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Resumo 
 

O atual contexto socioeconómico traduz-se por parte das empresas num maior foco na 

optimização de operações e processos, de forma a reforçar o seu valor de mercado e a maximizar a 

sua competitividade. É desta forma que uma eficaz previsão se torna um factor chave, na medida 

em que resulta numa maior e mais acertada tomada de decisão tanto a longo como a curto prazo. 

Desta forma são vários os níveis de planeamento sob o qual a previsão se demonstra valiosa, sendo 

que para uma empresa de retalho a previsão da procura dos seus consumidores é um factor critico. 

Quanto mais precisa for esta previsão, maior será a capacidade de resposta da empresa assim 

como mais otimizados serão os seus processos e mais facilitados se encontrarão os seus fluxos de 

informação e materiais. É neste contexto que surge o presente estudo cujo objectivo é o de 

analisar, quantificar e prever o impacto das variáveis meteorológicas no consumo. Com efeito, são 

vários os factores influenciadores da procura e quanto maior for a noção do seu impacto mais 

precisa será a previsão e mais lucrativa e otimizada será a operação. Desta forma, analisaram-se os 

padrões de consumo dos clientes Pingo Doce e, através da análise da sua correlação com os 

fenómenos atmosféricos, foi possível desenvolver um modelo de previsão mais assertivo que 

aplicado à totalidade do universo Pingo Doce, quer em artigos quer em lojas, permite evitar 

rupturas e excesso de mercadoria em loja. 
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Abstract 
 

 The current socio-economic context forces companies to focus on optimizing operations 

and processes in order to strengthen their market value and maximize their competitiveness. It is in 

this context that an effective prediction becomes a key factor to the extent which results in a larger 

and more accurate decision making both the long and the short term. Therefore there are various 

levels of planning under which the prediction proves valuable, and for a retail company to forecast 

demand it is a critical factor. The more accurate the prediction, the greater the responsiveness of 

the company as well as more optimized are the processes and the information and material flows. 

It is in this context that the present work arises whose aim is to analyze, quantify and forecast the 

impact of meteorological variables in consumption. Indeed, there are several factors influencing 

demand and the greater the sense of its impact the more accurate is the forecast and more 

profitable and optimized will the operation be. Thus, the consumption patterns of customers of 

Pingo Doce has been analyzed and through the study of its correlation with atmospheric 

phenomena it was possible to develop a predictive model applied to all the Pingo Doce universe, 

either in articles or in stores, which avoids out-of-stock and excess of merchandise in the store, 

resulting in a financial return for the group. 
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1. Introdução 
 

1.1. Contextualização do caso de estudo 
 

 

A actual conjetura socioeconómica traduz-se, por parte das empresas, numa cada vez mais 

forte aposta na optimização de operações e respectivos procedimentos. Com efeito, ao reduzir os 

recursos despendidos assim como a janela temporal de todo o fluxo de informação e de materiais, 

as empresas conseguem reforçar o seu papel no mercado e tornar-se cada vez mais competitivas 

no seu segmento de acção. Assim sendo, a crescente preocupação com esta competência-chave 

seguida do desenvolvimento e aplicação das mais variadas metodologias de optimização e redução 

de desperdícios, leva a que a aplicação de um modelo de previsão para as suas procuras de 

mercado se torne num passo extremamente importante e vantajoso. Com efeito, este permite às 

empresas um melhor planeamento da sua operação e consequentemente uma mais correta e 

menos custosa alocação de recursos. Neste contexto e na indústria da distribuição alimentar e 

retalho a aplicação de modelos de previsão da procura é extremamente valioso pois não só diminui 

o risco associado à incerteza e à variabilidade da procura como permite igualmente que toda a 

cadeia de abastecimento se consiga organizar da forma mais otimizada e eficiente possível. É sob 

esta orientação estratégica que o grupo Jerónimo Martins assenta aquando da criação de valor. 

Com efeito, através da maximização do efeito de escala e sinergias assim como a orientação para 

uma constante melhoria da eficiência operacional é possível a prossecução destes objectivos. 

Contudo, a forte crise financeira instalada em Portugal em Maio de 2011 aliada à mudança de 

paradigma a nível de preços da insígnia Pingo Doce, de everyday low price (EDLP) para uma forte 

estratégia promocional – High Low Pricing (HiLo) - levaram a uma mudança drástica no consumo 

das populações quer em quantidade quer em qualidade (Pinheiro, 2013). Com efeito, uma 

estratégia EDLP, conhecida por preços baixos todos os dias traduz-se numa procura similar e 

consequentemente mais fácil de prever. Por outro lado, ao ter sido adaptada uma estratégia HiLo, 

a variabilidade associada aos efeitos externos e incontabilizáveis das promoções tornam mais 

desafiante e difícil a previsão do consumo já que este acaba por se encontrar em constante 

mutação. Esta mudança de estratégia por parte da insígnia aliada a um crescimento contínuo em 

vendas e lojas, como é possível observar pelas figuras 1.1 e 1.2, respectivamente, fez emergir, 

então, a necessidade de um modelo de previsão mais robusto e preciso.  
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FIGURA 1.1- EVOLUÇÃO DAS VENDAS (EM MIL MILHÕES) DA INSÍGNIA PINGO DOCE ENTRE 2009 E 2015  

 

FIGURA 1.2- EVOLUÇÃO NO NÚMERO DE LOJAS SOB A INSÍGNIA PINGO DOCE ENTRE 2009  E 2015
1
 

 

Desta forma, torna-se fulcral que o modelo de previsão seja capaz de fazer face ao contínuo 

crescimento em vendas assim como à quantidade e variedade geográfica de lojas que a insígnia 

actualmente possui. É neste contexto que surge o presente trabalho que pretende melhorar o 

modelo de previsão baseline (artigos não promocionais) da insígnia Pingo Doce através da 

contabilização dos efeitos dos eventos meteorológicos, como a precipitação e a temperatura, de 

forma a prever a procura com maior rigor. Desta forma, será possível minorar as consequências 

que este efeito possui actualmente na operação da insígnia, nomeadamente, o excesso e ruptura 

de stock resultante de fenómenos meteorológicos extremos ou não sazonais.  

1.2. Objectivos do Trabalho 
 

O presente trabalho tem como principal objectivo a melhoria do actual modelo de previsão de 

vendas da insígnia Pingo Doce através da incorporação do impacto dos eventos atmosféricos no 

consumo. A prossecução deste objectivo foi realizada com base no desenvolvimento de diversas 

etapas intermédias: 

 Contextualização do problema em estudo e da importância do mesmo no contexto 

socioeconómico actual 

 Caracterização do Grupo Jerónimo Martins e do problema em estudo com especial enfoque 

na organização da cadeia de abastecimento nomeadamente: 

- Estratégias de Reaprovisionamento  

                                                             
1
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- Actual processo de pedido por parte das Lojas Pingo Doce 

- Materials Requirement Planning (MRP) e Actual Modelo de Previsão 

 Identificação e descrição dos principais constrangimentos do actual modelo de previsão da 

insígnia Pingo Doce 

 Revisão da literatura relativa à Gestão da Cadeia de Abastecimento 

 Revisão dos vários níveis operacionais e de planeamento 

 Revisão da literatura relativa aos vários métodos de previsão existentes assim como o impacto 

da previsão dos fenómenos atmosféricos para a economia 

 Análise do histórico de vendas e eventos meteorológicos  

 Definição dos pressupostos e considerações iniciais para a análise de dados e determinação 

dos artigos sensíveis à variação dos fenómenos atmosféricos 

 Desenvolvimento e aplicação de um modelo empírico adaptado à realidade do modelo de 

previsão do PD 

 Escolha e adaptação de um modelo de previsão da literatura e definição dos pressupostos e 

considerações iniciais para a sua aplicação 

 Aplicação do Modelo da literatura e análise de resultados de Desempenho em relação ao 

Modelo de Previsão Empírico 

 Escolha e aplicação do modelo mais adequado à actual realidade do Pingo Doce 
 

1.3. Metodologia de Trabalho 
 

Em seguida encontra-se descrita e enumerada, na figura 1.3 a metodologia de trabalho 

aplicada na resolução do caso de estudo do presente trabalho: 

 

 

 

1 
Caracterização do 

Problema 

2 Revisão Bibliográfica 

3 
Recolha e Tratamento de 

Dados 

4 
Concepção e 

Desenvolvimento dos 
Modelos de Previsão 

5 
Aplicação e Teste dos 
Modelos de Previsão 

6 
Análise e Discussão de 

Resultados 

7 
Implementação do 

Modelo em Sistema 

FIGURA 1.3  -  METODOLOGIA APLICADA NO PRESENTE TRABALHO  
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1ª Etapa – Caracterização do Problema 

Como é possível observar pela figura 1.3 a primeira etapa do trabalho inclui uma análise do 

funcionamento do Grupo Jerónimo Martins em especial da sua cadeia de abastecimento e de todos 

os fluxos que nela ocorrem. Assim sendo, caracterizou-se todo o processo de sugestão de compra e 

reaprovisionamento das lojas Pingo Doce assim como os constrangimentos do actual modelo de 

previsão. Pretende-se nesta etapa identificar o problema em estudo e a forma como este se 

encontra contextualizado no universo do Grupo Jerónimo Martins. 
 

2ª Etapa – Revisão Bibliográfica 

A 2ª Etapa do projecto tem como principal objectivo uma consciencialização do estado da arte nas 

temáticas abordadas no presente estudo e com especial relevância para o estudo a desenvolver. 

Desta forma, analisaram-se as várias estratégias de gestão da cadeia de abastecimento assim como 

os vários níveis de decisão e de planeamento. Finalmente estudaram-se os vários modelos de 

previsão existentes assim como o impacto dos eventos meteorológicos na economia e na procura. 

 

3ª Etapa – Recolha e Tratamento de Dados  

Nesta 3ª etapa é feita a recolha de todos os dados necessários à execução do trabalho e estudo do 

mesmo. São igualmente definidas as limitações e pressupostos iniciais considerados para o 

tratamento dos dados assim como as estratégias utilizadas para lidar com a complexidade destes. 
 

4ª Etapa – Conceção e Desenvolvimento dos Modelos de Previsão 

Retiradas as conclusões relativas ao tratamento de dados são desenvolvidos o modelo empírico 

adaptado ao actual modelo de previsão do Pingo Doce e os modelos descritos e revistos na 

literatura. O modelo empírico supracitado encontrar-se-á integrado no actual processo de previsão 

e será universal para todos os artigos definidos como influenciáveis pelas variáveis meteorológicas. 

Por outro lado, serão aplicados modelos presentes na literatura pormenorizadamente a cada tipo 

de artigo com o intuito de avaliar o desempenho das previsões e compreender e avaliar a 

assertividade e aplicabilidade do modelo empírico.  
 

5ª Etapa – Aplicação e Teste dos Modelos de Previsão  

Após escolha e finalização dos modelos estes serão aplicados e testados sob um conjunto de 

cenários identificados como relevantes no problema em estudo sendo feita a sua validação final. 
 

6ª Etapa – Análise e Discussão de Resultados  

Na 6ª etapa os resultados obtidos serão analisados e discutidos. Irá concluir-se qual será a melhor 

solução na resolução do caso de estudo e que melhor se adequa à realidade do negócio do Grupo 

Jerónimo Martins. 
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7ª Etapa - Implementação do Modelo em sistema 

Finalmente, após escolha do modelo final este irá ser implementado em sistema SAP, o sistema de 

gestão de informação da insígnia Pingo Doce onde se insere a previsão, sendo feito um último 

acompanhamento dos resultados do mesmo. 
 

1.4. Estrutura da Dissertação 
 

O desenvolvimento do presente trabalho terá a estrutura descrita seguidamente: 

 O primeiro capítulo, o presente, inclui uma contextualização do caso de estudo assim como 

uma descrição da metodologia de trabalho aplicada na resolução do caso de estudo analisado. É descrita 

igualmente com detalhe a estrutura do presente documento. 

No segundo capítulo faz-se a descrição do grupo Jerónimo Martins no contexto actual assim 

como uma apresentação sumária do mesmo. Será descrito todo o fluxo material e de informação 

executado na cadeia de abastecimento com especial enfoque nos mecanismos de sugestão de previsão 

e reaprovisionamento de lojas. Será igualmente identificado e descrito o problema que será estudado 

durante o presente trabalho.  

O terceiro capítulo inclui uma revisão bibliográfica do estado da arte das temáticas abordadas 

durante o presente trabalho nomeadamente a gestão da cadeia de abastecimento, os níveis de decisão 

do planeamento, a economia do tempo e seus impactos assim como uma contextualização dos métodos 

de previsão actualmente aplicados.  

No quarto capítulo encontram-se descritas as estratégias utilizadas para lidar com a 

complexidade dos dados assim como os pressupostos e limitações iniciais do projecto. São então 

apresentados os resultados do tratamento de dados inicial que inclui os artigos que se encontram 

relacionados com a variabilidade dos fenómenos atmosféricos. 

O quinto capítulo inclui, a conceção, desenvolvimento e aplicação dos vários modelos: empírico 

e descrito na literatura. Neste capítulo é igualmente estudado o desempenho dos vários modelos e 

escolhido aquele que melhor se adequa ao contexto de previsão actual no Pingo Doce. 

Por fim no sexto capítulo são tecidas algumas considerações finais do trabalho realizado 

nomeadamente algumas críticas e sugestões de melhoria assim como perspetivas futuras relativas ao 

mesmo. 
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2. Caso de Estudo 
 

No presente capítulo encontra-se descrita a atual estrutura organizacional do grupo 

Jerónimo Martins assim como a regulação da operação sob a insígnia Pingo Doce, área onde se 

insere o trabalho desenvolvido nesta tese. Encontra-se igualmente analisado o problema em 

estudo assim como os seus constrangimentos e limitações actuais.  

 

2.1. O grupo Jerónimo Martins 
 

A Jerónimo Martins é um Grupo internacional com sede em Portugal, que atua no ramo 

alimentar, nos sectores da Distribuição e da Indústria, visando satisfazer as necessidades e 

expectativas dos seus stakeholders e os legítimos interesses dos seus Acionistas a curto, médio e 

longo prazo, ao mesmo tempo que contribui para o desenvolvimento sustentável das regiões onde 

opera (Jerónimo Martins, 2016). Fundado em 1792 em Lisboa, o grupo Jerónimo Martins 

apresenta-se em 2016, como o grupo líder em Portugal na sua área de especialização: a 

Distribuição Alimentar2. Presente em três geografias: Portugal, Polónia e Colômbia, o grupo 

Jerónimo Martins é constituído por quatro sectores core: Indústria, Serviços, Agro-Alimentar e 

Distribuição como descrito na figura 2.1: 

INDÚSTRIA

(PORTUGAL)

DISTRIBUIÇÃO

(PORTUGAL, POLÓNIA 

E COLÔMBIA)

SERVIÇOS

(PORTUGAL)

AGRO 

ALIMENTAR

(PORTUGAL)

 

FIGURA 2.1- ORGANIZAÇÃO DO GRUPO NOS SEUS 4 SECTORES CORE (ADAPTADO DE JERÓNIMO MARTINS, 2016) 
 

                                                             
2
 http://www.jeronimomartins.pt/o-grupo/onde-estamos/portugal 
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Considerado o 59º maior retalhista do mundo3 e actualmente com 3249 lojas, 13568 

milhões de vendas e 2369089 m2 de área de venda sob todas as suas insígnias no segmento de 

Distribuição Alimentar, o Grupo em Portugal detém duas insígnias: Recheio e Pingo Doce sendo 

que sob a insígnia Pingo Doce o Grupo detém 399 lojas, 3407 milhões de vendas e 479113 m2 de 

área de venda4. Estes resultados são obtidos através de uma estratégia baseada na criação de valor 

e desenvolvimento sustentável, sendo que o grupo tem como principais competências a criação de 

insígnias fortes com qualidade capazes de sustentar os negócios5. Igualmente a adequação de 

modelos de negócio aos mercados e às tendências assim como a capacidade de gestão em 

ambientes de incerteza e volatilidade se apresentam com competências basilares para o grupo. 

Consequentemente é necessária uma gestão interna extremamente interligada a qual permite 

assim uma boa comunicação e visão integrada de todos os processos e operações do grupo. Como 

referido anteriormente a presente tese irá ser desenvolvida no grupo Pingo Doce, insígnia 

pertencente à JMR - Gestão de Empresas de Retalho SGPS, S.A., doravante designado por JMR. Este 

grupo encontra-se responsável pela Distribuição da insígnia em Portugal como descrito na figura 

2.1, nomeadamente da insígnia Pingo Doce sobre quem iremos doravante focar a nossa análise. 

 

2.2. Organização do Grupo 
 

A JMR é uma empresa pertencente ao grupo Jerónimo Martins que enquanto gestora de 

participações sociais controla direta e indiretamente um conjunto de empresas que operam em 

Portugal, como por exemplo a JMR - Prestação de Serviços para a Distribuição, S.A. Esta última 

agrega as direções de serviços partilhados da operação de distribuição e logística em Portugal 

nomeadamente: 

 Pingo Doce - Distribuição Alimentar, S.A 

 Lido Sol II - Distribuição de Produtos 

 João Gomes Camacho, S.A 

Com o intuito de maximizar o nível de serviço ao cliente assim como diminuir o custo total 

da operação, a JMR tem uma importância fulcral na criação de valor para o grupo. Desta forma, a 

cadeia de abastecimento aparece como o coração da operação, já que compreende todo o 

percurso dos fluxos de informação e materiais desde o fornecedor até ao consumidor 

propriamente dito. Em seguida encontra-se descrita na figura 2.2. a organização do departamento 

de Supply Chain da JMR - Prestação de Serviços para a Distribuição, S.A., onde se desenvolveu o trabalho 

desta tese: 

                                                             
3 http://www.jeronimomartins.pt/media/press-releases/pr_20160118_462_pt 
4 Dados referentes a 31 de Dezembro de 2015, incluem Portugal Continental e Madeira. 
5
 http://www.jeronimomartins.pt/negocios/distribuição -alimentar/pingo-doce 
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COO – CHIEF 

OPERATIONS 

OFFICER

DIRECTOR DE 

SUPPLY CHAIN

PROMOÇÕES MRP
BEBIDAS (VINHOS 

E DESTILADOS)
PNE E BEBIBDAS DADOS MESTRES

BAZAR, 

ECONOMATO E 

LOGISTICA 

INVERSA

PARAFARMÁCIA
MERCEARIA E 

DPH

 

FIGURA 2.2  -  ORGANIZAÇÃO DA ÁREA DE SUPPLY CHAIN DA JMR 
 

Como é possível observar pela figura 2.2 o diretor de Supply Chain reporta directamente ao 

COO – Chief Operations Officer e encontra-se responsável pelo departamento de Supply Chain o 

qual é actualmente constituído por 8 áreas de gestão, entre as quais, por exemplo, os PNE - 

perecíveis não especializados (Ex.. massas frescas, natas) ou a logística inversa que trata do 

reaprovisionamento de artigos que podem ser devolvidos ao fornecedor (Ex: livros e respectivas 

novas edições). Cada área é gerida por um gestor e respetivos membros de reaprovisionamento. 

Estes últimos são responsáveis por toda a parte de reaprovisionamento de artigos assim como pela 

gestão do nível de serviço e coberturas. O reaprovisionamento é executado ao nível do artigo, no 

entanto, existem vários níveis de especificação nos quais podemos classificar um produto, sendo 

que o nível de menor especificação é a área e por conseguinte o nível mais preciso é o do artigo 

propriamente dito, como é possível observar pela figura 2.3.  

 

FIGURA 2.3  – EXEMPLO DA ESTRUTURA MERCADOLÓGICA NO PINGO DOCE 
 

Durante o presente trabalho iremos trabalhar ao nível da Categoria e Sub-Categoria, como 

indicado na figura, por serem aqueles que apresentam para o caso em estudo um melhor balanço 

entre a complexidade dos dados e representatividade e significância da amostra como será descrito 

no Capítulo 4. 
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2.3. Descrição sumária da operação 
 

   

A cadeia de abastecimento do Pingo Doce funciona segundo uma estratégia do tipo pull. Tal 

significa que a operação é demand driven, ou seja, a operação responde consoante pedidos 

específicos efectuados pelas lojas. Assim sendo, a primeira fase da operação inicia-se com o pedido 

efectuado por parte das lojas que “puxam” (=pull), então, a distribuição, como é possível observar 

pela figura 2.4. Este pedido é efectuado através do software SAP e respectivas ferramentas 

desenvolvidas para o efeito.  

LOJA

SUPPLY CHAIN
CENTRO DE 

DISTRIBUIÇÃO

FORNECEDOR

FLUXO DE INFORMÇÃO

FLUXO MATERIAL

 

FIGURA 2.4- REPRESENTAÇÃO SIMPLIFICADA DA OPERAÇÃO 

 

O facto de a estratégia da cadeia de abastecimento se reger por um sistema pull traz 

algumas vantagens inerentes ao conceito nomeadamente, o facto de ser possível desenvolver uma 

resposta mais assertiva às variações do mercado resultando numa redução de stock em armazém. 

Assim sendo é necessária uma resposta mais célere por parte dos fornecedores de forma a fazer 

face a este processo reativo cujo objectivo é o de maximizar o serviço. Não obstante, traz como 

desvantagem o facto de não ser possível trabalhar da forma financeiramente mais proveitosa as 

economias de escala. Por outro lado, através de uma estratégia do tipo push essa condição fica 

satisfeita. Contudo, a operação é baseada em previsões a longo prazo o que a torna incapaz de 

responder às variações imprevisíveis dos padrões de consumo que tomam um lugar preponderante 

no negócio actualmente. É de salientar, no entanto, que a cadeia de abastecimento da insígnia 

Pingo Doce não se rege totalmente por um sistema pull. Com efeito, existem algumas ocasiões 

onde são efetuadas alocações às lojas por parte da equipa de Supply Chain. 

2.3.1. Estratégias de Aprovisionamento 
 

  

Como supracitado a operação inicia-se com o pedido diário das lojas através do sistema SAP 

que irá consoante o fluxo de aprovisionamento do artigo processar o pedido e integrá-lo em WPMS 
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(Warehouse Physical Management System), o sistema de gestão de armazenamento utilizado pelo 

grupo Jerónimo Martins. Actualmente existem três fluxos de aprovisionamento no grupo Jerónimo 

Martins: JIT (Just-in-Time), Stock e Cross-Docking que irão ser descritos em seguida. 

2.3.1.1. Ciclo de Aprovisionamento JIT 
 

 

Se um artigo se encontra inserido num fluxo do tipo JIT, Just in Time, significa que 

exactamente aquilo que foi pedido por parte das lojas será aquilo que o fornecedor entregará na 

altura pedida (Just in time – “mesmo a tempo”). Tal fenómeno traduz-se numa eliminação de 

artigos em stock e como tal numa redução do working capital parado em armazém. Não obstante, 

esta natureza de aprovisionamento só poderá ser aplicada em fornecedores cujo nível de serviço o 

justifique. Historicamente para a companhia é considerado como um valor representativo de bom 

nível de serviço valores iguais ou superiores a 98%. Com efeito, visto não existir stock de segurança 

é preciso garantir que aquilo que é pedido é entregue na altura estabelecida e na quantidade 

efectivamente pedida. Este conceito de aprovisionamento, permite assim uma vantagem 

competitiva já que é possível responder rapidamente às necessidades do consumidor a um custo 

menor e com maior qualidade. São exemplo de artigos pertencentes a este fluxo de 

aprovisionamento; não perecíveis como a cerveja ou artigos pertencentes à área de limpeza e 

higiene pessoal cujos fornecedores respeitem o nível de serviço acima referido ou artigos como 

frescos ou frutas e vegetais. 

2.3.1.2. Ciclo de Aprovisionamento Stock 
 

 

Por outro lado, se um artigo se encontra associado a um ciclo do tipo stock significa que 

este é comprado e posteriormente armazenado nos centros de distribuição. Este tipo de artigos, 

como referido anteriormente, encontram-se associados a fornecedores cujo nível de serviço não 

permite com segurança entregar as quantidades pedidas na altura estabelecida e assim colocar o 

resto da cadeia em risco. Uma característica vantajosa associada a artigos do tipo stock está 

relacionada com a quantidade a que esta é comprada conduzindo assim a uma redução do preço 

unitário e respectivos custos de transporte. São exemplo de artigos pertencentes a este fluxo de 

aprovisionamento; não perecíveis como por exemplo a água ou enlatados cujos fornecedores não 

respeitem o nível de serviço acima referido ou que seja financeiramente mais proveitoso 

encontrar-se neste fluxo.            

2.3.1.3. Ciclo de Aprovisionamento Cross-Docking 
 

  

No fluxo de aprovisionamento de Cross-Docking a mercadoria já vem executada por loja pelo 

fornecedor, sendo que pode ser expedida logo após receção. Similarmente ao fluxo de 

aprovisionamento JIT, também no caso do Cross-Docking a mercadoria é entregue na quantidade e 
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calendarização estabelecida. São exemplo de artigos pertencentes a este fluxo de 

aprovisionamento; não perecíveis predominantemente da área de bazar, como livros e lâmpadas. 

2.3.2. Equipa Supply Chain 
 

Como referido anteriormente consoante a estratégia de aprovisionamento, diferentes 

serão os fluxos de informação e materiais, como é possível observar pela figura 2.5.  

LOJA

SUPPLY CHAIN ARMAZÉM STOCK

FORNECEDOR
FLUXO JIT/CD

FLUXO STOCK

ARMAZÉM JIT/

CD

 

FIGURA 2.5- ILUSTRAÇÃO SIMPLIFICADA DOS FLUXOS DE APROVISIONAMENTO JIT, STOCK  E CROSS-DOCKING 

 

Com efeito, se um artigo está alocado a um ciclo JIT o pedido da loja será transformado em 

ordem de compra e será enviado directamente ao fornecedor sem existir algum tipo de 

intermediário por parte da equipa de reaprovisionamento do Supply Chain. Já no caso de artigos de 

natureza stock todo o reaprovisionamento é desenvolvido por parte da equipa de gestão de 

compras do Supply Chain.Avaliando os movimentos de saída dos artigos dos armazéns, os 

movimentos relativos ao período homólogo no ano anterior, toda a quantidade available-to-

promise (ATP) assim como o tempo de abastecimento do fornecedor, os gestores efetuam as 

compras com o intuito de responder a todos os pedidos assim como criar stock de segurança em 

armazém. O tempo de abastecimento de um fornecedor corresponde ao tempo que o artigo 

demora a ser entregue desde o momento em que o pedido é efectuado. Desta forma, é necessário 

ter especial atenção às compras efetuadas a fornecedores com tempos de abastecimento elevados, 

como por exemplo; fornecedores internacionais, de forma a que não se verifiquem rupturas em 

armazém praticamente impossíveis de corrigir em tempo útil. Já no caso do Cross-Docking o 

processo poderá ter um perfil de distribuição que pode ser produtivo ou manual consoante se tem 

intervenção ou não fora do sistema sendo esta efetuada pela equipa de Supply Chain. 

