
Resumo  

 
Esta tese propõe uma nova abordagem para o problema de balanceamento de 

territórios usando uma meta-heurística híbrida multi-critério. O problema de 

balanceamento de territórios é parte de um processo maior, o projecto de 

territórios, que consiste em atribuir pequenas regiões geográficas às áreas 

maiores, seguindo os critérios mais relevantes para o planeamento. O principal 

objectivo do projecto de territórios é a atribuição, às forças de vendas/serviços, de 

clientes e suas actividades de venda/serviço associadas, procurando obter 

eficácia e eficiência na fase de operação de um determinado serviço e levando a 

um aumento da produtividade, das receitas e dos lucros.  

O projecto de territórios encontra potencial aplicação num grande número de 

áreas, por exemplo, a criação de distritos políticos (eleitorais), áreas de escolas, 

recolha de lixo, serviços sociais (centros de saúde, hospitais, etc), serviços de 

emergência, venda e distribuição de produtos e equipas de manutenção. O 

planeamento de territórios das forças de vendas/serviços é altamente complexo, 

pois procura considerar objectivos que são por vezes antagónicos e deve tentar 

satisfazer os anseios das principais partes envolvidas: a empresa, os seus clientes 

e as forças de vendas/serviços.  

Com o intuito de procurar integrar estes objectivos conflituosos, foi desenvolvida 

uma abordagem multi-critério baseada nas meta-heurísticas GRASP e Tabu 

Search para o problema de balanceamento de territórios. O algoritmo foi integrado 

numa aplicação interactiva e amigável de Sistemas de Informações Geográficas, 

construindo o procedimento que apelidamos de MultiACE. Este procedimento foi 

incorporado no software ArcGIS e, deste modo, os planeadores podem, durante a 

execução do algoritmo, escolher um conjunto diferente de critérios, alterar os 

parâmetros do algoritmo, gravar soluções intermédias ou introduzir soluções 

obtidas anteriormente. Nas suas actividades de planeamento, os decisores são 

capazes de avaliar e analisar um amplo conjunto de soluções alternativas. Além 

disso, diversos cenários podem ser testados e avaliados num tempo bastante 

curto.  



Esta tese evidencia ainda o potencial da abordagem proposta como uma 

ferramenta prática e facilmente implementável de apoio à decisão evidenciando o 

seu uso no contexto de um caso de estudo real que envolveu a equipa de 

manutenção da sucursal portuguesa de uma empresa multinacional de 

equipamentos.  

 

 

Abstract  
 

This thesis proposes a new approach for the territories alignment problem using a 

multi-criteria hybrid meta-heuristic. The territories alignment problem is part of a 

bigger procedure, the territories project, which consists of assigning small 

geographic regions to larger areas following the most relevant criteria for planning. 

The main objective of the territories project is the assignment of accounts (clients) 

and their associated selling/service activities to sales/service forces (SSF), looking 

for obtaining effectiveness and efficiency in the phase of operation of a given 

service and leading to increased SSF productivity, revenue and profits.  

The territories project has potential application in a lot of areas, for instance, the 

establishment of political districts (electoral), areas of schools, trash collection, 

social services (health centers, hospitals, etc.), emergency services, sales and 

distribution of products and maintenance teams. The planning of the SSF territories 

is highly complex, because it should consider objectives that are sometimes 

antagonistic and we should try to set out the objectives of the main stakeholders: 

the company, their customers and the SSF.  

In order to tackle these conflicting objectives we developed a multi-criteria 

approach to the territories alignment problem based in GRASP and Tabu Search 

meta-heuristics. We also integrated the algorithm for the territories alignment 

problem in an interactive and user-friendly Geographic Information System 

application, named MultiACE. This application was embedded in the ArcGIS 

software and, within it, planners can, during the execution of the algorithm, choose 

a different set of criteria, change parameters of the algorithm, save intermediate 



solutions or introduce previously obtained solutions. In their planning activities, 

planners are able to evaluate and analyze a wide set of alternative solutions. 

Furthermore, different scenarios can be tested and evaluated in a rather short time.  

This thesis also demonstrates the potential of the proposed approach as a practical 

and readily implementable management decision aid in the context of a current 

case that involved the team of maintenance workers attached to the Portuguese 

regional office of a worldwide equipments company.  

 


