gestão da empresa. A Tabela 4 representa um excerto de um destes registos, nos quais se 

identifica o crédito acumulado para cada cliente ao final do respetivo mês, discriminado em várias 

rubricas, de acordo com o vencimento dos prazos de pagamento da dívida correspondente.  

Tabela 4 – Registo de crédito acumulado por cliente, em €, no mês de Fevereiro de 2013 (excerto) 

Cliente Montante Aberto Não Vencido Total Vencido 

259731 253,94 253,94   

259735 414,03 276,02 138,01 

259738 184,49  184,49   

259739 997,33 657,75 339,58 

259741 509,15 101,38 407,77 

Toda a informação comercial relativa a cada período mensal foi extraída individualmente da plataforma 

BW, consolidada em ficheiros Excel e tratada de modo a facilitar o processo de análise. Através desta 

análise pretende-se definir uma base para o estudo posterior de padrões semelhantes de comportamento 
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do conjunto de clientes abastecidos pela equipa de distribuição. Este estudo representa a segunda etapa 

do framework delineado para elaboração do planeamento. 

4.2 ETAPA 2 – SEGMENTAÇÃO DE CLIENTES 

A segunda etapa definida na metodologia compreende a classificação e segmentação de clientes. Esta 

etapa consiste na definição de parâmetros sob os quais os clientes serão avaliados, pretendendo-se ainda 

proceder à sua agregação em vários conjuntos com características distintas. Após identificados os 

referidos grupos, torna-se possível direcionar estratégias adequadas às características que estes 

evidenciam. 

Optou-se por basear este estudo no conceito presente no modelo de segmentação RFM, revisto por Wei 

et al. (2010), que consiste em identificar grupos de clientes num dado mercado, de acordo com os padrões 

de consumo evidenciados. De acordo com Y.-S. Chen et al. (2012), o modelo RFM é amplamente utilizado 

nas indústrias de retalho, produção ou serviços como suporte ao estudo da segmentação de clientes. A 

decisão de optar por uma abordagem baseada neste modelo sustenta-se em referências sobre a sua 

eficácia e facilidade de implementação, em comparação com outras ferramentas habitualmente utilizadas 

em marketing (Wei et al., 2010). 

A segmentação de clientes foi elaborada de acordo com três processos sequenciais: classificação de 

clientes, criação de grupos estratégicos e avaliação de alternativas. 

4.2.1 CLASSIFICAÇÃO DE CLIENTES 

O processo de classificação de clientes consiste, numa primeira fase, na definição de diferentes 

parâmetros que caracterizem o seu comportamento no mercado. No modelo RFM os parâmetros 

característicos utilizados são, de um modo genérico, a existência de compras recentes (Recency), a 

frequência de compra (Frequency) e valor monetário despendido (Monetary). 

Tendo em conta as características inerentes ao negócio da Nutricafés e a sua influência na distribuição da 

empresa, considerou-se que uma segmentação de clientes utilizando o conjunto genérico de variáveis 

RFM poderia não garantir uma representação adequada do sistema em estudo. Assim, com base na 

informação resultante da análise descrita na secção 4.1, considerou-se essencial definir um novo conjunto 

de variáveis que permitisse refletir o comportamento dos clientes, tanto em termos de representação da 

procura, como pela identificação de vários perfis de pagamento. 

A segunda fase do processo de classificação do modelo RFM envolve a construção de uma escala 

estandardizada, transversal a todos os parâmetros definidos, segundo a qual se procede à avaliação do 

comportamento de cada cliente. Wei et al. (2010) referem vários métodos de classificação adotados na 

literatura, o que evidencia a adaptabilidade do modelo RFM a diferentes sistemas. A escala de 

classificação baseia-se essencialmente numa de duas vias principais (Wei et al., 2010):  
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 Ordenação decrescente dos clientes de acordo com a sua prestação num parâmetro de 

avaliação, de modo a serem divididos em grupos de igual dimensão. Atribui-se a classificação 

mais elevada ao grupo com melhor prestação, repetindo-se o processo até ao grupo com pior 

desempenho, ao qual é atribuída a menor pontuação. 

 Definição de intervalos de desempenho para cada parâmetro de avaliação, aos quais se associa 

um nível de classificação. Neste método os grupos obtidos podem variar em dimensão, uma vez 

que o objetivo principal passa por discriminar o desempenho verificado em cada variável. 

De acordo com Wei et al. (2010), o primeiro método apresenta algumas desvantagens, uma vez que a 

divisão de clientes em grupos de igual número pode provocar a atribuição de classificações diferentes 

para clientes com prestação igual numa dada variável. De modo a evitar essa ocorrência no presente 

estudo, optou-se pela definição de intervalos que permitam classificar o comportamento observado em 

diferentes níveis, para que este seja facilmente interpretável no contexto de uma segmentação. Todas as 

considerações adicionais referentes ao processo de classificação de clientes encontram-se no Capítulo 6. 

4.2.2 CRIAÇÃO DE GRUPOS ESTRATÉGICOS (CLUSTERS) 

O processo de identificação de clusters destina-se a averiguar a existência de clientes com padrões de 

comportamento semelhantes no conjunto das variáveis definidas no passo anterior. De acordo com Wei 

et al. (2010), numa análise RFM elementar são identificados grupos estratégicos de forma intuitiva, 

através da agregação de clientes de acordo com a combinação das suas pontuações em cada um dos 

parâmetros de avaliação. Wei et al. (2010) referem a simplicidade deste processo tendo em vista a 

identificação dos clientes que apresentam o maior e menor valor para as empresas (isto é, com pontuação 

mais elevada, ou mais reduzida em todos os parâmetros, respetivamente). Na necessidade de identificar 

grupos particulares de clientes, como é o caso da etapa em estudo, os autores enumeram alguns exemplos 

de uma análise prévia segundo os parâmetros RFM, seguida da aplicação de algoritmos de aglomeração, 

recorrendo a métodos estatísticos. 

Como exemplo de uma abordagem à identificação de clusters num conjunto de dados previamente sujeito 

a uma análise RFM, destaca-se a publicação de Hosseini et al. (2010), na qual foram aplicados 

procedimentos considerados relevantes para a presente etapa. Hosseini et al. (2010) conseguiram 

identificar vários grupos de clientes na estrutura de dados que dispunham, através da aplicação do 

método estatístico de aglomeração K-Means, e proceder à sua classificação, em função do conjunto de 

características apresentadas nos parâmetros RFM. 

No contexto do problema em estudo optou-se por adotar uma abordagem semelhante à de Hosseini et 

al. (2010), com a particularidade de se identificarem grupos de clientes através do método de Ward, 

recorrendo ao software IBM SPSS Statistics (SPSS). Este método utiliza um algoritmo de aglomeração 

hierárquica, que parte de uma fase inicial onde cada elemento é considerado um cluster, e a cada 

sucessiva iteração, estes são progressivamente agregados em função de um critério pré-definido de 
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similaridade, até se obter um único grupo constituído pela totalidade da amostra a analisar (Norušis, 

2012). Através da representação num dendrograma (diagrama em árvore) dos resultados da simulação 

deste algoritmo, é possível interpretá-lo e determinar o número de clusters que mais se adequa à 

estrutura de dados analisada. Optou-se por utilizar como critério de similaridade para este algoritmo o 

quadrado da distância euclidiana entre os vários elementos em análise.  

Adicionalmente, considerou-se relevante para o processo de criação de clusters a realização de uma 

análise de sensibilidade à estrutura de clusters obtidos. Esta análise realizou-se por via da introdução de 

uma variável adicional Fc como input do algoritmo de aglomeração, que consiste na soma ponderada da 

pontuação obtida por cada cliente c em cada variável Vk em estudo. O cálculo desta variável apresenta-se 

na equação (1) (Hosseini et al., 2010). 

F𝑐 = ∑ w𝑘𝑉𝑘𝑐𝑘 ,           ∑ w𝑘𝑘 = 1  (1) 

A análise de sensibilidade realizou-se através de várias simulações do método hierárquico, atribuindo-se 

diferentes pesos wk para cada variável. A variação dos pesos relativos de cada variável pretende provocar 

uma alteração na correlação entre os inputs do algoritmo de aglomeração, e consequentemente 

influenciar a constituição dos clusters originados (Fiedler e McDonald, 1993). As diversas simulações 

envolvidas nesta análise permitiram criar diferentes cenários de aglomeração de clientes, pelo que se 

considerou necessário proceder a uma validação da estrutura de clusters obtida em cada um. 

4.2.3 AVALIAÇÃO DE ALTERNATIVAS 

Este procedimento consistiu numa comparação da estrutura de clusters dos diferentes cenários de 

agregação criados através da análise de sensibilidade, de modo a averiguar qual destes se apresenta como 

melhor alternativa de segmentação de clientes. De acordo com Jung et al. (2002), a avaliação da qualidade 

dos clusters é essencialmente uma abordagem exploratória, dependente do contexto e da interpretação 

subjetiva do decisor, pelo que é possível determinar várias soluções de agregação, igualmente válidas, de 

um ponto de vista teórico. Com base nesta afirmação, considerou-se que a validação dos cenários de 

agregação deveria ser suportada, num primeiro plano, por procedimentos matemáticos, através da 

análise de variância de Calinski e Harabasz (CH) e, de seguida, pela deliberação conjunta com o 

departamento comercial, validando-se os clusters obtidos, em função do contexto de segmentação em 

que se inserem. 

Segundo Yan (2005), a análise CH é um dos métodos de avaliação mais fiáveis na comparação de 

diferentes cenários de aglomeração numa estrutura de dados. Esta análise consiste na avaliação de 

clusters em função do seu grau de homogeneidade interna, bem como do grau de separação existente 

entre estes. O índice CH é calculado em função da soma do quadrado dos erros entre elementos do 

mesmo cluster (SSW), representado pelo e entre os vários clusters obtidos (SSB), de acordo com as 

equações (2), (3), (4) e (5) (Yan, 2005): 
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𝑑2
𝑛𝑐 = ∑ (𝑉𝑘𝑛

̅̅ ̅̅ − 𝑉𝑘𝑐)2

𝑘
 (2) 

SSW = ∑ ∑ 𝑑2
𝑛𝑐

𝑐𝑛
 (3) 

𝑆𝑆𝐵 = ∑ [𝑁𝑛 ∑ (𝑉𝑘 − 𝑉𝑘𝑛
̅̅ ̅̅ ̅)

2

𝑘
]

𝑛
 (4) 

CH =
𝑆𝑆𝐵 (𝑁 − 1)⁄

𝑆𝑆𝑊 (𝐶 − 𝑁)⁄
 (5) 

Onde, 

 𝑑2
𝑛𝑐  – quadrado da distância euclidiana entre o cliente c e o centro do seu cluster n 

 𝑉𝑘𝑛 – média da pontuação dos clientes na variável Vk em cada cluster n 

 𝑆𝑆𝑊 – soma do quadrado das distâncias euclidianas entre os elementos de cada cluster n 

 𝑉𝑘  – média global das pontuações na variável Vk 

 𝑁𝑛 – número de elementos que compõem cada cluster n 

 𝑆𝑆𝐵 – soma do quadrado dos erros entre os n clusters obtidos 

 𝐶 – número de clientes analisados 

 𝑁 – número de clusters obtidos 

De acordo com Yan (2005), o índice CH adquire valores mais elevados conforme o aumento da qualidade 

dos clusters analisados. Através do cálculo destes valores e da interpretação conjunta com o 

departamento comercial, torna-se possível validar a estrutura de grupos estratégicos mais apropriada 

para o problema em estudo e prosseguir para a elaboração do planeamento de distribuição. 

4.3 ETAPA 3 – PLANEAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO 

A terceira etapa compreendida na metodologia consiste no desenvolvimento e validação do planeamento 

de distribuição. De acordo com os fatores mencionados na secção 3.6, esta etapa incide numa abordagem 

de cariz tático, assente em dois passos fundamentais: criação de diferentes cenários de visita e 

comparação de alternativas.  

DEFINIÇÃO DE CENÁRIOS DE VISITA 

No processo de definição de diferentes cenários de visita procede-se ao estudo da alteração do regime 

de deslocações a cada grupo de clientes, em função do respetivo padrão de comportamento identificado 

na Etapa 2. A realização deste processo baseia-se na necessidade de considerar os benefícios em termos 

da eficiência das operações numa vertente logística, bem como a contrapartida proveniente da alteração 

do nível de serviço numa vertente comercial. Assim, pretende-se estudar três cenários de distribuição 

distintos, que representem o foco dos distribuidores em diferentes perspetivas: logística, comercial, e 

equilíbrio. 
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 Cenário 1: Focado na vertente logística. Neste cenário assume-se que não há influência da 

vertente comercial na realização das deslocações, funcionando a distribuição em regime 

exclusivo de entrega.  

 Cenário 2: Focado na vertente comercial. Pretende representar um regime de deslocações 

baseado no cumprimento das funções comerciais atribuídas aos distribuidores como, por 

exemplo, a necessidade de impulsionar vendas, de influenciar o volume de cada encomenda, ou 

ainda de exercer pressão sobre a liquidação de dívidas pendentes.  

 Cenário 3: Focado no equilíbrio. Corresponde a um compromisso entre os dois cenários 

anteriores, em que a distribuição funciona em regime de entrega para alguns clientes, 

reforçando-se apenas a frequência de visita para determinados estabelecimentos em que se 

verifique uma maior necessidade de controlo. 

COMPARAÇÃO DE ALTERNATIVAS 

O passo seguinte do planeamento de distribuição consiste na avaliação e comparação dos cenários 

desenvolvidos. Nesta etapa procede-se ao estudo do efeito dos diferentes cenários no desempenho 

logístico das operações da equipa de distribuição, através da análise dos custos de deslocação envolvidos, 

da eficiência na utilização de recursos e da eficácia das deslocações numa perspetiva negocial. Com base 

nos resultados obtidos, procede-se à elaboração de conclusões, tendo em conta os benefícios de cada 

cenário numa perspetiva logística e as eventuais contrapartidas associadas à vertente comercial da 

distribuição da empresa.  

4.4 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

O presente capítulo consistiu na exposição da estrutura implementada na abordagem ao planeamento de 

distribuição. Esta estrutura assenta em três etapas principais: análise de dados, segmentação de clientes, 

e elaboração do planeamento de distribuição.  

Salienta-se a importância da análise de dados tendo em vista a obtenção de variáveis representativas do 

comportamento dos clientes da empresa. No seguimento desta análise, destaca-se a utilidade da 

segmentação de clientes em grupos estratégicos, em função da sua influência na atividade dos 

distribuidores, tanto numa perspetiva comercial como logística. A realização destas duas etapas é 

fundamental para a elaboração do planeamento de distribuição, no qual se pretende avaliar a eficiência 

logística da atividade em diferentes cenários de afetação de recursos. 

A implementação do presente framework tem lugar nos seguintes capítulos. O capítulo 5 descreve os 

procedimentos referentes à análise e sistematização de dados da empresa. No capítulo 6 são expostos os 

passos envolvidos na classificação e segmentação de clientes. O capítulo 7 refere-se à elaboração do 

planeamento de distribuição. 
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CAPÍTULO 5.  ANÁLISE E SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS  

O presente capítulo destina-se a caracterizar a atividade da equipa de distribuição da Nutricafés. Esta 

caracterização foi efetuada de acordo com duas perspetivas principais: comercial, que se relaciona com o 

histórico de compras de clientes, e logística, associada à vertente da utilização de recursos por parte da 

empresa. O levantamento de informação referente a estas duas perspetivas apresenta-se, 

respetivamente, nas secções 5.1 e 5.2. No âmbito da análise efetuada, importa ainda referir as 

dificuldades e limitações provenientes da fase de recolha e tratamento de dados da empresa, expostas 

na secção 5.3. 

Considerou-se ainda que a presente análise deveria ser precedida de uma filtragem de clientes, tendo em 

vista a obtenção de um conjunto de registos que melhor represente a influência exercida sobre as 

deslocações atuais da frota de distribuição. A filtragem foi realizada de acordo com os seguintes 

pressupostos: 

 Exclusão dos clientes Office, assumindo-se eficiência máxima no modelo de pré-venda, com 

deslocações realizadas apenas em função dos pedidos de encomenda 

 Exclusão de clientes sem registo de compras nos últimos 6 meses do período de análise, por 

representarem pontos de venda em final de contrato ou em potencial litígio contratual com a 

empresa 

 Exclusão de clientes cujos registos foram considerados inconsistentes, como, por exemplo, 

clientes que apresentam abastecimento em volume, sem terem qualquer registo de faturação 

associado, não constando igualmente nos registos de crédito fornecidos pela empresa.  