2.3.3. Sugestão e Pedido das Lojas  
 

 Como supracitado, a operação inicia-se com o pedido diário das lojas através do sistema 

SAP. Através das ferramentas desenvolvidas para o efeito e tendo em conta factores como a 

sugestão do sistema de MRP, descrito em seguida, a loja toma a sua decisão e efetua as suas 

compras. 
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2.3.3.1 Sugestão MRP 
 

 O Materials Requirement Planning, também designado por MRP, é um sistema de 

planeamento e controlo de inventário cujo principal objectivo é o de que os artigos se encontrem 

na loja na quantidade necessária na altura necessária. Através deste sistema é possível reduzir os 

níveis de inventário assim como aumentar a eficiência e produtividade dos processos além de 

consequentemente diminuir os custos. O cálculo do nível óptimo realizado por este sistema é 

baseado na informação de dois inputs iniciais, como descrito na figura 2.6:  

MATERIALS 
REQUIREMENTS 

PLANNING

PLANO DIRECTOR 
DE PRODUÇÃO

PEDIDOS CLIENTES
PREVISÃO DA 

PROCURA

INVENTÁRIOBOM

ORDENS DE 
COMPRAS

MATERIALS PLANS WORKS ORDERS

 

FIGURA 2.6  -  DESCRIÇÃO STANDARD DO MRP (ADAPTADO DE SLACK ET AL,  2013) 

 

Como é possível analisar pela figura 2.6 o MRP recebe a informação proveniente do Plano 

Diretor de Produção, doravante designado por PDP, o qual inclui as informações relativas aos 

pedidos e à previsão da procura. Seguidamente, e tendo em conta o inventário disponível são 

feitos os cálculos das necessidades. A sugestão MRP é, então, a proposta que o sistema faz às lojas 

em relação à quantidade de artigo a comprar. Para o cálculo deste valor o sistema tem em conta 

inúmeros factores nomeadamente: 

 O valor de stock actual presente em loja 

 Os pedidos ainda em aberto (Stock em trânsito) 

 O valor de stock mínimo definido 

 Cobertura Alvo  

 Cobertura Dinâmica 

É considerado como stock mínimo o nível de stock necessário para evitar a ruptura da 

prateleira. Por outro lado, designa-se por cobertura a janela temporal que um determinado artigo 

possui de acordo com o seu consumo médio diário. Desta forma, este valor é calculado tendo em 

conta o valor de vendas diário assim como o número de dias de pedido que a loja possui. É de 

salientar, que o calendário de pedidos é diferente consoante o artigo se encontra alocado a um 

fluxo JIT ou stock, já que em relação ao primeiro caso o calendário é referente aos centros de 

distribuição - lojas enquanto que o segundo se refere ao calendário lojas-fornecedores. Por outro 
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lado, a cobertura dinâmica traduz-se na quantidade de artigo necessária tendo em conta o 

consumo médio diário do mesmo para fazer face à janela temporal entre a primeira e a segunda 

entrega. É de salientar, que o modelo de previsão da insígnia Pingo Doce não se encontra na sua 

totalidade no input Previsão. Com efeito, parte da informação de previsão é facultada nesta 

entrada mas recalculada no MRP, como será descrito em seguida. 

2.3.3.2 Modelo de Previsão da Insígnia Pingo Doce 
 

 O actual modelo de previsão da insígnia Pingo Doce tem um perfil semanal e baseia-se em 

dois factores principais: sazonalidade e tendência. É de salientar que a periocidade da previsão sob 

agregação semanal deve-se ao facto de ser mais vantajoso a nível logístico e operacional. Com 

efeito, o facto de o peso de vendas ser maior durante o fim-de-semana que durante a semana leva 

a que uma previsão de agregação diária introduza erro nos cálculos. Com a agregação semanal é 

possível ter uma previsão mais estável e controlada. Para o cálculo dos dois factores principais são 

utilizados os consumos de cada loja, nomeadamente os movimentos de saídas excetuando 

transferências entre lojas. É de salientar, igualmente que artigos consumidos, por exemplo, no 

restaurante são descontados do inventário mas não são considerados nos consumos de previsão. 

a) Sazonalidade 
 

A sazonalidade do modelo refere-se ao impacto de uma semana específica no consumo, 

como por exemplo, a semana a seguir à Páscoa ou a semana prévia ao Natal. Sendo um factor 

calculado em relação ao histórico do ano anterior à previsão (Ano n-1), esta resulta sumariamente 

do cálculo da variação do valor de vendas da semana n (semana alvo que queremos calcular) em 

relação à média das quatro semanas inteiras anteriores. Relativamente ao impacto das vendas 

promocionais no consumo, o actual modelo de cálculo da sazonalidade alisa-as sendo que o cálculo 

é efectuado com consumos corrigidos. Este considera igualmente, a sazonalidade existente nas 

lojas assim como tendências que existam dentro da estrutura mercadológica do artigo. É de 

salientar, que após calculada a sazonalidade é aplicada ao nível de Sub-Categoria do artigo. 

Contudo, o modelo aplica algumas limitações nomeadamente ao número de transações e 

percentagem de variação para valores que considere significativos. 

b) Tendência 
 

O factor tendência, por outro lado, encontra-se, como o nome indica, relacionado com a 

tendência do consumo no ano actual (Anon). Este factor resulta da média das vendas das quatro 

semanas anteriores à semana n. Na tendência, à semelhança, do factor sazonalidade também o 

impacto promocional é corrigido sendo que enquanto que na sazonalidade este é alisado no caso 

da tendência os consumos registados em promoção são descartados do cálculo da média do 

consumo. O valor da média de consumos das quatro semanas anteriores é proveniente do input 

Previsão do PDP. Não obstante, a aplicação da sazonalidade, descarte e recálculo da previsão é 
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efectuado já no MRP. Tal ocorre, como medida de segurança e prevenção caso se encontre algum 

erro, de forma a não prejudicar o resto da operação. Desta forma, o cálculo da previsão traduz-se 

na aplicação da sazonalidade calculada do Ano n-1 em relação ao valor de tendência calculado para 

o ano actual. É de salientar, que em casos em que o tempo de abastecimento seja superior a 4 

semanas o valor de previsão ocorre até 12 semanas.  

2.3.3.3 Constrangimentos do Actual Modelo de Previsão da Insígnia Pingo Doce 
 

a) Sazonalidade 
 

Ainda que o factor sazonalidade possa ser móvel, nomeadamente, no caso específico da 

Páscoa e do Carnaval, ele baseia-se na premissa de uma abordagem Naïve, ou seja, que aquilo que 

aconteceu nesse mesmo período no ano anterior acontecerá novamente no mesmo período do 

ano actual. Tal abordagem é viável para a maioria dos artigos mas não para aqueles que são 

influenciáveis pelas variáveis meteorológicas, ou seja, cujo consumo é dependente de eventos 

meteorológicos como a precipitação ou a temperatura. Com efeito, em muito devido às tão 

discutidas alterações climáticas cada vez mais nos deparamos com meteorologia não sazonal que 

irá, desta forma, conduzir de forma errada os valores de sazonalidade como é possível analisar pelo 

exemplo das figuras 2.7 e 2.8. 

 

FIGURA 2.7- CONSTRANGIMENTOS DO ACTUAL MODELO DE PREVISÃO – EVENTOS METEOROLÓGICOS NÃO SAZONAIS (VENDAS 2015 A 

CINZENTO CLARO E TEMPERATURA MÉDIA DA SEMANA A CINZENTO ESCURO  

 

 

FIGURA 2.8- CONSTRANGIMENTOS DO ACTUAL MODELO DE PREVISÃO – EVENTOS METEOROLÓGICOS NÃO SAZONAIS (VENDAS 2016 A 

CINZENTO CLARO E TEMPERATURA MÉDIA DA SEMANA A CINZENTO ESCURO, A TRACEJADO AZUL ILUSTRADA A PREVISÃO PARA 2016) 

 

Nas figuras 2.7 e 2.8 encontra-se descrito o exemplo de um artigo cuja procura varia de 

forma directamente proporcional à temperatura, como por exemplo, os gelados. É de salientar que 

as 4 semanas inteiras que precedem a semana n em ambos os anos, a título de exemplo, variam de 
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igual forma tanto a nível de temperatura como em precipitação. Para este caso e com o atual 

modelo de previsão, e tendo em conta o que ocorreu no ano de 2015, iria aplicar-se uma variação 

positiva neste artigo em relação à semana n de 2016, como ilustrado a tracejado. Contudo, os 

eventos meteorológicos foram diferentes o que levou a uma procura no sentido oposto. Assim 

sendo, com o actual modelo, neste tipo de artigos, iria verificar-se um excesso ou defeito de 

mercadoria consoante o seu comportamento de acordo com as variáveis meteorológicas. Assim 

sendo é de extrema importância a nível de vertente sazonalidade corrigir este factor. 

b) Tendência 
 

Por outro lado, a nível do factor tendência, no caso de se verificarem eventos extremos de 

meteorologia no ano actual estes não serão passíveis de ser detectados ou previstos, já que a 

tendência do consumo para os artigos influenciados pela meteorologia segue numa determinada 

direção, como é possível verificar pelo exemplo descrito na figura 2.9:  

 

 

FIGURA 2.9- CONSTRANGIMENTOS DO ACTUAL MODELO DE PREVISÃO – EVENTOS METEOROLÓGICOS EXTREMOS (VENDAS 2016  A CINZENTO 

CLARO E TEMPERATURA MÉDIA DA SEMANA A CINZENTO ESCURO, VALOR DE PREVISÃO A TRACEJADO) 

 

Na figura 2.9 encontra-se, à semelhança das figuras 2.7 e 2.8, o exemplo de um artigo cuja 

procura varia de forma directamente proporcional à temperatura e inversamente proporcional à 

precipitação. No entanto, neste exemplo, observa-se que nas 4 semanas inteiras anteriores ocorre 

fenómenos atmosféricos de precipitação enquanto que na semana n, ocorre o oposto. Com o atual 

modelo de previsão, e considerando uma sazonalidade nula, iria aplicar-se a média das vendas sem 

qualquer correcção o que iria conduzir a rupturas deste mesmo artigo e por conseguinte a excesso 

de stock em artigos com comportamento oposto, como é possível ver pelo valor de vendas em 

tracejado.  

Tendo em conta os efeitos descritos, o presente trabalho pretende corrigir tanto os valores 

de histórico do ano anterior, e que influenciam a sazonalidade, assim como corrigir a previsão 

N-4 N-3 N-2 N-1 N 
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relativamente aos valores de histórico do ano actual de forma a reduzir o excesso e ruptura de 

stock em loja. 

 

 

2.4. Conclusões do Capítulo 
 

O facto de a operação sob a insígnia Pingo Doce se iniciar com o pedido efectuado pelas 

lojas confere-lhe um carácter pull. Com efeito, o pedido é efectuado em SAP e de acordo com o 

fluxo onde o artigo se insere – JIT, Stock ou Cross Docking – este será processado de forma 

diferente e terá uma atuação por parte da equipa de Supply Chain também ela diferente. Aquando 

do pedido, as lojas encontrarão uma informação designada por Sugestão MRP a qual sugere, como 

o nome indica, que quantidade deverá a loja comprar para fazer face à necessidade futura. Esta 

sugestão possui inúmeros inputs, nomeadamente, o stock presente em loja e em trânsito, os 

valores de coberturas e de stock mínimo assim como o valor de previsão da procura. Este último é 

calculado de acordo com dois factores principais designados por sazonalidade e tendência sendo 

que o primeiro é calculado com o histórico de consumos do ano anterior e o segundo com o ano 

actual. Não obstante, os eventos meteorológicos, como a precipitação e a temperatura, possuem 

impacto no consumo e devido às alterações climáticas cada vez mais nos deparamos com 

fenómenos meteorológicos extremos e não sazonais. Assim sendo o actual modelo não consegue 

de forma precisa prever essas alterações de consumo o que resulta em rupturas e excesso de stock 

indesejáveis em loja.É neste contexto que surge o presente trabalho. Com efeito, pretende a 

presente tese de mestrado avaliar que tipos de artigos são sensíveis às variações de temperatura e 

precipitação e de que forma estas influenciam a procura. Assim sendo, pretende-se como objectivo 

final uma optimização do actual modelo de previsão da insígnia Pingo Doce pela incorporação do 

impacto das variáveis atmosféricas no consumo.  
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3. Revisão Bibliográfica 
 

 A cadeia de abastecimento é descrita como o fluxo de informação e materiais que se 

inicia nas matérias-primas não processadas e termina com o produto final consumido. Apesar de 

não existir uma definição universal, esta é comumente considerada como o elo de ligação entre 

todos os envolvidos na aquisição de matérias-primas até à entrega do produto, quer sejam estes 

fornecedores, distribuidores ou vendedores. Assim sendo, uma boa gestão da cadeia de 

abastecimento torna-se indubitavelmente num factor de competitividade no actual contexto 

socioeconómico. Na secção 3.1. do presente capítulo será abordada a problemática de uma gestão 

otimizada e colaborativa da cadeia de abastecimento. Na secção 3.2. será discutido o planeamento 

da cadeia de abastecimento sob uma perspetiva macro sendo descritos os três principais níveis de 

planeamento e decisão (estratégico, tático e operacional) e qual o seu papel e impacto. Na secção 

3.3. analisar-se-ão os vários modelos de previsão actualmente estudados assim como as suas 

principais vantagens e limitações. Nesta secção serão igualmente descritas as várias metodologias 

de análise de dados aplicadas no presente trabalho. Na secção 3.4. será descrito o impacto dos 

eventos meteorológicos na economia e no sector do retalho em particular, foco do presente 

trabalho. Com efeito, serão descritas várias conclusões presentes na bibliografia relativamente ao 

impacto das variáveis atmosféricas no consumo. Por fim na secção 3.5. será feita uma análise do 

capítulo e tecidas algumas conclusões referentes às secções acima descritas. 

 
 

3.1. A gestão da cadeia de abastecimento 
 

 A gestão da cadeia de abastecimento é definida pelo Council of Supply Chain 

Management Professionals (CSCMP) como envolvente do planeamento e gestão de todas as 

actividades de sourcing e procurement, produção assim como de todas as actividades logísticas. 

Considera igualmente a importância que a gestão da cadeia de abastecimento possui na 

coordenação e procura de colaboração entre parceiros da cadeia, quer sejam eles fornecedores, 

intermediários, prestadores de serviços logísticos ou clientes. Refere igualmente, que de forma 

sumária a gestão da cadeia de abastecimento integra as componentes de abastecimento e procura 

dentro e entre empresas (CSCMP, 2016). Desta forma, a gestão da cadeia de abastecimento, 

doravante designada GCA, tem como principais funções a integração eficiente entre fornecedores, 

fábricas, armazéns e lojas, de forma a que toda a mercadoria se encontre na quantidade correta, 

no local correto e no tempo correto. Desta forma, o indicador OTIF (On-time In-Full) surge como 

uma medida de performance de importância indubitável na Cadeia de Abastecimento já que 

considera o nível de serviço pelo mesmo ponto de vista que o consumidor. 
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Assim sendo só através de uma gestão integrada da cadeia de abastecimento é possível minimizar 

o custo total da operação e fazer face às necessidades dos consumidores. Christopher (1992) 

considera que a GCA consiste na gestão das relações a montante e a jusante com fornecedores e 

clientes de forma a entregar valor ao cliente final ao menor custo para toda a cadeia. Com efeito, 

no actual contexto socioeconómico uma boa GCA revela-se como um factor chave na criação de 

valor e competitividade para as empresas. Desta forma, uma gestão colaborativa entre todos os 

intervenientes na operação é um passo preponderante para que exista uma visão integrada de 

todo o fluxo que ocorre na cadeia de abastecimento. Só desta forma, é possível reduzir processos 

desnecessários, otimizar recursos e criar valor. Forrester (1962) descreveu pela primeira vez o 

efeito bullwhip, o qual descreve que a dessincronização entre os componentes da cadeia assim 

como a não partilha de informação entre eles resulta numa amplificação da variabilidade e procura 

ao longo da cadeia. Com efeito, Lee et al (1997) identificou como principais factores responsáveis 

pelo efeito bullwhip os seguintes:  

1) Atualização da Previsão da Procura - Para quem gere os dados e padrões observados 

possuem especial importância aquando da realização da previsão. Quando a operação a jusante faz 

um pedido, os gestores a montante têm em conta essa informação para os seus cálculos. Desta 

forma, de acordo com a informação, a previsão é ou não reajustada alterando a operação a 

montante. Se a informação proveniente da operação possuir erros a alteração a montante 

amplifica esses mesmos erros, tornando assim a atualização da previsão da procura para sistemas 

não integrados num factor contribuidor para o efeito bullwhip. 
 

2) Flutuações no Preço - Estudos indicam que 80% das transações entre fornecedores e 

distribuidores são realizados sob a política de forward buy, em que a mercadoria é comprada 

previamente à necessidade para que seja obtida a um preço menor (Salmon, 1993). Com efeito, 

estes muitas vezes fazem promoções as quais resultam em flutuações do preço. Tal leva a que o 

cliente compre em quantidades que não refletem a sua necessidade imediata e por conseguinte se 

verifique um desvio no padrão de consumo, aumentando assim a variabilidade, resultando assim 

no efeito bullwhip. 
 

3) Batch Ordering- O custo do transporte da mercadoria é parte integrante da gestão 

otimizada de uma cadeia de abastecimento. Desta forma, e com o intuito de diminuir o seu 

impacto é prática comum por parte das empresas acumular pedidos e então emitir ao fornecedor 

um pedido de compra final de forma a completar um camião inteiro (“full truck”). Com efeito, os 

próprios fornecedores muitas vezes praticam preços mais atrativos de forma a promover esta 

mesma prática, maximizando assim os seus ganhos. Desta forma, é possível dividir a forma de 

pedido em duas categorias: pedidos periódicos e pedidos push. O primeiro como o nome indica 

refere-se aos pedidos que são efectuados com base em períodos específicos e regulares e o 

segundo relativo a pedidos que são motivados e induzidos pela necessidade dos clientes. É de 
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salientar, que ambas as formas de pedido se relacionam com a rotação de um determinado artigo. 

De facto, se um artigo possuir baixa rotação, um sistema de pedidos periódicos não será o mais 

correto pois poderá não existir necessidade para completar o pedido. Se os pedidos efectuados 

pelas várias companhias se encontrassem dispersos ao longo da linha temporal o efeito de bullwhip 

seria mínimo. Contudo, na maioria dos casos os pedidos encontram-se sobrepostos levando a uma 

desvirtuação do real valor da procura conduzindo assim a uma amplificação da mesma. Desta 

forma este factor torna-se num importante agente influenciador do fenómeno de bullwhip. 
 

4) Racionalização em caso de ruptura – Quando a procura é superior à quantidade de 

mercadoria que é possível aprovisionar, os fornecedores comumente fazem uma racionalização da 

mesma. Quando os clientes se apercebem que a mercadoria se poderá encontrar em falta no 

futuro, estes têm a tendência natural de exceder a quantidade nos seus pedidos em relação ao real 

valor da sua necessidade. Desta forma, quando o pico de procura diminui, os pedidos efectuados 

acabam por desaparecer ou diminuir em grande escala. Desta forma, o facto de os fornecedores 

não possuírem uma real noção do valor da procura indubitavelmente conduz a uma amplificação 

do efeito bullwhip.  

 De forma concordante ao supracitado também Houlihan (1987) descreveu as dinâmicas 

conducentes à amplificação da procura e por conseguinte do efeito de bullwhip representadas na 

figura abaixo: 

PROCURA

TEMPO

RUPTURAS

SOBRE-
ENCOMENDA

ENTREGAS 
INCORRECTAS

AUMENTO DO 
STOCK DE 

SEGURANÇA

DISTORÇÃO DA 
PROCURA

 

FIGURA 3.1- DINÂMICAS CONDUCENTES À AMPLIFICAÇÃO DO EFEITO BULLWHIP (ADAPTADO DE HOULIHAN, 1987) 

 

Com efeito, analisando a figura 3.1 verifica-se que as rupturas conduzem a um aumento dos 

pedidos em relação à real necessidade assim como a um aumento do stock de segurança. Tal 

fenómeno leva a uma distorção do real valor na procura o que amplifica o efeito de bullwhip tal 

como referido no ponto 4). Desta forma só através de uma visão integrada de toda a cadeia de 

abastecimento assim como uma partilha de informação contínua entre todos os seus elementos é 

possível diminuir a incerteza e optimizar os recursos e a criação de valor. Com efeito, as vantagens 

de uma relação colaborativa foram descritas por Barratt & Oliveira (2001) as quais incluem 

sumariamente: 
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 Redução de Stocks e Aumento de Vendas 

 Melhoria do serviço ao consumidor e uso mais eficiente de recursos 

 Maior partilha de ideias, informação e conhecimentos 

 Vantagem competitiva sobre outras cadeias logísticas  
 

 Contudo, é de salientar, que para existir esta integração é necessário um envolvimento 

vertical o qual só é possível através de um planeamento integrado. Anthony (2000) sugere que a 

colaboração na cadeia de abastecimento ocorre quando duas ou mais companhias partilham a 

responsabilidade de se envolver num planeamento comum assim como na gestão executiva e 

análise de desempenho sendo que só assim é possível impulsionar a mudança nos processos e no 

negócio. Desta forma, os vários níveis de planeamento e decisão tomam uma posição 

preponderante a ser descrita em seguida. 

 

3.2. Níveis de Planeamento e Decisão na Cadeia de Abastecimento 
 

 Carvalho et al. (2012) define planeamento como o processo pelo qual a organização 

traça um rumo, faz planos e define orientação, o que lhe permite atingir objectivos e assim 

alcançar a sua visão e cumprir a sua missão. Sendo este um processo complexo, resulta de um 

equilíbrio entre a vertente interna da organização com a vertente externa que representam, as 

forças e fraquezas assim como as ameaças e oportunidades, respectivamente. Como referido 

anteriormente para uma gestão colaborativa e otimizada da cadeia de abastecimento é necessário 

que exista um envolvimento hierarquicamente vertical na organização o que implica um 

planeamento cuidado e alinhamento universal. Este planeamento é executado a diferentes níveis 

com decisões cujo horizonte temporal difere, sendo estas categorizadas em três principais níveis: 

estratégico, tático e operacional. Estes diferem não só em relação à janela temporal da sua 

decisão, como referido, mas também em relação ao impacto que possuem na posição competitiva 

da organização e consequente investimento que representam. Em seguida encontram-se descritas 

com maior pormenor os vários níveis de decisão na organização. 
 

3.2.1. Planeamento Estratégico 
 

 As decisões determinadas na esfera do planeamento estratégico possuem uma janela 

temporal longa sendo que pode ser superior a 10 anos. Traduzem-se num investimento elevado e 

prendem-se muitas vezes com a posição competitiva da empresa sendo que as suas decisões 

condicionam o resto da actividade do negócio. Stevens (1989) refere a importância do 

planeamento estratégico na cadeia de abastecimento, nomeadamente, o facto de quando 

desagregada poderá conduzir a uma diminuição da competitividade. Com efeito, refere que 

deveriam ser foco de desenvolvimento a nível estratégico: 
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 Os objectivos e políticas para a cadeia de abastecimento 

 A forma da cadeia de abastecimento a nível de localização das suas instalações-chave 

 O factor competitivo, planeado por produto e segmento de mercado 

 Uma linha guia da estrutura organizacional capaz de ultrapassar barreiras funcionais e 

operar numa cadeia de abastecimentos integrada de forma eficiente 

 

3.2.2. Planeamento Tático 
 

  

 O planeamento tático por sua vez refere-se a um horizonte temporal a médio prazo 

entre 1 a 2 anos (Ballou, 2004). Neste nível de decisão pretende-se que exista uma disponibilização 

dos recursos necessários para que a nível operacional a atuação da empresa se aproxime e alinhe o 

mais possível com o decidido a nível estratégico. Concordantemente Stevens (1989) refere que a 

perspetiva do planeamento tático deve recair na alocação dos meios para que os objectivos 

estratégicos definidos se possam concretizar. Desta forma, para a cadeia de abastecimento 

pretende-se a nível tático transformar as políticas estratégicas em metas e objectivos 

complementares para cada área funcional que confiram equilíbrio à cadeia. Estes objectivos são 

impulsionadores de equilíbrio entre inventário, capacidade e serviço. Adicionalmente a esfera de 

planeamento tático envolve determinar as ferramentas e sistemas apropriados necessários para a 

gestão da cadeia de abastecimento (Stevens, 1989). 

 
 

3.2.3. Planeamento Operacional 
 

 Por fim, o planeamento operacional é aquele com horizonte temporal de decisão a curto 

prazo. Este é referente às operações do dia-a-dia da organização e traduz-se na optimização e 

monitorização dos processos de forma a potenciar resultados e maximizar a eficácia dos mesmos 

(Carvalho et al., 2012). Efectivamente, tipicamente este controlo de desempenho é analisado para 

a cadeia de abastecimento através de vários indicadores: o nível de inventário, nível de serviço, 

eficiência, desempenho de fornecedores e custo da operação. É de salientar, que é a este nível que 

se pretende atingir os objectivos definidos ao nível estratégico (Stevens, 1989). Desta forma, o 

alinhamento entre os diferentes níveis de decisão é essencial para a concretização dos vários 

objectivos da organização. Só assim, com uma ligação vertical entre todas as dimensões, 

contextualização estratégia, infra-estrutura de sistemas e procedimentos e ferramentas é possível 

atingir este fim. 

 

3.2.4. O Papel da Previsão da Procura no Planeamento 
 

 A previsão surge na dinâmica das organizações como uma importante condicionante das 

decisões sendo que possui a todos os níveis, estratégico, tático e operacional um papel 
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preponderante sobre a forma de atuação. Desta forma, as previsões possuem em cada nível de 

decisão uma influência particular (Carvalho et al., 2012): 

 A nível estratégico as previsões da procura desenham as decisões tomadas e a estratégia a 

alicerçar, sendo que o dimensionamento e desenho do sistema são executados nesta fase. 

 A procura a nível tático, por outro lado, impulsiona o planeamento integrado do 

reaprovisionamento e produção sendo que são desenvolvidos os sistemas e meios necessários 

para fazer face à operação. 

 Por fim a nível operacional a procura pretende dinamizar a gestão corrente da operação. 
 

Assim é possível compreender que para a gestão das decisões nas organizações a procura possui 

um papel fundamental já que impulsiona e influencia verticalmente desde as decisões estratégicas 

à gestão operacional. Desta forma, devido à sua indubitável importância é necessário que a 

previsão seja assertiva e ajustada à realidade, pois caso contrário o objectivo de aumentar a 

competitividade e a eficiência da organização torna-se inatingivel. Assim sendo o desenvolvimento 

de métodos de previsão ajustáveis aos dados em estudo constituem uma mais-valia para qualquer 

empresa já que impulsionam o sucesso da mesma. Tendo em conta o exposto e o problema a 

estudar nesta tese de seguida encontra-se descrito o estado da arte relativo a métodos de previsão 

assim como as circunstâncias em que estes se tornam mais vantajosos e valiosos. 

 

3.3. Métodos de Previsão 
 

A turbulência do actual contexto socioeconómico e consequente imprevisibilidade do 

mesmo traduz-se na necessidade cada vez maior da optimização e desenvolvimento de modelos 

precisos de previsão. Desde modelos mais simples baseados em históricos e médias de consumo a 

modelos causais e econométricos de elevada complexidade, as ferramentas de previsão são 

utilizadas pelos mais variados sectores da economia. Com efeito, só através deste tipo de análise é 

possível minimizar perdas e continuar competitivo no mercado actual, já que permitem uma maior 

antecipação e um mais correto planeamento e alocação de recursos.  

3.3.1. Factores de Escolha do Método de Previsão 
 

 

Os modelos de previsão não são universais para todos os tipos de dados. Com efeito, 

encontram-se desenvolvidas inúmeras metodologias de previsão que devem ser escolhidas de 

acordo com o tipo de produto, intervalo de erro e finalidade. Desta forma, segundo Chambers 

(1971) é possível dividir o processo de escolha do modelo de previsão em três etapas principais: 

1. Qual é o propósito da previsão e como será utilizada?  

2. Que tipo de componentes e dinâmicas irá o modelo prever? 

3. Qual é o peso do histórico na previsão do futuro?  
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1. Qual é o propósito da previsão e como será utilizada?  
 

