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1 Introdução 

 

Nos dias que correm, o petróleo, muitas vezes designado como “ouro negro”, tem-se revelado 

como um dos problemas económicos e políticos mais agudos da actualidade, provocando um 

elevado impacto na economia global. Normalmente usado na indústria de transformação e de 

serviços, seja na forma de combustível, seja como matéria-prima, o petróleo tem sido alvo de 

estudos com o objectivo de desenvolver metodologias de optimização e apoio à decisão para 

estratégias de produção, transporte e gestão de inventários de produtos petrolíferos. 

A previsão da procura é um elemento chave na tomada de decisão das actividades de gestão de 

qualquer empresa que tenha como principal objectivo prever os factores envolventes que 

influenciam o seu desempenho. A aplicação dos variados métodos de previsão existentes é 

frequentemente feita em áreas como a gestão de inventário, planeamento da actividade de 

produção e controlo de processo.  

 

 O empenho das empresas, que actualmente actuam no mercado, em diminuir a dependência das 

suas decisões na incerteza e de obter uma maior gestão de risco, faz com que cada vez mais 

invistam em métodos de previsão da procura adequados à sua estrutura de negócio. 

 

Em Portugal, a indústria refinadora nacional é considerada relativamente moderna e 

complementar, tornando-a bastante competitiva no espaço em que actua. No nosso país, o 

processo de “refinação”, ao contrário da prospecção de petróleo que há muitos anos se deixou de 

realizar, assume um papel de elevado valor na cadeia do petróleo. Nos dias que correm, Portugal 

tem duas refinarias, uma situada na Costa de Sines e a outra em Matosinhos. Ambas são 

propriedade da GALP Energia, S.A., que detém o monopólio da refinação no país. A armazenagem 

é não só assegurada pelas duas refinarias, que estão capacitadas para proceder à carga dos 

produtos para distribuição no mercado de retalho, assim como, por parques de armazenamento e 

distribuição de produtos derivados do petróleo espalhados pelo país (continente e ilhas). O 

parque de maior dimensão de armazenamento de combustíveis brancos e de gases liquefeitos, e 

alvo de estudo nesta dissertação, é o entreposto logístico de Aveiras de Cima (parque de 

armazenagem e enchimento) operado pela empresa CLC – Companhia Logística de Combustíveis, 

S.A.. 

 

A CLC, como empresa logística, tem como actividade preponderante no seu desempenho 

operacional o planeamento das quantidades consumidas pelos seus clientes, de modo a 

armazenar as quantidades necessárias para satisfazê-los. Portanto, é fundamental para a CLC 

desenvolver métodos que possibilitem a previsão do consumo futuro, de maneira a evitar 

eventuais problemas de rotura de inventário ou obsolescência de produto. O presente trabalho 

visa a optimizar o planeamento e o escalonamento dos produtos que a CLC armazena, através do 
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estudo de métodos de previsão da procura adequados a cada um dos produtos distribuídos pela 

CLC. Os modelos de previsão baseados nas metodologias de alisamento exponencial serão 

processados recorrem à ferramenta de Microsoft Excel®.. 

 

Na contextualização do presente trabalho, descreve-se no início os mercados de petróleo ao nível 

global, europeu e nacional, incluindo uma breve explicação da cadeia petrolífera em Portugal e 

dos principais agentes que nela actuam. Destaque natural para a empresa alvo do caso de estudo, 

a Companhia Logística de Combustíveis, e o seu centro de distribuição de Aveiras de Cima. Ainda 

dentro deste capítulo, expõe-se os métodos de planeamento e escalonamento que a CLC hoje em 

dia utiliza e o problema principal a estudar nesta dissertação. 

 

Para a realização deste trabalho é necessário conhecer também os fundamentos teóricos que 

transmitem o que é a previsão da procura e, como é que a previsão se enquadra no seio de 

qualquer empresa de armazenamento e distribuição. São assim enunciados os métodos de 

previsão mais utilizados nas empresas, desde os métodos qualitativos (em que não existe um 

histórico de dados e as previsões são baseadas no conhecimento) e os métodos quantitativos (em 

que temos um histórico de dados). É dada especial atenção aos métodos quantitativos, 

nomeadamente ao método de Alisamento Exponencial, já que no caso em estudo são-nos 

disponibilizados os dados históricos referentes aos anos anteriores (num horizonte temporal 

mensal e semanal), o que possibilita o desenvolvimento de um modelo com base neste tipo de 

métodos. 

 

Depois de conhecidos o mercado dos combustíveis, a empresa em estudo, assim como os 

fundamentos teóricos relativos ao caso de estudo, segue-se a sua resolução. Após a identificação 

e definição do problema, procede-se à recolha e análise de dados. A análise de dados, tanto 

gráfica como numérica, é uma das etapas mais importantes do processo de desenvolvimento do 

caso. Através da análise é possível identificar padrões e/ou tendências que caracterizam os 

nossos dados, possibilitando a escolha do modelo que melhor se adapta a esses padrões e que 

nos permite obter dados de previsão mais precisos. De seguida, procede-se ao desenvolvimento 

do modelo em Microsoft Excel® baseado nos métodos de alisamento exponencial. Os dados 

obtidos por este modelo são, posteriormente, apresentados e comparados com os dados reais das 

saídas de produto do parque de distribuição da CLC, assim como também serão comparados com 

as quantidades de produto pedidas pelos clientes, de forma a calcular a precisão do modelo.   