Desta filtragem resultou um conjunto de 2746 clientes, que partilham entre si o facto de serem fornecidos 

com recurso ao modelo de distribuição de auto-venda. 

5.1 ANÁLISE DE INDICADORES COMERCIAIS 

Numa perspetiva comercial foram caracterizados os clientes de acordo com quatro diferentes aspetos: 

distribuição numérica, volume de compras e valor líquido de faturação, e, por fim, evolução dos registos 

de crédito. 

5.1.1 DISTRIBUIÇÃO NUMÉRICA 

A distribuição numérica refere-se à quantidade de transações verificadas nos diversos estabelecimentos 

comerciais abastecidos pela empresa. Importa referir que o número de transações se refere apenas à 

quantidade de deslocações com entrega de produto realizadas pela equipa de distribuição, distinguindo-

se do número de visitas realizadas a cada cliente para cumprimento das restantes obrigações comerciais. 

Entre Julho de 2012 e Junho de 2013 registaram-se 62872 entregas entre o total de 2746 clientes da zona 

da Grande Lisboa. Na Figura 10 encontra-se representado o número de clientes fornecidos pela empresa 



38 

 

e o número correspondente de transações em cada mês do período de análise. Observa-se uma ligeira 

tendência de aumento do número de clientes ao longo deste período, apesar do declínio no mês de 

Agosto, que coincide, quer com a data de encerramento para férias de alguns dos pontos de venda, como 

também devido à quebra acentuada na procura nesta região por parte dos consumidores.  

 

Figura 10 - Número de clientes fornecidos entre Julho de 2012 e Junho de 2013 

Na Tabela 5 é possível observar em maior detalhe a distribuição numérica para cada estabelecimento, 

através de um excerto da informação recolhida e consolidada na folha de cálculo Excel desenvolvida para 

a análise. Por questões de confidencialidade, os clientes são apenas identificados através dos seus 

números de registo.  

Tabela 5 - Número de transações de clientes entre Julho de 2012 e Junho de 2013 (excerto) 

Cliente Início Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun 

250052 06/2005 4 5 4 5 5 4 1 0 0 0 0 0 

250061 06/2005 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 

307435 11/2009 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 

312280 2/2012 4 4 0 3 5 4 3 5 4 6 4 4 

313126 9/2012 0 0 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 

313956 4/2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 

Cada cliente tem associada uma data de início de contrato, não possuindo, por essa razão, quaisquer 

transações nos períodos anteriores a esse registo. Observando a Tabela 5 verifica-se que existem clientes 

com um registo de compras regular durante o período comercial em estudo, do qual é exemplo o cliente 

307435, mas também outros clientes cujos registos transacionais apresentam irregularidades, quer por 

períodos de ausência de transações ou pela grande oscilação desse número entre os diversos meses 

considerados, como é o caso do cliente 250061. Através da Figura 11 observa-se que cerca de 44% dos 

clientes registam um valor médio de 1 compra mensal, e cerca de 4% dos clientes representam, em média, 

mais de 4 transações mensais no período de análise considerado. 
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Figura 11 – Distribuição de clientes por número médio de entregas mensais realizadas, entre Julho de 2012 e Junho de 2013 

5.1.2 VOLUME DE COMPRAS E VALOR LÍQUIDO DE FACTURAÇÃO 

Após a obtenção da informação relativa ao número de transações mensais de cada cliente, considerou-se 

relevante quantificar o seu valor em termos de volume transacionado e identificar a receita 

correspondente através do valor líquido de faturação (VLF). Um excerto da informação sobre o volume 

de café adquirido, por cliente, em cada um dos meses considerados na análise apresenta-se na Tabela 6.  

Tabela 6 – Volume de café adquirido (em Kg), por cliente, entre Julho de 2012 e Junho de 2013 (excerto) 

Cliente Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun 

250052 56,8 51,0 57,0 63,0 70,0 55,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

250061 6,2 0,0 6,2 0,0 0,0 6,2 0,0 6,2 0,0 6,2 0,0 0,0 

307435 6,7 6,4 6,4 11,7 12,7 6,0 6,7 6,7 6,4 13,1 6,7 6,4 

312280 43,0 104,4 0,0 26,0 38,0 37,0 26,0 31,0 32,0 45,0 25,0 52,0 

313126 0,0 0,0 6,0 12,0 6,0 12,0 12,0 6,0 12,2 12,2 12,0 6,2 

313956 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 6,0 12,0 

             

Na Tabela 7 apresenta-se um excerto correspondente à informação do VLF associado ao volume de 

compras de cada cliente.  

Tabela 7 – VLF (em €), por cliente, entre Julho de 2012 e Junho de 2013 (excerto) 

Cliente Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun 

250052 628,9 564,8 628,7 692,6 774,3 600,2 145,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

250061 39,9 0,0 39,9 0,0 0,0 39,9 0,0 39,9 0,0 39,9 0,0 0,0 

307435 136,4 127,3 127,3 234,9 254,6 118,1 142,6 136,9 127,3 276,1 143,1 133,5 

312280 1066,0 714,7 0,0 355,3 1105,0 1085,5 374,9 710,6 927,4 743,9 533,0 197,2 

313126 0,0 0,0 49,5 121,3 60,6 118,2 121,3 60,6 126,1 126,1 121,3 65,4 

313956 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,4 85,2 
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De modo a representar as necessidades os clientes representam nas operações diárias da equipa de 

distribuição, procedeu-se ao cálculo dos seus padrões característicos de procura, nomeadamente o 

volume médio mensal transacionado, o respetivo desvio padrão, e a repartição média do volume mensal 

em função do número de transações efetuadas. Importa ainda salientar que os preços de venda variam 

de cliente para cliente, em função de fatores de negociação aquando da adjudicação de contrato com a 

empresa (investimento envolvido no estabelecimento, tipo de equipamentos disponibilizados, volume de 

negócio, entre outros) e, apesar de definidos contratualmente, são também passíveis de ligeiras 

alterações por via das negociações do distribuidor em cada deslocação. Por esta razão, calculou-se ainda 

a faturação média mensal de cada cliente e a receita média correspondente por unidade de volume.  

O volume médio mensal transacionado por cliente, representado pelo parâmetro Volumec, e o desvio 

padrão referente a esse valor, identificado por DPVc, foram calculados de acordo com as equações (6) e 

(7). 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑐 =
∑ 𝐾𝐺𝑖𝑐𝑖

𝑀𝑒𝑠𝑒𝑠𝑐
 (6) 

𝐷𝑃𝑉𝑐 = √
1

𝑀𝑒𝑠𝑒𝑠𝑐

∑ (𝐾𝐺𝑖𝑐 − 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑐)2
𝑖    (7) 

Onde:  

 c – índice de clientes analisados 

 i –  índice de meses compreendidos no período de análise 

 Mesesc – número de meses de contrato do cliente c no período de análise 

 Tic – número de transações registadas pelo cliente c no mês i 

 KGic – volume transacionado pelo cliente c no mês i 

Na equação (8) apresenta-se a expressão do cálculo da média de faturação mensal por cliente, 

representada por VLFc. Por fim, foram calculados através das equações (9) e (10) o volume médio por 

venda e o VLF por unidade de volume associado a cada cliente, identificados, respetivamente, pelos 

parâmetros KGVc e VLFKgc. 

𝑉𝐿𝐹𝑐 =
∑ 𝑉𝑖𝑐𝑖

𝑀𝑒𝑠𝑒𝑠𝑐
 (8) 

𝐾𝐺𝑉𝑐 =
∑ 𝐾𝐺𝑖𝑐𝑖

∑ 𝑇𝑖𝑐𝑖
 (9) 

𝑉𝐿𝐹𝐾𝑔𝑐 =
∑ 𝑉𝑖𝑐𝑖

∑ 𝐾𝐺𝑖𝑐𝑖
 (10) 

Nas equações (8) e (10) o parâmetro Vic corresponde ao VLF associado ao cliente c, no mês i. 

Na Tabela 8 encontra-se um excerto dos parâmetros calculados para cada cliente. Através da análise 

destes parâmetros, verifica-se que o volume médio por entrega é inferior a 6Kgs em 42% dos casos, e 

superior a 12Kgs para apenas 22% dos clientes fornecidos pela empresa (ver Figura 12). 
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Tabela 8 - Parâmetros característicos dos padrões de compra dos clientes (excerto) 

Cliente Mesesc Volumec (Kg) DPVc (Kg) VLFc (€) KGVc (Kg/Venda) VLFKgc (€/Kg) 

250052 12 30,48 28,847 336,25 13,06 11,03 

250061 12 2,57 3,044 16,62 6,18 6,46 

307435 12 7,97 2,629 163,18 5,03 20,47 

312280 12 38,28 23,556 651,12 9,99 17,01 

313126 10 9,65 2,948 97,04 6,03 10,05 

313956 3 7,00 3,742 37,87 4,20 5,41 

Na predominância dos casos, o baixo volume por entrega apresentado na Figura 12 reflete o modelo de 

negócio da empresa, ao implementar-se um regime de deslocações baseado nas tentativas sucessivas de 

impulsionar a venda por parte dos distribuidores. Estes valores podem ser igualmente justificados pela 

preferência da empresa pelo pagamento a pronto das entregas efetuadas. Conforme referido em 2.3.4, 

alguns vendedores visam, sobretudo, salvaguardar a sua avaliação nos indicadores de desempenho 

utilizados, pelo que têm vindo a realizar deslocações mais frequentes aos respetivos clientes, com o 

objetivo de dividir a quantidade de volume mensal habitualmente transacionada e diminuir o risco de 

cobrança associado.  

 

Figura 12 - Distribuição de clientes em função do volume médio por venda 

Assim, tendo em conta a possível influência da cobrança no número de deslocações efetuadas e no 

volume associado a cada transação, considerou-se que deveria ser analisado o histórico de pagamentos 

de cada cliente.  

5.1.3 CRÉDITO E SALDOS DE CLIENTES 

Para efeitos de análise dos diferentes perfis de pagamento dos clientes foram consultados os registos de 

crédito da empresa referentes aos meses de Setembro de 2012 a Junho de 2013. Optou-se por efetuar 

esta análise em função do crédito concedido, uma vez que os valores da faturação apresentados (ver 

Tabela 3) não estão identificados no sistema com a data da realização do pagamento, mas sim associados 

à data de entrega da respetiva encomenda. Deste modo, não foi possível averiguar o atraso no pagamento 

de encomendas específicas, mas apenas a existência de dívidas pendentes ao final de cada mês. Através 
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dos registos de crédito analisados foi calculado o prazo médio de recebimentos (PMR) de cada cliente, de 

acordo com as equações (11) e (12):  

𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜𝑐 =
∑ 𝐶𝑗𝑐𝑗

𝑀𝐶𝑐
 (11) 

𝑃𝑀𝑅𝑐 =
𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜𝑐

𝑉𝐿𝐹𝑐
× 30 𝑑𝑖𝑎𝑠 (12) 

Onde, 

 j – Índice de meses compreendidos na análise de crédito 

 Cjc – Crédito acumulado pelo cliente c no mês j 

 MCc – Número de meses de contrato do cliente c no período de análise 

Na Figura 13 verifica-se que cerca de 24% dos clientes efetuam o pagamento a pronto (PP) das suas 

encomendas. No extremo oposto, cerca de 22% de clientes são responsáveis por um PMR superior a 90 

dias.  

  

Figura 13 – Distribuição da média do PMR relativo a cada cliente, entre Setembro de 2012 e Junho de 2013 

Importa referir que as condições de crédito variam de cliente para cliente, de acordo com as condições 

acordadas com o departamento comercial, pelo que, apesar dos diferentes perfis de pagamento 

identificados, estes podem não representar necessariamente uma exigência de reforço em temos de 

cobrança no regime de deslocações da equipa de distribuição. No entanto, tem-se verificado um aumento 

na pressão de cobrança para clientes que ultrapassam os prazos limite de pagamento estipulado para um 

determinado montante. No caso de um cliente não liquidar uma dívida até à data de vencimento do seu 

prazo, o respetivo valor é discriminado na rubrica denominada “Total Vencido”, compreendida nos 

registos mensais de créditos concedidos (consultar a Tabela 4). A Tabela 9 apresenta um excerto dos 

registos de incumprimento acumulados, para cada cliente, no final de cada mês do período de análise. 
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Tabela 9 – Montante vencido acumulado, entre Setembro de 2012 e Junho de 2013 (excerto) 

Cliente Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Vencidoc VDc 

250052 0,0 731,9 1589,6 1763,6 2795,1 1932,4 2282,8 2094,6 384,3 384,3 1395,8 125 

250061 88,2 0,0 49,1 49,1 49,1 49,1 0,0 49,1 49,1 49,1 43,2 78 

307435 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

312280 0,0 22,8 0,0 0,0 1341,4 940,0 28,0 1171,9 1626,0 926,6 605,7 28 

313126 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74,6 0,0 74,6 0,0 14,9 5 

313956 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

Nas equações (13) e (14) apresenta-se, respetivamente, o cálculo do incumprimento médio de cada 

cliente, em valor monetário (parâmetro Vencidoc) e em dias, em função da sua faturação mensal 

(parâmetro VDc): 

𝑉𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑜𝑐 =
∑ 𝑆𝑉𝑗𝑐𝑗

𝑀𝐶𝑐
 (13) 

𝑉𝐷𝑐 =
𝑉𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑜𝑐

𝑉𝐿𝐹𝑐
× 30 𝑑𝑖𝑎𝑠 (14) 

Na equação (13), SVjc corresponde à rubrica de saldo vencido mensal acumulado do cliente c no mês j. 

Com base neste cálculo, observa-se na Figura 14 que 45% dos clientes não apresentam saldos vencidos 

no período considerado. Dos restantes clientes, verifica-se que o montante de incumprimento não 

ultrapassa os 15 dias de faturação em 25% dos casos. Em algumas situações, tendo como exemplo o 

cliente 299596 da Tabela 9, verifica-se que a rubrica de saldo vencido ultrapassa largamente os 90 dias de 

faturação. Estas ocorrências justificam-se pelo facto das dívidas acumuladas também englobarem, por 

exemplo, montantes referentes a equipamentos, cujo valor de investimento se revela bastante elevado 

em comparação com a média de VLF mensal do respetivo estabelecimento. 

 

Figura 14 – Estrutura de incumprimento, em dias, entre Setembro de 2012 e Junho de 2013 

Com base nesta análise foi possível identificar clientes com diversos padrões de consumo, quer em termos 

de frequência de compra, quer em termos de volume associado. Do mesmo modo, estes clientes 

evidenciam algumas diferenças no que respeita à regularização de dívidas pendentes ao longo do período 
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de análise. No seguimento da análise efetuada, considerou-se necessário avaliar os processos logísticos 

da empresa envolvidos na atividade comercial durante o período de análise. 

5.2 ANÁLISE DE INDICADORES LOGÍSTICOS 

Em função da informação comercial obtida, procedeu-se ao tratamento dos dados de modo a definir 

indicadores logísticos que permitam avaliar a eficiência de processos e a estrutura de custos envolvida na 

distribuição da empresa. A definição destes indicadores baseou-se no objetivo de se avaliarem três 

perspetivas principais: eficiência das deslocações, saturação das viaturas e custos de transporte.  

A descrição dos indicadores logísticos definidos e a análise da distribuição para cada uma das perspetivas 

identificadas encontra-se nos pontos 5.2.1, 5.2.2 e 5.2.3. 

5.2.1 EFICIÊNCIA DAS DESLOCAÇÕES 

A análise de eficiência do regime de deslocações pretende representar a resposta dos clientes à 

frequência de visita que lhes foi atribuída, em função do número de entregas realizadas. No canal Horeca, 

cada cliente tem designada uma frequência de visita Mensal (M), Quinzenal (Q) ou Semanal (S), que 

representa, respetivamente, 1, 2 ou 4 deslocações do distribuidor ao seu estabelecimento, em cada mês. 

Considerou-se que uma deslocação sem registo de entrega corresponde a uma ineficiência do regime de 

visita, representando uma maior distância percorrida pelos distribuidores para se realizar um 

determinado número de vendas. Considerou-se ainda que um número de entregas superior às 

deslocações mensais previstas também deveria penalizar a eficiência do regime de visitas, por dois 

aspetos distintos: primeiro, o número de deslocações agendadas pode não se adequar às necessidades 

de abastecimento de um ponto de venda; segundo, ao realizarem-se deslocações extraordinárias, pode 

verificar-se um desvio numa rota previamente agendada, prejudicando-se o serviço para os restantes 

clientes.  