Inicialmente é necessário compreender qual a finalidade da previsão e como tal 

compreender qual o nível de precisão da previsão necessária. Assim sendo, é feito o balanço entre 

o custo de implementação do modelo e o resultado obtido pela precisão deste. 

 

FIGURA 3.2  -  RELAÇÃO ENTRE O CUSTO DA PREVISÃO E O CUSTO DA INCERTEZA (ADAPTADO DE CHAMBERS, 1971) 

 

Como é possível verificar pela análise da figura 3.2 quanto maior for a precisão do modelo 

maior será o custo da previsão. Não obstante, quanto menor for a precisão do modelo também 

maior será o custo total, devido às perdas que possam surgir dessa falta de assertividade. Assim 

sendo, é necessário balancear de forma consciente o peso de ambos os factores, custo e precisão, 

de forma, a chegar à solução óptima que permita uma redução dos custos mas uma previsão 

adequada à nossa necessidade.  

2. Que tipo de componentes e dinâmicas irá o modelo prever? 

Após avaliação dos custos necessários e do nível de erro tolerado é importante 

compreender que tipo de componentes queremos prever e que dinâmicas podem estes possuir 

entre si. Com efeito, na escolha de um modelo de previsão é necessário compreender até que 

ponto a previsão de um componente pode ser influenciada por um factor externo e se sim escolher 

um modelo de previsão capaz de contabilizar esse mesmo efeito. Por exemplo, as dinâmicas são 

completamente diferentes quando os produtos se encontram em promoção de quando não estão, 

sendo importante que o modelo escolhido consiga prever e antecipar essas mesmas alterações. 

3. Qual é o peso do histórico na previsão do futuro?  

A introdução de novos produtos ou uma mudança no paradigma de dinâmica dos mesmos 

pode resultar numa diferenciação acentuada entre o registado no passado e a realidade do futuro 
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que pretendemos prever. Desta forma, é importante que a escolha do modelo contemple esta 

mesma relação e que contabilize ou não o peso do histórico nas previsões e tendências da forma 

mais adequada. Com efeito, em artigos sazonais como protetores solares ou aquecedores elétricos, 

o peso da sazonalidade é muito mais preponderante na análise do que o histórico da tendência 

nesse mesmo ano. Contrariamente, em artigos de alta rotatividade, como a água ou o azeite, o 

histórico mais próximo possui um peso muito superior ao da sazonalidade que se encontra 

desajustada da realidade actual. Assim sendo, quando se considera que é possível prever o futuro 

tendo em conta o histórico do passado, designado por indutivismo ou assumption of continuity, é 

necessário analisar e balancear este factor da forma mais ponderada. 

3.3.2. Modelos de Previsão 
 

Estabelecidos os três pontos supracitados, é possível então escolher um modelo de 

previsão que considere todas as necessidades do processo. Assim sendo é possível dividir os 

métodos de previsão em dois principais ramos de análise: previsão qualitativa e previsão 

quantitativa. 

a) Previsão Qualitativa 

Os métodos de previsão designados como qualitativos resultam maioritariamente de 

opiniões de pessoas com autoridade na matéria. Resultantes do julgamento humano, são utilizadas 

principalmente em situações em que os dados são escassos. Com efeito, em situações como, por 

exemplo, o lançamento de um novo produto no mercado, os métodos de previsão qualitativos são 

uma boa alternativa aos métodos estatísticos. Existem inúmeros métodos designados por 

qualitativos sendo os mais comuns: 

1) Método de Delphi 

2) Painel de Peritos 

3) Analogia Histórica 

4) Expectativas dos Consumidores – Market Research 

5) Força de Vendas 

6) Previsão Visionária 

As características e benefícios destas metodologias encontram-se largamente reportados na 

literatura, a título de exemplo John C. Chambers et al (1971) e Caiado (2011). Na tabela 3.1 

encontram-se descritas as principais características destes métodos assim como os cenários em 

que estes se tornam mais vantajosos e maioritariamente utilizados. É de salientar, que na tabela 

3.1 encontra-se igualmente descrita a assertividade dos modelos acima referidos a curto, médio e 

longo prazo assim como algumas características especiais e factores adicionais de particular 

relevância a mencionar.  

https://hbr.org/search?term=john+c.+chambers
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Métodos Qualitativos 

Método Método de Delphi Painel de Peritos Analogia Histórica Expectativas dos Consumidores  Força de Vendas Previsão Visionária 

Descrição - A opinião de cada 
membro do painel 
relativa à previsão de 
vendas de um 
determinado produto é 
recolhida através de 
questionários anónimos 
de forma a garantir a 
independência e 
imparcialidade do 
processo.  
- É de salientar que os 
membros do painel 
podem sempre manter 
ou alterar as suas 
posições de acordo 
com as informações 
entretanto recolhidas. 
As respostas de cada 
questionário são 
utilizadas para a criação 
do próximo 
questionário. 

- Baseia-se na premissa 
de que um conjunto de 
peritos consegue 
chegar a uma melhor e 
mais precisa previsão 
do que apenas umas 
pessoa.  
- Ao contrário do 
Método de Delphi em 
que cada questionário 
é respondido 
anonimamente, nesta 
metodologia a 
comunicação e 
discussão do tema em 
conjunto é incentivada 
e pretendida.  
 

- A analogia histórica é 
um método de análise 
qualitativo comparativo. 
Tal significa que para 
prever o ciclo de vida do 
produto, este toma em 
consideração o 
comportamento de um 
produto similar num 
período análogo.  
- Desta forma, baseia-se 
nos padrões de produtos 
homólogos para 
construir uma base de 
previsão 

- Como o nome indica, este 
método baseia-se na análise das 
respostas dos consumidores a um 
questionário relativo às suas 
intenções de compra para o 
futuro. - Este método torna-se 
extremamente importante 
aquando da colocação de novos 
produtos no mercado ou 
desenvolvimento conceptual 
destes.  
- Contudo, este modelo possui 
uma desvantagem, 
nomeadamente, o facto de 
muitas vezes existir uma 
incoerência entre a posição 
manifestada pelo consumidor e a 
sua efetiva atuação.  
- Com efeito, nem sempre o 
consumidor atua conforme o que 
planeou o que poderá tornar a 
conclusão do estudo entre em 
disrupção com a realidade 

. Assenta na premissa de 
que os vendedores/ Área 
de Vendas, devido à sua 
relação com o produto e 
com o cliente, possuem 
uma sensibilidade e 
intuição superior 
relativamente à 
antecipação das 
modificações do 
mercado e como tal 
possuem privilégios 
aquando da previsão de 
vendas.  
- Assim sendo, de acordo 
com a sua experiência e 
conhecimento, estes irão 
prever as vendas que 
serão em seguida 
confirmadas pelos 
gestores que irão por 
conseguinte fixa uma 
quota de vendas para o 
período previsto. 
 

- Esta metodologia 
traduz-se numa 
estima de vendas 
resultante de inputs 
pessoais, como 
perceções e 
julgamentos sobre 
diferentes cenários do 
futuro.  
- Este tipo de análise 
é caracterizado por 
ser uma metodologia 
não científica 
predominantemente 
dominada pelo 
trabalho de conjetura 
subjetiva e de 
imaginação. 

Assertividade Razoável a curto e 
longo prazo 

Razoável a curto e 
médio prazo 
Fraca a longo 

Pobre a curto Prazo 
Boa a razoável a médio e 
longo prazo 

Excelente a curto prazo 
Boa a médio prazo e fraca a longo 
prazo 

- Fraca a curto, médio e 
longo prazo 

Características 

Adicionais 

- - - Possui um custo elevado quando 
comparado com as restantes 
metodologias 

- Janela temporal de 
desenvolvimento 
pequena (1 Semana) 

TABELA 3.1  – CARACTERÍSTICAS DOS MÉTODOS QUALITATIVOS 
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b) Previsão Quantitativa  

Os métodos quantitativos de previsão ao contrário dos métodos qualitativos são utilizados 

quando se encontram disponíveis dados suficientes em relação ao histórico e ao contexto presente 

da análise. Com efeito, exploram dados que constituem uma série de observações ordenadas no 

tempo, designadas por série cronológicas. Dividem-se em métodos não causais ou extrapolativos 

ou em métodos causais ou explicativos.  

Os métodos extrapolativos são utilizados quando se encontra disponível informação 

presente e passada, a informação está quantificada em dados numéricos e os padrões e tendências 

passadas são passíveis de ocorrer no futuro. No contexto de previsão de vendas são 

frequentemente utilizados métodos determinísticos e probabilísticos. É de salientar, que estes 

métodos se baseiam na premissa do indutivismo acima descrito. 

Por outro lado, os métodos explicativos são baseados em modelos econométricos com 

influência de vários factores e variáveis. Contudo, só podem ser aplicados quando se encontram 

bem descritas e contabilizadas todas as dinâmicas influenciadoras da previsão como por exemplo 

greves ou promoções. 

À semelhança das metodologias anteriores também as metodologias quantitativas quer 

sejam estas do tipo causal ou não causal encontram-se extensamente descritas e estudadas na 

literatura. Desta forma, na tabela 3.2 encontram-se resumidos e descritos de forma sumária os 

principais métodos quantitativos assim como as suas principais vantagens e limitações.  

 

 

 

 

 

 



27 
 

Métodos Quantitativos 

Categoria Não Causais Causais 

Método Média Móvel: Simples e Ponderada Alisamento Exponencial Box-Jenkins Regressão Linear F. de Transferência M. Econométrico 

Descrição - O método da média móvel é um 
método utilizado para a avaliação da 
tendência de uma série temporal. 
- Divide-se em duas categorias 
principais: médias móveis aritméticas e 
médias móveis ponderadas. 
- A escolha do número de observações 
é um passo muito importante na 
aplicação deste método pois possui 
particular influência na assertividade da 
previsão. 
- Quanto maior for o nº de observações 
maior será a absorção da aleatoriedade 
da amostra. Se se verificarem 
alterações estáveis ao nível local da 
serie, o facto de utilizarmos um número 
de observações elevado irá desvirtuar o 
real valor da tendência 

- À semelhança da 
metodologia da média 
móvel ponderada também o 
método de alisamento 
exponencial funciona de 
acordo com um sistema de 
observações ponderadas.  
- Atribui pesos 
exponencialmente 
decrescentes de acordo com 
a antiguidade da 
observação. 
- Aplicada para séries com 
tendência ou sazonalidade  

- Os modelos 
autorregressivos e 
médias móveis (ou 
modelos ARMA) 
permitem modelar e 
prever séries temporais 
estacionárias e não 
estacionárias através 
de uma representação 
autorregressiva e 
médias móveis.  
- Este modelo é dos 
mais assertivos mas 
também um dos mais 
custosos e morosos. 

- Este modelo 
estabelece uma relação 
funcional entre uma 
variável dependente e 
uma ou mais variáveis 
independentes.  
-Numa regressão as 
variáveis podem ser 
temporais ou seccionais 

- Têm particular 
interesse pelo facto 
de permitirem 
descrever a série em 
estudo (série 
output) não só 
através do 
conhecimento do 
seu próprio passado 
mas também em 
função dos valores 
passados e 
presentes de uma 
ou mais séries input, 
em certos casos 
indicadores 
avançados da série 
output. 

- Sistema de 
equações 
regressivas 
interdependentes 
as quais 
descrevem 
resultados de 
alguns sectores da 
economia.  
- Devido ao seu 
sistema de 
equações este 
modelo consegue 
descrever de 
forma mais precisa 
todas as 
causalidades 
envolvidas. 

Assertividade Razoável a boa a curto e médio prazo. 
Fraca a longo prazo 

Razoável a muito boa a curto 
e médio prazo. Fraca a longo 
prazo.  

Bom a excelente a 
curto prazo. Fraco a 
médio e longo prazo 

Bom a muito bom a 
curto e médio prazo. 
Fraca a longo prazo 
 

Bom a muito bom a 
médio e longo prazo 

Bom a muito bom 

a médio e longo 

prazo 

Características  Baixo custo e janela temporal de 
implementação  

Baixo custo de Computação   Elevado Custo  Elevado Custo 

TABELA 3.2  – CARACTERÍSTICAS DOS MÉTODOS QUANTITATIVOS 
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Durante o presente trabalho iremos trabalhar com uma grande janela temporal de dados 

históricos pelo que de acordo com os pontos acima referidos serão aplicados modelos de previsão 

do tipo quantitativo. Em seguida encontram-se descritos e discutidos com maior detalhe os 

modelos aplicados durante a presente dissertação.  

3.3.3. Modelos de Previsão em Estudo no presente trabalho 
 

Como referido anteriormente os métodos quantitativos são aqueles que através da análise dos 

dados e padrões históricos preveem os acontecimentos futuros sendo estes classificados como não 

casuais e casuais. 

3.3.3.1. Modelos Não Causais 
 

É denominada por série temporal uma série de observações ordenadas no tempo. Desta 

forma, a escolha de cada método deve ter em conta a forma como evolui a série temporal. De 

acordo com Carvalho et al (2012) esta pode ser caracterizada sob cinco formas: 

a) Série Estacionária, quando é caracterizada por variações que ocorrem em torno de um 

determinado nível. Em séries com este tipo de padrão, podem-se verificar alterações locais 

sem qualquer tipo de tendência inerente. 

b) Série com padrão de Tendência, quando é caracterizada por apresentar uma tendência, quer 

seja, de elevação ou redução do nível da série ao longo das observações. 

c) Série com padrão de Sazonalidade, quando é caracterizada por flutuações de período fixo, 

designadas por ciclo sazonal. Este poderá apresentar um valor de agregação semanal variável 

sendo desde horário a anual. 

d) Série com padrão cíclico, quando é caracterizada por movimentos oscilatórios sem 

periodicidade fixa. É de salientar, que tradicionalmente séries cronológicas que apresentem 

este tipo de comportamento se encontram associadas a ciclos económicos quer sejam de 

expansão, estagnação ou de contração.  

e) Série com padrão irregular, quando é caracterizada, como o nome indica, por uma não 

existência de nenhum padrão ou característica anteriormente referida.  

É de salientar, que uma série pode ser composta por vários padrões, sendo, então, importante 

a escolha de um modelo capaz de os antecipar de uma forma integrada. Em seguida, encontram-se 

descritos os vários modelos extrapolativos aplicados e que tipos de componentes da série são 

passíveis de ser previstos por estes no presente trabalho: Alisamento Exponencial (Simples e Holt-

Winters) e Regressão Linear Múltipla. 

1) Alisamento Exponencial 
 

O método de alisamento exponencial funciona de acordo com um sistema de observações 

ponderadas. Com efeito, a referida metodologia atribui pesos de acordo com a antiguidade da 
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observação e valor da sua constante de alisamento descrita em seguida. Além da sua simplicidade 

de utilização e baixo custo de computação, este método é indicado para um conjunto variado de 

séries. Com efeito, desde séries com tendência, seja esta nula, linear ou amortecida, assim como 

para séries com sazonalidade, seja esta de efeitos aditivos ou multiplicativos este método tem a 

capacidade de os prever tornando-se assim uma metodologia apetecível para diversas empresas. 

Existem inúmeras variantes desta metodologia sendo que durante o presente trabalho serão 

estudadas as seguintes: 

 Alisamento Exponencial Simples 

 Método de Holt-Winters 
 

2) Alisamento Exponencial Simples 
 

O método de alisamento exponencial simples é adequado para séries que possuam uma 

tendência localmente estacionária e sazonalidade nula, o que é o caso de algumas Sub-Categorias 

em estudo no presente trabalho. Esta metodologia encontra-se continuamente ajustada em 

relação ao erro de previsão sendo que se traduz pela seguinte expressão: 

                    (1) 

Onde α é a constante de alisamento que varia entre 0 e 1 sendo que quanto mais próximo 

estiver de 1 maior é o efeito de ajustamento do erro da previsão passado no cálculo da nova 

previsão. Desta forma, a intensidade de alisamento é, então, tanto maior quanto menor for o valor 

de α. Com efeito, ao substituir na equação (1) α por 1, considera-se apenas a observação mais 

recente ignorando desta forma, os valores anteriores da série. Para valores muito reduzidos da 

constante de amortecimento verifica-se então, um comportamento semelhante a uma média 

móvel aritmética com muitos termos. Assim sendo, a escolha da constante de alisamento é um 

passo importante no desenvolvimento do modelo. Com efeito, este deve ser escolhido com o 

intuito de diminuir o valor de erro quadrático médio (EQM). Segundo Caiado (2011) de forma a 

calcular o valor de α óptimo utilizou-se como valor inicial α igual 0,3 e como P1, a primeira 

observação da série. Se a série apresentar algum tipo de mudança na tendência este modelo irá 

apresentar algum atraso em adaptar-se à mudança pelo que esta variante da metodologia é 

principalmente indicada para séries sem tendência 

3) Método de Holt-Winters 
 

A metodologia de Holt-Winters é adequada a séries cronológicas que possuam duas 

componentes: tendência e sazonalidade. De forma a ajustar-se da maneira mais apropriada ao 

padrão da série, este modelo possui duas formulações básicas: forma aditiva e forma 

multiplicativa. A forma aditiva é aplicada quando é assumido que os valores da série resultam da 

soma do nível local da série, que evolui segundo uma dada tendência com a componente sazonal. 
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Esta formulação do método é adequada quando as oscilações sazonais da série possuem amplitude 

constante, sendo este independente do nível da série. Por outro lado, como o nome indica, a forma 

multiplicativa é aplicada quando é assumido que os valores da série resultam do produto do nível 

pela sazonalidade. Esta formulação é mais adequada quando se observa que a amplitude das 

oscilações sazonais é proporcional ao nível da série. Independentemente da formulação do modelo 

aplicada este possui três equações de atualização do nível, tendência e sazonalidade 

respectivamente, sendo que estas são adaptações das equações do modelo exponencial simples. 

Desta forma, o modelo de Holt-Winters assenta na premissa de que o valor atualizado da 

componente, nível, tendência e sazonalidade, é uma média ponderada entre o valor anterior da 

componente e o valor da componente observada no instante t. As equações (2) a (7) descrevem as 

fórmulas de atualização do modelo para ambas as formulações:  

Forma Aditiva: 

                                          (2) 

      [       ]                    (3) 

                               (4) 

Forma Multiplicativa: 

      
  

    
      [         ]              

      [        ]                  (6) 

    
  

    
                 (7) 

Onde     e   são as constantes de amortecimento exponencial que conferem um 

comportamento mais ou menos reativo do modelo e s a duração do ciclo sazonal. Como é possível 

observar pelas equações enquanto que na forma aditiva os efeitos de sazonalidade são retirados 

ou isolados através de diferenças, no caso, da forma multiplicativa é feito através de quocientes.  

Desta forma as previsões através do presente modelo são aplicadas segundo as seguintes 

equações: 

                  ̂                                      

                         ̂    [           ]                   (9) 

Como referido anteriormente, consoante o valor atribuído às constantes de 

amortecimento mais reativo ou não será o modelo. Com efeito, consoante o peso do factor 

aleatoriedade na amostra mais importante é ou não a adaptação a flutuações nos dados. De facto, 

em séries cronológicas em que o factor aleatoriedade é muito elevado é importante que o modelo 
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seja menos reativo e como tal mais conservador e estável com o intuito de minorar na previsão o 

impacto destes efeitos. Por outro lado, se este possui um baixo factor de aleatoriedade é 

importante que o modelo seja muito reativo de forma a que se adapte a todas as variações e 

flutuações na série. À semelhança dos métodos supracitados também na metodologia de Holt-

Winters a atribuição do valor inicial é importante, pelo que segundo Caiado (2011), a inicialização 

do Método de Holt-Winters poderá ser realizado utilizando as seguintes equações: 

     
 

 
∑   

 
      (10) 

      
 

 
   ∑    ∑    

 
   

  
       (11) 

   
  

    
          ou              (12.2) 

Onde a equação (12.1) e (12.2) se referem à formulação multiplicativa e aditiva, 

respectivamente. É de salientar, que o valor óptimo das constantes de amortecimento é aquele 

que reduz o valor de EQM. Por fim, existem outras variações do método de previsão de alisamento 

exponencial as quais consideram amortecimento das componentes de tendência e sazonalidade. 

Na tabela 3.3 encontra-se descrita a classificação dos referidos métodos.  

TABELA 3.3- CLASSIFICAÇÃO DOS MÉTODOS DE PREVISÃO DE ALISAMENTO EXPONENCIAL (ADAPTADO DE CAIADO, 2011) 

Tendência 
Sazonalidade 

Nula Aditiva Multiplicativa 

Nula Pt+h= at Pt+h= at + St+h-s Pt+h= atSt+h-s 

Aditiva Pt+h= at+hbt Pt+h= at+hbt +  St+h-s Pt+h= (at+hbt) St+h-s 

Aditiva 

Amortecida 
Pt+h = at+∑     

 
    Pt+h = at+∑     

 
   +  St+h-s Pt+h = (at+∑     

 
   )St+h-s 

Multiplicativa Pt+h = atbt Pt+h = atb
h

t+  St+h-s Pt+h = atb
h

t St+h-s 

Multiplicativa 

Amortecida 
Pt+h = atbt∑    

    Pt+h = atbt∑    
   +  St+h-s Pt+h = atbt∑    

    St+h-s 
 

Nota: Pt representa a previsão para o instante t, at o nível, bt a tendência, St a sazonalidade, h o horizonte 

temporal e φ a constante de amortecimento. 

 

3.3.3.2. Métodos Causais 
 

Como referido anteriormente, os métodos causais são aqueles que utilizam dados 

históricos sobre a variável a prever assim como de outras que possam influenciar o seu 

comportamento. Com efeito, através de formulações estatísticas de correlação e regressão 

metodologias com esta característica pretendem estabelecer relações causa-efeito entre uma 

variável denominada dependente (ou explicada) e uma ou mais independentes (ou explicativas). 

Com o intuito de tornar estes modelos operacionais é importante que as variáveis explicativas 

sejam conhecidas de forma a serem posteriormente estimadas e correlacionadas. O grau de 

relacionamento entre variáveis é medido através do coeficiente de correlação que em valor 
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absoluto varia entre 0 e 1, sendo que 1 traduz uma correlação perfeita entre as variáveis e 0 a não 

identificação de correlação entre as mesmas. Como é possível observar pela figura 3.3, consoante 

um valor menor ou maior de correlação também maior ou menor será a dispersão dos valores 

observados. 

 

 

FIGURA 3.3- DIAGRAMAS DE DISPERSÃO E COEFICIENTES DE REGRESSÃO  

Após identificação da relação entre as várias variáveis é importante operacionalizar num 

modelo de previsão essa mesma correlação.                                                                                                 

4) Regressão Linear Múltipla 
 

Enquanto que no modelo de regressão linear simples apenas se verifica a relação da 

variável dependente (Y) com uma variável independente (X), o que pode ocorrer é que Y possa ser 

influenciado por mais do que uma variável. Com efeito, no presente caso de estudo verifica-se que 

a variável Vendas (Variável dependente) se encontra relacionada com o impacto de outras variáveis 

nomeadamente sazonalidade, tendência e eventos meteorológicos. Tal como a regressão linear 

simples também o modelo de regressão linear múltipla se baseia num conjunto de hipóteses 

fundamentais nomeadamente: 

H1: Os valores das variáveis independentes X1,X2,..,    são conhecidos nas amostra  

H2: O valor esperado das perturbações aleatórias é nulo 

H3: Os erros são homoscedásticos, isto é, são constantes ao longo das observações 

H4:Não existe autocorrelação nos erros aleatórios, isto é, a covarância entre dois 

quaisquer erros aleatórios é nula 

H5:Não existe multicolinearidade perfeita, isto é, não existe uma relação linear perfeita 

entre as variáveis X1,X2,..,      

H6: Os erros aleatórios têm distribuição aproximadamente normal multivariada.     

 

Desta forma, forma este é o modelo quantitiativo daqueles referidos no presente capítulo 

que quantifica mais directamente a relação directa entre as vendas e fenómenos atmosféricos. 
 

3.3.3.3. Análise de Dados 
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Como referido anteriormente, aquando da aplicação de um modelo quantitativo é 

necessário executar um conjunto de etapas fundamentais (Caiado, 2012): 

1) Definição do Problema 

2) Recolha de Dados 

3) Análise Exploratória 

4) Explicação ou Modelação 

5) Previsão 
 

Na presente subsecção ir-se-á detalhar a etapa de análise exploratória por possuir especial 

relevância no trabalho desenvolvido assim como as medidas de desempenho dos modelos a ser 

aplicadas na presente dissertação. 

a) Análise Exploratória  
 

 Dependendo do comportamento da série e seus componentes (sazonalidade, tendência, 

entre outros) diferente será o modelo que conseguirá de forma mais ajustada e assertiva prever a 

informação necessária. 

Desta forma, a análise de dados traduz-se num passo fundamental aquando da aplicação 

de um modelo de previsão pois quanto mais precisa for essa análise, melhor será a escolha e 

aplicação do modelo e consequente desempenho. Assim sendo a análise de dados poderá ser 

dividida em duas principais categorias: análise gráfica e/ou análise numérica. 

A primeira, como o nome indica, recorre a auxílio de gráficos que permitem visualmente 

compreender qual o comportamento e especificidade da série. Contudo, no presente trabalho, 

devido ao elevado número de objectos em estudo este processo tornar-se-ia moroso e pouco 

eficiente pelo que apenas se recorreu a esta análise em casos de dúvida. 

 Por outro lado a análise numérica recorre a ferramentas estatísticas para analisar o 

comportamento da série. Com efeito, as medidas estatísticas univariadas mais utilizadas são:  

Média ( ̅) – Valor médio das observações no período definido 

 ̅   
 

 
∑   

 
    (13) 

Mediana ( ̃   É valor numérico que separa a metade superior de uma amostra de dados, 

população ou distribuição de probabilidade                     

 ̃   {

      

 
              

 
 
 
 
 
   

(
 
 )  

 
           

(14) 
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Desvio Quadrático Médio (     ) – Traduz-se na soma dos quadrados dos desvios dos valores 

observados da série em relação à média da sua amostra 

       
 

 
∑      ̅   

     (15) 

Desvio Absoluto Médio       - Mede o conjunto dos desvios absolutos entre os valores 

observados e a média. 

       
 

 
∑      ̅  

     (16) 

Variância Amostral    
 
  – É uma medida relativa da dispersão semelhante ao desvio quadrático 

médio que divide o somatório dos desvios ao quadrado pelo número de observações menos um. 

   
   

 

   
∑      ̅   

    (17) 

Desvio Padrão (    – É a raiz quadrada da variância amostral sendo preferida a esta por ser de 

mais fácil interpretação visto vir na mesma unidade da variável em estudo 

    √  
  (18) 

 As equações (15) - (18) indicam o grau de dispersão entre os valores da amostra sendo que 

quanto maior forem, maior será a disparidade entre os dados e o valor. Esta medida de análise é de 

extrema importância pois para métodos quantitativos não casuais a dispersão de valores é um 

factor de escolha para a seleção do modelo de previsão. Com efeito, para o modelo de alisamento 

exponencial simples é necessário que exista um nível de variabilidade diminuído representado pelo 

coeficiente de variação (CF) que traduz a razão entre o desvio padrão e a média. Se este coeficiente 

for menor ou igual a 0,2 significa que existe uma grande coesão entre os dados na amostra e como 

tal possui uma variabilidade muito diminuída e é passível de ser aplicado o modelo de alisamento 

exponencial simples (AES). Por outro lado se o valor de CF se encontra entre 0,2 e 1 significa que se 

encontra num intervalo de transição, sendo em certos casos passível de se aplicar AES, enquanto 

que quando maior que 1 significa que é uma amostra que representa instabilidade e uma grande 

variabilidade. Exemplos de artigos como este comportamento errático são os artigos sazonais, 

como protetores solares, cujo comportamento durante o ano é extremamente variável. Aplicado o 

modelo é então importante avaliar a assertividade do modelo e performance do mesmo. 

b) Análise de Desempenho 
 

O principal objectivo aquando da aplicação de um modelo de previsão é a de que este de 

forma ajustada e precisa preveja os valores pretendidos. Desta forma, melhor é o modelo que 

consegue diminuir o erro entre a previsão e o observado.   