 

Para finalizar, são elaboradas as conclusões deste estudo e identificados os aspectos a abordar 

em trabalhos futuros. 
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2 Contextualização do caso de estudo  

 

2.1 Introdução 

 

Este capítulo dá a conhecer o mercado dos combustíveis petrolíferos e a empresa CLC – 

Companhia Logística de Combustíveis S.A., descrevendo de forma detalhada as características 

das áreas onde se insere o caso de estudo a analisar ao longo desta dissertação. Para a 

compreensão do sector dos combustíveis torna-se fulcral a identificação das tendências de 

mercado, da dependência de cada mercado em termos energéticos e dos principais efeitos que os 

choques petrolíferos poderão causar nas nossas economias, aqui divididas e descritas a partir de 

uma escala decrescente (desde o nível mundial até ao nacional). 

Para o mercado nacional será também descrito nesta dissertação todo o ciclo de processamento 

do petróleo em Portugal e os principais responsáveis em cada etapa do ciclo, desde a sua 

recepção em forma de crude por navio até à sua comercialização nos postos de abastecimento ao 

cliente final. 

 

Seguidamente, conta-se a história da CLC enquanto empresa, assim como se descreve a sua 

situação actual, no que diz respeito à sua filosofia e dimensão. Dar-se-á especial atenção à 

descrição do Centro de Distribuição da CLC, especificando os tipos de combustíveis refinados 

armazenados, tal como os seus códigos de identificação; o número de tanques afectados a cada 

combustível refinado e sua capacidade; os postos de enchimento existentes (tanto de 

combustíveis gasosos como líquidos); e descrevendo todas as infra-estruturas de apoio à 

actividade da empresa. 

 

Ainda neste capítulo, será explicado o processo actual de planeamento e escalonamento usado 

pela CLC para a sua actividade operacional, isto é, para a realização do seu plano de necessidades, 

do plano de escalonamento do oleoduto e do plano de gestão de inventário dos tanques, de modo 

a que haja produto suficiente para poder satisfazer os seus clientes. 

No fim, será identificado qual o problema a estudar, a ferramenta a utilizar e os objectivos deste 

trabalho. 

 

2.2 Mercado dos combustíveis 

 

2.2.1 Mercado Global 

 

Segundo o BP StatisticalReviewofWorldEnergy (2008), apesar da irrequietude dos mercados 

financeiros desde Agosto de 2007, houve um forte crescimento económico mundial no ano de 

2007, que continuou a suportar o consumo de energia a nível mundial. 



 

 

O consumo global de petróleo cresceu na ordem dos 1,1% e

de barris por dia, um valor ligeiramente abaixo da média dos últimos dez anos. O consumo nos 

países exportadores de petróleo do Médio Oriente, América do Sul e Central e África, representou 

dois terços do crescimento mundial. 

do Japão, a região Ásia/Pacífico cresceu 2,3% fruto do forte crescimento das economias 

emergentes. O consumo no espaço da OCDE caiu 0,9%, aproximadamente 400 000 barris por dia.

Relativamente a Portugal, a BP refere que a procura para 

em 2007, atingindo os 302 mil barris/dia 

mundial. 

 

A produção global de petróleo caiu 0,2%, o correspondente a menos 130 000 barris de p

por dia, resultado que demonstra o primeiro declínio desde 2002. A produção na OPEP caiu na 

ordem dos 350 000 barris por dia devido ao impacto cumulativo dos cortes 

implementados em Novembro de 2006 e Fevereiro de 2007.

As reservas petrolíferas em 2007 mantiveram

sendo este valor suficiente para satisfazer a actual produção para os próximos 41 anos. No 

entanto, o total mundial em 2006 foi revisto em alta até 31 mil milhões de barris após

actualização de informações mais completas. 

 

Após a crise financeira iniciada em Setembro de 2008

cenário do mercado de petróleo não é tão animador como no ano anterior. A procura de 

combustíveis refinados provenientes do petróleo tem vindo a decair e, ao longo dos ú

tempos, os mercados de comercialização desta 

procura de evidências de uma iminente recuperação económica, esperançosos que o preço do 

petróleo retorne aos preços anteriores à crise.

Figura.2.1. Crescimento da procura global
 (InternationalEnergyAgency, ABRIL 2009)
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O consumo global de petróleo cresceu na ordem dos 1,1% em 2007, correspondendo a 1 milhão 

de barris por dia, um valor ligeiramente abaixo da média dos últimos dez anos. O consumo nos 

países exportadores de petróleo do Médio Oriente, América do Sul e Central e África, representou 

dois terços do crescimento mundial. Apesar do crescimento abaixo da média por parte da China e 

do Japão, a região Ásia/Pacífico cresceu 2,3% fruto do forte crescimento das economias 

emergentes. O consumo no espaço da OCDE caiu 0,9%, aproximadamente 400 000 barris por dia.

BP refere que a procura para o consumo de petróleo aumentou 

s 302 mil barris/dia – número inferior à subida de 1,1% do consumo 

A produção global de petróleo caiu 0,2%, o correspondente a menos 130 000 barris de p

por dia, resultado que demonstra o primeiro declínio desde 2002. A produção na OPEP caiu na 

ordem dos 350 000 barris por dia devido ao impacto cumulativo dos cortes na produção 

implementados em Novembro de 2006 e Fevereiro de 2007. 

olíferas em 2007 mantiveram-se estáveis, na ordem dos 1,24 triliões de barris, 

sendo este valor suficiente para satisfazer a actual produção para os próximos 41 anos. No 

entanto, o total mundial em 2006 foi revisto em alta até 31 mil milhões de barris após

actualização de informações mais completas.  