As expressões definidas para o cálculo da eficiência apresentam-se nas equações (15) e (16): 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎𝑐 =
1

𝑀𝑒𝑠𝑒𝑠𝑐
∑ (

𝐹𝑉𝑐 − 𝐷𝐼𝐹𝑖𝑐

𝐹𝑉𝑐
)

𝑖
 (15) 

𝐷𝐼𝐹𝑖𝑐 = |𝑇𝑖𝑐 − 𝐹𝑉𝑐| (16) 

Onde: 

 FVc – número de deslocações mensais previstas para o cliente c 

 DIFic – Número de transações que diferem do número de deslocações previstas ao cliente c, para 

cada mês i 

Na Tabela 10 apresenta-se um excerto da análise à eficiência do regime de deslocações atual da frota de 

distribuição da empresa.  
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Tabela 10 - Cálculo da eficiência média do regime de deslocações, por cliente (excerto) 

Cliente Freq.Visita FVc TJul TAgo TSet TOut TNov TDez TJan TFev TMar TAbr TMai TJun Eficiênciac 

250052 S 4 4 5 4 5 5 4 1 0 0 0 0 0 38% 

250061 M 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 42% 

307435 Q 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 79% 

312280 S 4 4 4 0 3 5 4 3 5 4 6 4 4 63% 

313126 Q 2 0 0 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 80% 

313956 Q 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 83% 

Na Figura 15 é possível verificar que em 6% dos casos a eficiência do regime de visitas não ultrapassa os 

20%, número que ascende aos 19% e 53% se se considerar, respetivamente, uma eficiência de 40% e 60%. 

Os valores obtidos são o reflexo da orientação comercial na distribuição da empresa, confirmando-se a 

necessidade de rever e introduzir alterações no atual regime de deslocações, tendo em vista o aumento 

global da eficiência verificada numa perspetiva logística.  

 

Figura 15 - Distribuição das frequências de visita e da eficiência do regime de visitação, por cliente 

Relativamente à eficiência da utilização de recursos da empresa, considerou-se ainda relevante analisar a 

saturação das viaturas da equipa de distribuição ao longo do período em estudo. 

5.2.2 SATURAÇÃO DAS VIATURAS 

Na Figura 16 apresentam-se as saturações médias mensais dos veículos da equipa de distribuição da 

empresa. O valor da carga útil das viaturas foi calculado para cada mês, através da média diária do volume 

transacionado por vendedor. Estabeleceu-se como valor de referência de capacidade de cada veículo o 

volume de 700 Kg. A linha a vermelho corresponde à informação relativa a um dos 18 vendedores, e a 

linha a azul regista os valores médios mensais de saturação da frota de distribuição.  



46 

 

 

Figura 16 - Saturações médias mensais das viaturas 

Através da Figura 16 é possível observar que, em média, a carga útil das viaturas de distribuição não 

ultrapassa o primeiro terço de capacidade. Estes valores confirmam uma lacuna em termos de utilização 

de recursos, associando-se diretamente com a eficiência do regime de deslocações implementado, dado 

que uma larga percentagem das visitas efetuadas não se materializa em produto transacionado.  

Após a análise de eficiência logística do regime de deslocações da empresa, procedeu-se ao estudo dos 

custos de transporte envolvidos nesta atividade. 

5.2.3 CUSTOS DE TRANSPORTE 

Os custos de transporte da empresa foram estimados através do tratamento de dados contabilísticos 

disponibilizados pelo departamento comercial. Por questões de confidencialidade, estes dados não são 

apresentados detalhadamente. Para efeitos de cálculo dos custos de transporte, foi efetuado o 

levantamento de todos os custos mensais de combustível, portagens, material de impressão (recibos e 

faturas), comunicação, manutenção de viaturas, e remuneração dos elementos da equipa de distribuição. 

Com base nestes valores, foi determinado o custo médio por deslocação, identificado por CD, de acordo 

com a equação (17). 

𝐶𝐷 =
𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 ∗ 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 ∗ 18 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠

∑ ∑ 𝑇𝑖𝑐𝑖𝑐
 (17) 

O custo total de transporte da equipa de distribuição foi determinado a partir do custo médio por 

deslocação e do número de visitas realizadas a cada cliente. Uma vez que se registaram várias vendas 

extraordinárias ao regime de visitas implementado, foi necessário proceder a uma estimativa do número 

total de visitas no período de análise. Este cálculo consistiu na soma do número de visitas mensais 

determinadas (FVc) por cada mês de contrato de um dado cliente (Mesesc), à qual se adicionaram as 

deslocações registadas para realizar entregas extraordinárias, de acordo com as equações (18) e (19): 

𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜𝑖𝑐 = { 
𝑇𝑖𝑐 − 𝐹𝑉𝑐              𝑇𝑖𝑐 > 𝐹𝑉𝑐

0                            𝑇𝑖𝑐 ≤ 𝐹𝑉𝑐
 (18) 
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𝑉𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠𝑐 = 𝑀𝑒𝑠𝑒𝑠𝑐 × 𝐹𝑉𝑐 + ∑ 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜𝑖𝑐𝑖   (19) 

Na equação (18), o parâmetro Desvioic representa o número de transações no período i que excedem a 

frequência de visita atribuída ao cliente c. 

Assim, no período de Julho de 2012 a Junho de 2013 estimou-se um total de 87137 visitas, das quais 62872 

representam vendas. 

Considerou-se ainda que seria relevante para efeitos de análise proceder a uma aproximação do resultado 

operacional desta atividade na zona de Lisboa, tendo apenas em conta as deslocações e as vendas 

efetuadas. A receita associada a cada cliente (Receitac), bem como os custos de produção (CPc) e de 

transporte (CTc) em termos anuais foram calculados através das equações (20), (21) e (22). A partir da 

informação fornecida pelo departamento de operações, foi determinado um custo médio de produto 

acabado (CPA) de 4€ por unidade de volume. 

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝑐 = 𝐾𝐺𝑉𝑐[𝐾𝑔 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎⁄ ] × 𝑉𝐿𝐹𝐾𝑔𝑐[€ 𝐾𝑔⁄ ] × ∑ 𝑇𝑖𝑐𝑖 [𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠]  (20) 

𝐶𝑃𝑐 = 𝐶𝑃𝐴[€ 𝐾𝑔⁄ ] × 𝐾𝐺𝑉𝑐[𝐾𝑔 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎⁄ ] × ∑ 𝑇𝑖𝑐𝑖 [𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠]  (21) 

𝐶𝑇𝑐 = 𝐶𝐷[€ 𝑉𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎⁄ ] × 𝑉𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠𝑐  (22) 

Na Tabela 11 apresenta-se um excerto correspondente às receitas e custos operacionais provenientes da 

venda de produtos, assim como aos custos anuais de transporte para cada cliente. Por questões de 

confidencialidade, os valores totais absolutos não são apresentados. No entanto, para efeitos de análise, 

procedeu-se ao cálculo do valor médio de cada um dos parâmetros, e da percentagem que estes 

representam em função da receita determinada. O resultado operacional foi calculado em termos anuais, 

por cliente, de acordo com a equação (23).  

𝑅𝑂𝑃𝑐 = 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝑐 − 𝐶𝑃𝑐 − 𝐶𝑇𝑐 (23) 

Tabela 11 – Custos de transporte e resultado operacional, por cliente, entre Julho de 2012 e Junho de 2013 (excerto) 

Cliente KGVc (Kg/Venda) VLFKgc (€/Kg) ∑ T𝑖𝑐  Visitasc CTc (€) Receitac (€) CPc (€) ROPc (€) 

250052 13,14 11,05 28 51 512,12 4034,95 1463,00 2059,83 

250061 6,18 6,46 5 12 120,50 199,40 123,50 -44,60 

307435 5,31 20,46 19 24 241,00 1958,13 382,60 1334,53 

312280 10,18 19,24 46 52 522,16 7813,47 1837,40 5453,91 

313126 6,04 9,99 16 20 200,83 970,38 386,10 383,45 

313956 4,00 5,92 5 6 60,25 113,60 84,00 -30,65 

Média 10,79 16,30 20,4 29,4 288,78 3053,92 882,40 2414,82 

Margem (%) - - - - 9,29% - 28,49% 62,22% 

Através da Tabela 11 é possível observar um resultado operacional negativo para alguns dos clientes 

analisados. A título de exemplo, verifica-se que o resultado operacional dos clientes 250061 e 313956, 

por apresentarem uma menor diferença entre o preço de venda aplicado e o custo de produção, é mais 

influenciado pela quantidade de deslocações efetuadas aos respetivos estabelecimentos. Nos restantes 
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clientes, verifica-se que o volume de receita associado reduz o impacto dos custos de transporte gerados 

pela vertente comercial da distribuição. Como evidência desta situação verifica-se, em termos relativos, 

que os custos médios de transporte correspondem a cerca de 9% do valor da receita no período 

considerado. A maior parcela de custos refere-se ao produto acabado, aproximando-se de 29% da receita. 

Em suma, a atividade da equipa de distribuição representa atualmente uma margem operacional média 

de 62,22%, valor que se justifica essencialmente pelos preços de venda praticados nos diversos pontos de 

venda.  

A análise aos indicadores logísticos permitiu identificar, ainda que por estimativa, a eficiência atual da 

distribuição da Nutricafés, em termos de utilização de recursos, bem como os custos de transporte 

gerados no cumprimento das obrigações comerciais da sua frota. Esta informação constitui uma 

importante base de comparação, tendo em conta eventuais melhorias em temos de eficiência operacional 

provenientes da elaboração do planeamento de distribuição. Conforme referido ao longo da presente 

secção, esta análise envolveu a assunção de diversos pressupostos, de modo a simplificar o cálculo e a 

definição de diversos parâmetros. Assim, considerou-se necessário mencionar algumas limitações e 

constrangimentos envolvidos no processo de recolha e tratamento de dados. 

5.3 DIFICULDADES E LIMITAÇÕES DOS DADOS 

A fase de recolha e tratamento de dados constituiu numa das etapas mais complexas e exigentes da 

dissertação. As características do negócio da Nutricafés levam a que os dados fornecidos estivessem 

organizados numa estrutura orientada para a elaboração de relatórios comerciais, pelo que, numa 

primeira fase, foi necessário estudar cuidadamente as métricas utilizadas, de modo a interpretá-las 

adequadamente e conferir-lhes relevância para a caracterização do sistema em estudo.  

A etapa de extração e consolidação de dados para o desenvolvimento da ferramenta de consulta foi das 

que mais tempo e esforço consumiu, devido ao elevado número de clientes, registos e períodos 

comerciais envolvidos. Como é possível observar na Tabela 2 e na Tabela 3, os registos transacionais da 

empresa englobam, além das operações de entrega, as devoluções de produto, representadas 

respetivamente por quantidades positivas e negativas de volume e VLF. Os registos são inseridos 

automaticamente na plataforma BW quando é realizada a comunicação com os dispositivos transportados 

pelos distribuidores nas suas viaturas. Em casos de falta de pagamento, ou por falha de inserção no 

sistema, estes registos podem revelar-se uma fonte de inconsistência entre a informação referente ao 

volume transacionado e o respetivo VLF. Por este facto, foi necessário rever toda a informação extraída 

de modo a evitar a inclusão de dados inconsistentes ou redundantes para análise.  

Para efeitos de caracterização da atividade da equipa de distribuição, optou-se por não incluir na análise 

a informação relativa ao processo de devoluções. Esta decisão baseia-se no facto de se pretender 

simplificar o processo de caracterização da procura dos clientes, bem como evitar o aumento de 

complexidade no cálculo da eficiência do regime de visitas atual.  
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A fase de recolha de dados da empresa deparou-se com algumas limitações adicionais, nomeadamente, 

na obtenção das frequências de visita aos clientes Horeca, para que se avaliasse a eficiência do regime de 

deslocações atual. Por um lado, visto que nos registos da empresa apenas se armazenam dados referentes 

a transações, não foi possível extrair informação relativa ao número total de deslocações de cada 

distribuidor para cada cliente. Como alternativa, foi consultada a informação utilizada pelo call-center 

para a realização dos seus contactos, na qual se identifica, para cada cliente, o regime de visitas associado, 

assim como o dia da semana para o qual são agendadas as deslocações. Esta informação encontrava-se, 

em alguns casos, desatualizada, ou até indisponível para alguns clientes, pelo que foi necessário verificar 

e validar todos os registos junto do departamento comercial. A validação destes registos envolveu o 

cruzamento da informação entre os dados relativos à procura dos clientes e a informação referente à 

acumulação de dívidas, sendo, posteriormente, assumidas frequências de visita consistentes com os 

padrões verificados. Para reduzir a complexidade do cálculo de eficiência, foi ainda assumido que a 

frequência de visita se manteve inalterada para cada cliente ao longo do período considerado. 

5.4 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

A análise efetuada permitiu caracterizar detalhadamente vários aspetos envolvidos na distribuição da 

empresa. 

Numa perspetiva comercial, foi possível identificar diversos parâmetros de caracterização da procura e 

estudar o perfil de pagamento associado a cada cliente. Numa vertente logística, procedeu-se ao cálculo 

dos custos de transporte, à estimativa da eficiência média do regime de deslocações imposto, e ainda ao 

estudo da utilização da capacidade de cada viatura da frota. 

Tendo em conta a natureza do negócio da Nutricafés, verifica-se que a eficiência logística da distribuição 

da empresa é penalizada em função das obrigações comerciais a que os elementos da equipa de 

distribuição estão sujeitos. Esta penalização é facilmente observável na Figura 15, na qual se regista uma 

eficiência máxima de 60% no regime de deslocações para cerca de 53% dos clientes abastecidos. Este 

aspeto é reforçado relativamente à saturação média de veículos, uma vez que o seu valor médio não 

ultrapassa os 25% de utilização da capacidade, como se pode verificar na Figura 16, indicando uma 

margem clara para melhoria em termos de utilização dos seus recursos. 

Deve salientar-se que os aspetos comerciais e logísticos do modelo atual de distribuição da Nutricafés não 

são perfeitamente dissociáveis, razão pela qual se considera necessário, através do planeamento de 

distribuição, estudar diferentes cenários de afetação de recursos que reflitam diferentes graus de 

compromisso entre estas duas vertentes.  

Para a elaboração dos cenários de distribuição a avaliar, procedeu-se à classificação e segmentação de 

clientes, tendo em vista a identificação de grupos estratégicos que evidenciem oportunidades de ajuste 

do regime de visita atual. 
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CAPÍTULO 6.  SEGMENTAÇÃO DE CLIENTES 

O presente capítulo refere-se à classificação e segmentação de clientes, com a principal finalidade de 

aferir a existência de padrões semelhantes de comportamento, que representem diferentes necessidades 

de deslocação para a equipa de distribuição da Nutricafés. Na secção 6.1 procede-se à definição das 

variáveis e à descrição do método de classificação dos clientes. O processo de segmentação e agregação 

de clientes é apresentado na secção 6.2.  

6.1 CLASSIFICAÇÃO DE CLIENTES 

O processo de classificação de clientes compreende as etapas de definição de variáveis e de construção 

da sua escala de pontuação, tendo como objetivo a melhor caracterização possível do comportamento 

dos clientes abastecidos pela frota da empresa. Tendo em conta a necessidade de direcionar o estudo de 

cada grupo estratégico em função das suas exigências em termos de deslocação, considerou-se que a 

classificação dos clientes deveria incidir sobre duas dimensões principais: representação da vertente 

logística e representação da vertente comercial.  

6.1.1 REPRESENTAÇÃO DA VERTENTE LOGÍSTICA 

A representação da vertente logística teve como objetivo definir variáveis que permitissem caracterizar 

adequadamente os clientes, tendo apenas em conta os seus padrões de procura. Ao focar o estudo apenas 

na vertente logística, considerou-se a hipótese de aproximar o modelo de distribuição atual a uma política 

de inventário em regime de reposição periódica, conforme se ilustra na Figura 17. 

 

Figura 17 - Modelo de revisão periódica de inventário (adaptado de Simchi-Levi et al. (2003))  

Nesta política de inventário, cada período de revisão, identificado por R na Figura 17, equivale à 

deslocação de um distribuidor a um ponto de venda, na qual é fornecida uma quantidade de produto, de 

acordo com um nível de referência de inventário previamente determinado. Este nível, denominado Base 

Stock Level (BSL), corresponde à previsão da procura nesse ponto de venda para o período de revisão 

implementado (Simchi-Levi et al., 2003). Assume-se que a reposição de inventário tem efeito imediato, 

isto é, sem lead time, uma vez que o distribuidor já transporta consigo a quantidade de produto necessária 

em cada deslocação. Com base na análise da secção 5.1, procedeu-se ao cálculo, para cada cliente, dos 
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valores equivalentes dos parâmetros característicos desta política de inventário. O cálculo do período de 

revisão, representado pela equação (24), consistiu na representação, em dias, da frequência média de 

transações registadas no período de análise. Na equação (25) apresenta-se a expressão para o cálculo do 

BSL correspondente, por cliente. O cálculo do BSL compreende duas componentes: a primeira 

corresponde à procura em cada ponto de venda entre os períodos de revisão determinados, e a segunda 

representa o stock de segurança necessário para compensar eventuais desvios na procura durante esse 

mesmo período. Para efeitos de cálculo considerou-se um número médio de 30 dias por mês. 