Desta forma os critérios de erros de previsão mais utilizados são 
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Erro Quadrático Médio (EQM) – Traduz o valor médio dos desvios ao quadrado entre os valores 

observados e os previstos. Sendo um dos critérios de desempenho mais utilizado, é muito sensível 

a erros extremos resultantes de más previsões já que são potenciados ao quadrado. 

    
 

 
 ∑        

  
     (19) 

Erro Absoluto Médio (EAM) – Traduz o valor absoluto médio dos desvios entre os valore 

observados e as previsões. O EAM surge como alternativa ao EQM nos casos em que os erros são 

muito elevados. 

    
 

 
          (20) 

Erro Percentual Absoluto Médio (EPAM) – Traduz o valor percentual absoluto médio dos desvios 

entre os valores observados e as previsões. Esta metodologia é extremamente utilizada aquando 

da comparação de séries de natureza diferente ou com periodicidades variadas. Contudo este 

método apresenta uma desvantagem nomeadamente no caso de séries com zeros na amostra pois 

as percentagens do erro não podem ser calculadas.  

      
 

 
∑ 

       

  

 

   

            

Durante o presente trabalho experimental devido à natureza dos dados e visto considerar-

se que a média dos erros é nula, ou seja, que não existe tendência nem por defeito nem por 

excesso, irá aplicar-se o erro absoluto médio como estimador da variância dos erros e como 

medidor de desempenho do modelo, visto que ao utilizar o EQM poderá ser difícil a análise de 

resultados devido a erros muito elevados. 

3.4. Weathernomics 
 

A climatologia surge desde cedo na arte das Antigas Civilizações Clássicas como tema 

recorrente sob todas as suas formas de expressão. Com efeito, desde peças de artesanato, frescos 

até às grandes obras épicas de Homero, a ciência do clima demonstrava possuir um papel 

importante na vida quotidiana e comportamentos de então. Consequentemente desde cedo o 

Homem foi quantificando e relacionando os efeitos que a meteorologia e seus respectivos eventos 

poderiam ter na predisposição das populações e consequentemente na economia. Exemplo desse 

mesmo fenómeno encontra-se bem presente na escrita de Montesquieu (1748) na sua obra The 

Spirit of Laws onde descrevia que um excesso de calor (“excess of heat”) tornava os homens 

preguiçosos e desanimados (“slothful and dispirited”).Desta forma, o estudo da economia do 

tempo, comumente designada por Weathernomics surge desde cedo como um factor a ter em 

consideração por parte dos sectores prestadores de serviços. Com efeito, o UK Meteorological 

Office (1996) afirmou que através da utilização de informação detalhada relativamente aos eventos 
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meteorológicos a indústria britânica conseguiria poupar 1 bilião de libras por ano. Não obstante, 

até à primeira metade do século XX poucos eram os estudos em relação ao sector do retalho onde 

os eventos meteorológicos demonstram cada vez mais, nos dias que correm, um potencial enorme 

sobre o consumo. Efectivamente, Steele (1951) estudou pela primeira vez o impacto da 

meteorologia no sector do retalho, onde teorizou o impacto dos eventos meteorológicos nos 

hábitos e consumos sob quatro formas principais hoje em dia comprovadas: 

 Uma primeira onde considerava que “O tempo poderia ser de tal natureza que por uma 

razão ou por outra se poderia tornar desagradável ir até à loja”. Com efeito, Kirk (2005) conclui 

através do seu estudo que 37% das pessoas inquiridas na sua amostra não iam às compras quando 

chovia, 35% não ia às compras com baixas temperaturas severas e 30% não ia às compras em 

situações de calor excessivo.  

 Uma segunda onde descrevia que “O tempo pode produzir situações que podem 

fisicamente impedir as pessoas de irem à loja, como por exemplo, acumulações de neve nas 

estradas e ruas”. Efectivamente, em casos de neve severa poderá ser mesmo impossível a 

deslocação até à loja propriamente dita, o que levará obviamente a uma inevitável diminuição do 

consumo.  

 Uma terceira onde considerou que “O tempo poderá ter um efeito psicológico nas pessoas 

o que poderá levar a uma alteração dos seus hábitos de consumo”. Com efeito, TUDenmark (2012) 

desenvolveu um estudo intitulado Tweetin’ in the Rain: Exploring Societal-scale Effects of Weather 

on Mood o qual concluía através da análise de elementos publicados na plataforma social Twitter® 

que o estado psicológico dos seus utilizadores era extremamente influenciado pelos eventos 

meteorológicos. Com efeito, à semelhança do estudo desenvolvido por Murray et al (2010) 

intitulado The effect of weather on consumer spending conclui que a temperaturas mais elevadas 

estão associadas emoções mais positivas e consequentemente a uma maior propensão para 

consumir enquanto que, contrariamente, a temperaturas mais reduzidas associadas a eventos de 

precipitação estavam associadas emoções mais negativas e consequentemente a uma contração a 

nível de consumo. 

 Uma quarta e última que teorizava o facto de “Alguns tipos de mercadoria se tornarem 

mais desejáveis durante um período em que uma forma específica de meteorologia impera”. 

Indubitavelmente é possível através da experiência própria associar alguns eventos 

meteorológicos, como por exemplo, ondas de calor, a consumos de produtos específicos, como 

gelados ou até mesmo bebidas refrescantes. No seguimento, deste tipo de relação a Coca-Cola 

propôs a automatização da variação do custo dos seus produtos presentes em máquinas 

automáticas de acordo com a variação da temperatura (The New York Times, 1999). Com efeito, e 

de acordo com a relação oferta-procura a empresa considera que a utilidade da coca-cola aumenta 

com a temperatura e como tal seria “justo” aumentar o preço de acordo com essa utilidade 
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(Harvard, 2000). Ainda que a ultima proposta não tenha sido aplicada é público que grandes 

distribuidoras utilizam algoritmos de previsão baseados na evolução da meteorologia. Com efeito, 

a Tesco, cadeia de supermercados líder no Reino Unido, assumiu em 2011 que após quinze anos de 

estudo dos padrões de consumo conseguiu com sucesso relacionar a variação no consumo de 

determinados produtos com a variação específica de temperaturas, sendo este um fator de 

relevância no seu atual modelo de previsão (Daily Mail, 2011) Actualmente é então possível 

concluir e comprovar a relação intrínseca entre eventos meteorológicos e o consumo permitindo 

assim ao sector do retalho um maior planeamento e previsão logística das ações a tomar. Contudo, 

a própria previsão dos eventos meteorológicos é incerta. Com efeito, Lorenz (1992) no seu artigo 

intitulado Does the Flap of a Buterfly’s wings in Brazil Set off a Tornado in Texas? sumariza as 

condicionantes da incerteza da meteorologia  bem explicitas na Teoria do caos. Esta teoria 

considera que qualquer alteração nas condições iniciais do sistema levará a extensas 

consequências no final. Assim sendo, devido às características da meteorologia propriamente dita é 

possível afirmar que esta possui um comportamento “caótico” já que os modelos de previsão do 

tempo são sensíveis às condições iniciais, que se encontram em constante atualização e mutação. 

Por esta mesma razão o grau de certeza de uma previsão meteorológica é sempre superior quanto 

menor for a janela temporal de previsão já que o valor de assertividade em relação às condições 

iniciais é superior. 

Devido a esta característica intrínseca da meteorologia e seus impactos, torna-se então muito 

importante no sector de retalho uma metodologia de previsão contempladora de todos os factores 

influenciadores de consumo capaz de fazer face aos ciclos e sazonalidades do consumo. Estudos 

desenvolvidos no final do ano de 2015 relativos à matéria corroboram as hipóteses e conclusões 

acima descritas ressalvando a importância da relação entre o sector do retalho e os eventos 

meteorológicos, foco de estudo do presente trabalho. Com efeito, o The Weather Channel 

elaborou recentemente um relatório (Dezembro, 2015) no qual descreve o impacto da economia 

do tempo assim como todas as suas variantes e influenciadores no retalho britânico. O referido 

estudo salienta igualmente o facto de apesar de os fenómenos meteorológicos se comprovarem de 

extrema importância muitas das instituições não lhe dão o devido valor e comumente são afetadas 

negativamente por isso. No mesmo ano a Footfall (2015) realizou um estudo no qual descrevia 

como as condições atmosféricas influenciavam os consumidores ao longo do globo. Neste estudo é 

descrita a dificuldade em prever padrões associados aos eventos meteorológicos, pois enquanto 

que eventos sazonais ocorrem na mesma data, apenas 20% das tendências atmosféricas se 

realizam sob a mesma forma e valor de ano para ano (Planalytics, 2016). O referido estudo analisa 

o caso de Portugal e descreve a relação positiva que existe entre o aumento da temperatura e o 

aumento do footfall (aumento de clientes em loja). Com efeito além de Portugal apenas mais dois 

países possuem a mesma relação o que demonstra o facto de a forma como o tempo influencia 
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cada economia é muito variável e não transversal como seria expectável. Por outro lado, aquando 

da relação entre o índice footfall e a precipitação Portugal não possui qualquer tipo de relação quer 

esta seja positiva ou negativa. Conclui igualmente que a precipitação influencia igualmente os 

diferentes sectores e tipos de comércio sendo que se verifica uma preferência por infra-estruturas 

cobertas assunto que será igualmente estudo no presente trabalho. Desta forma, e de acordo com 

toda a informação acima referida, é possível concluir que os eventos meteorológicos não só 

possuem impacto de forma transversal ao nível da economia como também um efeito importante 

e cada vez mais estudado a nível do retalho, foco do presente trabalho.  

3.5. Conclusões do capítulo 
 

No presente capítulo analisou-se a importância de uma gestão colaborativa na cadeia de 

abastecimento assim como a necessidade de um alinhamento vertical na organização a nível de 

planeamento estratégico, tático e operacional para a concretização de objectivos. Com efeito, 

apenas através de uma gestão otimizada e integrada da cadeia de abastecimento é possível 

potenciar mudanças no negócio e nos processos e minimizar fenómenos como o de bullwhip, o 

qual resulta da amplificação e distorção do real valor da procura devido à não partilha de 

informação. É então muito importante a utilização de dados ajustados à realidade das empresas 

para poder assim ajudar na tomada de decisão dos diversos níveis de atuação da cadeia de 

abastecimento. Analisou-se ainda neste capítulo a literatura relativa ao tema da previsão da 

procura mais concretamente em relação aos modelos de previsão actualmente existentes. Desta 

forma, concluiu-se que as metodologias de previsão de acordo com as suas características se 

podem dividir em duas principais categorias: modelos quantitativos e modelos qualitativos. Devido 

à natureza extensa dos dados do presente trabalho, a categoria de modelos a aplicar será a de 

modelos quantitativos que resulta da análise detalhada de dados históricos relativos ao processo a 

prever. Igualmente foram referidas as várias etapas da aplicação de modelos quantitativos sendo 

que se analisou com particular detalhe a análise exploratória, a qual permite uma melhor seleção 

do modelo a aplicar. Por outro lado, também foram analisadas as várias medidas de desempenho 

de modelos de previsão a aplicar no presente trabalho de forma a quantificar a assertividade dos 

vários modelos. Por fim foi feita uma análise do estado da arte relativamente ao impacto da 

economia do tempo no consumo e em particular no retalho sendo analisados e descritos os vários 

factores influenciadores. Através desta análise foi possível compreender o impacto que o presente 

trabalho poderá ter assim como atualidade do mesmo. 
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4. Tratamento de Dados 
 

Como referido anteriormente e de acordo com o capítulo 2, o trabalho desta tese foca-se na 

melhoria das previsões de consumo, onde se verificou que existe uma necessidade de contabilizar 

no valor da procura o impacto dos eventos meteorológicos de forma a tornar mais adequado o 

actual modelo de previsão da insígnia Pingo Doce. Desta forma, o trabalho experimental irá 

inicialmente recair sobre a análise dos padrões de consumo dos clientes Pingo Doce aquando da 

ocorrência de fenómenos atmosféricos. Assim sendo, e devido à extensão de dados a analisar este 

tratamento subdivide-se em quatro secções. Na primeira secção do presente capítulo encontra-se 

descrita a estratégia utilizada para tratar a complexidade dos dados assim como todas as premissas 

iniciais consideradas para a definição da amostragem a estudar. Seguidamente, na secção 4.2. 

descreve-se o fluxograma do processo de tratamento de dados assim como todas as sub-

estratégias inerentes ao mesmo cujo objetivo é o de definir quais as Sub-Categorias existentes no 

sortido de loja Pingo Doce cuja procura é influenciada pela variação dos fenómenos atmosféricos. 

Na secção 4.3. são tecidos alguns comentários e conclusões relativos aos resultados obtidos no 

presente capítulo.  

4.1. Amostragem Inicial  
 

Tendo em conta a extensão e complexidade de dados existentes para análise, desenvolveram-

se estratégias de análise que permitem que estes dados sejam tratados eficazmente sem nunca 

perder a sua significância. Assim houve a necessidade de constituir uma amostragem para os dados 

a tratar que fosse significativa do universo a estudar. Esta amostragem é caracterizada por diversos 

componentes são eles: um conjunto de lojas representativas do universo Pingo Doce; agregação de 

produtos a considerar; definição da janela temporal a estudar; dados meteorológicos a analisar; e 

finalmente entendimentos sobre o perfil de procura dos clientes Pingo Doce.  

4.1.1. Lojas 
 

 Como foi referido no capítulo 2 o Pingo Doce possui em Portugal Continental 

aproximadamente 400 lojas. Para a análise a desenvolver é impossível, dado o período em que se 

realiza esta tese, considerar todas as lojas para amostra. Considerou-se pois uma amostragem 

inicial de seis lojas do distrito de Lisboa a qual após análise das suas características e em discussão 

com a JM se considerou como representativa do universo a estudar. As lojas entre si diferem em 

relação à sua localização dentro do distrito, tipologia e infra-estruturas. Relativamente à sua 

localização pretendeu-se que as lojas não se encontrassem geograficamente muito próximas pois 

poderia existir algum fenómeno de consumo local que influenciasse e enviesasse a análise. A 

tipologia de loja foi considerada igualmente um factor muito importante na amostragem sendo 

que esta remete para a dimensão da loja e como tal pretende-se uma amostragem significativa de 

cada tipologia. Existem três tipologias de loja no universo Pingo Doce: Super, Mega e Hiper, sendo 
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que se encontram ordenadas de forma crescente de acordo com a sua dimensão. A fim de possuir 

uma amostragem representativa a nível de tipologia de loja pretende-se eliminar este factor, como 

factor influenciador do consumo. Por fim, as infra-estruturas associadas às lojas também surgem 

como factor importante na escolha da amostra inicial visto que a existência de parque de 

estacionamento poderá ou não ser um factor importante na escolha do consumidor. Tendo por 

base as premissas acima enunciadas, e considerando o distrito de Lisboa como o escolhido, por ser 

aquele onde mais facilmente se conseguiria encontrar uma amostra que satisfizesse todos estes 

critérios para além de ser Lisboa a grande região de consumo do Pingo Doce, encontram-se 

descritas na tabela 4.1 as lojas pertencentes à amostra inicial assim como as suas características.  

 

TABELA 4.1- DESCRIÇÃO DA AMOSTRA INICIAL DE LOJAS:  TIPOLOGIA E PRESENÇA DE INFRA-ESTRUTURA 

Loja Tipologia Parque de Estacionamento 

Póvoa de Sto Adrião Mega Sim, descoberto 

Loures Mega Sim, descoberto 

5 de Outubro Super Não 

Parque Europa Super Sim, coberto 

Est. Da Luz Super Não 

Bela Vista Hiper Sim, coberto 
 

 

Analisando a tabela 4.1 verifica-se que possui uma amostra de seis lojas, em que três possuem 

tipologia Super, duas tipologias Mega e por fim uma loja com características de tipologia Hiper. É 

de salientar que apenas existe uma loja com tipologia Hiper pois todas as que existem possuem 

parque de estacionamento coberto. Infelizmente, não foi possível obter na amostra lojas de 

tipologia Mega com parque de estacionamento coberto porque durante a janela temporal inicial 

em estudo esta infra-estrutura não existia. É ainda de sublinhar que, com base no discutido com a 

JM, foram consideradas insignificantes as diferenças de sortido existentes entre as várias tipologias 

de loja.  

 

4.1.2. Agregação de Produtos 
 

 Devido à quantidade elevada de artigos existentes no sortido da loja, uma análise 

pormenorizada do comportamento de cada artigo em específico seria impossível de realizar. Desta 

forma, com base na estrutura mercadológica, descrita na figura 4.1, considerou-se com base na 

experiência da JM que o nível hierárquico ideal, ou seja, o nível de especialização de um artigo, 

para a presente análise é o nível de Sub-Categoria. Isto porque a Sub-Categoria, doravante 

designada por SC, apresenta-se como geral o suficiente para um célere tratamento de dados mas 

com o pormenor ideal para detetar quaisquer alterações na evolução dos dados sem que estas 

fiquem diluídas na amostra.  
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FIGURA 4.1- ESTRUTURA MERCADOLÓGICA NO PINGO DOCE 

 

As Sub-Categorias analisadas foram as compreendidas entre as áreas 1001 a 1007 (Bazar 

Ligeiro, Bebidas, Detergentes e Produtos de Limpeza, Mercearia, Perecíveis Não Especializados e 

Produtos Pessoais) excepção da área 1002 - perecíveis especializados, devido ao seu 

comportamento errático (ex. artigos como frutas que possuem várias gamas e cujo 

comportamento de cada é variável traziam muito erro à amostra). Com efeito, numa análise 

controlo efetuada sem qualquer tipo de filtro aos dados iniciais verificou-se que eram atingidos 

valores de variação na ordem dos 1000%. 

4.1.3. Janela Temporal 
 

Devido à actual politica de promoções do Grupo e visto não existir actualmente uma 

quantificação do impacto que estas possuem no consumo, foi necessário trazer a nossa análise 

inicial para um período onde estas ainda não existissem, nomeadamente, nos anos de 2009, 2010 e 

2011. Desta forma, esta é a janela temporal inicial da nossa análise. Posteriormente, os resultados 

obtidos serão confirmados para o período temporal actual, ou seja, para os anos 2013 e 2014. A 

unidade mínima temporal utilizada neste trabalho é a semana visto ser a unidade temporal 

utilizada pela JM para a previsão. Não obstante, para o estudo específico do impacto das infra-

estruturas e ponderação semanal foi necessário considerar como unidade mínima de agregação 

temporal o dia, como se verificará mais tarde. Atento que o ano de 2012 foi excluído da nossa 

análise visto ser considerado o ano de transição entre o modelo ELP e HiLO e como tal possuir um 

comportamento pouco uniforme o que poderia adicionar ruido ao nosso estudo. Desta forma é 

possível dividir a nossa janela temporal em dois períodos específicos: 2009 a 2011 (Janela temporal 

sem Promoções) e 2013 a 2014 (Janela Temporal com Promoções). 

4.1.4. Dados Meteorológicos 
 

  Os dados relativos ao histórico de eventos Meteorológicos (anos 2009 a 2014) foram 

retirados de duas fontes: a base de dados online WeatherUnderground® e o Departamento de 
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Previsão Numérica do Tempo do Instituto Superior Técnico. No final do projecto serão utilizados 

dados de previsão meteorológica propriamente dita facultados pelo IPMA – Instituto Português do 

Mar e Atmosfera, sendo que os dados serão correspondentes às Temperaturas Médias, Mínimas e 

Máximas de cada capital de distrito assim como os correspondentes valores de precipitação, os 

dois fenómenos meteorológicos analisados durante o presente projecto. Segundo o IPMA a 

precipitação é considerada como fraca para valores inferiores a 0,5 mm6, sendo desta forma, 

desprezável e considerada como nula durante o presente trabalho sempre que tome valores 

inferiores ou iguais a este valor. É de salientar igualmente que foi considerada a informação de 

apenas uma estação meteorológica para todo o distrito de Lisboa devido à dificuldade de obtenção 

de informação completa para os anos de 2009, 2010 e 2011. Igualmente devido ao facto da 

unidade de agregação mínima temporal para a presente tese ser a semana foi necessário 

considerar como temperatura de estudo a média das Temperaturas Médias da semana.  

4.1.5. Perfil de Compras do Cliente Pingo Doce 
 

Dado que para a análise existe a necessidade de escolher semanas com comportamento 

meteorológico especifico, é importante compreender se existe alguma limitação nessa escolha. 

Desta forma, e com base na premissa de que as vendas seriam superiores no fim do mês e assim 

influenciar os valores da nossa análise, fez-se um estudo sobre qual o perfil de compras do cliente 

Pingo Doce. Estudou-se o valor das vendas do universo de lojas Pingo Doce de acordo com a 

tipologia de loja e número da semana do mês. É de salientar, que a janela temporal escolhida 

compreende os anos de 2009 a 2014, excluindo o período de Verão (Julho, Agosto) e Natal/Ano 

Novo (Dezembro) por apresentarem comportamentos atípicos. Na tabela 4.2 encontram-se 

descritos os pesos de cada semana ao longo do mês (média de todos os meses da amostra) obtidos 

através da referida análise: 

TABELA 4.2  -  PESO DA SEMANA NO MÊS DE ACORDO COM TIPOLOGIA DE LOJA  

Semana Hiper Mega Super 

1 0,25 0,26 0,25 

2 0,24 0,25 0,25 

3 0,25 0,24 0,25 

4 0,26 0,25 0,25 

 

Como é possível analisar pela tabela 4.2, observa-se uma homogeneidade de pesos em 

vendas em praticamente todas as semanas e tipologias. Com efeito, excetuando as lojas de 

tipologia Hiper e Mega, nas semanas 4 e 1 respectivamente, é possível verificar que as vendas se 

encontram uniformemente distribuídas ao longo do mês. Para efeitos de análise desprezou-se esta 

ligeira diferença por se considerar não ter grande impacto e significado. Assim sendo considerou-se 

                                                             
6
 https://www.ipma.pt/pt/educativa/faq/meteorologia/previsao/faqdetail.html?f=/pt/educativa/faq/meteorologia/previsao/faq_0033.html  
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o perfil de compras do cliente Pingo Doce como semanal não havendo qualquer limitação na 

escolha da semana do mês para análise. Concomitantemente um estudo realizado para o Grupo 

em 2010 referia igualmente esta periodicidade de compras. Contudo é de salientar que devido ao 

facto de ter sido utilizada a totalidade de lojas Pingo Doce poderão existir alguns fenómenos 

particulares diluídos na amostra. Este estudo foi realizado igualmente para o ano de 2015, ano da 

presente análise, de forma a confirmar a reprodutibilidade dos dados e as conclusões foram as 

mesmas. 

4.2. Estratégia de Tratamento de Dados 
 

De forma a definir quais as Sub-Categorias, dentro das áreas em análise, cuja procura varia 

consoante a ocorrência ou não de determinados eventos meteorológicos, foi necessário desenhar 

uma estratégia que minimizasse possíveis efeitos de ruido, nomeadamente, eventos desportivos, 

promoções ou até mesmo fatores económicos. Como tal pretendeu-se excluir ou quantificar, 

quando possível, estas condicionantes. Assim sendo, consoante a janela temporal de análise, isto é, 

período sem promoções (2009, 2010 e 2011) ou período com promoções (2013 e 2014) assim foi 

ajustada a análise. É de salientar que através da análise de ambos os períodos se formularam 

hipóteses, inicial e final, sobre quais as Sub-Categorias a selecionar. Em seguida encontram-se 

descritas detalhadamente as várias estratégias aplicadas nestes dois períodos assim como alguns 

processos alternativos desenhados para o efeito. 

4.2.1. Janela Temporal sem Promoções – Formulação da Hipótese Inicial 
 

 

Devido à actual política de promoções em vigor na insígnia Pingo Doce sentiu-se a necessidade de 

iniciar a análise num período em que estas ainda não possuíssem impacto na procura. Desta forma 

será neste período que será formulada uma hipótese inicial relativa às Sub-Categorias cuja procura 

se encontra relacionada com a variação dos fenómenos atmosféricos. Na figura 4.2 encontra-se 

estruturada a estratégia final utilizada para a análise de dados para este período. 

 

FIGURA 4.2- ESTRATÉGIA DE TRATAMENTO DE DADOS APLICADA PARA A JANELA TEMPORAL SEM PROMOÇÕES 

A Análise Geral Vendas (2009,2010 e 
2011) 

B Análise do Histórico Meteorológico 
e Selecção das Semanas em Estudo 

C Cálculo das Variações  

D Formulação da Hipótese Inicial 
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Como é possível analisar pela figura 4.2. as etapas A e B têm como principal objectivo o de 

compreender de forma geral que tipo de comportamento é o da procura dos clientes Pingo Doce e 

que tipo de limitações e desvios necessitam de ser contabilizados. Feita esta análise serão então 

estudadas e correlacionadas as variações dos fenómenos atmosféricos com a procura e formulada, 

então, a Hipótese Inicial de que Sub-Categorias poderão ser influenciadas por estes fenómenos. 

Posteriormente na secção 4.2.2. esta hipótese será validada. 

 

A. Análise Geral Vendas (2009, 2010 e 2011) 

Antes de se iniciar o tratamento de dados é importante analisar de forma não filtrada os 

nossos dados e compreender que tipo de limitações estes possam possuir. Como referido 

anteriormente a totalidade da nossa amostra inicial de parque de lojas localiza-se no distrito de 

Lisboa pelo que como é possível observar pela figura 4.3 as semanas relativas ao período de verão 

revelam um decréscimo acentuado no consumo. 

 

FIGURA 4.3  -  EVOLUÇÃO DAS VENDAS DE UMA LOJA AO LONGO DE UM ANO PARA OS PERÍODOS DE 2009,  2010  E 2011 

 

O comportamento observado para a loja descrita na figura 4.3, é um comportamento que 

se repete nas restantes 5 lojas estudadas, embora com valores diferentes. Desta forma, e com o 

intuito de a nossa análise não se encontrar desvirtuada evitamos utilizar o perído de Verão como 

amostra. Efectivamente um artigo cuja procura se revela diretamente proporcional ao aumento da 

temperatura poderá não revelar isso em vendas nestes períodos pois o número de consumidores 

diminuiu bastante. Igualmente o período de Natal assim como eventos como o Banco Alimentar 

não serão considerados para amostra por representarem períodos atípicos da procura. 

B. Análise do Histórico Meteorológico e Seleção das Semanas em 

Estudo 

Como referido anteriormente o nosso estudo recairá sobre três vertentes: Temperatura, 

Precipitação e Infra-estruturas. O resultado que se pretende obter no final do presente trabalho é 
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o de associar uma determinada variação na meteorologia a uma variação no consumo quer seja 

apenas em certos produtos ou até mesmo na sua totalidade. 