Após a crise financeira iniciada em Setembro de 2008 (como se pode verificar na Figura 2.1.)

cenário do mercado de petróleo não é tão animador como no ano anterior. A procura de 

nientes do petróleo tem vindo a decair e, ao longo dos ú

tempos, os mercados de comercialização desta matéria-prima têm estado freneticamente à 

procura de evidências de uma iminente recuperação económica, esperançosos que o preço do 

aos preços anteriores à crise. 

2007/2008/2009 
Crescimento da procura global em milhares de barris por dia 

(InternationalEnergyAgency, ABRIL 2009) 

07, correspondendo a 1 milhão 

de barris por dia, um valor ligeiramente abaixo da média dos últimos dez anos. O consumo nos 

países exportadores de petróleo do Médio Oriente, América do Sul e Central e África, representou 

Apesar do crescimento abaixo da média por parte da China e 

do Japão, a região Ásia/Pacífico cresceu 2,3% fruto do forte crescimento das economias 

emergentes. O consumo no espaço da OCDE caiu 0,9%, aproximadamente 400 000 barris por dia. 

umentou 0,2% 

número inferior à subida de 1,1% do consumo 

A produção global de petróleo caiu 0,2%, o correspondente a menos 130 000 barris de petróleo 

por dia, resultado que demonstra o primeiro declínio desde 2002. A produção na OPEP caiu na 

na produção 

se estáveis, na ordem dos 1,24 triliões de barris, 

sendo este valor suficiente para satisfazer a actual produção para os próximos 41 anos. No 

entanto, o total mundial em 2006 foi revisto em alta até 31 mil milhões de barris após 

(como se pode verificar na Figura 2.1.), o 

cenário do mercado de petróleo não é tão animador como no ano anterior. A procura de 

nientes do petróleo tem vindo a decair e, ao longo dos últimos 

têm estado freneticamente à 

procura de evidências de uma iminente recuperação económica, esperançosos que o preço do 
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2.2.2 Mercado Europeu 

 

No que respeita ao mercado europeu de combustíveis, a União Europeia importa actualmente 

50% da energia que consome e tudo indica que esta dependência continue a aumentar no futuro. 

As previsões para os próximos 25 anos apontam para um aumento de 50% no consumo de 

petróleo e nas emissões de CO2.  

A criação de reservas de petróleo para situações de crise é uma das muitas medidas que têm o 

intuito de combater esta dependência, que obriga a que cada País da União Europeia crie as suas 

próprias Reservas Estratégicas Nacionais de combustíveis refinados. 

 

2.2.3 Mercado Nacional 

 

2.2.3.1 O ciclo do petróleo em Portugal 

 

A indústria petrolífera nacional está intimamente ligada à publicação da designada “lei do 

petróleo”, a Lei n.º 1947, de 12 de Fevereiro de 1937, e do respectivo regulamento, o Decreto nº 

29034, de Outubro de 1938, enquadramento legal que abrange todo o ciclo do petróleo, desde a 

sua prospecção até à sua comercialização, na forma de produto refinado, ao cliente final. 

 

A “prospecção” em Portugal tem sido desenvolvida ao longo de vários anos por empresas 

multinacionais e, inicialmente, foi tentada ainda no séc. XIX em Pataias, com vista à extracção de 

asfaltos em Leiria, destinada à exploração de hidrocarbonetos e de substâncias betuminosas. 

Após a caducidade deste alvará, a partir de 1969, esta actividade passou a centrar-se na 

plataforma marítima. A GALP Exploração, S.A. é a empresa portuguesa responsável pela 

prospecção, pesquisa e produção de hidrocarbonetos, estando, assim, presente no sector do 

“upstream” da indústria petrolífera. 

No presente, a empresa portuguesa participa em cerca de 50 consórcios no Brasil entre 

explorações “onshore” (em terra) e “offshore” (no mar), para além das explorações que retém no 

continente Africano. As actuais reservas de petróleo e gás da GALP, avaliadas em 2,1 milhões de 

barris, permitem, hipoteticamente, que a empresa seja capaz de abastecer todo o mercado 

nacional durante 21 anos. 

 

O “transporte” desta matéria-prima, sendo Portugal um pais que importa a totalidade do petróleo 

de que necessita, é efectuada por navio, estando a cargo de armadores internacionais com 

capacidade de transporte de petróleo bruto.  

 

Contrariamente, a actividade de “refinação” assume um papel de elevado valor na cadeia do 

petróleo em Portugal. Presentemente, Portugal tem duas refinarias: uma em Sines (inaugurada 
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em 1979) e a outra em Matosinhos (inaugurada em 1969). A GALP Energia, S.A. é a proprietária 

de ambas detendo o monopólio da refinação em Portugal. A refinaria de Lisboa, situada em Cabo 

Ruivo, a primeira do país, iniciou a sua actividade em 1938, tendo sido encerrada em 1993 e a 

respectiva infra-estrutura desmantelada em 1997. 