𝑅𝑐 = 30 𝑑𝑖𝑎𝑠
∑ 𝑇𝑖𝑐𝑖

𝑀𝑒𝑠𝑒𝑠𝑐

⁄  (24) 

𝐵𝑆𝐿𝑐 = Volume𝑐 30 𝑑𝑖𝑎𝑠⁄ × R𝑐 +  Z × DPV𝑐 30 𝑑𝑖𝑎𝑠⁄ × √𝑅𝑐 (25) 

Na equação (25) é utilizado um fator de segurança, Z, que se associa ao nível de serviço pretendido pelo 

estabelecimento na definição do seu stock de segurança (Simchi-Levi et al., 2003). O valor de Z pode ser 

obtido através da consulta de tabelas estatísticas, nas quais se relaciona este valor com a probabilidade 

de se verificar uma rutura de stock no período considerado. Para este cálculo utilizou-se o valor de 95% 

de nível de serviço, o que corresponde a um valor de 1,65 no parâmetro Z. Na Tabela 12 apresenta-se um 

excerto dos valores obtidos para os parâmetros R e BSL de cada cliente.  

Tabela 12 – Cálculo dos parâmetros de representação do regime de reposição periódica (excerto) 

Cliente Mesesc ∑ T𝑖𝑐  Volumec (Kg) DPVc (Kg) Rc (dias) BSLc (Kg) 

250052 12 28 30,48 28,847 12,86 18,75 

250061 12 5 2,57 3,044 72 7,60 

307435 12 19 7,97 2,629 18,95 5,66 

312280 12 46 38,28 23,556 7,83 13,61 

313126 10 16 9,65 2,948 18,75 6,73 

313956 3 5 7,00 3,742 18 5,07 

Conforme se verifica na Tabela 12, cada cliente representa uma política de reposição de inventário 

característica em função dos registos comerciais analisados, como, por exemplo, o cliente 312280, ao qual 

equivaleria um nível de inventário de 13,61 Kg para uma periodicidade de visitas de cerca de 8 dias. Após 

a apresentação dos resultados obtidos junto do departamento comercial, foi possível validar a utilização 

dos parâmetros R e BSL como variáveis representativas do comportamento dos clientes numa perspetiva 

logística. A validação destas variáveis baseou-se na facilidade de interpretação dos seus valores para o 

conjunto de clientes analisados, fator que se considerou essencial, tendo ainda em conta a simplicidade 

que poderia conferir ao processo de construção da sua escala de classificação.  

Igualmente em conjunto com o departamento comercial, procedeu-se à construção da escala de 

classificação dos clientes. Foram identificados 6 intervalos de valores considerados relevantes para 

discretizar o comportamento observado, quer em relação ao período de revisão, quer para diferentes 

volumes de negócio associados. Para efeitos de classificação, considerou-se que o critério de pontuação 
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de cada intervalo deveria ser meramente quantitativo e diretamente proporcional aos valores 

apresentados em cada variável. Assim, na Tabela 13 apresenta-se a escala de classificação desenvolvida, 

na qual se identifica, para cada um dos 6 níveis de pontuação, o intervalo de valores associado.  

Tabela 13 – Escala de classificação das variáveis R e BSL 

Classificação R Intervalo R Classificação BSL Intervalo BSL 

1 0-7 dias 1 0-6 Kg 

2 7-15 dias 2 7-12 Kg 

3 15-21 dias 3 13-18 Kg 

4 21-30 dias 4 19-24 Kg 

5 30-60 dias 5 24-36 Kg 

6 >60 dias 6 >36 Kg 

Uma vez definidas as variáveis representativas da procura de cada ponto de venda, procedeu-se à 

classificação dos clientes tendo em conta a influência da vertente comercial no regime de deslocações da 

empresa. 

6.1.2 REPRESENTAÇÃO DA VERTENTE COMERCIAL 

Conforme referido, por exemplo, nas secções 2.3.1 e 5.1.2, a frequência de deslocações e a quantidade 

de volume transacionado podem ser influenciadas pela vertente comercial da distribuição da empresa. 

Assim, a presente análise destina-se a definir variáveis que permitam representar as características de 

cada cliente, considerando apenas a sua possível influência na distribuição numa perspetiva puramente 

negocial. Em conjunto com o departamento comercial, foram identificados diversos fatores de influência 

para a variação das frequências de visita aplicadas a cada cliente. Entre outros fatores, destaca-se a 

longevidade da relação estabelecida, a potencial influência do distribuidor no número de compras 

realizadas, a necessidade de pressionar a cobrança, ou a necessidade de exercer controlo sobre um 

eventual abastecimento por vias alheias à empresa. Apesar da relevância destes fatores numa perspetiva 

comercial, verificou-se que o seu carácter intangível e o número possível de combinações envolvidas para 

representar cada um dos clientes tornariam bastante complexo o seu processo de quantificação em 

variáveis descritivas. Assim, optou-se por reduzir a complexidade do presente estudo, representando-se 

apenas a necessidade de exercer cobrança junto dos clientes, em função da estrutura de incumprimento 

que evidenciam. 

Em conjunto com o departamento comercial, foi possível distinguir alguns perfis de clientes, com 

diferentes exigências de cobrança associadas: 

 Clientes que efetuam o pagamento a pronto das suas encomendas, ou que usufruem do crédito 

concedido pela empresa, respeitando todos os prazos de pagamento 

 Clientes que registam alguns períodos de incumprimento, mas amortizam a sua dívida nos 

períodos comerciais seguintes 
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 Clientes em litígio com a empresa em relação ao pagamento de equipamentos, mantendo o valor 

correspondente em dívida e cumprindo o pagamento das encomendas de produto realizadas 

 Clientes com agravamento progressivo do incumprimento ao longo dos diversos períodos 

comerciais analisados 

Através deste processo de caracterização, verificou-se que a necessidade de pressionar a cobrança se 

relaciona diretamente com o risco de incumprimento associado a cada perfil identificado. Por sua vez, 

verificou-se que o risco de incumprimento de cada cliente depende, necessariamente, do montante 

correspondente à sua dívida, e da capacidade evidenciada para proceder à sua liquidação. Deste modo, 

considerou-se essencial que o estudo das exigências comercias de cada cliente se baseasse na 

representação em variáveis quantitativas do montante de incumprimento e da tendência de liquidação, 

através do tratamento dos dados de crédito concedido pela empresa e do desenvolvimento de expressões 

que possibilitem o seu cálculo.  

De modo a que fosse representada com maior rigor a situação recente dos diversos clientes, optou-se por 

avaliá-los de acordo com o incumprimento registado no último mês da análise de crédito, apresentada na 

secção 5.1.3, e da tendência de incumprimento observada nos quatro últimos meses dessa mesma 

análise. O incumprimento de cada cliente determinou-se através da equação (26), que corresponde ao 

cálculo do seu saldo vencido acumulado, em dias, em função da faturação mensal do respetivo 

estabelecimento.  

𝐼𝑁𝐶𝑐 =
𝑆𝑉𝐽𝑢𝑛,𝑐

𝑉𝐿𝐹𝑐
× 30 𝑑𝑖𝑎𝑠 (26) 

A avaliação da tendência de liquidação de dívidas consistiu no cálculo da variação média do 

incumprimento de cada cliente ao longo dos meses de estudo, como percentagem do seu valor médio, 

representado por Vencidoc. De modo a ajustar esta análise aos períodos de contrato de cada cliente, foi 

necessário definir-se um parâmetro binário auxiliar, xic, que assinala a ligação contratual do cliente c no 

período i. Considerou-se ainda que a variação evidenciada nos meses mais recentes deveria ter mais 

influência neste cálculo do que os registos dos meses anteriores. Assim, conforme se observa na equação 

(27), foram atribuídos pesos de 1 a 3 a cada par de meses considerado, de modo a representar-se o valor 

desta variação através de uma média ponderada. 

𝑇𝑒𝑛𝑑𝑐 =
𝑥𝑀𝑎𝑟,𝑐(𝑆𝑉𝐴𝑏𝑟,𝑐 − 𝑆𝑉𝑀𝑎𝑟,𝑐) + 2𝑥𝐴𝑏𝑟,𝑐(𝑆𝑉𝑀𝑎𝑖,𝑐 − 𝑆𝑉𝐴𝑏𝑟,𝑐) + 3𝑥𝑀𝑎𝑖,𝑐(𝑆𝑉𝐽𝑢𝑛,𝑐 − 𝑆𝑉𝑀𝑎𝑖,𝑐)

(𝑥𝑀𝑎𝑟,𝑐 + 2𝑥𝐴𝑏𝑟,𝑐 + 3𝑥𝑀𝑎𝑖,𝑐)
×

1

𝑉𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑜𝑐
 (27) 

Na Tabela 14 apresenta-se um excerto dos valores obtidos para os parâmetros INC, e Tend de cada cliente. 

Naturalmente, a variável Tendc está apenas definida para valores de Vencidoc superiores a 0. Para clientes 

com uma média de incumprimento nula, assume-se o valor de 0 nesta variável. Observando a Tabela 14, 

torna-se possível verificar se um cliente regista uma tendência de liquidação ou agravamento de dívidas, 

caso o valor da variável Tendc seja, respetivamente, negativo ou positivo, como é o exemplo dos clientes 
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250052 e 250576. Por outro lado, essa tendência é menos acentuada à medida que o valor de Tendc se 

aproxima de 0, conforme se verifica no cliente 260569.  

Tabela 14 – Cálculo dos parâmetros de representação das exigências comerciais, por cliente (excerto) 

Cliente Mar Abr Mai Jun Vencidoc (€) INCc (dias) Tendc 

250052 2282,8 2094,6 384,3 384,3 1395,8 35 -0,43 

250061 0,0 49,1 49,1 49,1 43,2 89 0,19 

250576 320,6 0,0 24,0 969,8 131,4 19 3,25 

260569 561,2 561,2 561,2 570,7 281,0 93 0,02 

312280 28,0 1171,9 1626,0 926,6 605,7 43 -0,01 

313956 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,00 

Importa referir que a variável Tend, por se basear no cálculo de uma média, ainda que ponderada, 

apresenta algumas limitações em casos de grande oscilação entre situações de liquidação, agravamento 

ou permanência do montante de incumprimento. No entanto, através da análise dos valores obtidos e da 

deliberação conjunta com o departamento comercial, considerou-se que este facto não compromete a 

fiabilidade da representação da situação recente dos clientes analisados, quer pelo montante de 

incumprimento, quer pela tendência de liquidação observada. 

Com base na interpretação dos valores das variáveis INC e Tend, procedeu-se à definição da escala de 

classificação para as duas variáveis, novamente em conjunto com o departamento comercial.  

A construção da escala de classificação para a variável INC consistiu na definição de montantes de 

incumprimento de diferente duração, em termos de dias de faturação. A escala representativa da 

tendência foi construída em função da relação observada entre os valores da variável Tend obtidos e a 

evolução dos registos de incumprimento observados. Considerou-se que esta escala deveria ser 

constituída por um número ímpar de intervalos de classificação, na qual o valor intermédio representasse 

uma tendência de incumprimento constante, e os extremos permitissem identificar casos evidentes de 

liquidação ou agravamento da dívida. Para este efeito, verificou-se que clientes com valores de Tend entre 

-0,05 e 0,05 exibem uma tendência relativamente constante, e por sua vez, valores menores de -0,20 ou 

mais elevados que 0,20 permitem representar, respetivamente, uma tendência de liquidação ou 

agravamento. Assim, foi definida uma escala de classificação com 5 pontuações para cada variável, 

conforme se verifica na Tabela 15. 

Tabela 15 – Escala de classificação das variáveis INC e Tend 

Classificação INC Intervalo INC Classificação Tend Intervalo Tend 

1 0-15 dias 1 <-0,20 

2 15-30 dias 2 -0,20 – -0,05 

3 30-60 dias 3 -0,05 – 0,05 

4 60-90 dias 4 0,05 – 0,20 

5 >90 dias 5 >0,20 
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Para a variável INC foi atribuída a menor pontuação ao intervalo de menor valor de incumprimento 

associado, sucessivamente até ao incumprimento de maior duração, que se pontuou com o nível mais 

elevado. Na escala de classificação da variável Tend foi pontuado com o menor valor o intervalo 

correspondente à liquidação de dívidas, e a maior pontuação foi atribuída à situação de agravamento. A 

pontuação de 3 valores corresponde a uma tendência constante, e as pontuações de 2 e 4 representam, 

respetivamente, tendências pouco acentuadas de liquidação ou de agravamento de dívida. 

Após definidas as variáveis e construídas as respetivas escalas de pontuação, foram classificados os 

clientes de acordo com o seu comportamento, conforme se observa na Tabela 16. 

Tabela 16 - Classificação dos clientes no conjunto de variáveis definidas (excerto) 

Cliente R BSL INC Tend 

250052 2 4 3 1 

250061 6 2 4 4 

250576 1 2 2 5 

260569 5 2 1 3 

312280 1 3 3 3 

313956 3 1 1 3 

Com base nas classificações resultantes, iniciou-se o processo de segmentação de clientes, com recurso à 

análise de clusters descrita na secção 4.2. 

6.2 CRIAÇÃO DE GRUPOS ESTRATÉGICOS 

A fase de criação de grupos estratégicos consistiu na análise do conjunto dos dados obtidos na secção 6.1, 

através de métodos estatísticos de aglomeração, de modo a averiguar a existência de grupos de clientes 

com padrões de comportamento semelhantes no conjunto de variáveis definidas. O procedimento de 

aglomeração de clientes foi realizado sob o pressuposto que se deveriam considerar os aspetos logísticos 

de um modo independente da vertente comercial associada. Assim, a realização desta análise consistiu 

em duas fases distintas, focando-se a primeira nas necessidades que os clientes representam numa 

vertente puramente logística, e estudando-se, na segunda fase, a existência de um padrão de 

incumprimento comum que exija um reforço nas deslocações efetuadas, de modo a serem cumpridos os 

compromissos comerciais pela frota de distribuição. 

6.2.1 CLUSTERS  NUMA VERTENTE LOGÍSTICA 

A segmentação dos clientes numa vertente logística realizou-se por via da simulação na plataforma SPSS 

do método hierárquico de Ward, aplicado aos valores obtidos nas variáveis BSL e R para cada cliente. A 

partir da respetiva simulação, traçou-se o dendrograma da estrutura hierárquica de aglomeração, 

apresentado na Figura A3 do Anexo 3, onde é possível distinguir 5 níveis com, respetivamente, 10, 6, 4, 3 

e 2 clusters. Para simplificar a determinação do número apropriado de clusters, foi desenvolvida uma folha 

de cálculo Excel que permite apresentar a constituição de cada cluster para cada nível obtido, em função 



56 

 

da classificação dos seus elementos nas variáveis R e BSL. A constituição do nível hierárquico de 10 clusters 

apresenta-se na Tabela 17, onde se representa, por cada cluster, o número de elementos com um 

determinado nível de pontuação em cada uma das variáveis. A análise dos vários níveis hierárquicos 

permitiu verificar que a redução do número de clusters em cada nível provoca, como seria expectável, 

uma maior dispersão na constituição de cada cluster, em termos da diferença de classificações entre 

elementos de um mesmo grupo. Uma vez que a segmentação de clientes tem como principal objetivo 

identificar grupos com características distintas, de modo a direcionar estratégias de distribuição 

específicas a cada um, considerou-se essencial selecionar uma estrutura de agregação associada a uma 

menor dispersão de classificações, a qual corresponde ao nível hierárquico de 10 clusters.  