B.1. Variável Temperatura 

De forma a tornar mais eficaz a presente análise de dados formulou-se uma hipótese inicial 

de gamas de temperatura às quais fosse possível associar determinadas Sub-Categorias que fossem 

interessantes para seguir a sua evolução. Contudo na literatura não existe qualquer tipo de 

referência que fundamente uma divisão mais correta dos intervalos de temperatura, visto esta ser 

muito subjetiva. Desta forma, analisou-se o comportamento de um artigo historicamente 

considerado como directamente relacionado com a temperatura a fim de verificar se existe algum 

valor de Temperatura no qual se verifica uma variação especial no consumo e através do qual seja 

possível definir intervalos de temperatura de interesse. Assim sendo em primeiro lugar selecionou-

se a água como artigo historicamente relacionado com a temperatura e confirmou-se essa mesma 

relação descrita na figura 4.4.  

 

 

FIGURA 4.4  -  EVOLUÇÃO DAS VENDAS DA SUB-CATEGORIA ÁGUAS LISAS E DA TEMPERATURA MÉDIA AO LONGO DO ANO  
 

 

Como é possível verificar pela figura 4.4 a premissa inicial confirma-se pois cada aumento 

de temperatura é seguido por um aumento nas vendas desta Sub-Categoria excetuando no período 

aproximadamente entre as semanas 27 e 32 que correspondem ao período do Verão. Com efeito, 

analisando a figura 4.5 verifica-se que a descida não ocorre apenas nesta Sub-Categoria mas sim 

nas vendas totais. 

 

FIGURA 4.5  -  EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE VENDAS TOTAL AO LONGO DO ANO  
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Confirmado o efeito calculou-se a influência da variação da temperatura na variação de 

vendas descrita na figura 4.6 de forma a quantificar a relação entre ambas. 

 

FIGURA 4.6  – GRÁFICO DE DISPERSÃO ENTRE O DESVIO DE VENDAS E DESVIO DE TEMPERATURA  

 

No entanto, analisando a figura acima verifica-se que não existe uma correlação entre 

ambas as variáveis que sustente uma definição de intervalos de temperatura fundamentada. Desta 

forma, decidiu-se inicialmente, e após discussão com a experiência dos responsáveis pela previsão 

da JM, formular intervalos de temperatura que posteriormente poderão ser reajustados ou não. Na 

tabela 4.3 encontra-se descrita o número da gama e intervalos de temperaturas correspondente. 

 

TABELA 4.3- GAMAS E RESPECTIVOS INTERVALOS DE TEMPERATURA 

Gama Intervalo de T (°C) 

0 <0 

1 [0-10[ 

2 [10-15[ 

3 [15-20[ 

4 [20-25[ 

5 [25-30[ 

6 ≥30 
 

 

Desta forma, e com base nos dados meteorológicos todas as semanas do ano foram 

associadas a uma gama de temperatura das referidas na tabela acima e considerou-se para a 

estratégia de cálculo a variação de gamas entre semanas consecutivas, visto ter sido definido 

anteriormente que o perfil do cliente Pingo Doce possui uma periodicidade semanal. Assim sendo 

foram escolhidas para o estudo todas as semanas que possuíam comportamento de interesse a 

nível de fenómenos meteorológicos, ou seja, passagem de uma gama de temperatura para outra, e 

cujo nível de serviço fosse superior a 98%. Com efeito, como referido no capítulo 2 a JM considera 

este como o valor óptimo de nível de serviço. É de salientar, que sempre que possível a amostra em 

estudo não considerou semanas com comportamentos atípicos, nomeadamente Verão, Natal e 

Banco Alimentar. 
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B.2.Variável Precipitação  

No caso da análise dos artigos influenciados pela precipitação não se consideraram gamas 

de precipitação devido à não existência de amostra suficiente para essa divisão. Desta forma, 

apenas se considerou a existência ou não de precipitação independentemente da sua quantidade. 

Para este estudo consideraram-se igualmente semanas cujo comportamento passava de numa 

semana em que não existia precipitação para uma semana em que ocorria. É de salientar, que foi 

efectuado o estudo contrário, ou seja, na semana anterior existir precipitação e na actual não, e de 

quando ocorriam semanas seguidas de precipitação mas nenhuma conclusão foi retirada desse 

estudo pois não existia coerência de resultados pelo que não foi considerada essa vertente. À 

semelhança da variável temperatura também no caso da precipitação foram escolhidas semanas 

cujo nível de serviço fosse igual ou superior a 98% e que não contemplassem eventos ou estações 

atípicas já supracitados.  

B.3. Variável Infra-Estruturas 

Para o estudo relativo ao impacto da precipitação na afluência em loja de acordo com a 

sua infra-estrutura dividiram-se as semanas em análise como, à semelhança na variável anterior, 

em passar de precipitação nula a precipitação. Igualmente dividiram-se essas semanas em 

precipitação durante o meio da semana ou no fim-de-semana com base na premissa que não 

teriam o mesmo impacto já que os fins-de-semana são aqueles que possuem maior peso em 

vendas da semana. 

C. Cálculo das Variações  

Para o cálculo das Sub-Categorias realizou-se uma análise do tipo ABC de acordo com as 

vendas durante o ano, sendo que as 20% Sub-Categorias que representassem 80% dos artigos se 

caracterizariam por A, 30% que representassem 15% em vendas por B e os restantes que 

representavam 50% do total de mercadoria por C. De acordo com esta divisão assim serão tratados 

os dados na etapa seguinte. 

C.1. Variável Temperatura  

Para o cálculo das Sub-Categorias influenciadas pela temperatura considerou-se a seguinte 

metodologia de cálculo de variações:  

1. Para cada comportamento (por exemplo 1 para 2, 5 para 4) selecionaram-se as semanas 

nos três anos com essa variação 

2. Analisaram-se as vendas de todas Sub-Categorias nestes casos para todas as lojas da 

amostra inicial 
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3. Calculou-se a variação nas vendas de cada Sub-Categoria e considerou-se para análise 

apenas as variações:  

 Sub-Categoria Classe A – Variações Superiores a 5% 

 Sub-Categoria Classe B – Variações Superiores a 25% e diferença absoluta em vendas 

superior a 1. 

 Sub-Categoria Classe C – Variações Superiores a 50% e diferença absoluta em vendas 

superior a 1. 

4. Se o mesmo comportamento (Subida ou Descida) ocorresse em todos os anos e para todas 

as lojas a Sub-Categoria era considerada para análise 

5. Se o mesmo comportamento (Subida ou Descida) ocorresse em 50% de lojas então a Sub-

Categoria era considerada como influenciável pela Temperatura. 

É de salientar que no caso das Sub-Categorias de classe B e C se considerou igualmente a 

variação de vendas em quantidade de forma a que, por exemplo, variações de uma unidade para 

duas (ou seja, 100%) não fossem contabilizadas. 

C.2. Variável Precipitação  

Como referido anteriormente o estudo relativo à variável precipitação refere-se ao 

impacto que passar de uma semana com precipitação nula para uma com precipitação. Assim 

sendo para o cálculo das Sub-Categorias influenciadas pela precipitação considerou-se a seguinte 

metodologia de cálculo de variações:  

1. Selecionaram-se para os três anos de análise as semanas em que ocorria o 

comportamento referido 

2. Analisaram-se as vendas de todas Sub-Categorias nestes casos para todas as lojas da 

amostra  

3. Calculou-se a variação nas vendas de cada Sub-Categoria e considerou-se para análise 

apenas as variações:  

 Sub-Categoria Classe A – Variações Superiores a 5% 

 Sub-Categoria Classe B – Variações Superiores a 25% e diferença absoluta em vendas 

superior a 1. 

 Sub-Categoria Classe C – Variações Superiores a 50% e diferença absoluta em vendas 

superior a 1. 

4. Se o mesmo comportamento (Subida ou Descida) ocorresse em todos os anos e para 

todas as lojas a Sub-Categoria era considerada para análise 

5. Se o mesmo comportamento (Subida ou Descida) ocorresse em 50% de lojas então a 

Sub-Categoria era considerada como influenciável pela Precipitação 
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Similarmente à variável anterior, também no caso da precipitação se considerou as variações de 

vendas paras as Sub-Categorias de classe A e B. 

C.3. Variável Infra-estrutura 

Como supracitado o impacto da variável infra-estrutura é analisado em duas fases. Uma 

primeira através da comparação dos resultados entre tipologias de loja e uma segunda que 

contabiliza esse impacto caso a precipitação ocorra nos 5 dias úteis ou se no fim-de-semana. Desta 

forma, adaptou-se a seguinte metodologia de cálculo: 

1. Selecionaram-se para os três anos de análise as semanas em que ocorriam os 

comportamentos referidos: precipitação exclusivamente durante a semana e 

precipitação exclusivamente durante o fim-de-semana. 

2. Analisaram-se as vendas totais para as lojas da amostra inicial 

3. Calculou-se o valor da variação  

4. Aplicou-se a média a todos os valores calculados se o mesmo sentido da variação 

ocorresse em dois dos três anos em análise 

5. Conclui-se qual o impacto da existência de parque de estacionamento coberto em loja 

aquando do fenómeno de precipitação quer a meio da semana quer no fim-de-semana  
 

D. Formulação da Hipótese Inicial 

Após aplicação das estratégias acima referidas foi possível definir as Sub-Categorias cuja 

procura é influenciada pela variação da temperatura e ocorrência de precipitação. Assim como o 

impacto que a infra-estrutura de uma loja, nomeadamente, o parque de estacionamento poderá 

ter aquando da ocorrência de precipitação seja esta durante a semana ou fim-de-semana. Contudo 

estes resultados foram obtidos através da análise de anos que podem não ser reprodutíveis na 

atualidade. Desta forma, a segunda fase do nosso tratamento de dados remete-se para os anos de 

2013 e 2014, anos em que a política de promoções já se encontrava em vigor e como tal precisa 

que o seu efeito seja analisado. 

4.2.2. Janela Temporal com Promoções – Formulação da Hipótese Final 
 

Como referido anteriormente o objectivo da referida análise é o de validar se os resultados 

obtidos anteriormente se verificam ou não na realidade presente. Desta forma, foram consideradas 

para esta análise apenas as Sub-Categorias definidas anteriormente e não a totalidade de sortido 

em loja e seguiu-se a estratégia definida na figura 4.7. 
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FIGURA 4.7- ESTRATÉGIA DE TRATAMENTO DE DADOS APLICADA PARA A JANELA TEMPORAL COM PROMOÇÕES 
 

Similarmente ao período anterior em estudo também no caso dos anos 2013 e 2014 através 

das etapas A,B e C se analisou e quantificou os desvios e limitações dos dados, neste caso a nível do 

impacto promocional. Desta forma, desenvolveu-se um modelo de alisamento promocional através do 

qual posteriormente se validou os valores da Hipótese Inicial e consequentemente se formulou a 

hipótese final.  

A. Análise Geral das Vendas (2013 e 2014) 

Similarmente ao estudo anterior também para esta janela temporal se analisou de forma não 

filtrada os valores de vendas de forma a detetar alguma situação atípica que pudesse desvirtuar a 

nossa análise. À semelhança da análise geral para a janela temporal anterior, também para os anos 

de 2013 e 2014 se verificava uma diminuição drástica nos meses de Julho e Agosto correspondente 

ao período de Verão assim como um aumento no mês de Dezembro correspondente ao período de 

Natal e Ano Novo. Desta forma, também no caso da janela temporal para promoções também 

sempre que possível se tentou evitar utilizar estas semanas devido ao comportamento atípico que 

representam. Contudo nestes anos o comportamento é mais errático o que se poderá dever ao 

facto de nestes anos se utilizar uma política de promoções. Com efeito, estas possuem grande 

influência nas vendas e são difíceis de prever visto serem influenciadas por inúmeros factores 

externos nomeadamente: 

1. Semana Anterior - Esteve ou não em Promoção? O facto dos clientes Pingo Doce possuírem um 

perfil de compras com periocidade semanal conduz a que os fenómenos ou acontecimentos da 

semana anterior tenham impacto nos consumos da semana actual em estudo. Importa pois 

perceber se o artigo esteve em promoção? Se esteve qual é o impacto? 

2. Regularidade do Artigo em Promoção – Se o artigo está em promoção com muita regularidade 

quando não se encontra em promoção poderá ter um comportamento diferente de outros 

artigos cuja acção não é tão periódica.  

3. Fenómeno de Sinergia e Canibalismo – O impacto de um artigo em promoção poderá muitas 

vezes não só influenciar o artigo em questão mas igualmente aqueles com o qual este se 

relaciona. Com efeito, o facto de artigo A estar em promoção poderá levar à redução do 
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consumo de um produto B (Canibalismo) ou ao aumento do consumo de outro C (Sinergias). 

Muitas vezes estas relações não são diretas o que as torna muito difíceis de contabilizar. 

4. Concorrência – Se a concorrência realizou ações muito fortes, seja de que tipo for, poderá 

influenciar os consumos na semana em estudo. 

5. Mecânica – O tipo de mecânicas ou desconto aplicado ao artigo poderá também influenciar os 

consumos. Por norma, quanto maior a mecânica maior o consumo. 

6. Preço vs. Mecânica – A mecânica poderá ser maior mas o preço final poderá ser maior também, 

ou seja, se o preço inicial se alterou e a mecânica foi maior mas o preço final for igual ou maior 

poderá existir desvio. 

7. Folheto Mais ou Menos forte – A noção de um folheto mais ou menos forte é relativamente 

subjetiva. Se o folheto possuir artigos em promoção que os consumidores consideram muito 

bons poderá levar a um aumento das compras em geral nessa semana por ter conduzido a uma 

maior afluência em loja.  

8. Ações de Exposição Diversas – Cada loja têm a possibilidade de expor os artigos e dar foco aos 

artigos que assim entender o que poderá levar a que entre lojas se verifiquem comportamentos 

distintos. 

As consequências dos factores acima referidos são em certos casos muito complicadas de se 

quantificar visto não existir documentação necessária ou uma atipicidade tal que não permite 

conclusões coerentes. Contudo possuem um papel muito importante na procura pelo que será 

importante para o presente trabalho tentar contabilizar os mais importantes. Assim sendo nos pontos B 

e C serão descritas as estratégias utilizadas para a quantificação do impacto das sinergias e 

canibalismos provocadas pelas promoções assim como o impacto da semana anterior.  

B. Quantificação do Impacto das Sinergias e Canibalismo em Promoção 

Como referido anteriormente considera-se que existe fenómeno de sinergia ou canibalismo quando 

o facto de um produto se encontrar em promoção influencia positiva ou negativamente o consumo de 

outros produtos. Contudo esta análise nem sempre é direta e obriga a uma análise morosa, complexa e 

de elevada computação. Desta forma, para o presente estudo considerou-se a premissa inicial de que os 

desvios de consumo devido a este tipo de fenómenos se quantificariam ao nível da categoria. Com 

efeito, por exemplo, na categoria de Azeites o facto da Sub-Categoria Azeites 0,3˚ se encontrar em 

Promoção poderá levar a que exista um desvio nas vendas de outras Sub-Categorias, por exemplo Azeite 

1,5º, em favor da primeira. No entanto, este efeito poderá nem sempre ocorrer dependendo da Sub-

Categoria em promoção. Assim sendo criou-se o conceito de Sub-Categoria Dominante, aquela que 

quando em promoção provoca o desvio negativo nas vendas das outras Sub-Categorias. Para tal 

considerou-se como Sub-Categoria dominante aquela cujo valor em vendas representasse maior 

impacto. Para o cálculo desta condição considerou-se 4 cenários: 

Cenário 1- A Sub-Categoria Dominante encontra-se em Promoção / Sub-Categoria Não Dominante não  
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Cenário 2- A Sub-Categoria Dominante e Não Dominante encontram-se em Promoção  

Cenário 3 – A Sub-Categoria Dominante não se encontra em Promoção mas a Sub-Categoria Não 
Dominante encontra-se 

Cenário 4 – É dominante e encontra-se em promoção  

Cenário 5 – É dominante e não se encontra em Promoção 

Cenário 6 – Dominante e Sub-Categoria não se encontram em Promoção 

É de salientar que as semanas escolhidas para efeitos de análise possuíam à semelhança de 

análises anteriores nível de serviço superior ou igual a 98% assim como os mesmos fenómenos 

atmosféricos de forma a que estes não fossem factores que incorporassem ruido na amostra. Na 

tabela 4.4 encontram-se descritos os resultados obtidos para os 4 cenários onde seria necessário 

aplicar desvio: 

TABELA 4.4  – DESVIOS DE SINERGIA CALCULADOS 

Cenário Desvio Vendas  

Cenário 1 -0,2 
Cenário 2 +0,11 
Cenário 3 +0,17 
Cenário 4 +0,5 

 

 

C. Quantificação do Impacto das Promoções na Semana Anterior 

O facto de um artigo se encontrar em promoção poderá conduzir ao fenómeno de forward 

buy que como referido anteriormente se define pelo evento de comprar mercadoria em excesso 

em relação à real necessidade com o intuito de aproveitar uma acção. Tal fenómeno levará a que 

na semana seguinte se verifique um decréscimo do consumo em relação ao expectável. Assim 

sendo, queremos quantificar o impacto desse mesmo fenómeno de forma a alisar os valores da 

nossa análise. Pretendeu-se, então, para esta análise quantificar dois cenários: 

C.1. Encontra-se em Promoção na semana n-1 e na semana n não 

C.2. Encontra-se em promoção tanto na semana n-1 como n 

Através desta análise pretende-se comprovar a premissa acima referida nomeadamente que 

após uma promoção o valor em vendas do artigo decresce. É de salientar, que para ambos os casos 

foram escolhidas semanas em que não existiam alterações de variáveis meteorológicas assim como 

nível de serviço inferior a 98%. Foram escolhidas várias semanas ao longo do ano igualmente de 

forma a que a sazonalidade não introduzisse ruido na analise. Contudo, ao contrário, do expectável 

em ambos os casos se verificou um comportamento errático não coerente. Tal poderá dever-se a 

outro tipo de factores não contabilizados nomeadamente rupturas ou não reposição em loja ou até 

mesmo outro tipo de eventos não quantificáveis. O facto de existir alguma periodicidade nas 

promoções poderá igualmente conduzir a uma diminuição do fenómeno de forward buying ou até 

mesmo o facto de nos encontrarmos a trabalhar ao nível da Sub-Categoria poderá não nos dar a 
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indicação dos artigos cujo impacto seja superior. Desta forma, a semana anterior não será 

contabilizada como factor de alisamento dos valores de vendas em estudo, ou seja considera-se 

como não influenciável nas vendas. 

D. Formulação do Modelo de Decisão de Alisamento Promocional 

Em anexo (Anexo A) encontra-se ilustrado o modelo de decisão implementado para alisar o 

impacto das promoções na semana em estudo nas vendas das Sub-Categorias de forma a tornar a 

nossa amostra o menos ruidosa possível. Como é possível observar pelo fluxograma em anexo, 

desenhado de acordo com as métricas da ANSI, encontram-se descritos os cenários estudados no 

ponto B. Através desta estratégia será, então, possível alisar o valor absoluto da vendas de forma a 

que a nossa análise não se encontrasse desvirtuada por este factor. 

4.2.3. Validação de Hipóteses 
 

4.2.3.1. Validação da Hipótese Inicial 
 

Alisado o impacto promocional será feita então a validação para uma janela temporal mais 

recente das Sub-Categorias definidas nos pontos anteriores. Também para esta análise será 

aplicada a estratégia utilizada para os anos de 2009, 2010 e 2011. Com efeito, através das mesmas 

limitações, para cada tipo de artigo ABC será considerada como variação de interesse 5%, 25% e 

50%, respectivamente assim como diferencial de vendas de interesse superior a uma unidade, 

várias semanas dispersas ao longo do ano para minimizar o efeito da sazonalidade assim como um 

nível de serviço superior a 98%. Caso a variação expectável se verifique nos anos 2013 e 2014 em 

pelo menos 50% dos casos então será considerado como válida a relação em relação às variáveis 

meteorológicas. Através deste passo reduziram-se aproximadamente 20 Sub-Categorias em 148 o 

que é bom indicador relativamente à assertividade das nossas conclusões. Relativamente ao valor 

da variação final definido foi efetuada a média de todos os valores de variação obtidos para os 

cinco anos de análise de todas as lojas para as três vertentes em estudo: temperatura, precipitação 

e infra-estrutura. Com efeito, tanto nos anos de 2009,2010 e 2011 como em 2013 e 2014 não se 

verificou para a vertente de estudo temperatura e precipitação qualquer relação influenciada pela 

tipologia de loja. Desta forma, o valor de variação aplicado será igual para todas as tipologias. 

 

4.2.3.2. Validação da Hipótese Inicial 
 

Após validação das conclusões obtidas na hipótese inicial é então formulada a hipótese final. 

Esta considera as Sub-Categorias definidas com influenciáveis pela variação dos fenómenos 
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atmosféricos para as três vertentes em análise: temperatura, precipitação e infra-estrutura. Devido 

à dimensão dos resultados estes encontram-se em anexo (Anexo B). 

4.3. Conclusões do Capítulo 
 

Durante o presente capítulo desenvolveram-se e definiram-se as várias estratégias a utilizar 

de forma a concretizar o nosso objectivo: definir quais as Sub-Categorias existentes no sortido de 

loja Pingo Doce cuja procura é influenciada pela variação dos fenómenos atmosféricos.  Contudo, 

devido ao universo complexo de lojas, artigos, histórico de meteorologia e janela temporal foi 

necessário tomar algumas considerações iniciais a nível de agregação de informação de forma a 

que os resultados finais obtidos se tornassem mais fáceis de analisar mas sem nunca perder a sua 

real significância. Desta forma, considerou-se ao longo dos vários anos quais os períodos atípicos, 

como por exemplo o Verão e o Natal, sobre os quais a análise não deveria ser contabilizada assim 

como o impacto que a forte política promocional poderia possuir na procura, nomeadamente, 

através da formulação do conceito de Sub-Categoria Dominante. Desta forma, foi possível 

desenvolver metodologias de análise que com pouco ruido conseguissem concluir o nosso 

objectivo tendo sido obtidas no total 128 Subcategorias influenciadas pelas variáveis precipitação e 

temperatura assim como quais as variações em vendas obtidas pela correlação entre a variável 

precipitação e a variável infra-estrutura. . O estudo a realizar no próximo capítulo irá então recair 

sobre estas 128 sub- categorias, onde se desenvolverá um conjunto de modelos para melhorar a 

previsão destas sub-categorias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

5. Modelos de Previsão 
 
 

No capítulo 4, foram analisados os padrões de consumo dos clientes da insígnia Pingo Doce 

(PD). Seguidamente relacionaram-se esses resultados com o histórico de fenómenos 

meteorológicos, como a precipitação e a temperatura, de forma a concluir se existiria alguma 

relação entre ambos. Com efeito, comprovou-se uma correlação positiva entre ambos os factores, 

vendas e variáveis meteorológicas, sendo que o principal objectivo desta dissertação é o de 

desenvolver um modelo de previsão que tenha a capacidade de prever com mais assertividade, 

face ao modelo existente, as vendas de acordo com estes fenómenos. É neste contexto que surge o 

presente capítulo. Com efeito, neste capítulo descreve-se o desenvolvimento, implementação e 

desempenho de vários modelos de previsão ajustados à realidade de cada Sub-Categoria e evento 

meteorológico. Na secção 5.1. encontra-se descrito o modelo de previsão empírico desenvolvido e 

faz-se a sua aplicação à realidade da insígnia PD. São ainda descritos os testes preliminares 

efectuados de forma a otimizar e validar as várias decisões e ajustes aplicados aquando da 

conceção do modelo nas suas diferentes vertentes. Por outro lado na secção 5.2, e tendo em conta 

os modelos de previsão estudados e revistos na bibliografia, capítulo 3, são desenvolvidos e 

aplicados alguns dos modelos quantitativos, identificados como adequados, à amostra de forma a 

perceber a sua adequação à realidade da insígnia PD. Seguidamente na secção 5.3. são efetuadas 

análises de desempenho a todos os modelos de forma a concluir qual a sua assertividade assim 

como identificar qual o modelo que melhor se aplica à realidade do negócio. É de salientar que este 

teste final foi aplicado à totalidade de lojas da insígnia PD em Portugal Continental, 

aproximadamente 400 lojas, as quais consideram todas as Sub-Categorias em sortido. Por fim são 

tecidas as conclusões na secção 5.4. do presente capítulo assim como se faz uma discussão geral 

dos resultados obtidos e estratégias seguidas. 

 

5.1. Modelo de Previsão Empírico 
 

Como referido no capítulo 2 o actual modelo de previsão da insígnia Pingo Doce considera 

maioritariamente dois fatores-chave: Sazonalidade e Tendência. A sazonalidade traduz o impacto 

da semana do ano no consumo, ou seja, por exemplo o consumo na semana da Páscoa não é igual 

ao da semana que a segue e como tal é importante contabilizar este impacto com base no que 

aconteceu na semana correspondente em anos anteriores. Por outro lado, no caso da tendência o 

fator chave é olhar para o comportamento que as vendas, no ano em análise, seguiram nas 

semanas anteriores à que se pretende prever. Assim sendo, o cálculo da sazonalidade considera 

sempre os dados de histórico enquanto que a tendência considera os dados das semanas 

anteriores do ano corrente. Desta forma, o modelo que iremos desenvolver considera também 
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estas duas vertentes, dado serem para o PD aspetos já comprovados como muito importantes. No 

capítulo anterior concluiu-se que o perfil do cliente PD responde a uma periodicidade semanal 

sendo que o nosso primeiro estudo e modelo se desenvolveram sobre essa premissa. Desta forma, 

contabilizaram-se para este primeiro modelo os valores de consumo e meteorologia da semana 

anterior (1 Semana). No entanto, considerando que o actual modelo da insígnia PD considera as 4 

semanas anteriores para os seus cálculos e uma vez que estas, por experiência do Grupo, se 

consideram como uma forma de alisar o comportamento, muitas vezes errático da procura, 

desenvolvemos uma segunda versão do modelo empírico onde se irão considerar as quatro 

semanas anteriores de consumo e não apenas uma. Os resultados obtidos através da aplicação de 

ambos os modelos serão tratados mais à frente neste capítulo sendo que, como já referido, 

algumas validações e considerações sobre a conceção destes modelos foi efetuada através de 

testes preliminares.  

5.1.1. Modelo de Previsão Empírico – 1 Semana de Consumo 
 

Como referido anteriormente o modelo de previsão empírico é desenvolvido a partir do 

actual modelo de previsão da insígnia Pingo Doce (Modelo JM). Este considera apenas uma semana 

como histórico quer para o factor Sazonalidade quer para o factor Tendência, dado se ter 

observado que o perfil do cliente Pingo Doce corresponde a uma periocidade semanal. Em seguida 

encontra-se descrito o processo aplicado tanto para a vertente sazonalidade como para a vertente 

tendência. Chama-se a atenção para o facto de algumas das decisões tomadas serem baseadas em 

conhecimento empírico do Grupo, decisões essas todavia testadas num conjunto de testes que se 

caracterizam na secção 5.1.3.  

a) Sazonalidade 

Como é possível analisar pela figura em Anexo (C.1) a aplicação do modelo meteorológico 

para o factor sazonalidade pode ser dividido em três fases de acordo com os três factores 

estudados no capítulo 4:  

 Fase A1 – Alisamento do impacto do factor Temperatura 

 Fase A2 – Alisamento do impacto do factor Precipitação  

 Fase A3 – Alisamento do impacto do factor Infra-Estrutura.  

Seguidamente será descrita cada fase em particular assim como os subprocessos e 

considerações que as caracterizam. 