 
A indústria refinadora nacional é considerada relativamente moderna e complementar, 

tornando-a competitiva no espaço em que actua. Tal é potenciado pela procura de refinados na 

Península Ibérica, bem como pelas perspectivas positivas que se abrem à actividade refinadora, 

cujas margens de lucro poderão atingir valores só verificados na década de oitenta. 

 

Na “armazenagem” dos produtos refinados, as duas refinarias constituem importantes pontos de 

armazenagem e possuem todos os requisitos técnicos para proceder à carga para distribuição no 

mercado de retalho. Contudo, Portugal tem espalhados pelo seu território (continente e ilhas) 

vários parques de armazenamento e enchimento de derivados de petróleo, sendo que o 

entreposto logístico de Aveiras de Cima operado pela empresa CLC (Companhia Logística de 

Combustíveis, S.A.), a operar desde meados dos anos 90, constitui um projecto estratégico e 

ambiental, bem como uma mais-valia para o processo de distribuição de produtos refinados em 

Portugal.  

Tendo por base um oleoduto multi-produtos com a extensão de cerca de 147 km ligado à 

refinaria de Sines e que transporta 7 produtos de forma sequencial, constitui a primeira conduta 

do género na Europa que transporta combustíveis líquidos e gases de petróleo liquefeitos (GPL). 

No parque localizam-se o terminal do oleoduto, as instalações de apoio e o parqueamento de 

cisternas. No complexo procede-se à armazenagem de produtos brancos e GPL, expedem-se 

produtos a granel e enchem-se garrafas de GPL. 

 
Quanto à “distribuição” de produtos petrolíferos em Portugal, esta é essencialmente efectuada 

por camiões-cisterna estando a sua tecnologia enquadrada pela regulamentação do transporte 

rodoviário de substâncias perigosas. Este aspecto realça a elevada dependência do transporte 

rodoviário por parte da actividade de distribuição de produtos petrolíferos. As empresas 

distribuidoras vão desde a empresa que efectua transportes diversificados e que possui frota 

própria de cisternas, até às empresas com um trabalhador e com viatura financiada pela 

companhia para quem faz o transporte, normalmente em regime de exclusividade. 

 

A “venda” é feita nos postos de abastecimento que podem ser propriedade de uma companhia 

petrolífera e explorados directamente (postos “de exploração directa”), pertencer à petrolífera e 

serem explorados por entidade a ela ligada, (postos de “bandeira”), ou, ser completamente 

independentes (postos “brancos”). Normalmente, as companhias reservam para si a gestão dos 

grandes clientes industriais na medida em que estes necessitam de uma gestão mais técnica e 

personalizada. É o caso da indústria transformadora, aeroportos e portos marítimos (“bancas”). 
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2.2.3.2 Flutuações de mercado 

 

Desde o início dos anos 70, período em que a OPEP (Organização dos Países Exportadores de 

Petróleo) começou a restringir a quantidade fornecida ao mercado, que os preços do petróleo se 

tornaram um factor preponderante na explicação das flutuações económicas. A volatilidade dos 

preços do petróleo constituiu, nos últimos anos, uma característica fundamental da economia 

mundial. Apesar de as flutuações serem menos pronunciadas em alguns casos da economia 

mundial, os preços do petróleo continuam a influenciar decisivamente a inflação e a causar novos 

abrandamentos da economia. 

 

A forte ligação entre os preços do petróleo e os termos de troca, assim como o papel do petróleo 

como factor intermédio de produção, representam os canais mais comuns para explicar os efeitos 

dos preços do petróleo, explicando em ambos os casos por que motivo um aumento nos preços 

tende a fazer subir a inflação e a diminuir o PIB. 

A relação entre os preços do petróleo e a inflação é facilmente estabelecida considerando, 

especificamente, a forte ligação entre os preços no consumidor dos produtos energéticos e os 

preços do petróleo. Destacando a importância das expectativas, Hamilton (2003) demonstrou 

que os aumentos dos preços do petróleo são muito mais importantes do que as descidas e que os 

aumentos após um período de preços estáveis tendem a produzir maiores efeitos do que os que 

corrigem descidas anteriores, explicando uma relação não linear entre os preços do petróleo e a 

actividade económica.  

 

Os efeitos que as flutuações dos preços do petróleo vão ser de seguida apresentados, de forma 

simples, separadamente em termos de inflação e de actividade económica. 

 

2.2.3.2.1 Efeitos sobre a inflação 

 

Os canais através dos quais os preços do petróleo afectam os preços no consumidor dividem-se 

em efeitos de primeira ordem (desagregados em efeitos directos e indirectos) e efeitos de 

segunda ordem (Esteves e Neves, 2004). 

 

Efeitos de primeira ordem 

 

Os efeitos de primeira ordem retractam o facto de os combustíveis estarem incluídos no índice de 

preços no consumidor (IPC). Os efeitos de primeira ordem sobre os preços, como referido 

anteriormente, podem ser directos ou indirectos, distinguindo o impacto sobre as componentes 

energéticas do índice de preços do impacto sobre as componentes do índice que têm um 

conteúdo energético. 

 



 

• Efeitos directos

 

Nos efeitos directos, quanto maior for o peso dos combustíveis energéticos (combustíveis, 

electricidade e gás) nas despesas de consumo do consumidor, maior será o impacto directo no 

IPC de uma determinada variação dos preços da energia. 