Tabela 17 - Constituição do nível hierárquico de 10 clusters 

 Cluster 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sc
o

re
 B

SL
 

1 0 0 0 0 136 213 0 0 209 0 

2 372 433 0 0 0 580 0 0 0 0 

3 96 0 178 105 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 63 56 0 0 34 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 28 34 0 57 

6 0 0 0 0 0 0 68 35 0 49 

Sc
o

re
 R

 

1 0 0 95 0 0 217 0 0 0 43 

2 0 0 146 0 0 576 0 0 0 63 

3 0 281 0 101 0 0 0 43 134 0 

4 0 152 0 60 0 0 0 26 75 0 

5 328 0 0 0 92 0 85 0 0 0 

6 140 0 0 0 44 0 45 0 0 0 

Após a seleção do número apropriado de clusters, cuja estrutura de agregação se denominou “Cenário 

BR”, procedeu-se à realização da análise de sensibilidade, conforme referido em 4.2.2. A realização da 

análise de sensibilidade envolveu a definição de 8 variáveis auxiliares, baseadas na soma ponderada das 

variáveis R e BSL, de acordo com os seguintes pares de coeficientes de ponderação: 

 Variável B90R10: wBSL = 0,9, wR = 0,1 

 Variável B80R20: wBSL = 0,8, wR = 0,2 

 Variável B70R30: wBSL = 0,7, wR = 0,3 

 Variável B60R40: wBSL = 0,6, wR = 0,4 

 Variável B40R60: wBSL = 0,4, wR = 0,6 

 Variável B30R70: wBSL = 0,3, wR = 0,7 

 Variável B20R80: wBSL = 0,2, wR = 0,8 

 Variável B10R90: wBSL = 0,1, wR = 0,9 

Na Tabela 18 encontra-se o cálculo das correlações entre as variáveis R e BSL e cada uma das variáveis 

auxiliares definidas. 

Tabela 18 – Correlações entre as variáveis R e BSL e as funções auxiliares da análise de sensibilidade 

 BSL R B90R10 B80R20 B70R30 B60R40 B40R60 B30R70 B20R80 B10R90 

BSL - 0,028 0,991 0,959 0,894 0,791 0,508 0,363 0,232 0,120 

R 0,028 - 0,158 0,309 0,473 0,634 0,875 0,942 0,979 0,996 
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Através da Tabela 18 é possível verificar que cada variável auxiliar reflete um grau de correlação com cada 

variável principal de um modo diretamente proporcional ao valor dos coeficientes de ponderação 

aplicados. De modo a avaliar a influência de cada variável auxiliar na estrutura de 10 clusters previamente 

determinada, procedeu-se à simulação do método hierárquico de Ward para cada um dos 8 cenários de 

ponderação respetivos. Foi igualmente desenvolvida uma folha de cálculo Excel, como auxiliar no cálculo 

dos parâmetros necessários para determinar o índice CH para cada cenário, a partir da informação 

extraída do SPSS.  

A constituição dos clusters obtidos na simulação de cada um dos cenários pode ser consultada nas tabelas 

A1 a A6 do Anexo 4. Na Tabela 19 apresenta-se o índice CH calculado para cada um dos cenários obtidos, 

quer em termos de valor, quer em termos de variação do índice CH em relação ao cenário BR inicial. A 

realização desta análise de sensibilidade permitiu verificar que a maior ponderação da variável BSL não 

introduziu qualquer perturbação à estrutura de clusters inicial. No entanto, esta estrutura revelou-se 

sensível ao aumento do peso da variável R para valores iguais ou superiores a 40%, conforme se verifica 

pelas alterações na constituição dos clusters no Anexo 4, e pela respetiva variação no índice CH obtido.     

Tabela 19 - Comparação dos diferentes cenários de aglomeração na vertente logística 

Cenário BR B90R10 B80R20 B70R30 B60R40 B40R60 B30R70 B20R80 B10R90 

Índice CH 2944,7 2944,7 2944,7 2944,7 2722,1 2692,7 2830,5 2857,9 2922,6 

Variação (%) - 0% 0% 0% -7,56% -8,56% -3,88% -2,95% -0,75% 

Foi possível observar que o aumento da ponderação da variável R resultou numa agregação progressiva 

dos elementos em termos de classificação na variável R, com a contrapartida de uma maior dispersão em 

relação à variável BSL. Esta alteração na estrutura de clusters teve como consequência uma alteração do 

valor do respetivo índice CH, verificando-se, em função da sua classificação, que o cenário de agregação 

BR se revela o mais compacto, seguido do cenário B10R90, com uma variação negativa de apenas 0,75%. 

Tendo em conta o contexto de segmentação em que se baseia esta análise, procedeu-se a uma 

interpretação conjunta dos cenários BR e B10R90 com o departamento comercial, de modo a avaliar qual 

das estruturas seria, de facto, a mais adequada para representar os grupos estratégicos numa vertente 

logística. Como resultado, considerou-se que, pela maior similaridade em termos de representação dos 

períodos de revisão, o cenário de agregação B10R90 deveria ser selecionado como estrutura base para a 

elaboração do planeamento de distribuição.  

Assim, a Tabela 20 apresenta a estrutura de grupos estratégicos validada para representar o 

comportamento dos clientes na vertente logística, aos quais se atribuiu a designação de “Clusters BR”. Na 

Tabela 20 identifica-se cada cluster em função da percentagem de clientes que o constituem, assim como 

a amplitude de valores que reúne nos parâmetros R e BSL, e respetivo valor médio.   
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Tabela 20 - Constituição dos clusters BR validados na vertente logística 

Cluster Clientes (%) 
Intervalo 

BSL 
BSL 

Médio (Kg) 
Intervalo 

Período Revisão 
Período Revisão 

Médio (dias) 

1 15% 0-18Kg 8,06 30-60 dias 38 

2 23% 0-12Kg 6,63 15-30 dias 20 

3 7% 0-18Kg 7,55 60+ dias 104 

4 9% 12-24Kg 16,04 0-15 dias 10 

5 6% 12-24Kg 16,54 15-30 dias 20 

6 21% 0-12Kg 7,00 7-15 dias 11 

7 5% 18+ Kgs 44,86 30+ dias 59 

8 8% 0-12Kg 7,34 0-7 dias 7 

9 3% 24+ Kgs 45,64 15-30 dias 20 

10 4% 24+ Kgs 41,23 0-15 dias 10 

6.2.2 CLUSTERS  NUMA PERSPETIVA COMERCIAL 

A segmentação de clientes numa perspetiva comercial foi realizada de acordo com o pressuposto inicial 

de que os clientes sem qualquer presença nos registos de incumprimento da empresa deveriam constar 

no mesmo grupo estratégico, por exibirem o mesmo comportamento durante todo o período de análise 

considerado na secção 5.1.3. Assim, definiu-se previamente como cluster A o conjunto dos clientes 

mencionados, procedendo-se à agregação dos restantes clientes de forma análoga ao procedido na 

secção 6.2.1.  

A partir da simulação no SPSS do método de Ward ao conjunto de dados referente à classificação dos 

restantes clientes nas variáveis INC e Tend, traçou-se o respetivo dendrograma, o qual se apresenta na 

Figura A4 do Anexo 5. No dendrograma obtido é possível distinguir 4 níveis de agregação com, 

respetivamente, 6, 4, 3 e 2 clusters. Seguindo um critério idêntico ao da secção 6.2.1, selecionou-se como 

cenário inicial de agregação a estrutura de 6 clusters, cuja constituição em termos do número de 

elementos e das pontuações obtidas nas variáveis INC e Tend se apresenta na Tabela 21.  

Tabela 21 – Constituição do nível hierárquico de 6 clusters 

 Cluster 1 2 3 4 5 6 

Sc
o

re
 IN

C
 

1 0 0 0 373 0 58 

2 0 0 0 45 0 64 

3 48 123 53 0 0 0 

4 27 0 23 0 89 0 

5 44 0 0 0 239 0 

Sc
o

re
 T

en
d

 

1 44 0 0 361 0 0 

2 75 0 0 27 0 0 

3 0 0 43 30 50 0 

4 0 0 33 0 56 12 

5 0 123 0 0 222 110 
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Após a definição do número de clusters do cenário inicial de agregação, ao qual se denominou “Cenário 

IT”, foi efetuada a análise de sensibilidade desta estrutura à variação dos pesos das variáveis INC e Tend. 

À semelhança da secção 6.2.1, definiram-se 8 variáveis auxiliares, de acordo com os seguintes pares de 

coeficientes de ponderação: 

 Variável I90T10: wINC = 0,9, wTend = 0,1 

 Variável I80T20: wINC = 0,8, wTend = 0,2 

 Variável I70T30: wINC = 0,7, wTend = 0,3 

 Variável I60T40: wINC = 0,6, wTend = 0,4 

 Variável I40T60: wINC = 0,4, wTend = 0,6 

 Variável I30T70: wINC = 0,3, wTend = 0,7 

 Variável I20T80: wINC = 0,2, wTend = 0,8 

 Variável I10T90: wINC = 0,1, wTend = 0,9 

As correlações entre as variáveis INC e Tend e cada uma das variáveis auxiliares definidas apresentam-se 

na Tabela 22. 

Tabela 22 – Correlações entre as variáveis INC e Tend e a função de valor correspondente à análise de sensibilidade 

 INC Tend I90T10 I80T20 I70T30 I60T40 I40T60 I30T70 I20T80 I10T90 

BSL - 0,545 0,995 0,981 0,954 0,916 0,809 0,745 0,678 0,611 

R 0,545 - 0,622 0,698 0,770 0,835 0,934 0,965 0,986 0,997 

Através da Tabela 22 é possível verificar que as variáveis INC e Tend são diretamente correlacionadas, 

com um coeficiente de 0,545. Consequentemente, constata-se que a redução da diferença entre os 

coeficientes de ponderação das variáveis auxiliares definidas traduz-se num grau de correlação elevado 

entre essa mesma variável e ambas as variáveis principais, tendo como exemplo os valores para I70T30, 

I60T40, I40T60 ou I30T70.  

A simulação do método hierárquico de Ward para os 8 cenários de ponderação determinados permitiu 

verificar que a elevada correlação entre as variáveis INC e Tend confere uma menor sensibilidade do 

cenário IT à variação dos seus coeficientes de ponderação. Por um lado, constatou-se que a perturbação 

à estrutura de clusters inicial é idêntica para qualquer ponderação de INC superior à aplicada em Tend. Os 

clusters obtidos através desta perturbação encontram-se representados na Tabela A7 do Anexo 6. 

Verificou-se que o algoritmo de aglomeração é ligeiramente mais sensível à ponderação da variável Tend, 

uma vez que, apesar dos cenários I40T60, I30T70 e I20T80 representarem o mesmo grau de influência na 

estrutura de aglomeração inicial, o cenário I10T90 resulta numa alteração adicional ao cenário IT, como 

se observa nas Tabelas A8 e A9 do Anexo 6. Na Tabela 23 apresenta-se o índice CH calculado para cada 

um dos cenários obtidos, quer em termos de valor, quer em termos de variação do índice CH em relação 

ao cenário IT inicial.  

Tabela 23 - Comparação dos diferentes cenários de aglomeração na vertente comercial 

Cenário IT I90T10 I80T20 I70T30 I60T40 I40T60 I30T70 I20T80 I10T90 

Índice CH 2342,7 2282,3 2282,3 2282,3 2282,3 2403,5 2403,5 2403,5 2104,4 

Variação (%) - -2,6% -2,6% -2,6% -2,6% +2,6% +2,6% +2,6% -10,2% 
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De um modo semelhante ao procedido em 6.2.1, o processo de validação do melhor cenário de 

aglomeração realizou-se em conjunto com o departamento comercial. Verificou-se que a perturbação 

induzida no cenário IT por uma ponderação crescente na variável Tend se reflete, como seria de esperar, 

numa maior compactação dos clusters em relação à classificação nesta variável. No entanto, esta 

compactação teve a contrapartida de uma maior dispersão das classificações na variável INC, como é 

possível observar comparando a Tabela 21 com as Tabelas A8 e A9 do Anexo 6. Nos cenários de maior 

peso para a variável INC verificou-se que, apesar de evidenciarem uma maior dispersão nas classificações 

em Tend de cada cluster e, por consequência, de apresentarem um menor índice CH, este fator não 

comprometeu a representatividade do comportamento de cada grupo de clientes obtido, em termos da 

sua tendência de liquidação de dívidas. Por acréscimo, verificou-se que, nestes cenários, a constituição 

dos clusters em função da classificação em INC permitiu representar grupos de clientes com uma estrutura 

de incumprimento semelhante e ligeiramente menos dispersa do que a obtida no cenário IT inicial. Assim, 

através da deliberação com o departamento comercial, decidiu-se validar a estrutura de clusters 

correspondente aos cenários I90T10, I80T20, I70T30 e I60T40 como a opção mais adequada para 

representar a segmentação dos clientes numa perspetiva comercial. 

Na Tabela 24 procede-se à listagem dos grupos estratégicos identificados na vertente comercial, os quais 

se optou por designar de “Clusters IT”. Ao cluster A, definido no início da presente secção, juntam-se os 

restantes 6 clusters resultantes da estrutura de agregação do cenário validado. A constituição de cada 

grupo apresenta-se em função da percentagem de clientes que o constituem, assim como das 

características que evidenciam nos parâmetros INC e Tend, e do respetivo valor médio de classificação.   

Tabela 24 - Constituição dos clusters IT validados na vertente logística 

Cluster Clientes (%) 
Intervalo 

INC 
INC 

Médio (dias) 
Tendência 

Incumprimento 
Média Tend 

(dias) 

A 57% Não Vencido 0 Constante 0,00 

B 3% 60+ dias 170 Liquidação -0,16 

C 9% 15-60 dias 37 Agravamento 1,20 

D 3% 15-60 dias 35 Liquidação -0,26 

E 13% 60+ dias 214 Agravamento 0,63 

F 13% 0-15 dias 1 Liquidação -0,99 

G 3% 0-15 dias 6 Agravamento 2,08 
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6.3 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

Através da análise realizada no presente capítulo foi possível identificar diversos grupos de clientes, com 

características distintas, de acordo com a vertente comercial e a vertente logística da distribuição. 

Considerando apenas a vertente logística da distribuição, verificou-se que a representação dos registos 

transacionais de cada cliente, através de uma política de inventário em regime de reposição periódica, 

permitiu facilitar a interpretação das suas características de abastecimento, num contexto de 

segmentação. Quanto à representação dos clientes em função da sua influência na distribuição numa 

vertente comercial, observou-se uma relação direta entre a frequência de deslocações atribuída 

atualmente e o histórico de incumprimento de cada cliente, verificando-se que este poderia ser 

caracterizado em função do montante em dívida e da sua variação média. 

Foi confirmada a simplicidade de implementação do modelo de segmentação RFM, referida em 4.2, ao 

basear-se na sua abordagem o processo de definição de escalas para a classificação dos clientes. 

Adicionalmente, verificou-se que a aplicação de métodos estatísticos de aglomeração às classificações 

obtidas pelos clientes contribuiu positivamente para a eficácia do processo de segmentação.  

Destaca-se a importância da análise de sensibilidade realizada, ao permitir o estudo da alteração das 

estruturas de clusters em função da variação dos pesos das variáveis na vertente logística e comercial. 

Neste sentido, importa ainda referir a utilidade da introdução do cálculo do índice CH como apoio ao 

processo de validação dos diversos cenários de aglomeração obtidos, possibilitando a avaliação das 

respetivas estruturas de um modo quantitativo. 

A deliberação conjunta com o departamento comercial revelou-se igualmente essencial para o processo 

de seleção dos cenários de aglomeração obtidos. Através da sua interpretação subjetiva de cada grupo 

estratégico, foi possível contextualizá-los em termos das respetivas necessidades de distribuição e validar 

os cenários mais adequados para representar a segmentação nas vertentes logística e comercial. 

Finalizado o processo de validação dos grupos estratégicos de clientes, foi possível proceder-se à 

elaboração do planeamento de distribuição. 
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CAPÍTULO 7.  PLANEAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO 

O presente capítulo refere-se ao desenvolvimento do planeamento de distribuição. Conforme exposto na 

secção 4.3, a elaboração deste planeamento concentrou-se no estudo da distribuição a um nível tático, 

através da avaliação de cenários que caracterizam o foco da distribuição em diferentes perspetivas. Este 

capítulo compreende, na secção 7.1, a caracterização dos cenários de distribuição definidos, e, na secção 

7.3, a descrição do processo de atribuição de frequências de visita a cada grupo estratégico identificado 

no Capítulo 6. Na secção 7.4 procede-se à avaliação dos cenários de distribuição em função dos custos de 

transporte gerados e da eficiência logística associada à sua implementação.  