FASE A1 – Alisamento do Impacto do Factor Temperatura 

Como referido, a sazonalidade calcula as variações de consumo entre a semana a estudar 

(target) e a semana anterior, ou seja, se se quer prever a semana 15 do ano de 2016 teremos que 



57 
 

calcular a sazonalidade da semana 15 obtida no ano de 2015. Para melhor compreender o modelo 

empírico desenvolvido, tome-se como exemplo o caso descrito na Tabela 5.1:  

 

 

TABELA 5.1- Caso Exemplo 1 para a Sazonalidade  

Sub-Categoria 

(SC) 

Gama de 

Temperatura 

Semana 14 

Gama de 

Temperatura 

Semana 15 

Variação da 

SC em 2para3 

Vendas Reais 

Semana14 

Vendas Reais 

Semana 15 
Sazonalidade 

6014 (Gelados) 2 3 5% 80 (un) 100 (un) 25% 
 

 

Como é possível verificar por análise da tabela 5.1 a sazonalidade obtida para a Sub-

Categoria de Gelados na Semana 15 de 2015 é de 25% visto que o seu consumo variou de 80 para 

100 unidades. No actual modelo de previsão da insígnia PD este seria o valor de sazonalidade a 

considerar.  

Contudo, como é possível igualmente observar pela tabela 5.1, verificou-se uma subida de 

temperatura entre estas semanas, nomeadamente uma subida de gama 2 (temperatura [10-15[°C) 

para 3 (temperatura [15-20[°C - ver tabela 4.3 capítulo 4) facto que se pretende corrigir. Desta 

forma, o modelo de meteorologia (Modelo Meteo) na vertente de sazonalidade pretende alisar o 

impacto dos eventos meteorológicos de forma a obter um valor puro de sazonalidade. Na figura 

5.1 encontra-se ilustrada a primeira fase de correcção deste modelo.  

INICIO

CALCULAR A 

SAZONALIDADE

GAMA  SN-1 = 

GAMA SN?

DESPREZAR O 

EFEITO DE T
SIM

NÃO

VAR.T DO MESMO 

SINAL QUE VAR SAZ? NÃO

CORRIGIR 

CONSUMO 

SEMANA N

DESPREZAR O 

EFEITO DE T

RECALCULAR 

SAZONALIDADE

IMPACTO 

TEMPERATURA 

ALISADO

|VART|> |VAR 

SAZ|?

SIM

DESPREZAR O 

EFEITO DE T
Não

SIM

LEGENDA:

VAR T (%) - VARIAÇÃO DE 
TEMPERATURA DEFINIDA PARA A SUB-
CATEGORIA

VAR SAZ (%) - VARIAÇÃO DE 
SAZONALIDADE CALCULADA

 

FIGURA 5.1- MODELO EMPÍRICO 1  SEMANA (FASE A1) -  ALISAMENTO DA VARIÁVEL METEOROLÓGICA TEMPERATURA  
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Assim, a primeira fase deste modelo encontra-se relacionada com a variável temperatura. 

Como tal caso se verifique uma variação de gama de temperatura entre a Semana N e a Semana N-1 

esta irá ser considerada desde que possua um valor de variação menor que a sazonalidade e 

possua o mesmo sinal. Com efeito, caso o valor de variação nestas gamas para esta Sub-Categoria 

fosse -5% ou 30% esta não seria aplicada. Esta decisão foi tomada com base na experiência da JM, 

pois tende a evitar a consideração de situações atípicas onde a aplicação da correção da 

meteorologia levaria a uma amplificação do erro de previsão. Esta decisão foi testada sobre a 

amostra em estudo. É de salientar que esta abordagem conservadora foi igualmente aplicada para 

as restantes variáveis atmosféricas (precipitação e infra-estrutura) em estudo, como se verá 

posteriormente. Desta forma, tendo em conta o fluxograma acima ilustrado e os valores descritos 

na tabela 5.1 o valor de sazonalidade é corrigido referente à variável temperatura. Sabendo que a 

variação é de 5% na gama de temperatura o consumo da semana 15 passa de 100 para 95 unidades 

(Passo indicado na figura 5.1), ou seja, retirou-se essa percentagem de consumo devido à 

meteorologia. Seguidamente recalculou-se o efeito da sazonalidade com os valores atualizados, 

sendo esta corrigida para 19% como descrito na tabela 5.2.  

 

TABELA 5.2- CASO EXEMPLO 1  APÓS APLICAÇÃO DO MODELO DE PREVISÃO METEO 

Gama S 14 Gama S 15 Vendas S14 Vendas S15 
Sazonalidade corrigida com 

Modelo Meteo 

2 3 80 (un) 95 (un) 19% 

 

Desta forma, alisou-se o valor de sazonalidade de 25% para 19% devido ao impacto da 

variável temperatura. 

 FASE A2 - Alisamento do Impacto do Factor Precipitação 

Após alisamento do impacto da variável temperatura procede-se, então, ao processo de 

alisamento do impacto do factor precipitação denominado por fase 2. A abordagem de cálculo é 

similar à da fase A1 sendo que o objectivo é sempre o de corrigir os consumos e posteriormente 

recalcular o valor das variações, neste caso devidos à existência de precipitação. Este procedimento 

está ilustrado na figura 5.2.  
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INICIO

PRECIP. SN-1 ≤ 

0,5 MM Λ PRECIP. 
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PRECIPITAÇÃO

% VARIAÇÃO 
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IMPACTO 

PRECIPITAÇÃO 

ALISADO

LEGENDA:

VAR PRECIP (%) - VARIAÇÃO DE 
PREICPITAÇÃO DEFINIDA PARA A SUB-
CATEGORIA

VAR SAZ(%) - VARIAÇÃO DE SAZONALIDADE 
CALCULADA

 

FIGURA 5.2-MODELO EMPÍRICO 1 SEMANA (FASE A2)  - ALISAMENTO DA VARIÁVEL METEOROLÓGICA PRECIPITAÇÃO  
  

Como referido no capítulo 4, considerou-se com base nas informações fornecidas pelo 

IPMA que todo o valor de precipitação acumulada inferior a 0,5 mm seria desprezado pelo que o 

primeiro subprocesso da fase 2 consiste nesta análise. Todo o valor de precipitação abaixo deste 

valor é considerado nulo. Como referido e concluído através do tratamento de dados só quando 

passamos de uma semana sem precipitação para uma semana com precipitação é que existe a 

necessidade de corrigir o impacto desta variável. Assim se a precipitação da semana N-1 for nula 

mas na Semana N existir precipitação este impacto é considerado. Seguidamente e como já 

referido são considerados os limites de aplicação da variação descritos acima e se efetivamente o 

valor de variação devido à precipitação for de igual sinal mas valor absoluto inferior ao da 

sazonalidade então corrigimos o consumo. Assim sendo atualiza-se o valor de consumo da Semana 

N e recalcula-se o valor de sazonalidade final.  

FASE A3 - Alisamento do Impacto do Factor Infra-Estrutura 

A terceira fase deste modelo é apenas considerada no caso de se confirmar que se 

verificou precipitação na Semana N. Como referido anteriormente, o factor infra-estrutura 

encontra-se relacionado com duas condicionantes principais: a existência de precipitação e a da 

existência de um parque de estacionamento coberto. Com efeito, concluiu-se no capítulo anterior 

que o facto de uma loja PD possuir um parque de estacionamento poderá ter influência no 

consumo caso haja precipitação quer seja esta durante a semana ou no fim-de-semana. Na figura 

5.3 descreve-se a fase A3 do modelo empírico de 1 Semana:  
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FIGURA 5.3- MODELO EMPÍRICO 1  SEMANA (FASE A3) -  ALISAMENTO DA VARIÁVEL METEOROLÓGICA INFRA-ESTRUTURA  

 

Enquanto que no caso da Precipitação não existe qualquer limitação face ao dia da semana 

em que ocorre, no caso da variável infra-estrutura existe diferenciação quando a precipitação 

ocorre durante a semana ou durante o fim de semana visto que no fim de semana as vendas 

possuem maior peso. É de salientar, igualmente que a Sexta-feira apesar de ser um dia de peso 

igualmente alto comparativamente com o resto da semana, não mostrou evidência nos testes 

preliminares para possuir um comportamento diferente quando comparado com os restantes dias 

uteis. É de salientar igualmente que este factor não possui um efeito cumulativo, ou seja, se foi 

aplicado na semana N-1 não será aplicado na semana N sob risco de ampliarmos o fenómeno de 

infra-estrutura. Mais uma vez esta foi uma decisão conservadora validada pela JM de forma a que 

não seja introduzido um maior erro. Similarmente aos modelos anteriores também no caso da 

infra-estrutura os valores de consumo da semana N são corrigidos, contudo é importante referir 

que enquanto no caso da variável temperatura e precipitação se aplicam as variações em Sub-
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Categorias especificas pois foram as que se apresentaram como influenciadas por estes 

fenómenos, a variação da infra-estrutura é aplicada à totalidade das Sub-Categorias existentes em 

sortido. Isto porque a variável infra-estrutura encontra-se relacionada com o aumento ou 

diminuição de clientes em loja pelo que por, exemplo, um aumento destes representa um aumento 

das vendas de todas as Sub-Categorias em geral e não de algumas em particular.  

b) Tendência 

Alisado o valor de Sazonalidade, isto é, retirado o impacto dos eventos meteorológicos e 

calculado o valor puro de sazonalidade é necessário então quantificar se é necessário impor o 

impacto da meteorologia na previsão do ano actual, ou seja, impor o factor meteorologia na 

vertente tendência. Desta forma, encontra-se em anexo (Anexo C.2) o fluxograma de decisão 

detalhado aplicado para o cálculo da tendência. Similarmente à vertente de sazonalidade também 

este se divide em três fases principais de acordo com as variáveis em estudo:  

 Fase B1 – Incorporação do factor Temperatura;  

 Fase B2 – Incorporação do factor Precipitação;  

 Fase B3 – Incorporação do impacto do factor Infra-Estrutura.  

Seguidamente será descrita cada fase em particular assim como os subprocessos e 

considerações que as caracterizam. 

FASE B1 – Incorporação do factor Temperatura 

Na vertente Tendência a variável temperatura é aquela que é analisada primeiramente tal 

como no caso da sazonalidade. Na figura 4 encontra-se descrito o processo de imposição do 

impacto da variável temperatura na vertente tendência. Como é possível observar pela figura 5.4 

contrariamente ao caso da sazonalidade onde são aplicadas métricas de segurança, no caso da 

tendência os valores de variação são aplicados sem limite por não ter sido demonstrado nos testes 

preliminares necessidade de o fazer. 

INICIO

GAMA SN-1 = 
GAMA SN?

APLICO EFEITO 
TEMPERATURA

DESPREZO EFEITO 
TEMPERATURA

IMPACTO VARIÁVEL 
TEMPERATURA 

IMPOSTO

NÃO

SIM

 

FIGURA 5.4- MODELO EMPÍRICO 1  SEMANA (FASE B1)  – INCORPORAÇÃO DO FACTOR TEMPERATURA  
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No caso da tendência os valores de Temperatura utilizados são previsões fornecidas pelo 

IPMA que podem como todas as previsões possuir algum grau de erro. Visto que o nosso objectivo 

é prever com a maior exatidão possível os valores de vendas não podemos inserir mais erro ao 

cálculo. Assim sendo, e tendo em conta a informação da qualidade das previsões fornecida pelo 

IPMA, obtivemos os valores descritos na tabela 5.3. 

TABELA 5.3- VALORES DE ERRO APLICADOS ÀS PREVISÕES DA VARIÁVEL TEMPERATURA FORNECIDAS PELO IPMA 

Lead time (dia) Erro IPMA (°C) Ajuste (%) 

9 2 10 
8 2 20 
7 2 25 
6 2 30 

5 2 35 

4 1 40 

3 1 45 

2 1 45 

1 1 45 

0 - - 
 

 

Como é possível observar pela tabela 5.3 encontram-se considerados como factores para 

aplicação do ajuste: o lead time, ou seja, a janela temporal entre o dia de pedido e a entrega do 

mesmo e a diferença de graus média que poderá existir entre a previsão e a realidade. Esta 

diferença poderá conduzir a um erro aquando da consideração da gama em estudo. Com efeito, 

tomando como exemplo o descrito na tabela 5.4. Para um lead time igual a 4 dias poderá existir a 

possibilidade de a temperatura média subir ou descer 1°C (16,4°C [gama 3] ou 14,4 °C [gama 2] 

respectivamente). Tal probabilidade é o suficiente para não existir variação de fenómenos 

meteorológicos (no caso de ser gama 2 -14,4°C) e como tal introduz-se erro na previsão ao 

considerar gama 3 como indicado pela previsão. Desta forma, para o caso acima descrito aplica-se 

um ajuste de 40% (ver tabela 5.3), ou seja, se a variação de uma categoria de 2 para 3 fosse 50% a 

variação que se iria aplicar após aplicação do erro IPMA seria de 20% (0,5   0,4).  

TABELA 5.4  -  CASO EXEMPLO 2 - O ERRO DAS PREVISÕES 

Gama Semana 
N-1 

Temperatura Média Semana N 
(°C) 

Gama Temperatura 
Semana N 

Lead Time 
(Dias) 

2 15,4 3 4 
 

Este processo evitará que caso exista erro a nível de previsão atmosférica não haja um 

risco tão elevado de ruptura ou excesso de mercadoria em loja. Após aplicação do impacto da 

variável temperatura iremos então analisar na fase seguinte a variável precipitação. 

FASE B2 – Incorporação do factor Precipitação 

Similarmente ao subprocesso A2 também o primeiro passo na fase B2 é o de definir se se 

verificou o fenómeno de passar de uma semana sem precipitação com uma com previsão de chuva 
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(ver figura 5.5). Tal como anteriormente no caso da sazonalidade valores de precipitação inferiores 

a 0,5 mm são considerados nulos.   

DESPREZO 
EFEITO 

PRECIPITAÇÃO

PRECIP. SN-1 ≤ 
0,5 MM Λ PRECIP. 

SN > 0,5 MM

APLICAR EFEITO 
PRECIPITAÇÃO

INICIO

SIM

NÃO

IMPACTO DA 
VARIÁVEL 

PRECIPITAÇÃO 
IMPOSTO

 

FIGURA 5.5- MODELO EMPÍRICO 1  SEMANA (FASE B2)  – INCORPORAÇÃO DO FACTOR PRECIPITAÇÃO  

Da mesma forma que as previsões efetuadas sobre a variável temperatura possuem erro 

também no caso da variável precipitação é necessário tomar esse factor em consideração. Assim 

sendo, na tabela 5.5 encontram-se descritos os valores de ajuste definidos para esta variável de 

acordo com o relatório de qualidade de previsões definido pelo IPMA.  

TABELA 5.5- VALORES DE ERRO APLICADOS ÀS PREVISÕES DA VARIÁVEL PRECIPITAÇÃO FORNECIDAS PELO IPMA 

Lead time (dia) Ajuste (%) 

9 - 
8 - 
7 - 
6 - 

5 - 

4 60 

3 70 

2 80 

1 90 

0 - 
 

Como é possível analisar pela tabela 5.5 para valores de lead time a 5 dias a precipitação 

deixa de ser considerada devido ao facto de ser muito imprevisível.  

FASE B3 – Incorporação do factor Infra-Estrutura 

Finalmente analisa-se a influência da última variável nomeadamente, infra-estrutura, no 

consumo. Seguindo o subprocesso B3 ilustrado na figura 5.6 é possível verificar que a mesma lógica 

de decisão é aplicada na sazonalidade e na tendência, sendo que mais uma vez a tendência 

pretende alisar o impacto destes factores e a tendência pretende incorporá-los. Faz-se notar que 

tal como na influência da precipitação também aqui para um lead time de 5 dias não se contabiliza 

a influência da precipitação, isto porque a precipitação e a infra-estrutura estão diretamente 

ligadas.   
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FIGURA 5.6- MODELO EMPÍRICO 1  SEMANA (FASE B3)  – IMPOSIÇÃO DO FACTOR INFRA-ESTRUTURA 

Após a análise desta variável está então completo o desenvolvimento do modelo empírico 

de 1 Semana. Assim sendo é possível através deste modelo alisar o impacto dos fenómenos 

atmosféricos do ano anterior de forma a calcular um valor de sazonalidade puro e seguidamente 

incorporá-los de acordo com a tendência meteorológica do ano actual.  

c) Casos Especiais 

Durante os testes preliminares efectuados aos modelos verificou-se que em determinados 

distritos muitas vezes se verificava uma subida ou descida de duas gamas de temperatura. Este tipo 

de fenómenos não se encontra definido no tratamento de dados visto que durante a janela 

temporal em estudo não se verificou tal comportamento no distrito de Lisboa, distrito tomado 

como o distrito da amostra. De forma a corrigir este efeito seguiu-se a seguinte estratégia: caso 

exista uma variação de duas gamas de diferença aplica-se a variação da gama mais perto da gama 
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da Semana N. Por exemplo, analisando o exemplo 3 descrito na tabela 5.6 onde se verifica uma 

variação de gama de 3 para 5: 

TABELA 5.6- CASO EXEMPLO 3 - VARIAÇÃO DE DUAS GAMAS DE TEMPERATURA  

 Variação 3para4 Variação 4para5 

Sub-Categoria A √ - 

Sub-Categoria B - √ 

Sub-Categoria C √ √ 
 

Pela tabela 5.6 e para o caso da Sub-Categoria A é aplicada no modelo a variação de 3 para 

4 e no caso das Sub-Categorias B e C é aplicada a variação de 4 para 5. É de salientar que a mesma 

lógica é aplicada no caso de uma descida.  

5.1.2. Modelo de Previsão Empírico – 4 Semanas de Consumo 
 

Como referido no início do presente capítulo desenvolveu-se um modelo de previsão que 

contabilizasse o histórico de vendas das quatro semanas anteriores para tentar lidar com o 

comportamento muitas vezes errático da procura e tendo em conta a experiência da JM. Em anexo 

(Anexo D) encontra-se ilustrado a totalidade do processo do Modelo de Previsão Empírico de 4 

Semanas. 

a) Sazonalidade 

O presente modelo à semelhança do anterior compreende igualmente 3 fases as quais se 

relacionam directamente com as três variáveis atmosféricas em estudo. Similarmente ao modelo 

anterior também no caso do modelo de 4 semanas a vertente sazonalidade pretende alisar o 

impacto dos eventos meteorológicos na sazonalidade de forma a que estes não insiram erro na 

previsão. 

FASE C1 - Alisamento do impacto do factor Temperatura 

Ao contabilizar 4 semanas de consumo conduz a que sejam aplicadas alterações 

importantes no modelo anterior já que nas quatro semanas podem ocorrer diversos fenómenos 

atmosféricos. A primeira estratégia aplicada como ajuste à introdução das quatro semanas no 

modelo foi a de considerar o valor médio das gamas de temperaturas das 4 semanas anteriores. 

Considerando como exemplo o descrito na tabela 5.7, tem-se que no caso do modelo descrito em 

5.1.1. (Modelo de Previsão Empírico – 1 Semana) apenas seria considerada como variação 

meteorológica a variação da gama 3 para 4 (tracejado cinzento). 

TABELA 5.7- CASO EXEMPLO 4 - ESTRATÉGIA MÉDIA GAMAS 

 Semana N-4 Semana N-3 Semana N-2 Semana N-1 Semana N 

Gama 4 2 2 3 4 

Vendas (UN) 100 50 50 75 100 
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Contudo, ao considerar a média do histórico de vendas das 4 semanas anteriores (Modelo 

de Previsão Empírico – 4 Semanas) verificou-se pelos testes preliminares estar a aplicar uma 

variação demasiado elevada ou baixa. Assim sendo optou-se numa segunda fase por considerar 

como variação meteorológica a passagem de uma gama 2,75, que equivale à média das gamas das 

4 semanas anteriores (assinalado a tracejado bordeaux), para a gama 4 (Gama da Semana N). Mas 

também neste caso, durante os vários testes preliminares verificou-se que esta medida em média 

acrescentava cerca de 10% de erro em relação ao Modelo JM e ao Modelo Empírico de 1 Semana. 

Com efeito, nos casos em que a gama da Semana N-1 era igual ao da Semana N a previsão 

encontrava-se totalmente desvirtuada. Assim sendo, e tendo em conta a experiência da JM e os 

testes desenvolvidos, encontra-se ilustrada na figura 5.7 o modelo de previsão adotado para a 

vertente Sazonalidade considerando a variável Temperatura (Fase C1). 
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FIGURA 5.7- MODELO EMPÍRICO 1  SEMANA (FASE A1) -  ALISAMENTO DA VARIÁVEL METEOROLÓGICA TEMPERATURA  
 

Pela análise da figura 5.7 tem-se que um dos primeiros passos é o da análise da semana 

anterior e da semana n. Consoante for esta variação assim será a estratégia a tomar. Considere-se 

o seguinte caso descrito na tabela 5.8: 
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TABELA 5.8  -  CASO EXEMPLO 5 - MÉDIA DAS TEMPERATURAS DAS 4 SEMANAS ANTERIORES 

 Semana N-4 Semana N-3 Semana N-2 Semana N-1 Semana N 

Gama 2 2 2 3 3 

Temperatura (°C) 14,9 14,9 14,9 19 15 
 

 

O valor médio das gamas das Semanas N-4 a N-1 do presente exemplo é de 2,25. Contudo 

calculando o valor médio das temperaturas médias destas mesmas semanas seria 15,9ºC, o que 

equivale a uma gama de 3. Desta forma, no caso em que não existe variação de gamas entre as 

Semanas N-1 e N a média das temperaturas toma um papel preponderante já que diminui o erro 

nos casos em que as temperaturas médias se situem muito perto do limite da gama, como 

acontece com o 14,9° do presente caso. As regras aplicadas ao restante modelo são similares visto 

que a variável precipitação e infra-estrutura apenas consideram a semana anterior. É de salientar 

igualmente que os casos de variação de mais de uma gama, descritos na tabela 5.6, possuem uma 

resolução de metodologia similar.  

FASE C2 e FASE C3 - Alisamento do impacto do factor Precipitação e Infra-estrutura 

Após alisamento do factor temperatura segue-se a análise e alisamento dos factores 

Precipitação e Infra-Estrutura. O fluxo de informação e decisão aplicado para estas duas variáveis 

no modelo empírico de 4 semanas é similar ao de 1 semana. Assim para estes casos apenas 

importa o impacto da semana anterior pois pelos testes realizados concluiu-se que qualquer 

alteração destas condições introduziria erros. Assim sendo, o fluxograma de decisão aplicado para 

estas duas fases é o descrito e ilustrado nas figuras 5.2 e 5.3, respetivamente.  

b) Tendência 

Apesar da estratégia de consideração de decimais de gamas, por exemplo, Gama 2,75, não 

ser reprodutível no modelo da sazonalidade, por introduzir um maior erro à previsão, no caso da 

tendência deste modelo demonstrou-se nos testes preliminares ser uma metodologia vantajosa. 

Em anexo (Anexo D.2) apresenta-se o modelo de decisão aplicado para a tendência para o modelo 

empírico de 4 semanas, o qual envolve três fases. 

FASE D1- Incorporação do factor Temperatura 

Conforme é possível verificar pela figura 5.8, o modelo seguido é similar ao modelo de 1 

semana ainda que obviamente contempla a questão do ajuste de gama.  
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FIGURA 5.8- MODELO EMPÍRICO 4  SEMANA (FASE D1) – INCORPORAÇÃO DO FACTOR TEMPERATURA  
 

Na figura 5.8 estão considerados os dois casos de ajuste de gama que serão exemplificados 

na tabela 9. Desta tabela tem-se que consoante o valor de média de gamas em relação ao valor de 

gama da Semana N assim será o ajuste. É de salientar que também no modelo empírico de 4 

semanas são considerados os valores de erro das previsões do IPMA descritos na tabela 5.3. Assim 

sendo, muitas vezes poderá ocorrer um duplo ajuste nesta fase: um devido ao valor de média das 4 

semanas anteriores e outro referente ao erro das previsões. 

TABELA 5.9- CASO EXEMPLO 6 - AJUSTE DE GAMA (FASE D1) 

 Média Gamas Semana N Ajuste Comportamento 

Exemplo 1 2,75 2 0,75 3para2 

Exemplo 2 2,75 3 0,25 2para3 
 

 

FASE D2 e D3- Incorporação dos factores Precipitação e Infra-Estrutura 

Mais uma vez devido ao facto destes factores se relacionaram apenas com o facto de uma 

existência absoluta ou não de precipitação para contabilização ou não deste impacto apenas se 

tem em consideração os acontecimentos da semana anterior. Assim sendo, os subprocessos 

inerentes a estas fases são similares a ambos os modelos empíricos excetuando o facto de a 

variação ser aplicada à média de consumo das quatro semanas anteriores. Também neste caso são 

aplicados os erros às previsões meteorológicas do IPMA descritas na tabela 5.9.  

 

 

Ex2 

Ex1 
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5.1.3.  Testes Preliminares 
 

Como referido durante o presente trabalho experimental foram realizados inúmeros testes 

preliminares com o intuito de validar algumas decisões tomadas aquando da conceção dos 

modelos empíricos assim como ajustar alguns detalhes. Assim sendo estes testes ocorreram a dois 

níveis com propósitos diferentes descritos nas tabelas 5.10 e 5.11: 

TABELA 5.10 -  OBJECTIVOS E AMOSTRA DO NÍVEL 1  DOS TESTES PRELIMINARES 

Nível 1 

Objectivo Amostra 

 Conceção Inicial do Modelo 

 Definição dos Limites e Limitações 

 Validação de Decisões 

 Avaliação dos Erros 

 Avaliação Geral de Desempenho 

 Ano de 2014 e 2015 

 Lojas da Amostragem Inicial (6 lojas Distrito de 
Lisboa) 

 Totalidade de Sub-Categorias em sortido 

 

TABELA 5.11- OBJECTIVOS E AMOSTRA DO NÍVEL 2 DOS TESTES PRELIMINARES 

Nível 2 

Objectivo Amostra 

 Validação do Modelo definido em 1 

 Validação dos Limites e Limitações 

 Validação de Decisões 

 Avaliação dos Erros 

 Avaliação Geral de Desempenho 

 Reprodutibilidade em todos os distritos 

 Ano de 2014 e 2015 

 Amostra de 24 Lojas (10 Distritos Portugal 
Continental) – aproximadamente 3 lojas por 
Distrito 

 Totalidade de Sub-Categorias em sortido 

 

Como referido os testes preliminares aos Modelos Empíricos surgiram da necessidade de 

validar e aperfeiçoar algumas decisões tomadas com base na experiencia da JM assim como a 

obtida durante o presente trabalho. Assim sendo, e como referido na tabela 5.10 utilizou-se como 

amostra inicial para estes testes o parque de lojas definido no capítulo 4 e seguidamente validou-se 

essas decisões numa amostra mais ampla e que considerasse um maior número de distritos. Com 

efeito, os eventos meteorológicos são sentidos por cada um de forma diferente e sobretudo o que 

é considerado atípico nuns casos não o será noutros. Desta forma, tornou-se muito importante 

validar as variações de meteorologia para as várias variáveis em diversos distritos (Nível 2). Em 

anexo (Anexo E) encontram-se alguns dos testes realizados nos quais é visível que o comportamento 

de previsão entre ambos os modelos é muito similar e em média 10% mais precisa que o actual 

modelo de previsão da insígnia JM. Assim sendo, é importante, confirmar novamente estes 

resultados, o que se fará posteriormente secção 5.3, nos testes desenvolvidos com todos os 

modelos finalizados nomeadamente os modelos revistos em bibliografia. 