A relevância e a estrutura das taxas de impostos também 

primeira ordem directos. Se a taxa do imposto tiver uma estrutura 

corresponder a uma proporção fixa do preço final) o aumento do custo dos produtos energ

será totalmente transmitido ao consumidor. No entanto, se o imposto corresponder a um 

imposto específico (i.e., x cêntimos por unidade de produtos energéticos) o aumento do custo dos 

produtos energéticos será apenas parcialmente transmitido ao consu

qualquer ajustamento do imposto.

 

No caso português, podemos observar que a pol

específico (designado por Taxa do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos 

da gasolina corresponde a uma taxa de 557,95 euros por cada mil litros e, no caso do gasóleo, é 

de 339,42 euros por cada mil litros. Na F

decomposto em preço sem impostos, taxa de ISP e IVA.

Figura.2.2. Estrutura do preço médio mensal de venda ao público

 

Actualmente, o consumo médio das famílias portuguesas de produtos energéticos tende a estar 

próximo dos 10%, concluindo-se que a inflação tem uma reacção de aproximadamente 1 

100 à variação do preço do petróleo. Ou seja, se os preços do petróleo registarem um aumento de 

100%, o efeito directo sobre a inflação é de aproximadamente 1 ponto percentual.

a considerar é a tendência que a evolução dos preços do petr

variação em cadeia dos preços dos produtos energéticos no trimestre corrente e no seguinte, o 

que significa que estes efeitos directos tendem a ocorrer durante três meses após a variação dos 

preços do petróleo. 
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Efeitos directos 

Nos efeitos directos, quanto maior for o peso dos combustíveis energéticos (combustíveis, 

electricidade e gás) nas despesas de consumo do consumidor, maior será o impacto directo no 

IPC de uma determinada variação dos preços da energia.  

das taxas de impostos também atingem a dimensão dos efeitos de

primeira ordem directos. Se a taxa do imposto tiver uma estrutura ad valorem (i.e., se o imposto 

corresponder a uma proporção fixa do preço final) o aumento do custo dos produtos energ

será totalmente transmitido ao consumidor. No entanto, se o imposto corresponder a um 

imposto específico (i.e., x cêntimos por unidade de produtos energéticos) o aumento do custo dos 

produtos energéticos será apenas parcialmente transmitido ao consumidor, pelo menos antes de 

qualquer ajustamento do imposto. 

No caso português, podemos observar que a política de imposto tem uma estrutura de imposto 

específico (designado por Taxa do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos – ISP), em que no caso 

ina corresponde a uma taxa de 557,95 euros por cada mil litros e, no caso do gasóleo, é 

euros por cada mil litros. Na Figura 2.2. podemos ver o preço da gasolina e do gasóleo 

decomposto em preço sem impostos, taxa de ISP e IVA. 

 

utura do preço médio mensal de venda ao público em € (APETRO, Abril de

Actualmente, o consumo médio das famílias portuguesas de produtos energéticos tende a estar 

se que a inflação tem uma reacção de aproximadamente 1 

100 à variação do preço do petróleo. Ou seja, se os preços do petróleo registarem um aumento de 

, o efeito directo sobre a inflação é de aproximadamente 1 ponto percentual. Outro aspecto 

a considerar é a tendência que a evolução dos preços do petróleo tem em afectar a taxa de 

variação em cadeia dos preços dos produtos energéticos no trimestre corrente e no seguinte, o 

que significa que estes efeitos directos tendem a ocorrer durante três meses após a variação dos 

Nos efeitos directos, quanto maior for o peso dos combustíveis energéticos (combustíveis, 

electricidade e gás) nas despesas de consumo do consumidor, maior será o impacto directo no 

a dimensão dos efeitos de 

(i.e., se o imposto 

corresponder a uma proporção fixa do preço final) o aumento do custo dos produtos energéticos 

será totalmente transmitido ao consumidor. No entanto, se o imposto corresponder a um 

imposto específico (i.e., x cêntimos por unidade de produtos energéticos) o aumento do custo dos 

midor, pelo menos antes de 

de imposto 

ISP), em que no caso 

ina corresponde a uma taxa de 557,95 euros por cada mil litros e, no caso do gasóleo, é 

igura 2.2. podemos ver o preço da gasolina e do gasóleo 

bril de 2009) 

Actualmente, o consumo médio das famílias portuguesas de produtos energéticos tende a estar 

se que a inflação tem uma reacção de aproximadamente 1 para 

100 à variação do preço do petróleo. Ou seja, se os preços do petróleo registarem um aumento de 

Outro aspecto 

óleo tem em afectar a taxa de 

variação em cadeia dos preços dos produtos energéticos no trimestre corrente e no seguinte, o 

que significa que estes efeitos directos tendem a ocorrer durante três meses após a variação dos 
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• Efeitos indirectos 

 

As variações dos preços do petróleo também produzem efeitos de primeira ordem indirectos, 

devido à reacção que os preços de bens e serviços com algum conteúdo energético (por exemplo 

os transportes públicos) têm a um aumento do custo da energia. Ao contrário dos efeitos 

directos, é difícil estimar a magnitude dos efeitos indirectos dado que a sua magnitude depende 

da importância do petróleo como factor de produção. 

Nos últimos anos, os países da OCDE têm diminuído a necessidade do uso do petróleo por 

unidade de PIB, reflectindo-se num ajustamento da economia mundial e a uma nova era de 

preços do petróleo mais elevados e mais imprevisíveis, através do uso de tecnologias mais 

eficientes. 