7.1 CARACTERIZAÇÃO DOS CENÁRIOS DE DISTRIBUIÇÃO 

A primeira fase do planeamento de distribuição consistiu na definição de cenários que permitissem 

representar as diferentes perspetivas da distribuição, baseadas nas considerações indicadas na secção 

4.3. Os três diferentes cenários encontram-se caracterizados na Tabela 25. 

O primeiro cenário de distribuição pretende representar o foco da empresa na maximização da sua 

eficiência logística. Neste cenário considera-se que o regime de deslocações deve basear-se apenas nos 

parâmetros de procura dos clientes abastecidos, excluindo todos os fatores comerciais da função atual 

dos distribuidores. Pretende-se estudar com este cenário a repercussão em termos de eficiência e de 

custos de transporte de um modelo de distribuição baseado na política de inventário em regime de 

reposição periódica, referido em 6.1.1, no qual, idealmente, a realização de deslocações funciona em 

regime de entrega, correspondendo cada visita ao abastecimento de produto nos respetivos clientes.      

Tabela 25 – Caracterização dos cenários considerados no planeamento de distribuição 

Cenário Descrição Foco Objetivo 

1 Regime de Entrega Eficiência Logística Assegurar cumprimento da política de Inventário 

2 Impulso de Vendas Vertente Comercial 
Aumentar vendas, recolher pagamentos, controlar 
fornecimento externo  

3 Reforço Condicional Equilíbrio Reforçar visitas em caso de incumprimento persistente 

O segundo cenário pretende representar um modelo de distribuição equivalente ao praticado atualmente 

pela empresa, ao focar-se o regime de deslocações numa vertente comercial. Por um lado, este regime 

de deslocações deriva da necessidade de oferecer resposta à incerteza na formalização de encomendas 

junto dos clientes da empresa, por via de fatores económicos ou puramente negociais. Noutra perspetiva, 

este cenário pretende refletir a prossecução dos objetivos dos distribuidores em aumentar as receitas, 

por via do aumento do número de vendas, ou em assegurar o pagamento a pronto das entregas 

realizadas, tendo em conta a sua classificação nos KPI definidos pela empresa. 

O objetivo da definição do terceiro cenário relaciona-se com o contexto do negócio da Nutricafés, onde 

os vários fatores de influência referidos ao longo da dissertação comprometem a implementação de uma 
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política de inventário baseada na realização de deslocações para fins exclusivos de entrega. Assim, para o 

terceiro cenário optou-se por representar uma situação de equilíbrio entre as duas vertentes 

consideradas nos cenários anteriores, na qual é adotado um regime de distribuição focado na vertente 

logística para clientes cujas características de incumprimento não evidenciam necessidades de visita 

extraordinária, e focado na vertente comercial para clientes que obriguem a um reforço nas deslocações 

efetuadas.  

Após a caracterização dos cenários a serem estudados no planeamento de distribuição, procede-se à 

descrição dos critérios envolvidos no processo de atribuição de frequências de visita. 

7.2 DEFINIÇÃO DAS FREQUÊNCIAS DE VISITA 

Dadas as características dos cenários de distribuição definidos, considerou-se essencial que o processo de 

definição de frequências de visita compreendesse dois regimes de deslocações distintos, focando-se um 

deles na vertente logística e o outro na vertente comercial.  

Na Tabela 26 apresentam-se as frequências de visita atribuídas aos clusters BR, resultantes da análise da 

secção 6.2.1. As frequências de visita focadas na eficiência logística da distribuição apresentam-se na 

coluna denominada “Regime de Entrega”. A coluna denominada “Regime de Reforço” representa as 

frequências de visita associadas à vertente comercial da distribuição. Para uma melhor compreensão do 

critério de atribuição das frequências de visita a cada cluster, estes encontram-se representados pela 

amplitude de valores dos parâmetros Rc e BSLc dos clientes que os constituem. 

Tabela 26 - Definição das frequências de visita para o regime de entrega e de reforço 

Cluster Clientes (%) 
Intervalo 

BSL 
Intervalo 

R 
Período Revisão 

Médio (dias) 
FV Regime 
de Entrega 

FV Regime 
de Reforço 

1 15% 0-18Kg 30-60 dias 38 M Q 

2 23% 0-12Kg 15-30 dias 20 M Q 

3 7% 0-18Kg 60+ dias 104 TM M 

4 9% 12-24Kg 0-15 dias 10 Q 3S 

5 6% 12-24Kg 15-30 dias 20 M Q 

6 21% 0-12Kg 7-15 dias 11 M 3S 

7 5% 18+ Kg 30+ dias 59 BM M 

8 8% 0-12Kg 0-7 dias 7 M S 

9 3% 24+ Kg 15-30 dias 20 M Q 

10 4% 24+ Kg 0-15 dias 10 Q 3S 

A definição das frequências de visita para o regime de entrega teve como principal referência a potencial 

poupança realizada com a redução das deslocações. Conforme verificado na secção 5.2, a eficiência 

logística da distribuição da empresa é penalizada pela baixa percentagem de entregas em função das 

deslocações realizadas, tendo como consequência a redução da carga útil transportada, assim como o 

aumento dos respetivos custos de transporte. Assim, considerou-se que deveriam ser definidas 

deslocações menos regulares, em relação aos períodos de revisão equivalentes dos vários grupos de 
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clientes, tendo em vista um aumento da probabilidade de venda em cada deslocação, possibilitando de 

igual modo a agregação de um maior volume em caso de entrega. Para este efeito, foram definidas para 

este regime de distribuição as frequências de visita Quinzenal, Mensal, Bimestral e Trimestral, que 

correspondem, respetivamente, a períodos de revisão de 15, 30, 60 e 90 dias. 

O processo de definição das frequências de visita do regime de reforço consistiu em ajustar as frequências 

de visita determinadas para o regime de entrega, de modo a representar as deslocações adicionais 

associadas ao cumprimento das funções comerciais dos distribuidores. De acordo com o departamento 

comercial, considerou-se que deveria ser representada a necessidade de contacto direto com cada grupo 

de clientes, essencial para efeitos de levantamento de ordens de encomenda, para pressionar a cobrança 

de dívidas pendentes, ou ainda para um controlo sobre o fornecimento por vias externas aos 

distribuidores. Assim, de acordo com a interpretação dos padrões de procura característicos de cada 

grupo estratégico, foram atribuídas as seguintes frequências de visita junto do departamento comercial: 

 Mensal (M), para grupos que apresentam um Rc médio superior a 40 dias 

 Quinzenal (Q), para grupos cujo Rc médio se situa entre os 20 e 40 dias 

 Semanal (S), para grupos com um Rc médio inferior a 8 dias 

 Três deslocações por mês (3S), para grupos cujo Rc médio, por se situar entre os 10 e 20 dias, 

não se adequa a um regime de visita quinzenal e, simultaneamente, não justifica a realização de 

4 deslocações mensais  

Dado que a frequência de visita 3S pode corresponder a várias combinações de visita num mês, optou-se 

por assumir uma periodicidade média de visita de 10 dias, para efeitos de cálculo que envolvam esta 

frequência.  

De seguida, procedeu-se à determinação dos grupos de clientes aos quais deveriam ser atribuídas as 

frequências de visita em regime de entrega ou de reforço no cenário de equilíbrio entre as vertentes 

comercial e logística da distribuição. O critério de atribuição de um regime de reforço baseou-se nas 

características de incumprimento evidenciadas por cada cluster IT obtido na secção 6.2.2. Importa referir 

que o montante recente de incumprimento associado a cada grupo de clientes, assim como a tendência 

de evolução da dívida evidenciada, são resultado do controlo atual praticado pelos distribuidores no 

modelo de distribuição da empresa. Assim, em conjunto com o departamento comercial, considerou-se 

que não deveria ser atribuído um regime de entrega a um determinado cluster apenas por este se 

caracterizar por uma tendência de liquidação de dívidas, pelo facto de poder agravar-se a situação de 

incumprimento ao reduzir-se o controlo junto dos respetivos clientes. 

Assim, foi atribuído o regime de reforço aos grupos que apresentam um montante de incumprimento 

superior a 15 dias, independentemente da evolução da sua dívida, conforme se observa na Tabela 27. 

Optou-se ainda por reforçar a frequência de visita aos clientes do grupo G pois, apesar do seu 
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incumprimento não ultrapassar, em média, os 6 dias de faturação, considerou-se que deveriam ser 

sujeitos a um maior controlo, devido à tendência de agravamento apresentada.  

Tabela 27 – Definição das necessidades de reforço de visita 

Cluster Clientes (%) 
Intervalo 

INC 
INC 

Médio (dias) 
Tendência 

Incumprimento 
Regime 

A 57% Não Vencido 0 Constante Entrega 

B 3% 60+ dias 170 Liquidação Reforço 

C 9% 15-60 dias 37 Agravamento Reforço 

D 3% 15-60 dias 35 Liquidação Reforço 

E 13% 60+ dias 214 Agravamento Reforço 

F 13% 0-15 dias 1 Liquidação Entrega 

G 3% 0-15 dias 6 Agravamento Reforço 

Como se verifica na Tabela 27, foi associado um regime de entrega ao cluster A, por não apresentar 

quaisquer registos de incumprimento na análise da secção 5.1.3, e ao cluster F, pois, apesar da sua 

tendência de liquidação poder derivar de uma maior frequência de visita aplicada atualmente, verifica-se 

que o seu valor médio é apenas de 1 dia de faturação, considerando-se que o risco associado ao 

agravamento da sua situação de incumprimento será menor do que nos restantes clusters analisados. 

Após determinadas as frequências de visita associadas a cada regime de distribuição, procedeu-se à 

comparação da estrutura de custos e da eficiência logística associada aos três cenários definidos, de modo 

a poder aferir-se os benefícios e as contrapartidas de cada vertente associada à distribuição da empresa.  

7.3 COMPARAÇÃO DOS CENÁRIOS DE DISTRIBUIÇÃO 

A comparação dos três cenários de distribuição envolveu o desenvolvimento de uma folha de cálculo Excel 

para cada cenário de distribuição. Para cada cenário foi cruzada a informação relativa às frequências de 

visita atribuídas a cada cluster com os parâmetros característicos de cada cliente, determinados nos 

Capítulos 5 e 6. Através desta informação, procedeu-se ao cálculo dos custos anuais de transporte de cada 

cenário, assim como da eficiência das respetivas deslocações e da utilização da capacidade das viaturas 

da empresa. 

CUSTOS DE TRANSPORTE E EFICIÊNCIA DAS DESLOCAÇÕES 

A avaliação dos clustos de transporte realizou-se de um modo distinto entre o primeiro cenário e os 

cenários 2 e 3. No cenário 1, por serem excluídos os fatores de influência da vertente comercial da 

distribuição, assumiu-se que a política de inventário em regime de reposição periódica deveria 

representar um cenário de eficiência máxima, associando-se cada deslocação a um abastecimento de 

produto junto de cada cliente. Na Figura 18 apresenta-se um fragmento dos cálculos efetuados no Excel 

para este cenário. Por cada cliente, apresenta-se o respetivo cluster BR, assim como a frequência de visita 
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atribuída e o período de revisão correspondente, identificado pela coluna “FV dias”. Em função do período 

de revisão atribuído, foi calculado o número de deslocações anuais, através da equação (28): 

𝐷𝑒𝑠𝑙𝑜𝑐𝑎çõ𝑒𝑠/𝑎𝑛𝑜 = 360 𝑑𝑖𝑎𝑠/𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑅𝑒𝑣𝑖𝑠ã𝑜 𝐴𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢í𝑑𝑜 
 

(28) 

De acordo com o período de revisão determinado, calculou-se o BSL correspondente, de acordo com a 

equação (25), da secção 6.1.1. Os valores da receita e dos custos associados a cada cliente foram 

determinados de um modo idêntico ao procedido em 5.2.3, através das equações (20), (21), (22) e (23).  

 

Figura 18 - Cálculo dos custos associados ao cenário 1 (excerto) 

No caso dos cenários 2 e 3, considerou-se essencial representar a incerteza associada à vertente comercial 

da distribuição, por via do cálculo da probabilidade da realização de uma venda, em função da frequência 

de visita aplicada a cada grupo estratégico. Para se determinar esta probabilidade, considerou-se que a 

realização de uma venda num determinado cliente é um acontecimento aleatório que segue uma 

distribuição de Poisson, caracterizada por uma frequência 𝜆𝑐 . Esta frequência pretende representar o 

número médio de transações que se verificam no regime atual de distribuição da empresa, para um dado 

cliente, durante o novo período de revisão considerado em cada cenário de distribuição. O cálculo do 

parâmetro 𝜆𝑐 de cada cliente apresenta-se na equação (29). 

𝜆𝑐[𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎çõ𝑒𝑠/𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎] =
𝐹𝑉 𝑑𝑖𝑎𝑠 [𝑑𝑖𝑎𝑠/𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎]

𝑅𝑐[𝑑𝑖𝑎𝑠/𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎çã𝑜]
 

 

(29) 

Tomando um exemplo de um cliente que apresente um valor de Rc de 30 dias entre transações, verifica-

se que, caso seja atribuído um período de revisão quinzenal num dos cenários de distribuição, esse cliente 

possuirá como parâmetro 𝜆𝑐  uma taxa média de 0,5 transações por visita. Assim, ao definir-se como 

Vendac uma variável com distribuição Poisson, caracterizada pelo parâmetro 𝜆𝑐, é possível determinar a 

probabilidade da frequência de visita atribuída ao respetivo cliente se traduzir em venda, através do 

cálculo de 𝑃(𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑐 > 0)  ou, de modo equivalente, de 1 − 𝑃(𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑐 = 0) . O cálculo desta 

probabilidade para os clientes analisados apresenta-se na coluna “Prob Sucesso” da Figura 19 e da Figura 

22, através da utilização da fórmula 𝑃𝑟𝑜𝑏 𝑆𝑢𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 = 1 − 𝑃𝑂𝐼𝑆𝑆𝑂𝑁. 𝐷𝐼𝑆𝑇(0; 𝐹𝑉 𝑑𝑖𝑎𝑠/𝑅𝑐; 𝐹𝐴𝐿𝑆𝐸). 
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Através do cálculo da probabilidade de venda em função da frequência de visita atribuída a cada cliente, 

foi determinado o valor esperado do número de vendas anuais realizadas, através da equação (30): 

𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑖𝑠 = 𝐷𝑒𝑠𝑙𝑜𝑐𝑎çõ𝑒𝑠/𝐴𝑛𝑜 × 𝑃𝑟𝑜𝑏. 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎 
(30) 

Na Figura 19 apresenta-se um fragmento da folha de cálculo Excel referente ao cenário 2, correspondente 

ao cálculo da probabilidade de venda para cada cliente, juntamente com o valor esperado de vendas 

anuais, identificado pela coluna “Vendas”.  

 

Figura 19 - Cálculo das probabilidades de venda e das vendas anuais realizadas no cenário 2 (excerto) 

Na Figura 20 apresenta-se outro fragmento da folha de cálculo Excel referente ao cenário 2, que 

corresponde ao cálculo dos custos de transporte, em função do número de visitas anuais, bem como da 

receita e dos custos de produto acabado. As receitas e custos de produto acabado foram determinadas 

com base na previsão de vendas anuais e do volume transacionado por venda, para cada cliente. A 

aproximação do volume transacionado em cada venda foi efetuada através do cálculo do parâmetro BSL, 

que, por sua vez, foi determinado em função do período compreendido entre as vendas realizadas por 

cliente, denominado “R Real”. A expressão para o cálculo de R Real apresenta-se na equação (31).  

𝑅 𝑅𝑒𝑎𝑙 = 360 𝑑𝑖𝑎𝑠/𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑖𝑠 
 

(31) 

 

Figura 20 - Receita e custos associados ao cenário 2 (excerto) 
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Para o cenário 3 a frequência de visita de cada cliente foi definida de acordo com o cruzamento da 

informação dos clusters BR e IT. De acordo com o cluster IT a que pertencem, foram designados os 

respetivos regimes de entrega ou reforço. Em função do regime de distribuição identificado, 

determinaram-se as frequências de visita correspondentes, através da consulta do cluster BR associado a 

cada cliente. Na Figura 21 é possível observar que este cenário compreende cerca de 30% de clientes em 

regime de reforço, sendo que aos restantes 70% foi atribuído o regime de entrega.  

 

Figura 21 - Percentagem de clientes com regime de entrega e reforço associados 

Neste cenário as frequências de visita em regime de entrega não representam deslocações 100% 

eficientes, dada a necessidade de se considerarem os aspetos comerciais inerentes ao negócio da 

empresa. Devido a este facto, foram calculadas as probabilidades de venda para todos os clientes, de 

modo a analisar o impacto em termos de eficiência do ajuste condicional da frequência de visita. Na Figura 

22 apresenta-se um fragmento da folha de cálculo Excel referente ao cenário 3, correspondente ao cálculo 

da probabilidade de venda para cada cliente, juntamente com respetivo valor esperado do número de 

vendas anuais realizadas. 