 

5.2. Modelos Revistos em Bibliografia 
 

Na presente subsecção serão discutidos, definidos e testados os vários modelos revistos na 

literatura. Como referido em 3 é importante numa fase inicial efetuar uma análise numérica a qual 

descreverá a variabilidade em vendas de cada Sub-Categoria em particular o que permitirá no 
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futuro uma mais correta escolha e aplicação do modelo de previsão. É de salientar, como referido 

anteriormente, que devido à elevada quantidade de dados de histórico em análise os modelos 

quantitativos são aqueles que mais se adequam para o nosso estudo. 

5.2.1. Análise Numérica 
 

Como descrito em 3.3.3. – Análise de Dados medidas estatísticas como a média e o desvio-

padrão, são essenciais para a análise e filtro de dados quando a análise gráfica é incomportável. 

Assim sendo, além destas medidas calculou-se igualmente o coeficiente de variação, que descreve 

de forma simples a variabilidade da amostra. Assim sendo dividiu-se as Sub-Categorias em três 

tipos: variabilidade baixa, variabilidade transitória e variabilidade alta e de acordo com esta 

classificação escolheu-se o modelo a utilizar. Com efeito, a variabilidade é factor muito importante 

aquando da aplicação de um modelo de previsão teórico, pois o mesmo modelo poderá não 

conseguir prever com tanta assertividade uma amostra com vários picos de vendas como uma 

amostra cujo valor de vendas se mantém estável e constante ao longo do tempo. Em seguida 

encontram-se descritos os modelos estudados durante o presente trabalho que se agruparam em 

modelos Não Causais e Causais.  

 

5.2.2. Métodos Não Causais 
 

Como métodos não causais considerou-se como base o alisamento exponencial onde se 

consideraram o método de alisamento exponencial simples e o método de Holt-Winters, sendo que 

o primeiro se adequa a amostras cuja variabilidade é baixa e como tal não possuem nem tendência 

nem sazonalidade agregada enquanto que o segundo é indicado para amostras que contemplem 

estes dois factores. Desta forma, para Sub-Categorias que apresentassem coeficiente de variação 

inferior a 0,2 aplicou-se o método de alisamento exponencial simples e às restantes o método de 

Holt-Winters sob a premissa que a sua variabilidade se devia ao factor tendência e sazonalidade. De 

seguida encontram-se descritas as estratégias de cálculo das variáveis e coeficientes necessários à 

aplicação das referidas metodologias. 

 

5.2.2.1. Alisamento Exponencial Simples 
 

Como revisto em bibliografia o modelo de alisamento exponencial simples considera na sua 

equação, uma variável denominada por α cujo significado é o de definir o alisamento imposto. Assim 

sendo, antes de aplicar a equação de previsão é necessário primeiramente definir o valor óptimo desta 

variável cuja equação se encontra descrita em 3. É de salientar, como referido anteriormente que o 

valor óptimo de alfa é aquele que minimiza o erro neste caso o valor do erro quadrático médio. Desta 

forma seguiu-se a seguinte estratégia para a aplicação do modelo de alisamento exponencial simples: 
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FIGURA 5.9- ESTRATÉGIA DE DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS INICIAS DA EQUAÇÃO DE ALISAMENTO EXPONENCIAL SIMPLES 
 

1. Amostra do Valor de Vendas de 2009 a 2014 – Utilizou-se como amostra para esta análise o 

histórico de vendas de cada Sub-Categoria para toda a janela temporal existente em estudo, 

nomeadamente, os anos entre 2009 e 2014. É de salientar, que devido ao facto de a variabilidade 

ser muito reduzida no caso destas Sub-Categorias, o valor de cada semana representa a soma do 

valor de vendas de todos os anos. Desta forma, o valor de vendas da semana 1 equivale à soma de 

todos os valores de vendas da semana referida para todos os anos da amostra. 

2. Aplicação da Equação (1) com valor inicial e α=0,3 - Seguidamente como referido por Caiado 

(2011) utilizou-se como valor inicial o valor inicial de vendas da primeira semana e aplicou-se então 

a equação de alisamento exponencial simples. É de salientar que para valor inicial de alfa se 

considerou 0,3 por ser aquele que nos testes preliminares se demonstrou de melhor para a 

aplicação. 

3. Aplicação da ferramenta Solver e minimização do EQM através de α – Por fim aplicou-se a 

ferramenta solver com o intuito de definir o valor óptimo de alfa sendo aquele que minimizava os 

valores de EQM. Após aplicação desta ferramenta são, então, obtidos os valores óptimos de alfa.  

Em anexo (Anexo F.1) encontram-se os valores óptimos para a constante de alisamento obtidos por 

aplicação da metodologia acima descrita. Desta forma, após obtenção do valor de alfa aplica-se 

directamente a equação do método na amostra, cujos resultados encontram-se descritos em 5.3. 

 

5.2.2.2. Modelo Holt-Winters 
 

O modelo de Holt-Winters é comumente aplicado em séries temporais que apresentem 

uma componente de tendência e sazonalidade. Este é o caso mais comum no sortido de artigos da 

insígnia Pingo Doce e aplicou-se em todas as Sub-Categorias cujo coeficiente de variação era 

superior a 0,2 visto que a sua variabilidade se deve provavelmente a estas componentes. 

Similarmente ao método de alisamento exponencial simples, também o método de Holt-Winters 

obriga a que sejam primeiramente obtidos valores óptimos para as suas constantes de alisamento 

assim como os valores inicias para as suas equações de atualização referidas no capítulo 3 (ver 

equações (10)-(12)). Desta forma seguiu-se a seguinte estratégia para obtenção dos valores iniciais 

de a(t), b(t) e S(t) que representam as expressões de nível, declive e índice sazonal assim como para 

os valores óptimos de α,β e γ: 



72 
 

1. VALOR DE VENDAS 
(2009 A 2014)

2. DEFINIÇÃO DOS 
VALORES INICIAIS DE 

A(T), B(T) E S(T)

3. APLICAÇÃO DA 
FERRAMENTA SOLVER E 
MINIMIZAÇÃO DO EQM 

ATRAVÉS DE α,β e γ 

 

FIGURA 5.10- ESTRATÉGIA DE DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS INICIAS DA EQUAÇÃO DE HOLT-WINTERS 
 

1. Valor de Vendas de 2009 a 2014 – também no caso da aplicação da metodologia de Holt-

Winters se considerou como amostra todos os valores de vendas por Sub-Categoria 

compreendidos entre os anos de 2009 a 2014. Contudo, ao contrário da metodologia anterior 

neste caso não se contabilizou o valor de vendas de uma semana como a soma de todas as 

semanas homologas na amostra mas como valores separados visto que existe alta 

variabilidade nestes valores.  

2. Definição dos valores iniciais de a(t) , b(t) e S(t) – Seguidamente foram aplicadas na amostra 

as equações (10)-(12) as quais descrevem as expressões de inicialização da metodologia. À 

semelhança do método anterior, também no caso da metodologia de Holt-Winters existem 

três constantes de alisamento α,β e γ às quais irá ser aplicada a ferramenta Solver.  

3. Aplicação da ferramenta Solver e minimização do EQM através deα,β e γ- Similarmente à 

metodologia de previsão anterior também no caso da metodologia de Holt-Winters será 

aplicada a ferramenta Solver de forma a definir o valor óptimo das constantes de alisamento 

que minimize o valor do erro quadrático médio. 

Devido ao número elevado de Sub-Categorias com coeficiente de variação superior a 0,2 

não é possível fazer uma análise gráfica que permita compreender se a formulação do método de 

Holt-Winters segue uma vertente aditiva, ou seja, se os valores da série resultam da soma do nível 

local da série ou se por outro lado é multiplicativo assumido que os valores da série resultam do 

produto do nível pela sazonalidade. A análise gráfica poderia ser uma boa metodologia auxiliar 

visto que a vertente aditiva é caracterizada por oscilações sazonais que possuem amplitude 

constante, sendo este independente do nível da série e a segunda por se observar que a amplitude 

das oscilações sazonais é proporcional ao nível da série. Consideraram-se então ambas as vertentes 

(aditivo e multiplicativo) e avaliou-se em testes preliminares ao longo dos vários anos de amostra 

qual era a tipologia da metodologia que melhor se ajustava ao comportamento de cada Sub-

Categoria. Curiosamente, para todas as Sub-Categorias o modelo aditivo de Holt-Winters foi aquele 

que demonstrou menos erro pelo que foi o escolhido para modelo de previsão. Em anexo (Anexo 

F.2) encontram-se descritos os valores para as variáveis obtidas para ambas as vertentes sendo que 

os coeficientes do modelo aditivo serão os que serão aplicados. Verificou-se igualmente nos testes 

preliminares efectuados que o modelo de Holt-Winters providenciava uma má previsão na maioria 

dos casos quando comparado como os modelos empíricos. Tal deve-se provavelmente ao facto de 

o nível mínimo de agregação ser a Sub-Categoria e como tal os coeficientes aplicados por esta 
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metodologia não serem passiveis de ser aplicados ao nível do material como é pretendido. 

Também o facto de existirem fenómenos atmosféricos não sazonais, como já descrito no capítulo 

2, amplificam o erro visto este método não o conseguir contabilizar. Assim sendo, devido à 

limitação apresentada pelo modelo de Holt-Winters considerou-se pertinente desenvolver e aplicar 

modelos cujo valor de previsão era altamente e directamente influenciado pelas variáveis já 

referidas como os modelos causais. 

 

5.2.3. Métodos Causais  
 

Como referido anteriormente os modelos causais são aqueles que preveem o 

comportamento de uma determinada variável dependente (Y), neste caso as vendas, através do 

comportamento de variáveis independentes, nomeadamente a sazonalidade (X1), a tendência (X2) 

e os fenómenos atmosféricos (X3). Considerou-se todavia importante desenvolver um modelo que 

conjugasse as três variáveis e para tal desenvolveu-se um modelo de regressão linear múltipla o 

qual pretende colmatar a limitação dos métodos quantitativos acima descritos. 

5.2.3.1. Regressão Linear Múltipla  
 

Enquanto que nas metodologias anteriores a aplicação dos métodos apenas dependia do 

histórico de vendas, no caso da regressão linear múltipla é necessário considerar o histórico de 

todas as variáveis envolvidas. Assim sendo, definimos como componentes a estudar a 

sazonalidade, ou seja, o valor da semana do ano (X1), a tendência, ou seja, o valor de vendas das 

semanas anteriores (X2) e os fenómenos atmosféricos, nomeadamente a gama de temperatura. Ao 

contrário das metodologias supracitadas, no caso da regressão linear múltipla não é necessário 

definir constantes iniciais, apenas aplicar directamente a ferramenta de Excel > Análise de Dados > 

Regressão a qual com um grau de confiança de 95% devolve a correlação da regressão assim como 

os coeficientes necessários a implementar na expressão de previsão descrita em (20). É de 

salientar, que o valor da correlação da regressão como já referido varia entre 0 e 1, sendo que este 

último representa uma correlação perfeita. Para definir os coeficientes de correlação de cada 

variável seguiu-se a seguinte estratégia: 

1. VALOR DE VENDAS, 
SEMANAS E GAMAS DE 

T (2009 A 2014)

2. APLICAÇÃO DA 
FERRAMENTA DE EXCEL 

- REGRESSÃO

3. DEFINIÇÃO DOS 
COEFICIENTES DE 

REGRESSÃO PARA CADA 
SC

 

FIGURA 5.11- ESTRATÉGIA DE DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS INICIAS DA EQUAÇÃO DE REGRESSÃO LINEAR MÚLTIPLA  

 

1. Valor de Vendas, Semanas e Gama de Temperatura de 2009 a 2014 – Para a presente análise 

foram reunidos os valores de históricos relativos às vendas, semana e fenómeno atmosférico 

respetivo sobre toda a janela temporal da amostra. Similarmente ao caso da metodologia de Holt-
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Winters também na regressão linear múltipla cada semana de cada ano é tratada de forma 

independente já que cada uma sofreu um fenómeno atmosférico diferente e como tal não podem 

ser aglutinadas em fenómenos únicos.  

2. Aplicação da ferramenta de Excel – Regressão – Terminada a base de histórico aplica-se, então, a 

ferramenta Solver que nos irá indicar não só o índice de correlação mas também os coeficientes 

pertencentes à equação de previsão de regressão linear descrita no capítulo 3. É de salientar que 

durante este passo várias foram as Sub-Categorias que apresentaram elevada correlação ao 

contrário de outras que apresentaram correlação mais baixa. Tal poderá dever-se ao facto da 

implicação de outros factores influenciadores da procura. Com efeito, para todas as metodologias 

quantitativas revistas em literatura supracitadas não se considerou o impacto das promoções nos 

anos 2014 e 2013 pelo facto de tratarmos de aproximadamente de 106 semanas as quais possuem 

inúmeros artigos em constante promoção em cada Sub-Categoria e considerarmos que esse 

impacto fica diluído na amostra. Tal variabilidade poderá igualmente dever-se ao facto de até 

mesmo Sub-Categorias definidas como influenciáveis pelos eventos atmosféricos serem mais ou 

menos influenciáveis.  

3. Definição dos coeficientes de Regressão para cada SC – Finalizada a aplicação da ferramenta 

Regressão encontram-se então definidos os coeficientes que serão aplicados na fórmula de 

previsão. Em anexo (Anexo F.3) encontram-se descritos os vários coeficientes obtidos através desta 

análise. 

Após o desenvolvimento e teste dos vários modelos: Modelo Empírico – 1 Semana, 

Modelo Empírico – 4 Semanas, Modelo Alisamento Exponencial Simples, Modelo Holt-Winters 

(Aditivo) e Regressão Linear Múltipla avalia-se de seguida o desempenho dos modelos 

desenvolvidos no cálculo da previsão das vendas do PD. 

 

5.3. Análise de Desempenho dos Modelos 
 

 

5.3.1. Análise da Assertividade do Modelo  
 

Para a análise de desempenho dos modelos, e como referido no capítulo 3, utilizaremos 

como medida de desempenho principal o erro absoluto médio (EAM), visto ser aquele que se 

adequa melhor ao nosso conjunto de dados. Considera-se ainda a utilização do erro quadrático 

médio (EQM) que comos iremos ver apresenta frequentemente elevados erros de previsão 

potenciados pela fórmula de cálculo deste último modelo. Não se considerou o erro percentual 

médio por ser de difícil análise já que em artigos cujo valor de vendas é baixo, por exemplo 

protectores solares, em que o número de vendas é de aproximadamente 2 qualquer variação 

representa uma percentagem muito elevada que poderá ser de confusa interpretação. Concluindo 

comparou-se o valor de vendas real com o valor de vendas previsto pelos vários modelos e 

aplicaram-se as várias fórmulas de erro descritas. Na comparação dos modelos desenvolvidos 
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considerou-se ainda o modelo em uso pela JM. É de salientar, que da amostra foram retirados 

todos os artigos em promoção assim como aqueles que apresentaram ruptura devido a nível de 

serviço ou alteração da sugestão de MRP, ou seja, em que a loja alterou o pedido diminuindo o seu 

valor. Para a validação e comparação dos modelos foram recolhidas 4 semanas no ano de 2016, 

descritas na tabela 5.12, onde foram testadas todas as lojas e Sub-Categorias do universo Pingo 

Doce. Nas tabelas 5.12 e 5.13 encontram-se os valores de erros obtidos para os vários modelos 

onde os valores se encontram em unidades. Como descrito em 5.2. as Sub-Categorias no caso dos 

Modelos Não causais foram divididas em duas (Grupo 1 e Grupo 2 de Sub-Categorias, ver Anexo G) 

de acordo com a sua variabilidade onde se aplicou respetivamente o Alisamento Exponencial 

Simples e Modelo Holt-Winters.  

TABELA 5.12 -  DESEMPENHO DOS MODELOS EMPÍRICO DE 1  E 4 SEMANAS, MODELO JM, MODELO DE ALISAMENTO EXPONENCIAL E 

REGRESSÃO LINEAR MÚLTIPLA – GRUPO 1  

 
M. Empírico 

(1 Semana) 

M. Empírico 

(4 Semanas) 

M. Actual 

(Sem efeito 

Meteorológico) 

M. Alisamento 

Exponencial 

Simples 

M. Regressão 

Linear 

Múltipla 

S16 
EAM 5,94 5,96 7,04 5,69 1278 

EQM 148,89 111 150 14,4 2143 

S19 
EAM 5,2 6,34 7,1 6,35 57,8 

EQM 100 66,2 80,7 15,1 3420 

S20 
EAM 8,2 2,31 8,16 3,01 79,3 

EQM 78,1 11,63 78 10,9 71,1 

S21 
EAM 16,2 16,15 16,9 19,1 1920 

EQM 4400 4403 3808 5199 >1000 
 

TABELA 5.13- DESEMPENHO DOS MODELOS EMPÍRICO DE 1 E 4  SEMANAS, MODELO JM, MODELO DE HOLT-WINTERS E REGRESSÃO LINEAR 

MÚLTIPLA – GRUPO 2  

 
M. Empírico 

(1 Semana) 

M. Empírico 

(4 Semanas) 

M. Actual 

(Sem efeito Meteorológico) 

M. Holt-

Winters 

M. Regressão 

Linear 

Múltipla 

S16 
EAM 6,3 6,23 8,43 >1000 >1000 

EQM 171,3 249,5 377 >1000 >1000 

S19 
EAM 10,5 30,67 71,74 >1000 >1000 

EQM 800 9147 39839 >1000 >1000 

S20 
EAM 3,67 2,96 3,6 >1000 972 

EQM 164 47,7 163,5 >1000 >1000 

S21 
EAM 3,60 3,69 4,18 >1000 900 

EQM 70 64,32 111 >1000 >1000 
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Analisando a tabela 5.12 verifica-se que os modelos que apresentam um erro menor são os 

empíricos, 1 e 4 semanas, e o método de alisamento exponencial simples. Com efeito, o modelo de 

regressão linear múltipla comparativamente aos restantes métodos apresenta um valor bastante 

elevado. Desta forma, é possível concluir que para prever os eventos meteorológicos que 

ocorreram nas semanas 16,19,20 e 21 os modelos desenvolvidos ao longo do presente trabalho 

apresentam melhores valores de assertividade. No caso da tabela 5.13, os modelos empíricos 

desenvolvidos apresentam o melhor comportamento. A metodologia de regressão linear múltipla 

apresenta valores de erro muito elevados. Como seria de esperar, e concordante com o obtido 

durante os testes preliminares o modelo de Holt-Winters apresenta um erro também de grandeza 

muito elevada, sendo incompatível com o necessário para o negócio. A grandeza de erro 

apresentado nos três modelos quantitativos revistos em bibliografia poderá dever-se ao facto de o 

nível de agregação mínimo do presente projecto ter sido a Sub-Categoria que quando aplicada ao 

nível do artigo poderá inserir um erro elevado. Como é possível igualmente analisar, quando 

comparando os modelos empíricos (1 Semana e 4 Semanas) desenvolvidos no presente projecto 

verifica-se que de forma geral apresentam um valor de erro bastante semelhante tal como tinha 

sido obtido nos testes preliminares. A Semana 19 (Semana 20 de 2015) foi aquela que no ano 

anterior representou a mudança de paradigma climático para o clima de verão. Contudo em 2016 a 

temperatura não apresentava de todo esse comportamento pelo que foi feito um grande 

alisamento. No caso desta semana, e como seria de esperar o modelo empírico de 1 Semana foi 

aquele que apresentou melhor resultado já que foi aquele que foi originalmente desenvolvido para 

o efeito. Tendo em conta os resultados obtidos com este trabalho de tese a JM implementou em 

sistema o modelo empírico desenvolvido para 4 semanas, ver secção, 5.1.2., pelo que os resultados 

que se apresentaram para este modelo representam resultados reais obtidos por implementação 

do modelo no negócio. 

 

5.3.2. Impacto do Modelo Meteorológico em relação ao Modelo de 
Previsão JM 

 
 

Como referido anteriormente, com base nos resultados dos testes preliminares, a JM 

decidiu implementar em SAP (em sistema) o Modelo Empírico de 4 Semanas. Desta forma, 

considerou-se pertinente comparar as melhorias obtidas pela implementação deste novo modelo 

quando comparado com o anterior que queríamos melhorar. Estas melhorias estão contabilizadas 

na tabela 5.14 a nível de mercadoria em excesso ou defeito (mercadoria mal colocada) e ocorrência 

de rupturas. Desta forma, analisando a tabela 5.14 é possível comparar as vantagens e 

desvantagens do modelo desenvolvido na presente tese comparativamente ao anterior. 
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TABELA 5.14- DESEMPENHO DO MODELO EMPÍRICO DE 4  SEMANAS E O MODELO EMPÍRICO DA JM 

 

 
M. Empírico (4 Semanas) 

(UN) 
Modelo Anterior PD 

(UN) 
Δ Unidades 

Variação (%) 
 

Mercadoria em 
Excesso 

45019 162810 -117791 -72 

Mercadoria em 
Defeito 

51873 34935 16938 48 

Eventos Rupturas 
(Sazonalidade) 

15 15 - 0 

Total Mercadoria 
Mal Colocada 

96893 197745 -100852 -51 
 

 

Por análise da tabela 5.14 tem-se que quando comparando ambos os modelos verifica-se 

uma melhoria de 72% na quantidade de mercadoria colocada em excesso mas um aumento na 

mercadoria em defeito (48%). A diminuição de mercadoria em excesso em loja não originou 

qualquer aumento nas rupturas. Comparando a totalidade da mercadoria mal colocada verifica-se 

uma melhoria em 51% que se traduz numa poupança de 30% como descrito na tabela 5.15: 

Tabela 5.15- Impacto da aplicação do Modelo Meteorológico em comparação com o antigo modelo de previsão da 
insígnia Pingo Doce 

 

 Δ Unidades (UN) Δ Custo (Euros) Variação (%) 

Total Mercadoria Mal Colocada 100852 31488 30 

 

Esta redução de mercadoria em loja poderá indiretamente reduzir rupturas em prateleira 

visto que libertam espaço em armazém permitindo assim em loja uma melhor gestão da mesma. É 

de salientar que valores apresentados em ambas as tabelas representam a totalidade das lojas em 

estudo, lojas cujo distrito sofreu alterações do foro meteorológico. É de salientar que para a análise 

de custo se considerou o preço médio de venda aplicado. 

 

5.4. Conclusões do Capítulo 
 

Durante o presente capítulo descreveu-se o desenvolvimento e implementação de um 

conjunto de modelos para prever o consumo de mercadorias no Pingo Doce. Estes modelos 

envolveram dois modelos empíricos, baseados nos comportamentos de 1 Semana e 4 semanas, 

assim como os três modelos de índole mais científica, nomeadamente, o modelo de alisamento 

exponencial simples, modelo de Holt-Winters e por fim o modelo de Regressão Linear Múltipla. O 

trabalho desenvolvido a partir destes modelos foi sempre testado num conjunto de testes 

preliminares e os resultados validados pela JM. Após validação dos modelos analisou-se o 

desempenho dos mesmos sobre a realidade do Pingo Doce de forma a concluir qual seria aquele 

que melhores resultados apresentava relativamente ao nosso objectivo inicial: o de melhorar a 
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assertividade de previsão aquando da alteração das variáveis atmosféricas. Como conclusão final 

tem-se que o melhor modelo de previsão em geral é o modelo empírico de 4 semanas visto ser 

aquele que apresenta menor erro. Contudo, é de salientar, que para grandes correções o modelo 

empírico de 1 semana é aquele que melhores resultados apresenta, o que está concordante com o 

facto de este ser o modelo original de desenvolvimento do tratamento de dados. 

Concomitantemente comparando os modelos aplicados em sistema SAP, ou seja, o modelo 

empírico 4 semanas e o modelo anterior da insígnia Pingo Doce (Modelo JM) verifica-se que 

ocorreu uma melhoria de 51% em relação à quantidade de mercadoria mal colocada em loja assim 

como um ganho em 30% dos custos o que indica que o modelo desenvolvido conseguiu trazer 

melhorias efetivas ao negócio tal como pretendido. A importância do trabalho desenvolvido foi 

provada pelo facto de um dos modelos desenvolvidos ter sido no final deste trabalho 

implementado no sistema SAP da JM, e estar neste momento em uso pela JM. 
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6. Conclusões  
 

O objectivo do presente trabalho de dissertação surgiu da necessidade sentida por parte da 

insígnia Pingo Doce de melhorar o seu modelo de previsões e de no mesmo contabilizar o impacto 

dos fenómenos meteorológicos, nomeadamente temperatura e precipitação, que pela experiência 

do Grupo apresentam uma forte influência nas vendas. Acresce que para além da temperatura e 

precipitação a JM pediu ainda que se considerasse a infuência de existir ou não parque de 

estacionamente coberto nas lojas dada a sua existência estar diretamente relacionada com o efeito 

precipitação. 

 Com efeito, muitas das situações de ruptura e excesso de mercadoria ocorriam devido à 

influência destas três variáveis sendo essencial tê-la em conta num modelo melhorado de 

previsões. Para atingir este objetivo o presente trabalho desenvolveu-se ao longo de diversas fases. 

Numa primeira fase fez-se uma análise da revisão bibliográfica e tentaram-se identificar um 

conjunto de modelos de previsão que possam ser aplicados ao estudo a efetuar. De seguida 

desenvolveu-se uma análise do histórico de vendas de cinco anos e definou-se uma amostra inicial 

onde se correlacionou o padrão de consumo dos clientes Pingo Doce com variações dos 

fenómenos. Contudo, actualmente a insígnia possui uma forte política promocional a qual 

influencia indubitavelmente os valores de consumo. Assim sendo, foi necessário desenvolver 

inúmeras estratégias de análise e filtro de dados de forma a retirar possíveis perturbações destes 

factores para análise, nomeadamente, retroceder inicialmente a análise para anos sem promoções 

ou até mesmo através da contabilização dos fenómenos de sinergia promocional. Adquirida a 

significância dos dados, procedeu-se então à aplicação das estratégias de cálculo de forma a definir 

quais as Sub-Categorias influenciadas pelos fenómenos meteorológicos e de que forma poderiam 

estar relacionadas com a infra-estrutura de loja. Desta forma, através da análise de milhões de 

linhas de informação foi possível selecionar 128 Sub-Categorias influenciadas pelas variáveis 

temperatura e precipitação assim como contabilizar o desvio de vendas que a precipitação implica 

consoante a existência ou não de um parque de estacionamento coberto.  

Definidas as Sub-Categorias desenvolveram-se e implementaram-se modelos de vários tipos: 

empírico (duas versões – modelo empirico de 1 semana e modelo empirico de 4 semanas), 

quantitativos (causais e não causais) através dos quais se pretendia concluir qual o tipo de modelo 

mais assertivo na previsão deste tipo de fenómenos. Assim sendo, foram realizados inúmeros 

testes, preliminares e finais, os quais permitiram uma contínua validação da estratégia de 

implementação de resultados.  

Finalmente e quando comparados os resultados de desempenho dos vários modelos concluiu-

se que os modelos empíricos adaptados do modelo de previsão da insígnia Pingo Doce se 
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revelavam mais assertivos na previsão, sendo que para grandes variações o Modelo Empírico de 1 

Semana era aquele que se demonstrava mais preciso. Enquanto que para pequenas variações o 

modelo de previsão empírico de 4 semanas era aquele que se revelava mais assertivo. Os modelos 

revistos em bibliografia acabaram por não se mostrar tão assertivos como expectável devido 

provavelmente ao facto de o nível mínimo de agregação ser a Sub-Categoria e como tal quando 

aplicados ao nível do artigo essa previsão falha.  