 

Efeitos de segunda ordem 

 

A evolução dos preços é também afectada pelos efeitos de segunda ordem, relacionados com a 

reacção macroeconómica à variação dos preços do petróleo, constituindo uma razão adicional 

para que estas variações tendam a produzir efeitos contemporâneos e desfasados sobre as 

restantes componentes do IPC. 

Tipicamente, estes efeitos estão associados a uma causalidade circular entre salários e preços. Se 

os trabalhadores tiverem um aumento salarial proporcional à subida dos preços no consumidor – 

em vez de aceitarem salários reais mais baixos – surgem pressões inflacionadas adicionais, 

através de uma espiral salários-preços. Concluindo, que a magnitude destes efeitos de segunda 

ordem depende da flexibilidade da politica monetária na formação de expectativas de inflação, 

(Esteves e Neves, 2004). 

 

2.2.3.2.2 Efeitos termos de troca 

 

Os países importadores líquidos de petróleo são os países que mais efeitos negativos sofrem nos 

termos de troca quando existe um aumento do preço do petróleo. Considerando que a procura de 

petróleo é inelástica ao seu preço, podemos concluir que o efeito de um choque petrolífero é 

inteiramente transmitido ao PIB pelo aumento dos recursos domésticos que é necessário 

reafectar para continuar a assegurar o mesmo volume de petróleo importado. Quanto maior a 

dependência do país importador de petróleo, maior será a sua sensibilidade às flutuações de 

preço do petróleo, uma forma de combater esta dependência passa por definir estratégias de 

energia alternativas, que possibilitem a diminuição da utilização desta matéria-prima. 

 



 

2.3 Empresa Companhia Logí

 

2.3.1 História da CLC 

 

A CLC – Companhia Logística de Combustíveis S.A. nasceu de uma decisão estratégica resultante 

da organização da EXPO 98. Durante mais de cinquenta anos, a região centro de Portugal foi 

abastecida de derivados de pet

proprietária era a Petrogal (actualmente Galpenergia

área metropolitana de Lisboa. Quando a organização da EXPO 98 elegeu a zona oriental de Lisboa 

como o local mais apropriado para a exposição internacional, a Petrogal viu

deslocar as suas actividades de produção e armazenamento para outros locais. Para tal, decidiu

se que as actividades de produção da refinaria de Cabo Ruivo passariam a ser 

Refinaria de Sines, após obras de modernização. As actividades de armazenamento e 

abastecimento ficaram a cargo de um Grupo de Projectos que, em 1993, decidiu que a localização 

final do local de armazenamento seria em Aveiras de Cima. 

 

A 20 de Abril de 1994 é finalmente constituída, pela Petrogal, a CLC que seria formada por um 

parque de tanques de armazenamento e que estaria ligado à Refinaria de Sines através de um 

oleoduto multiproduto. O oleoduto foi construído entre Abril e Outubro de 199

uma extensão total de 147 km, permitindo à CLC entrar em operação em Abril de 1997. 

Presentemente, a CLC tem três principais accionistas, a Galpenergia com 65% de quota total, a 

B.P. Portugal Lda. com 20% e a Repsol com 15%. 

Figura.2.3.

(Apresentação em Microsoft PowerPoint da empresa CLC, Março de 2007

2.3.2 Situação Actual 

 

A visão da CLC S.A. é “Ser o operador de logística de combustíveis líquidos de referência no mercado 

Ibérico”. A sua missão tem como principal propósito 
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Empresa Companhia Logística de Combustíveis 

Companhia Logística de Combustíveis S.A. nasceu de uma decisão estratégica resultante 

da organização da EXPO 98. Durante mais de cinquenta anos, a região centro de Portugal foi 

abastecida de derivados de petróleo e efluentes a partir da refinaria de Cabo Ruivo, cuja 

proprietária era a Petrogal (actualmente Galpenergia), e que se localizava na zona oriental da 

área metropolitana de Lisboa. Quando a organização da EXPO 98 elegeu a zona oriental de Lisboa 

local mais apropriado para a exposição internacional, a Petrogal viu-se obrigada a 

deslocar as suas actividades de produção e armazenamento para outros locais. Para tal, decidiu

se que as actividades de produção da refinaria de Cabo Ruivo passariam a ser incluídas na 

Refinaria de Sines, após obras de modernização. As actividades de armazenamento e 

abastecimento ficaram a cargo de um Grupo de Projectos que, em 1993, decidiu que a localização 

final do local de armazenamento seria em Aveiras de Cima.  

e Abril de 1994 é finalmente constituída, pela Petrogal, a CLC que seria formada por um 

parque de tanques de armazenamento e que estaria ligado à Refinaria de Sines através de um 

oleoduto multiproduto. O oleoduto foi construído entre Abril e Outubro de 1996, percorrendo 

uma extensão total de 147 km, permitindo à CLC entrar em operação em Abril de 1997. 

Presentemente, a CLC tem três principais accionistas, a Galpenergia com 65% de quota total, a 

B.P. Portugal Lda. com 20% e a Repsol com 15%.  