 

Figura 22 - Cálculo das probabilidades de venda e das vendas anuais realizadas no cenário 3 (excerto) 

Com base na previsão do número de vendas realizadas, determinaram-se igualmente os parâmetros R 

Real e BSL correspondentes a cada cliente, de modo a calcular a receita e os custos de produto acabado 

associados ao cenário 3. A Figura 23 apresenta um fragmento da folha Excel referente ao cálculo destes 

valores, juntamente com os custos de transporte gerados pelas deslocações anuais efetuadas. 
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Figura 23 - Receita e custos associados ao cenário 3 (excerto) 

Na Tabela 28 apresenta-se a comparação dos cenários de distribuição analisados, tendo como referência 

o cenário de distribuição atual da empresa. 

Tabela 28 - Comparação dos custos de transporte dos cenários analisados 

  Vendas MC (%) Deslocações Variação  Custo Transp. Variação CT % RO (%) 

Situação Atual 62872 - 87137 - 874 986,00 € - - - 

Cenário 1 34864 115,1% 34864 -52273 350 086,78 € - 524 899,22 € -59,99% +26,25% 

Cenário 2 44824 116,4% 79164 -7973 794 925,14 € -   80 060,86 € -9,15% +20,20% 

Cenário 3 33625 114,6% 47617 -39520 478 150,31 € - 396 835,69 € -45,35% +23,52% 

Por questões de confidencialidade, os valores anuais da receita e do custo de produto acabado de cada 

cenário não são apresentados em valor absoluto. Optou-se por representar estes valores através da 

coluna “MC”, que corresponde à margem de contribuição anual verificada (diferença entre as receitas e 

os custos de produto anuais), em relação ao respetivo valor do cenário de distribuição atual. Recordando 

que as previsões de venda para os 3 cenários de distribuição se basearam em parâmetros equivalentes 

de volume (neste caso, o BSL, que ainda incorpora um stock de segurança), torna-se expectável que as 

margens de contribuição associadas apresentem valores superiores à situação verificada atualmente. 

Entre os 3 cenários desenvolvidos, verifica-se que o cenário 2 apresenta o maior valor relativo de margem 

de contribuição anual, com 116,4%, representando um incremento de 1,3% em relação ao cenário 1 e de 

1,8% em relação ao cenário 3. 

Quanto ao número de deslocações efetuadas, verifica-se no cenário 1 uma redução de 52273 deslocações 

em relação ao cenário atual, que representa uma redução próxima dos 60% nos custos anuais de 

transporte da empresa. O cenário 3 apresenta o segundo maior benefício em termos de custos de 

transporte, com uma redução de 45,35% face à situação atual. Verifica-se ainda que o cenário 2 apresenta 

uma redução ligeiramente superior a 9% nos custos de transporte, em relação ao cenário de distribuição 

atual, apesar de representar igualmente um regime de distribuição focado na vertente comercial. A 

justificação para esta ocorrência relaciona-se com dois aspetos: primeiro, o facto de se utilizar como 

referência os valores de Rc para a atribuição das frequências de visita para este cenário; segundo, a 

introdução da frequência de 3 visitas mensais (3S) para determinados clientes. Recorda-se que Rc 

corresponde ao período equivalente entre transações para cada cliente, pelo que se verifica que um ajuste 
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da frequência de visita em função deste parâmetro acaba por comprometer, em alguns casos, a 

representação de deslocações para fins de cobrança ou verificação de necessidades de encomenda, sem 

que seja realizada qualquer venda. Este aspeto é reforçado pela introdução da frequência de visita 3S, 

pois corresponde a uma redução nas deslocações para clientes com um regime atual de visita semanal. 

Na coluna RO da Tabela 28 apresenta-se o resultado operacional associado a cada cenário de distribuição, 

como percentagem do resultado operacional anual verificado no cenário atual. O resultado operacional 

foi determinado com base nos valores totais anuais da receita e dos custos de cada cenário, através da 

equação (23). 

O cálculo do resultado operacional dos cenários de distribuição permitiu verificar que o cenário 1 

apresenta o modelo de distribuição com maior resultado operacional associado, com um aumento de 

26,25% face ao resultado atual desta atividade. Seguem-se, respetivamente, os cenários 3 e 2, com um 

aumento de 23,52% e 20,20% em relação ao resultado operacional atual da empresa. Apesar dos cenários 

1 e 3 apresentarem resultados operacionais mais elevados do que no cenário 2, por via de uma poupança 

significativa em custos de transporte, verifica-se que o valor da margem de contribuição do cenário 2 

aparenta compensar essa diferença, embora não exceda em 2% os valores dos cenários 1 e 3. Os 

resultados obtidos confirmam que a margem de contribuição ou, particularmente, os preços de venda 

praticados, se mantêm como principal elemento de impacto nos resultados da empresa, conforme 

referido em 5.2.3.  

Quanto à eficiência das deslocações de cada cenário, optou-se por representar este valor através da 

probabilidade da realização de vendas em cada cliente, em função das frequências de visita aplicadas. 

Conforme referido no presente capítulo, assume-se que o cenário 1 representa um regime 100% eficiente, 

no qual todas as deslocações se materializam em vendas. A Figura 24 representa a distribuição das 

probabilidades de venda associadas a cada cliente no cenário 2.  

 

Figura 24 - Eficiência das deslocações do cenário 2 

No cenário 2, apesar de se ter verificado na Tabela 28 uma redução das deslocações realizadas face aos 

números atuais da empresa, é possível observar uma quebra na eficiência em relação à distribuição atual, 
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correspondente à Figura 15. Este cenário caracteriza-se por 66% de deslocações com eficiência inferior a 

60%, sendo que das restantes 34%, apenas 1% das deslocações tem uma eficiência igual ou superior a 

80%.  

O cenário 3 reflete o benefício da implementação do regime de entrega em termos de eficiência logística 

em relação ao cenário 2, ao verificar-se um aumento para 26% do número de deslocações com mais de 

80% de eficiência, como se pode observar na Figura 25. Neste cenário, a percentagem de deslocações 

com eficiência inferior a 60% foi reduzida para 30%, com a particularidade de não se registar qualquer 

deslocação com probabilidade de venda inferior a 20%. 

 

Figura 25 - Eficiência das deslocações do cenário 3 

Através da comparação dos cenários definidos, verifica-se que o cenário 2 apresenta a menor eficiência 

nas deslocações em termos de vendas, por via do foco da distribuição numa vertente comercial, 

utilizando-se o contacto direto com o cliente para fins complementares à entrega de produto. O cenário 

3 representa uma maior eficiência nas deslocações devido ao funcionamento da distribuição em regime 

de entrega para 70% dos clientes, conforme identificado na Figura 21.  

Os valores da eficiência dos cenários considerados permitem verificar que a distribuição focada na 

vertente comercial envolve um número elevado de deslocações para conseguir atingir um dado número 

de vendas realizadas, devido à elevada frequência com que os clientes são visitados pelos distribuidores. 

Por outro lado, verifica-se que o maior período entre deslocações da distribuição focada na vertente 

logística associa-se a uma maior probabilidade de venda, pelo que os produtos transportados em cada 

rota têm habitualmente destino nos pontos de venda visitados. Esta diferença na probabilidade de venda 

sugere que a carga útil transportada também varie nos 3 cenários de distribuição em estudo, pelo que se 

considerou essencial proceder à comparação do nível de saturação dos veículos em cada caso.  

SATURAÇÃO DAS VIATURAS 

De modo a simplificar o cálculo da saturação das viaturas em cada cenário de distribuição, optou-se por 

efetuar o estudo da carga útil transportada por apenas um vendedor na sua rota semanal. A rota semanal 

do respetivo vendedor foi determinada através da consulta nos registos do call-center dos dias de visita 
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associados aos seus clientes. De seguida, para cada dia da semana, foi calculado o número de clientes a 

visitar, bem como a sua frequência de visita associada, de acordo com cada cenário de distribuição em 

estudo. Na Tabela 29 apresenta-se o exemplo do cálculo da saturação para o cenário 2, realizado numa 

folha de cálculo Excel desenvolvida para o efeito. O cálculo de saturação foi realizado através de métodos 

puramente intuitivos, e consistiu na separação de um mês em 4 semanas, atribuindo-se a cada dia de uma 

semana uma combinação lógica dos clientes a serem visitados, de acordo com a sua frequência de visita 

(como exemplo, refere-se a divisão dos clientes com visita quinzenal em dois grupos diferentes, definindo-

se para um grupo as semanas 1 e 3 como semanas de visita, e para o outro as semanas 2 e 4). Considerou-

se ainda que não poderiam ser visitados mais de 20 clientes por dia, de modo a evitar uma eventual 

sobrecarga no horário laboral do distribuidor. 

Tabela 29 – Exemplo do cálculo da saturação da viatura de um vendedor para o cenário 2 

 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

TM 0 0 0 0 0 

BM 0 0 0 0 0 

M 4 2 8 4 8 

Q 16 11 23 18 14 

TS 12 11 18 5 6 

S 1 1 8 1 1 

SEMANA1 (KG) 627,18 370,56 476,16 305,11 579,49 

SEMANA2 (KG) 487,42 250,70 529,89 256,34 307,73 

SEMANA3 (KG) 301,51 285,02 458,25 98,22 293,86 

SEMANA4 (KG) 487,42 250,70 545,25 256,34 307,73 

MÉDIA (KG) 475,88 289,24 502,39 229,00 372,20 

SATURAÇÃO (%) 68% 41% 72% 33% 53% 

SAT X EFICIÊNCIA (%) 35% 21% 37% 17% 28% 

As linhas “Semana1” a “Semana4” representam a soma do BSL dos clientes a serem visitados nos 

respetivos dias. Na linha denominada “Média” procede-se ao cálculo do volume médio associado a cada 

dia da semana. A partir do volume médio determinado, foi calculada a saturação média da viatura, tendo 

como valor de referência uma capacidade de 700Kg. Dado que os valores de BSL utilizados correspondem 

a volumes de entrega, considerou-se que o valor de saturação obtido deveria ser ajustado de acordo com 

a eficiência média do cenário de distribuição em estudo. Assim, foi calculado o valor esperado da 

saturação da viatura, através da multiplicação da saturação determinada pela probabilidade média de 

venda do respetivo cenário. Para o cenário 2 foi utilizado um valor médio de eficiência de 52%. O resultado 

do cálculo do valor esperado da saturação da viatura, por cada dia da semana, apresenta-se na linha “Sat 

x Eficiência” da Tabela 29. 

Este processo foi realizado de um modo análogo para os restantes cenários de distribuição, obtendo-se 

os valores médios de saturação diários apresentados na Figura 26. Nesta figura é possível observar que o 

cenário 2, focado na vertente comercial, apresenta os valores mais baixos de saturação, à semelhança da 
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saturação verificada atualmente na distribuição da empresa (ver Figura 16). O cenário 1, correspondente 

à realização de deslocações em regime de entrega, apresenta os níveis de saturação mais elevados. O 

regime de equilíbrio representado pelo cenário 3 evidencia valores de saturação intermédios, justificados 

pela necessidade de realizar deslocações para fins de cobrança, sem que se verifique transação de 

produto. 

 

Figura 26 - Estimativa das saturações médias da viatura de um distribuidor, em cada dia da semana 

Em suma, a análise dos 3 cenários de distribuição permitiu verificar que o cenário 1 representa o cenário 

de maior eficiência logística, caracterizado por um número reduzido de deslocações, com maior volume 

útil transportado, e com o maior resultado operacional. O cenário 3, por representar um compromisso 

entre a vertente logística e comercial, evidencia uma menor eficiência em termos de vendas 

relativamente ao cenário 1 e, por consequência, apresenta um menor valor de carga útil transportada. 

Não obstante, este cenário corresponde a um número igualmente baixo de deslocações face à situação 

atual, razão pela qual exibe o segundo maior resultado operacional entre os 3 cenários analisados. O 

cenário 2, por refletir o foco da vertente comercial na distribuição, caracteriza-se por um maior nível de 

serviço associado, com a contrapartida de uma menor eficiência na utilização de recursos, dado que 

representa um elevado número de deslocações e um menor valor de carga útil transportada. 

7.4 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

No presente capítulo procedeu-se à elaboração do planeamento de distribuição de nível tático, através 

do qual foi possível comparar a resposta dos clientes da empresa a diferentes cenários de afetação de 

recursos num período anual.  

Através dos valores obtidos para os diferentes cenários, considera-se que as frequências de visita 

definidas para o regime de entrega e reforço nos clusters BR permitiram representar adequadamente o 

foco da distribuição segundo a perspetiva logística e comercial. Relativamente à representação das 

necessidades de reforço de visita, considera-se que a utilização dos clusters IT como critério de referência 

poderia ter sido repensada, dado que estes clusters se limitam a evidenciar o comportamento dos clientes 

face a um regime de reforço já existente.  
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Relativamente à comparação dos cenários de distribuição, verificou-se que o cenário 1, correspondente 

ao foco da distribuição na perspetiva logística, obteve os melhores resultados anuais em termos de custos 

de transporte e resultado operacional, seguido do cenário 3, focado no equilíbrio, e, por fim, do cenário 

2, focado na vertente comercial.  

Verificou-se que o foco na vertente logística da distribuição permite uma utilização mais eficiente dos 

recursos disponíveis, representada pela redução substancial do número de deslocações efetuadas, pelo 

aumento da probabilidade de venda por deslocação e pelo aumento da carga útil transportada nas 

viaturas 

Relativamente ao foco da distribuição na perspetiva comercial, verificou-se que se associa a um ligeiro 

aumento na margem de contribuição, por via do impulso das vendas, com a contrapartida de um grande 

número de deslocações e elevados custos de transporte relativamente à vertente logística. A estes 

aspetos associam-se um menor resultado operacional, uma menor eficiência das deslocações realizadas, 

e um menor valor de saturação de viaturas. Verificou-se que o foco na vertente comercial possibilita, no 

entanto, um maior contacto direto com os clientes, que se traduz numa vantagem para a empresa em 

termos do grau de relação desenvolvido com o cliente, assim como do maior controlo sobre o pagamento 

de dívidas pendentes, ou da possibilidade de exercer um melhor acompanhamento das suas necessidades 

de abastecimento. 

Conclui-se que a empresa pode beneficiar em termos logísticos se ajustar a frequência de visita de 

determinados clientes a um regime focado na entrega de encomendas. Naturalmente, será impossível 

garantir um modelo de distribuição com 100% de eficiência nas entregas realizadas, devido à incerteza 

dos fatores comerciais inerentes ao negócio da empresa. Adicionalmente, considera-se que o foco 

exclusivo na vertente logística pode penalizar a empresa face ao incumprimento de alguns clientes, dada 

a redução do contacto direto pela quebra no número de deslocações efetuadas aos pontos de venda. Por 

este motivo, recomenda-se a implementação de um modelo de distribuição baseado no equilíbrio entre 

a vertente logística e a vertente comercial, como representa o cenário 3, através do qual se implemente 

uma política de inventário em regime de reposição periódica para clientes sem necessidades regulares de 

acompanhamento, e se atribua um regime de visitas mais frequente a clientes com maior necessidade de 

contacto direto. 
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CAPÍTULO 8.  CONCLUSÕES FINAIS E TRABALHO FUTURO 

A presente dissertação de mestrado consistiu na realização de um planeamento de distribuição ao nível 

tático, como ferramenta de apoio para o departamento comercial da Nutricafés na gestão da sua equipa 

de distribuição da região da Grande Lisboa, tendo em vista um melhor desempenho logístico desta 

atividade.  

Através da caracterização do problema em estudo, foram identificados alguns constrangimentos e pontos 

de ineficiência associados ao modelo de distribuição atual, confirmando-se a necessidade de efetuar um 

maior controlo sobre a utilização dos recursos da empresa, por via de um planeamento de distribuição. 

De modo a obter uma base teórica que compreendesse modelos, abordagens e considerações de diversos 

autores que se adaptassem ao problema, foi realizada uma revisão da literatura nas áreas de GCA e 

planeamento de distribuição. 

A fase de recolha e tratamento dos dados disponibilizados pelo departamento comercial consistiu num 

ponto crucial para a elaboração da dissertação, pois permitiu aprofundar a compreensão das 

características do negócio e dos clientes envolvidos na distribuição da empresa, e consequentemente 

traçar o framework que definiu as etapas essenciais para a realização do planeamento de distribuição: 

análise de dados, segmentação de clientes e ajuste da respetiva frequência de visita. 