Tendo em conta os resultados obtidos e por decisão da JM o modelo empirico de 4 semanas foi 

implementado no sistema de gestão da insígnia Pingo Doce o qual se demonstrou mais preciso e 

financeiramente mais favorável ao grupo, face ao existente, validando a importância do presente 

trabalho e as estratégias nele considerado. 

 

6.1. Considerações e Perspetivas Futuras 
 

Como desenvolvimentos futuros do presente trabalho diferentes aspetos podem ser 

identificados. Um primeiro prende-se com a ferramenta utilizada ao longo do tarbalho. Como foi 

referido anteriormente este estudo foi desenvolvido inteiramente a partir da utilização de 

ferramentas do Excel. Contudo devido à complexidade e grandeza dos dados em análise seria 

interessante e recomendável a utilização de outras ferramentas informáticas as quais permitissem 

de forma mais célere e simples a análise de dados, facto que permitiria a análise de um maior 

conjunto de dados e consequentemente maior validação dos resultados obtidos. Adicionalmente e 

tendo-se verificado o impacto das variáveis meteorológicas no consumo de um conjunto de sub-

categorias seria importante desenvolver um pouco mais esta análise e estende-la a outras sub-

categorias, dado logo à partida a mesma ter incidico sobre um conjunto de sub-categorias definido 

pela JM. Por outro lado, visto que a política de promoções possui elevada importância para a 

insígnia seria interessante desenvolver e reproduzir esta análise associada à definição de políticas 

de promoção. Com efeito, durante este projecto foi realizado, por curiosidade, uma análise 

simplificada do impacto das promoções no efeito dos eventos meteorológicos na procura e 

verificou-se, como seria de esperar, que estas amplificavam a procura. Assim sendo, seria relevante 

tomar em consideração o factor meteorologia aquando da concepção das promoções de forma a 

maximizar os valores de margem e optimizar a operação na sua totalidade. 

Finalmente, apesar de os modelos identificados na bibliografia não terem demonstrado um 

desempenho interessante, um estudo mais profundo deveria ser realizado, onde desenvolvimentos 

científicos sobre os modelos identificados como mais promissores poderiam ser explorados. 
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Anexo A – Modelo de Alisamento Promocional 
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Anexo B – Hipótese Final 

B.1 – Sub-Categorias influenciadas pela variável Temperatura 
 

 

Sub-Categorias influenciadas pela Temperatura 

Gama Classe Sub-Categoria Variação (%) 

2 para 3 A 5003 -31,36 

4 para 5 A 5015 -20,71 

2 para 3 A 5017 -29,53 

3 para 2 A 5017 15,70 

2 para 1 A 5020 25,60 

4 para 5 A 5022 -18,83 

4 para 5 A 5026 -25,46 

4 para 3 B 5030 37,30 

2 para 3 A 5038 -19,12 

4 para 3 A 5039 -30,16 

4 para 5 A 5039 -24,60 

2 para 1 B 5041 28,41 

3 para 2 B 5041 32,91 

1 para 2 A 5046 -15,83 

4 para 3 A 5058 19,92 

1 para 2 A 5064 -22,50 

2 para 3 A 5064 -24,64 

4 para 5 A 5064 -15,41 

1 para 2 A 5085 11,56 

1 para 2 A 5099 -13,58 

3 para 4 A 5099 -29,75 

4 para 3 A 5099 23,65 

4 para 3 A 5104 29,97 

4 para 5 A 5104 -33,42 

4 para 5 A 5125 -24,40 

2 para 3 A 5126 -16,75 

4 para 5 A 5126 -30,72 

3 para 2 A 5127 -14,69 

3 para 4 A 5133 32,89 

4 para 5 A 5133 29,65 
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1 para 2 B 5143 -27,74 

4 para 3 A 5155 -13,35 

4 para 5 A 5155 68,10 

5 para 4 A 5155 -14,70 

3 para 2 A 5167 21,75 

4 para 3 A 5167 25,20 

3 para 4 A 5174 -16,29 

4 para 5 A 5174 -32,24 

2 para 3 A 5188 -24,58 

2 para 1 A 5188 36,00 

4 para 5 A 5188 -16,38 

3 para 2 B 5197 59,09 

4 para 3 B 5212 53,03 

3 para 4 A 5218 -23,12 

2 para 1 A 5218 46,23 

4 para 5 A 5218 -24,02 

2 para 3 A 5230 -22,60 

3 para 4 A 5230 -26,69 

4 para 3 A 5230 33,01 

4 para 5 A 5230 -13,97 

5 para 4 A 5230 27,48 

3 para 4 A 5231 -23,52 

2 para 1 A 5231 55,20 

4 para 3 A 5231 24,39 

4 para 5 A 5231 -17,31 

5 para 4 A 5231 6,37 

3 para 4 A 5233 -7,60 

4 para 3 A 5233 24,59 

4 para 5 A 5233 -26,34 

5 para 4 A 5233 23,60 

3 para 4 A 5241 -28,98 

4 para 5 A 5252 -18,38 

4 para 5 A 5254 -15,83 

2 para 3 A 5256 -25,29 

3 para 4 A 5256 -33,04 

4 para 5 A 5262 -13,64 

2 para 1 B 5264 34,20 
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4 para 5 A 5269 -13,21 

3 para 4 A 5270 -24,99 

2 para 1 A 5277 45,82 

4 para 3 A 5289 25,59 

2 para 3 A 5312 -17,99 

4 para 5 A 5312 -18,98 

3 para 2 B 5949 -31,06 

4 para 3 B 5977 46,58 

2 para 1 A 5992 20,11 

3 para 4 A 5994 -24,86 

4 para 5 A 5994 -26,02 

3 para 2 A 5997 17,21 

2 para 1 B 6004 37,86 

2 para 3 A 6014 20,82 

3 para 4 A 6014 46,31 

4 para 3 A 6014 -14,01 

4 para 5 A 6014 49,46 

5 para 4 A 6014 -11,46 

3 para 4 A 6015 42,00 

4 para 5 A 6015 32,31 

5 para 4 A 6018 -6,31 

4 para 5 A 6019 -29,14 

4 para 5 A 6020 -21,03 

4 para 5 A 6021 -16,95 

1 para 2 A 6023 -12,55 

3 para 4 A 6026 -13,83 

5 para 4 A 6028 -10,43 

5 para 4 A 6031 -17,81 

5 para 4 A 6036 10,71 

3 para 4 A 6038 51,49 

1 para 2 A 6040 -24,27 

1 para 2 A 6047 -12,54 

5 para 4 A 6047 -12,60 

2 para 1 A 6048 -7,43 

5 para 4 A 6052 -36,64 

3 para 2 A 6055 -21,89 

5 para 4 A 6055 -28,18 
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1 para 2 A 6056 -11,86 

1 para 2 A 6062 -10,76 

1 para 2 A 6074 -20,28 

2 para 3 A 6074 -18,27 

3 para 4 A 6074 12,00 

2 para 1 A 6075 32,60 

4 para 5 A 6099 -12,02 

1 para 2 A 6130 -14,00 

2 para 3 A 6130 -23,85 

2 para 3 A 6143 -40,23 

3 para 4 A 6151 25,58 

5 para 4 A 6151 -18,44 

4 para 5 B 6241 -33,94 

2 para 3 B 6261 -41,80 

3 para 2 B 6270 31,51 

3 para 2 B 6286 36,84 

2 para 3 A 6297 18,37 

3 para 4 A 6297 40,09 

4 para 3 A 6297 -15,16 

4 para 5 A 6297 19,75 

5 para 4 A 6297 -19,79 

4 para 5 A 6298 36,37 

5 para 4 A 6298 -15,11 

4 para 3 A 6299 -19,46 

4 para 5 A 6299 36,51 

4 para 5 B 6303 90,77 

2 para 3 A 6304 16,67 

5 para 4 A 6304 -38,83 

4 para 5 A 6305 15,79 

5 para 4 A 6305 -9,53 

5 para 4 A 6308 -36,07 

3 para 4 A 6309 37,54 

4 para 5 A 6309 30,03 

5 para 4 A 6309 -14,89 

3 para 4 A 6311 55,71 

4 para 3 A 6311 -23,21 

4 para 5 A 6311 39,96 
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5 para 4 A 6311 -19,53 

3 para 4 B 6314 88,04 

4 para 5 B 6314 60,60 

3 para 2 A 6317 -20,21 

1 para 2 A 6318 -19,60 

5 para 4 A 6318 -13,27 

3 para 4 A 6323 35,95 

3 para 4 A 6326 20,23 

2 para 3 A 6328 21,65 

3 para 4 A 6328 38,02 

3 para 4 A 6337 32,77 

4 para 5 A 6337 -20,92 

4 para 5 A 6338 -14,67 

3 para 4 A 6344 -18,15 

4 para 5 A 6344 -13,89 

5 para 4 B 6500 73,82 

1 para 2 B 6572 43,31 

5 para 4 A 6576 12,41 

3 para 4 B 6580 96,30 

2 para 1 B 6595 117,47 

2 para 1 A 6598 47,10 

3 para 4 B 6636 55,28 

4 para 5 A 6657 -24,28 

2 para 1 B 6678 26,76 

2 para 1 B 6700 63,09 

3 para 2 B 6700 41,87 

3 para 2 B 6701 33,86 

3 para 4 C 6722 122,85 

3 para 4 C 6723 185,46 

3 para 4 B 6724 400,56 

5 para 4 B 6724 -39,91 

3 para 4 C 6726 249,66 

1 para 2 B 6863 -57,44 

4 para 5 B 6942 46,12 

2 para 1 B 6946 39,74 

3 para 2 B 6950 -31,95 

3 para 4 B 7348 133,83 
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1 para 2 A 7387 -20,86 

3 para 4 A 7387 -17,78 

4 para 5 A 8232 26,05 

5 para 4 A 8233 -16,98 

1 para 2 A 8292 21,29 

5 para 4 A 8292 -14,82 

5 para 4 A 8293 -33,65 

4 para 5 A 8302 9,74 

2 para 1 A 8308 10,72 

4 para 5 A 8308 -22,94 

 

B.2 – Sub-Categorias influenciadas pela variável Precipitação 
 

TABELA B.2  – SUB-CATEGORIAS DEFINIDAS COMO INFLUENCIÁVEIS PELA VARIÁVEL PRECIPITAÇÃO 

Sub-Categorias influenciadas pela Precipitação 

Classe Sub-Categoria Variação (%) 

A 5015 -20,02 

A 5301 -14,06 

A 5302 -24,13 

A 6144 -20,51 

A 6300 -22,79 

A 6406 -17,35 

A 6665 -18,09 
 

B.3 – Influência da Infra-Estrutura de Loja aquando do fenómeno de precipitação 
 

 

TABELA B.3  - IMPACTO DA PRECIPITAÇÃO DE ACORDO COM A INFRA-ESTRUTURA DE LOJA E PERÍDO DA SEMANA 

 

Super N 
Coberto (%) 

Super 
Coberto (%) 

Mega (%) Hiper (%) 

Meio Semana 3,13 3,68 1,45 3,70 

FDS -3,58 3,68 3,22 4,37 
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Anexo C – Modelo Empirico 1 Semana 

C.1. – Fluxograma de Decisão do Modelo de Decisão Empirico de 1 Semana: Vertente Sazonalidade 
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C.2. – Fluxograma de Decisão do Modelo de Decisão Empirico de 1 Semana: Vertente Tendência 
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Anexo D – Modelo Empirico 4 Semanas 

D.1. – Fluxograma de Decisão do Modelo de Decisão Empirico de 4 Semana: Vertente Sazonalidade 
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D.2. – Fluxograma de Decisão do Modelo de Decisão Empirico de 4 Semana: Vertente Tendência 
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Anexo E – Testes Preliminares 
 

 

Loja ID Descrição Distrito 

Super Coberto 850 Albufeira - Bela Vista FARO 

Super Coberto 490 Azeitão SETUBAL 

Super Coberto 601 Boavista PORTO 

Super Coberto 805 Largo do Rato LISBOA 

Super Coberto 511 São Pedro do Sul VISEU 

Super Coberto 369 Vieira Do Minho BRAGA 

Super Não Coberto 825 Benfica LISBOA 

Super Não Coberto 621 
Braga - Machado 

Vilela 
BRAGA 

Super Não Coberto 468 Entroncamento SANTAREM 

Super Não Coberto 827 Faro - Tridente FARO 

Super Não Coberto 450 Pragal SETUBAL 

Super Não Coberto 317 Serpa Pinto PORTO 

Mega Coberto 671 Agueda AVEIRO 

Mega Coberto 661 Fafe BRAGA 

Mega Coberto 818 Faro Penha FARO 

Mega Coberto 674 Fundão C BRANCO 

Mega Coberto 688 Ponte De Sôr PORTALEGRE 

Mega Coberto 692 Venda Nova LISBOA 

Hiper Coberto 652 Aveiro AVEIRO 

Hiper Coberto 653 Barreiro SETUBAL 

Hiper Coberto 651 Braga BRAGA 

Hiper Coberto 654 Povoa De Varzim PORTO 

Hiper Coberto 656 Sintra - Hiper LISBOA 

Hiper Coberto 655 Telheiras LISBOA 
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Anexo F – Modelos Quantitativos – Constantes de Alisamento 

F.1. – Constantes de Alisamento calculadas para o Modelo de Alisamento Exponenecial 
Simples 

SC α CV SC α CV 

6406 0,42 0,162 5992 0,78 0,117 

6500 0,66 0,184 6018 1 0,142 

6326 0,9 0,178 5994 0,65 0,180 

6317 0,75 0,161 6863 0,66 0,209 

6318 0,61 0,186 5312 0 0,146 

6304 0,42 0,190 5997 0,86 0,152 

6305 0,54 0,199 5977 0,46 0,194 

6270 0,45 0,182 5301 0,55 0,163 

6144 0,43 0,123 5127 0,85 0,164 

6099 1 0,128 6678 0,85 0,167 

6130 0,47 0,179 6665 0,35 0,133 

6062 1 0,145 5126 0,97 0,182 

6004 0,67 0,202 6657 1 0,207 

6056 1 0,166 5262 0,54 0,176 

6074 1 0,155 5252 0,72 0,159 

8308 1 0,153 6598 0,52 0,173 

8293 0,92 0,174 6595 0,66 0,193 

8233 0,79 0,161 5167 0,48 0,162 

6021 0,99 0,129 5143 0,72 0,198 

8292 0,9 0,153 5085 0,95 0,158 

8232 0,92 0,174 5125 1 0,152 

6047 0,57 0,205 5099 0,57 0,143 

6028 1 0,155 5058 0,89 0,196 

7387 1 0,148 5104 0,52 0,149 

6020 0,8 0,126 5064 0,6 0,153 

6036 0,59 0,144 5041 0,79 0,136 

5269 0,77 0,203 6576 0,83 0,139 

6023 0,97 0,123 6572 0,96 0,125 

6019 0,53 0,121 5046 0,74 0,147 

6026 1 0,163 5020 0,4 0,149 
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F.2. – Constantes de Alisamento calculadas para o Modelo de Holt-Winter 
 

  Multiplicativo Aditivo 

 

Multiplicativo Aditivo 

SC alpha beta gama alpha beta gama SC alpha beta gama alpha beta gama 

5003 0,3 0,4 0,2 0 0 1 6052 0,3 0,3 0,1 0 0 1 

5017 0,2 0,2 0,3 0 0,2 0,4 6055 0,4 0,4 0,2 0 0,3 1 

5022 0,3 0,4 0,1 0 0,2 0,5 6075 0,4 0,2 0,1 0 0 0,6 

5026 0,4 0,2 0,1 0 0,2 0,5 6143 0,3 0,6 0,1 0,3 0 1 

5030 0,5 0,7 0,1 0 0 1 6151 0 0,1 0,4 0 0,3 1 

5038 0,2 0,4 0,1 0 0,1 0,4 6241 0,1 0 0,9 0 0 1 

5039 0,6 0,1 0,1 0,2 0,1 1 6261 1 0 0,6 0 0,2 1 

5133 0,4 0,3 0,1 0 0 1 6286 0,3 0,2 0 0,3 0,3 1 

5155 0,5 0,1 0,1 0 0 1 6297 0,4 0,3 0,1 0 0,1 1 

5174 0,3 0,3 0,1 0 0,2 0,5 6298 0,3 0,3 0,2 0 0 1 

5188 0,3 0,5 0,1 0 0,2 1 6299 0,5 0,3 0,1 0,2 0 1 

5197 0 0,3 0,7 0 0,2 0,8 6300 0,4 0,4 0,1 0 0,2 1 

5212 0 1 0,6 0 0 1 6303 0,3 0,5 0 0 0,1 1 

5218 0,4 0 0,6 0 0,1 0,9 6308 0,4 0,4 0,2 0 0 0,9 

5230 0 1 0,8 0 0,1 0,7 6309 0,6 0,4 0,1 0 0,1 1 

5231 0,4 0,2 0 0,1 0,2 1 6311 0,4 0,2 0,1 0 0 1 

5233 0,1 0,2 0,1 0 0,3 1 6314 0,5 0,3 0,1 0 0 1 

5254 0 1 0,7 0,3 0,1 1 6323 0,5 0,4 0,1 0 0 1 

5256 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 1 6328 0,5 0,3 0,1 0 0,2 1 

5264 0,5 0,3 0,1 0 0,2 0,6 6337 0,3 0,5 0,1 0 0,1 0,5 

5270 0,4 0,2 0,2 0 0 1 6338 0,2 0,3 0,1 0 0 0,5 

5277 0,1 0 0,9 0 0,1 0,5 6344 0,3 0,3 0,1 0 0,1 1 

5289 0,5 0,3 0 0 0 0,5 6580 0,3 0,4 0,1 0 0 0,2 

5302 0,6 0,4 0 0 0,4 1 6636 0,4 0,4 0 0 0,4 0,9 

5949 0,6 0,8 0,8 0 0,3 0,8 6700 0 0 0,8 0 0,1 1 

6014 0,3 0,3 0,1 0 0,1 1 6701 0,6 0,5 0,1 0 0,4 1 

6015 0,4 0 0,4 0 0,3 1 6942 0,5 0,2 0 0 0,2 0,5 

6031 0,3 0,3 0,1 0 0 1 6946 0,4 0,5 0,1 0 0,3 1 

6038 0,3 0,3 0,2 0 0,2 0,5 6950 0,2 0,5 0 0 0,4 1 

6040 0,4 0,7 0,1 0 0 1 7348 0,2 0 0,6 0 0,2 1 

6048 0,3 0,3 0,1 0 0 1 8302 0,3 0 0,9 0,1 0,6 1 

 

F.3. – Constantes de Alisamento calculadas para o Modelo de Regressão Linear Múltipla 
 

Sub-Categoria Intercept Semana (X1) S. Anterior (X2) Meteo (X3) Sub-Categoria Intercept 
Semana 

(X1) 
S. Anterior (X2) 

Meteo 
(X3) 

5015 3784,684 12,78499 0,369367 -166,672 5026 3395,842 9,243136 0,319028 -180,936 

5020 850,5135 2,442188 0,356266 -41,6769 5030 606,2961 4,587668 0,067634 -79,8689 

5041 134,1914 0,199163 0,536838 -6,10392 5038 1617,27 21,85493 0,284456 -309,181 

5046 524,8951 0,374049 0,628665 36,28324 5039 1169,334 8,284192 0,300902 -127,368 

5058 184,4171 -2,00463 0,840577 8,635442 5133 4411,417 -9,03576 0,598358 769,6828 

5064 1087,366 1,315668 0,269646 -56,3001 5155 917,2691 6,645857 0,278999 88,44001 

5085 209,3382 -0,68136 0,699465 26,35283 5174 613,2399 -3,67153 0,3696 45,18709 

5099 1060,675 2,491215 0,423614 -69,1842 5188 1319,183 17,5628 0,283261 -229,262 

5104 49,18127 0,100569 0,926692 -1,23734 5197 422,658 3,036158 0,142608 -49,9911 

5125 1818,846 -1,04801 0,612541 -87,1794 5212 266,7401 2,463086 0,207316 -49,2063 

5126 416,1142 -0,96709 0,743397 -30,5306 5218 1742,856 17,19267 0,136785 -329,661 

5127 573,6113 -1,11283 0,588831 -24,5861 5230 1314,033 -1,32442 0,39374 -129,452 

5143 37,90009 -0,0113 0,57624 5,241531 5231 2690,27 6,985141 0,317735 -390,96 

5167 562,8716 2,782421 0,539286 -51,7736 5233 1155,799 -0,88636 0,407056 -105,704 

5252 371,1316 0,269271 0,650451 -7,33276 5254 262,6176 0,767141 0,86888 -36,2595 

5262 1452,45 1,860354 0,451814 -78,8579 5256 1426,794 -2,35254 0,160413 -23,3488 

5269 2264,382 -7,21673 0,414788 -122,847 5264 428,2433 0,066838 0,233676 4,748962 

5301 1924,256 -2,03376 0,314018 61,69319 5270 825,6691 1,094657 0,159671 -22,3396 

5312 525,0969 0,198967 0,759583 -45,3896 5277 1039,004 -5,89148 0,493792 -31,7238 

5977 88,46619 0,376847 0,413951 -3,77278 5289 3172,034 -8,38681 0,419256 -198,652 
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5992 685,6953 0,420309 0,603495 -37,8269 5302 616,4098 1,182862 0,427534 16,44427 

5994 478,2013 2,843196 0,680919 -54,1786 5949 123,0759 0,351032 0,192204 -5,32695 

5997 810,2926 -2,34539 0,531388 -14,5964 6014 -183,665 -8,54995 0,600597 581,8602 

6004 30,17636 -0,15464 0,863618 -1,84977 6015 -418,832 -8,98608 0,612447 510,8216 

6018 1277,543 -7,5361 0,866844 12,55416 6031 18315,19 -7,60114 0,264093 3466,532 

6019 393,0581 -0,26847 0,702528 -9,59672 6038 264,0102 -2,05101 0,571971 36,71519 

6020 23466,73 30,93028 0,549332 -719,227 6040 607,3833 -4,90532 0,682273 36,49518 

6021 2474,945 -1,74426 0,720826 -0,51315 6048 7752,017 -12,2899 0,348323 1055,545 

6023 1431,182 -1,51433 0,848809 -21,0758 6052 1552,814 -5,63051 0,449035 108,8078 

6026 5407,812 20,91521 0,495119 -489,566 6055 4222,146 -7,94876 0,068378 524,4503 

6028 809,9074 -8,66365 0,855026 138,8096 6075 387,6662 1,761278 0,522632 -42,1262 

6036 450,1422 -2,46688 0,749493 29,47469 6143 2260,772 22,81243 0,243472 -97,3566 

6047 3174,393 -11,2031 0,25444 374,9794 6151 102,4309 -2,04993 0,795462 93,68433 

6056 261,4826 -0,31505 0,725514 4,359088 6241 211,95 -0,25389 0,482124 -19,3811 

6062 3522,993 1,101324 0,586029 -211,947 6261 858,0419 -0,22272 0,372944 -62,622 

6074 68,4307 -1,84931 0,950601 13,1233 6286 71,88933 0,177639 0,652265 -10,0012 

6099 262,7633 -1,02062 0,800514 6,806478 6297 8408,905 -46,1047 0,493948 3857,953 

6130 1875,857 9,548066 0,337868 -163,122 6298 1512,156 15,3335 0,56227 293,4375 

6144 338,989 0,16279 0,532935 -7,20906 6299 803,3212 -1,36801 0,674447 117,012 

6270 322,5324 0,787955 0,282273 -17,2815 6300 137,0709 -4,20786 0,723806 136,2659 

6304 6494,626 13,11454 0,18854 718,2623 6303 -3,64606 0,058578 0,433297 21,6398 

6305 344,3462 1,7819 0,758225 68,12848 6308 2058,316 13,84717 0,255217 234,2373 

6317 1323,454 -4,72867 0,651151 200,1678 6309 875,5765 10,38638 0,25495 367,7072 

6318 8278,498 -15,2159 0,355962 154,4959 6311 314,1037 4,580391 0,126175 72,35836 

6326 5748,078 1,548906 0,569597 1186,326 6314 47,4261 1,346686 0,105607 63,23389 

6406 724,4016 0,89845 0,531551 -10,8054 6323 400,3988 3,432396 0,390134 108,0892 

6500 66,75916 0,256741 0,256467 5,239794 6328 6637,094 29,61604 0,460611 4603,465 

6572 26,1094 -0,03252 0,808258 0,008896 6337 308,4813 12,78964 0,378249 137,2911 

6576 850,6205 2,213275 0,423596 -20,8729 6338 980,0034 8,606243 0,23561 -136,657 

6595 16,22016 -0,0681 0,8012 0,187851 6344 3574,423 35,92483 0,435837 -374,923 

6598 1118,771 1,67425 0,520817 44,41992 6580 110,8 -0,26849 0,01106 21,41947 

6657 4479,37 7,475402 0,651858 -519,908 6636 13,32116 -0,33886 0,451428 16,59899 

6665 2223,5 5,897377 0,421387 -122,095 6700 192,5807 0,465762 0,094943 -27,8385 

6678 175,7687 0,044354 0,598468 7,848507 6701 248,167 -0,73685 0,466078 81,5453 

6863 20,46256 -0,13171 0,87816 1,901742 6942 15,58315 0,093799 0,854457 3,274627 

7387 322,3144 0,879401 0,688362 -22,2612 6946 112,5164 2,491132 0,582176 7,34341 

8232 46,92688 -3,57846 0,969195 54,86305 6950 88,82933 1,500005 0,579686 -17,2322 

8233 251,979 -1,41239 0,747868 21,06877 7348 7,748102 -0,50491 0,766631 25,13732 

8292 951,9467 -0,25177 0,517378 19,01913 8302 263,0162 -1,66235 0,601243 31,38578 

8293 182,6101 -0,96845 0,811856 16,94875 5241 1406,415 58,13948 0,415298 -763,646 

8308 370,7481 1,856178 0,830538 -23,0761 6722 -31,2603 -0,54787 0,435998 26,71115 

5003 1320,725 -5,99892 0,438583 5,119225 6723 -17,3929 -0,29417 0,607927 13,86137 

5017 3653,048 14,68494 0,07001 -230,001 6724 -58,7587 -1,57814 0,338734 63,45932 

5022 4328,219 44,1643 0,253209 -565,269 6726 -13,1203 -0,3169 0,31778 13,67159 
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Anexo G – Análise de Desempenho – Grupos em Teste 
 

F.2. – Sub-Categorias alocadas o Grupo 1 e 2 dos testes 

 

Grupo 1 Grupo 2 

6406 5003 

6500 5017 

6326 5022 

6317 5026 

6318 5030 

6304 5038 

6305 5039 

6270 5133 

6144 5155 

6099 5174 

6130 5188 

6062 5197 

6004 5212 

6056 5218 

6074 5230 

8308 5231 

8293 5233 

8233 5254 

6021 5256 

8292 5264 

8232 5270 

6047 5277 

6028 5289 

7387 5302 

6020 5949 

6036 6014 

5269 6015 

6023 6031 

6019 6038 

6026 6040 

5992 6048 

6018 6052 
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5994 6055 

6863 6075 

5312 6143 

5997 6151 

5977 6241 

5301 6261 

5127 6286 

6678 6297 

6665 6298 

5126 6299 

6657 6300 

5262 6303 

5252 6308 

6598 6309 

6595 6311 

5167 6314 

5143 6323 

5085 6328 

5125 6337 

5099 6338 

5058 6344 

5104 6580 

5064 6636 

6576 6701 

6572 6942 

5046 6946 

5020 6950 

5015 7348 

 