. Evolução dos principais accionistas da CLC  

Apresentação em Microsoft PowerPoint da empresa CLC, Março de 2007) 

 

“Ser o operador de logística de combustíveis líquidos de referência no mercado 

tem como principal propósito “Construir e operar centros de combustíveis 

Companhia Logística de Combustíveis S.A. nasceu de uma decisão estratégica resultante 

da organização da EXPO 98. Durante mais de cinquenta anos, a região centro de Portugal foi 

róleo e efluentes a partir da refinaria de Cabo Ruivo, cuja 

, e que se localizava na zona oriental da 

área metropolitana de Lisboa. Quando a organização da EXPO 98 elegeu a zona oriental de Lisboa 

se obrigada a 

deslocar as suas actividades de produção e armazenamento para outros locais. Para tal, decidiu-

incluídas na 

Refinaria de Sines, após obras de modernização. As actividades de armazenamento e 

abastecimento ficaram a cargo de um Grupo de Projectos que, em 1993, decidiu que a localização 

e Abril de 1994 é finalmente constituída, pela Petrogal, a CLC que seria formada por um 

parque de tanques de armazenamento e que estaria ligado à Refinaria de Sines através de um 

6, percorrendo 

uma extensão total de 147 km, permitindo à CLC entrar em operação em Abril de 1997. 

Presentemente, a CLC tem três principais accionistas, a Galpenergia com 65% de quota total, a 

 

 

“Ser o operador de logística de combustíveis líquidos de referência no mercado 

“Construir e operar centros de combustíveis 



 

líquidos e infraestruturas de transporte”

objectivos estratégicos da CLC enquanto empresa logís

Actualmente, a CLC conta com 62 empregados distribuídos pelos vários departamentos 

existentes. A figura.2.4. mostra

estrutura organizacional da empresa, indicando o número de empregados afectados a cada 

departamento. 

(Apresentação em Microsoft PowerPoint da empresa CLC, Março de 2007

 

Para alguns serviços, a CLC recorre a contratos de

efectuar a manutenção e resolver problemas de ordem técnica da

com a KosanCrisplant Portugal para o enchimento de garrafas de butano e propano. 

  

2.3.3 Centro de Distribuição

 

A CLC armazena sete produtos diferentes: gasóleo, jet fuel, gasolina sem chumbo 95, gasolina 

sem chumbo 98, gasóleo agrícola

pelo oleoduto multiproduto e posteriormente armazenados no centro de distribuição, em 

tanques e em esferas. No total, a CLC tem 22 tanques para produtos brancos (gasóleo, gasolinas e 

jet fuel), 14 esferas para o propano e butano e 12 tanques para “slops” com as 

armazenamento descritas na Tabela 2.1
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líquidos e infraestruturas de transporte”. Tanto a Visão como a Missão definem as metas e 

s da CLC enquanto empresa logística de combustíveis. 

com 62 empregados distribuídos pelos vários departamentos 

. mostra-nos como os 62 empregados se encontram distribuídos na 

estrutura organizacional da empresa, indicando o número de empregados afectados a cada 

 

Figura.2.4.Cronograma da CLC 

Apresentação em Microsoft PowerPoint da empresa CLC, Março de 2007) 

Para alguns serviços, a CLC recorre a contratos de outsourcing, neste caso com a EFACEC para 

efectuar a manutenção e resolver problemas de ordem técnica das instalações ou do oleoduto, e 

com a KosanCrisplant Portugal para o enchimento de garrafas de butano e propano.  

Centro de Distribuição 

produtos diferentes: gasóleo, jet fuel, gasolina sem chumbo 95, gasolina 

agrícola, butano e propano. Estes sete produtos são todos transportados 

pelo oleoduto multiproduto e posteriormente armazenados no centro de distribuição, em 

tanques e em esferas. No total, a CLC tem 22 tanques para produtos brancos (gasóleo, gasolinas e 

et fuel), 14 esferas para o propano e butano e 12 tanques para “slops” com as capacidades de 

descritas na Tabela 2.1. 

as metas e 
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estrutura organizacional da empresa, indicando o número de empregados afectados a cada 
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Tabela.2.1. Capacidade Nominal de armazenamento da CLC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CLC, com o lançamento da directiva 2006/67/EC pela União Europeia, destacou quatro tanques 

de armazenamento de gasóleo para pertencerem às Reservas Estratégicas Nacionais. A directiva 

refere no Artigo 1 que: “Os Estados Membros devem adoptar as disposições legislativas, 

regulamentares ou administrativas que podem ser adequadas de forma a manter na Comunidade 

a todo o momento (…) os seus stocks de produtos petrolíferos a um nível que corresponda (…) a 

pelo menos 90 dias da média do consumo interno diário do ano anterior (…)”. Para este 

propósito a capacidade nominal de armazenamento de gasóleo é de 195 000 m3, como 

mencionado na tabela, mas somente 95 000 m3 é que estão disponíveis para os clientes da CLC. 

 

Tabela.2.2. Código de cores para os produtos transportados 
 

Produto Acrónimo Código de cor 

Gasóleo GO  

Jet Fuel A1  

Gasolina 98 U8  

Gasolina 95 U5  

Butano C4  

Propano C3  

Gasóleo Agrícola B5  

 

A identificação de cada produto, transportado pelo oleoduto até ao parque, é efectuada a partir 

da análise das diferentes densidades características de cada produto, sendo-lhes depois 

atribuídos dentro da empresa uma cor correspondente, como enunciado na Tabela 2.2. 