Através da análise de dados conduzida ao funcionamento atual da distribuição da empresa, foi possível 

definir parâmetros que permitiram representar o comportamento dos clientes, bem como indicadores 

logísticos referentes à eficiência operacional da empresa, tais como a eficiência do regime de deslocações 

ou a saturação de cada viatura de distribuição. A análise do valor destes indicadores para a situação atual 

da empresa permitiu identificar oportunidades de melhoria nesta atividade. Adicionalmente, considera-

se que estes indicadores podem servir de apoio ao controlo da eficiência logística da empresa, ao ser 

monitorizado o seu valor e definindo-se objetivos mínimos e máximos a cumprir.  

Foi possível representar os clientes de acordo com o seu comportamento numa vertente logística e numa 

vertente comercial. Na vertente logística verificou-se que a representação dos clientes seria adequada 

através das variáveis R e BSL, equivalentes à implementação de uma política de inventário em regime de 

reposição periódica. Na vertente comercial, verificou-se que os clientes poderiam ser caracterizados em 

função do seu montante de incumprimento e da respetiva variação média, representados, 

respetivamente, pelas variáveis INC e Tend. 

O recurso à metodologia utilizada no modelo RFM permitiu uma classificação simples e intuitiva dos 

clientes para fins de segmentação. Verificou-se igualmente que a aplicação de métodos estatísticos de 

aglomeração às classificações obtidas pelos clientes constituiu um importante apoio para a determinação 

dos grupos estratégicos a considerar no planeamento de distribuição. 
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Considerou-se que o planeamento da distribuição da empresa deveria compreender o estudo de 3 

cenários de distribuição, que refletissem, respetivamente, um modelo focado na vertente logística, um 

modelo focado na vertente comercial, e um modelo focado no equilíbrio entre as duas.  

Através do planeamento de distribuição foi possível identificar o benefício proveniente do cenário 1, 

correspondente à adoção de um modelo de distribuição focado na vertente logística. Este modelo baseia-

se num regime de visita menos frequente, ajustado às necessidades de encomendas periódicas de cada 

cliente, ao qual se associa uma redução significativa dos custos de transporte e uma elevada saturação de 

veículos. Quanto ao cenário 2, correspondente a um modelo de distribuição focado na vertente comercial, 

verificou-se que, à semelhança do modelo atual da empresa, o benefício se traduz ao nível de um maior 

acompanhamento junto do cliente, e consequentemente de um melhor controlo sobre as suas 

necessidades de reposição imediatas ou sobre a cobrança de dívidas pendentes. Estes aspetos 

apresentam o reverso de um maior custo de transporte e de um menor resultado operacional, bem como 

da perda de eficiência nas deslocações realizadas, e de um menor valor de saturação de viaturas. 

Considera-se que o cenário referente ao equilíbrio entre a vertente comercial e a vertente logística 

apresenta a situação mais favorável para a empresa, dado que aparenta tomar partido dos benefícios de 

cada uma das perspetivas opostas da distribuição. Assim este cenário permite atribuir, para os clientes 

com maior necessidade de controlo ou acompanhamento, um regime de deslocações baseado na 

vertente comercial, e para os clientes mais cumpridores e com menos incerteza associada, um regime de 

deslocações baseado na vertente logística. 

A redução no número de deslocações verificada no cenário 1 sugere que, ao ajustar-se o modelo de 

distribuição a um regime de entrega, seja possível cumprir com as necessidades de abastecimento dos 

clientes da empresa recorrendo a menos de metade das deslocações efetuadas atualmente. Esta situação 

é semelhante para o cenário 3, no qual se verifica uma redução de 45% em deslocações. A percentagem 

de redução verificada aponta a que se veja diminuída a carga laboral de cada um dos vendedores, ou que 

seja necessário efetuar um ajuste do número da frota para que se mantenha a eficiência logística da 

distribuição, tendo em conta um determinado objetivo de saturação de viaturas. Assim, considera-se 

relevante como estudo futuro o efeito da variação da frota na eficiência logística da empresa, dado um 

cenário de distribuição focado na vertente logística. 

Noutra perspetiva, verifica-se que com a redução do número de deslocações envolvidas na atividade, a 

empresa pode proceder a uma nova reestruturação da sua equipa de distribuição, através da alocação 

dos distribuidores a diferentes funções. Esta perspetiva aproxima-se da implementação de um modelo de 

distribuição em pré-venda, baseado no cenário 3, onde uma parte da frota de distribuição se focaria na 

entrega de produto, seguindo um modelo focado na vertente logística, utilizando viaturas ligeiras de 

mercadorias, à semelhança da situação atual, e a restante seria responsável pelo reforço de visitas a 

clientes para cumprimento exclusivo de funções comerciais, recorrendo a viaturas ligeiras com um menor 

consumo de combustível associado. Para averiguar a viabilidade desta implementação considera-se 
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relevante o desenvolvimento de um modelo matemático de planeamento de transportes ao nível 

operacional, que permita simular um modelo de distribuição com duas viaturas, com diferentes consumos 

associados, e um dado número de clientes com duas frequências de visita associadas, uma para o regime 

de entrega, e outra para o regime de reforço (podendo ser nula numa delas). O processo de otimização 

de rotas envolveria o estudo dos custos totais de transporte das rotas associadas aos dois tipos de 

viaturas. Através deste modelo de planeamento de transportes, torna-se igualmente possível estudar o 

efeito da variação do número de viaturas na eficiência logística da empresa, em função da carga útil 

transportada em cada viatura e na distância total percorrida em cada cenário de afetação de recursos. 

Como proposta de trabalho futuro considera-se ainda relevante desenvolver o estudo das características 

de clientes que representem necessidades de reforço da frequência de visita numa perspetiva comercial, 

de modo a poder-se determinar com maior precisão quais dos clientes devem pertencer ao regime focado 

na vertente comercial ou logística, como complemento ou alternativa aos parâmetros INC e Tend. Entre 

os vários fatores de influência referidos na secção 6.1.2, recorda-se a longevidade da relação com a 

empresa, a potencial influência na probabilidade de venda realizada, a necessidade de pressionar a 

cobrança, ou a necessidade de exercer controlo sobre um eventual abastecimento por vias alheias à 

empresa. Uma possível abordagem para este problema consiste na definição de níveis qualitativos de 

performance, através da utilização de descritores para caracterizar várias combinações dos fatores de 

influência referidos, tendo em conta a sua representatividade em termos de uma menor ou maior 

necessidade de visita associada (Bana e Costa et al., 2005). 

Como conclusão final, espera-se que a presente dissertação seja uma ferramenta útil no apoio à gestão 

da distribuição da Nutricafés, e que constitua uma base para o desenvolvimento de trabalho futuro, tendo 

em vista o maior proveito possível em termos logísticos. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 - REPARTIÇÃO DO CONSUMO DE CAFÉ NO MERCADO ALIMENTAR 

 

 

Figura A1 – Repartição do consumo no mercado Alimentar (adaptado de Nielsen, 2011 e 2012) 
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ANEXO 2 – DEFINIÇÃO DO UNIVERSO DE ESTABELECIMENTOS DO CANAL HORECA 

 

 

Figura A2 - Quota dos estabelecimentos do canal Horeca (Nielsen, 2011) 

 Restaurantes – Pontos de venda que servem refeições e abrem ao público depois das 9h. Têm 
serviço à mesa, ementa, carta vinhos, talheres de metal e não têm pré-pagamento. Têm pelo menos 
3 das seguintes bebidas: Vinho Aperitivo, Vinho Porto, Brandy, Espumante e Whisky. Estão incluídas 
as cadeias de restauração organizada. 

 Snack-bares – pontos de Venda que servem refeições e não se enquadram na definição de 
restaurantes e fast food. 

 Cafés – Pontos de venda que servem café, não servem refeições, têm alguns produtos de 
confeitaria e têm em stock pelo menos 3 dos seguintes tipos de bebidas alcoólicas: Bagaceira, Brandy, 
Cerveja, Vinho Aperitivo, Vinho Mesa, Vinho Porto, Espumante, Whisky. 

 Fast Food – Cadeias: McDonald’s, Burger King, KFC, Companhia das Sandes, Pans & Company, 
Telepizza. Estabelecimentos que servem refeições rápidas, não têm serviço à mesa e têm menu fixo, 
pré-pagamento. Não têm talheres metálicos 

 Estações de Serviço (Restaurantes/Snacks/Cafés) – Estabelecimentos de consumo local 
anexos às estações de serviço 

 Bares – Locais de Consumo e diversão maioritariamente nocturna. Abrem ao público depois 
das 12h ou fecham depois das 2h. Não têm pista de dança (ou com pista de dança não usada 
habitualmente para esse fim) Possuem música gravada e /ou ao vivo. Serviço de bar, podendo 
eventualmente servir jantares. 

 Discotecas – Local de consumo e diversão nocturna, com pista de dança, musica gravada e/ou 
ao vivo, com serviço de bar, podendo eventualmente servir jantares. 

 Hotéis – Locais de pernoita com Bar ou Restaurante (podendo ter discoteca ou não). Estão 
incluídos os seguintes tipos de estabelecimento: Hotéis de 3, 4 e 5 estrelas, Pousadas, Albergarias, 
Estalagens, Apartamentos Turísticos e Aldeamentos Turísticos 

 Escolas – Exclui escolas de 1º Ciclo. Inclui escolas de Ensino Público ou Privado que lecionem 
cursos desde o 2º Ciclo até ao Ensino Superior e Escolas Profissionais. 
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ANEXO 3 – DENDROGRAMA DO ALGORITMO HIERÁRQUICO DE AGREGAÇÃO DOS 
CLIENTES NA VERTENTE LOGÍSTICA 

 

  

Figura A3 – Dendrograma do algoritmo hierárquico de agregação dos clientes na vertente logística 
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ANEXO 4 – CONSTITUIÇÃO DOS CLUSTERS RESULTANTES DA ANÁLISE DE 
SENSIBILIDADE NA VERTENTE LOGÍSTICA 

Tabela A1 – Constituição dos cenários B90R10, B80R20, B70R30 

 Cluster 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sc
o

re
 B

SL
 

1 0 0 0 0 136 213 0 0 209 0 
2 372 433 0 0 0 580 0 0 0 0 
3 96 0 178 105 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 63 56 0 0 34 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 28 34 0 57 
6 0 0 0 0 0 0 68 35 0 49 

Sc
o

re
 R

 

1 0 0 95 0 0 217 0 0 0 43 
2 0 0 146 0 0 576 0 0 0 63 
3 0 281 0 101 0 0 0 43 134 0 
4 0 152 0 60 0 0 0 26 75 0 
5 328 0 0 0 92 0 85 0 0 0 
6 140 0 0 0 44 0 45 0 0 0 

 

Tabela A2 – Constituição dos cenários B60R40 

 Cluster 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sc
o

re
 B

SL
 

1 0 0 0 0 136 213 0 0 209 0 
2 372 433 0 0 0 580 0 0 0 0 
3 96 0 178 105 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 63 33 0 0 0 57 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 0 62 0 57 
6 0 0 0 0 0 0 68 35 0 49 

Sc
o

re
 R

 

1 0 0 95 0 0 217 0 0 0 43 
2 0 0 146 0 0 576 0 0 0 63 
3 0 281 0 101 0 0 0 43 134 0 
4 0 152 0 37 0 0 0 49 75 0 
5 328 0 0 0 92 0 41 44 0 0 
6 140 0 0 0 44 0 27 18 0 0 

 

Tabela A3 – Constituição dos cenários B40R60 

 Cluster 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sc
o

re
 B

SL
 

1 0 0 136 0 291 0 56 0 75 0 
2 0 281 372 0 419 0 161 0 152 0 
3 114 68 19 178 0 0 0 0 0 0 
4 23 33 0 63 0 34 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 28 0 34 0 57 
6 0 0 0 0 0 68 0 35 0 49 

Sc
o

re
 R

 

1 0 0 0 95 0 0 217 0 0 43 
2 0 0 0 146 576 0 0 0 0 63 
3 0 382 0 0 134 0 0 43 0 0 
4 60 0 0 0 0 0 0 26 227 0 
5 77 0 343 0 0 85 0 0 0 0 
6 0 0 184 0 0 45 0 0 0 0 
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Tabela A4 – Constituição dos cenários B30R70 

 
Cluster 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sc
o

re
 B

SL
 

1 0 209 136 0 157 0 0 56 0 0 
2 0 433 372 0 419 0 0 161 0 0 
3 114 0 19 68 0 0 178 0 0 0 
4 23 0 0 65 0 34 31 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 28 0 0 34 57 
6 0 0 0 0 0 68 0 0 35 49 

Sc
o

re
 R

 

1 0 0 0 0 0 0 95 217 0 43 
2 0 0 0 32 576 0 114 0 0 63 
3 0 415 0 101 0 0 0 0 43 0 
4 60 227 0 0 0 0 0 0 26 0 
5 77 0 343 0 0 85 0 0 0 0 
6 0 0 184 0 0 45 0 0 0 0 

 

Tabela A5 – Constituição dos cenários B20R80 

 Cluster 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sc
o

re
 B

SL
 

1 0 209 136 0 0 157 0 56 0 0 
2 0 433 372 0 0 419 0 161 0 0 
3 114 0 19 178 68 0 0 0 0 0 
4 23 0 0 63 33 0 34 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 28 0 34 57 
6 0 0 0 0 0 0 68 0 35 49 

Sc
o

re
 R

 

1 0 0 0 95 0 0 0 217 0 43 
2 0 0 0 146 0 576 0 0 0 63 
3 0 415 0 0 101 0 0 0 43 0 
4 60 227 0 0 0 0 0 0 26 0 
5 77 0 343 0 0 0 85 0 0 0 
6 0 0 184 0 0 0 45 0 0 0 

 

Tabela A6 – Constituição dos cenários B10R90 

 Cluster 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sc
o

re
 B

SL
 

1 92 209 44 0 0 157 0 56 0 0 
2 251 433 121 0 0 419 0 161 0 0 
3 77 0 19 178 105 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 63 56 0 34 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 28 0 34 57 
6 0 0 0 0 0 0 68 0 35 49 

Sc
o

re
 R

 

1 0 0 0 95 0 0 0 217 0 43 
2 0 0 0 146 0 576 0 0 0 63 
3 0 415 0 0 101 0 0 0 43 0 
4 0 227 0 0 60 0 0 0 26 0 
5 420 0 0 0 0 0 85 0 0 0 
6 0 0 184 0 0 0 45 0 0 0 

 

 

 



88 

 

ANEXO 5 – DENDROGRAMA DO ALGORITMO HIERÁRQUICO DE AGREGAÇÃO DOS 
CLIENTES NA VERTENTE COMERCIAL 

 

  

Figura A4 – Dendrograma do algoritmo hierárquico de agregação dos clientes na vertente comercial 
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ANEXO 6 – CONSTITUIÇÃO DOS CLUSTERS RESULTANTES DA ANÁLISE DE 
SENSIBILIDADE NA VERTENTE COMERCIAL 

Tabela A7 – Constituição dos cenários I90T10, I80T20, I70T30 e I60T40 

 Cluster 1 2 3 4 5 6 

Sc
o

re
 IN

C
 

1 0 0 0 0 353 78 

2 0 74 35 0 0 0 

3 0 176 48 0 0 0 

4 27 0 0 112 0 0 

5 44 0 0 239 0 0 
Sc

o
re

 T
en

d
 

1 18 0 47 0 340 0 

2 53 0 36 0 13 0 

3 0 42 0 61 0 20 

4 0 29 0 68 0 4 

5 0 179 0 222 0 54 

Tabela A8 – Constituição dos cenários I40T60, I30T70, I20T80 

 Cluster 1 2 3 4 5 6 

Sc
o

re
 IN

C
 

1 0 0 353 20 0 58 

2 0 0 35 10 0 64 

3 22 123 26 53 0 0 

4 27 89 0 23 0 0 

5 44 0 0 0 239 0 

Sc
o

re
 T

en
d

 

1 18 0 387 0 0 0 

2 75 0 27 0 0 0 

3 0 0 0 73 50 0 

4 0 0 0 33 56 12 

5 0 212 0 0 133 110 

Tabela A9 – Constituição do cenário I10T90 

 Cluster 1 2 3 4 5 6 

Sc
o

re
 IN

C
 

1 0 0 353 20 0 58 

2 0 0 35 10 0 64 

3 22 123 26 53 0 0 

4 27 89 0 23 0 0 

5 44 133 0 0 106 0 

Sc
o

re
 T

en
d

 

1 18 0 387 0 0 0 

2 75 0 27 0 0 0 

3 0 0 0 73 50 0 

4 0 0 0 33 56 12 

5 0 345 0 0 0 110 

 

 

 