Produto 
Capacidade 
Nominal do 

Tanque (m3) 
Quantidade 

Capacidade de 
Armazenamento 

Total (m3) 

Esferas de 
Gás 

Butano 2 200 6 13 200 
Propano 2 200 8 17 600 

Total   14 30 800 

Tanques 
de 
Produtos 
Brancos 

Gasolina 95 
10 000 3 

35 000 
5 000 1 

Gasolina 98 10 000 3 30 000 
Sem uso 5 000 3 15 000 

Gasóleo 
25 000 7 

195 000 
20 000 1 

Jet fuel 10 000 4 40 000 
Total   22 315 000 
Slop's   12 4 200 
Total   48 350 000 



 

Figura.2.5

O centro de distribuição da CLC é constituído por uma área com cerca de 60 hectares e por onde 

se distribuem as várias instalações da CLC

de incluir os tanques e as esferas de armazenamento inclui também uma estação de enchimento 

de camiões tanque de produtos brancos 

de gases em camiões cisterna (com 5 ilh

garrafas de propano e butano; uma estação de tratamento de efluentes; parqueamento de 

camiões e instalações de apoio (laboratório, sala de controlo, edifício administrativo).

2.3.4 Planeamento e escalonamento 

 

Como empresa logística, o planeamento é uma actividade preponderante no desempenho 

operacional da CLC. Tendo somente um único fornecedor, a Galpenergia, e representando cerca 

de 40% da produção total da refinaria de Sines, a CLC torna

em consideração no planeamento da produção da refinaria.

O planeamento é então efectuado numa base mensal, consoante o calendário do mês, e é 

disponibilizado pela CLC aos gestores responsáveis pelo planeamento na Galpenergia. Para a 

realização do seu plano de necessidades, que é posteriormente enviado para a refinaria, a 

Companhia precisa de receber (sempre a meio do mês anterior) de todos os seus clientes uma 

previsão mensal das suas necessidades diárias de cada produto. Após esta ta

desenvolver o escalonamento do oleoduto, juntamente com o plano de gestão de inventário dos 
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2.5.Layout do centro de distribuição da CLC  

 

O centro de distribuição da CLC é constituído por uma área com cerca de 60 hectares e por onde 

se distribuem as várias instalações da CLC (Figura 2.5.). O layout do centro de distribuição além 

de incluir os tanques e as esferas de armazenamento inclui também uma estação de enchimento 

de camiões tanque de produtos brancos (com 10 ilhas de carregamento) e outra para enchimento 

de gases em camiões cisterna (com 5 ilhas de carregamento); uma zona de enchimento de 

garrafas de propano e butano; uma estação de tratamento de efluentes; parqueamento de 

camiões e instalações de apoio (laboratório, sala de controlo, edifício administrativo). 

 

Planeamento e escalonamento actuais 

Como empresa logística, o planeamento é uma actividade preponderante no desempenho 

operacional da CLC. Tendo somente um único fornecedor, a Galpenergia, e representando cerca 

de 40% da produção total da refinaria de Sines, a CLC torna-se uma variável importante a tomar 

em consideração no planeamento da produção da refinaria. 

O planeamento é então efectuado numa base mensal, consoante o calendário do mês, e é 

disponibilizado pela CLC aos gestores responsáveis pelo planeamento na Galpenergia. Para a 

realização do seu plano de necessidades, que é posteriormente enviado para a refinaria, a 

Companhia precisa de receber (sempre a meio do mês anterior) de todos os seus clientes uma 

previsão mensal das suas necessidades diárias de cada produto. Após esta tarefa, a CLC começa a 

desenvolver o escalonamento do oleoduto, juntamente com o plano de gestão de inventário dos 

 

O centro de distribuição da CLC é constituído por uma área com cerca de 60 hectares e por onde 

do centro de distribuição além 

de incluir os tanques e as esferas de armazenamento inclui também uma estação de enchimento 

(com 10 ilhas de carregamento) e outra para enchimento 

uma zona de enchimento de 

garrafas de propano e butano; uma estação de tratamento de efluentes; parqueamento de 

 

Como empresa logística, o planeamento é uma actividade preponderante no desempenho 

operacional da CLC. Tendo somente um único fornecedor, a Galpenergia, e representando cerca 

vel importante a tomar 

O planeamento é então efectuado numa base mensal, consoante o calendário do mês, e é 

disponibilizado pela CLC aos gestores responsáveis pelo planeamento na Galpenergia. Para a 

realização do seu plano de necessidades, que é posteriormente enviado para a refinaria, a 

Companhia precisa de receber (sempre a meio do mês anterior) de todos os seus clientes uma 

refa, a CLC começa a 

desenvolver o escalonamento do oleoduto, juntamente com o plano de gestão de inventário dos 



14 
 

tanques, de modo a que haja produto suficiente para satisfazer o cliente a qualquer momento, de 

acordo com os requisitos de qualidade e com a capacidade disponível para receber todos os 

produtos provenientes do oleoduto. 

O principal responsável pelo desenvolvimento do plano de escalonamento do oleoduto e do 

plano de gestão de inventário, é o Chefe de Turno da Sala de Controlo e que se encontra de 

serviço. A CLC encontra-se em funcionamento contínuo, trabalhando em turnos de oito horas. 

Normalmente, devido à pouca afluência, o turno da noite é o turno escolhido para a realização do 

planeamento, contudo quando é necessário efectuar uma correcção urgente, qualquer um dos 

turnos a pode fazer. 

Actualmente, a CLC recorre ao Microsoft Excel® e à experiência dos seus chefes de turno para 

realizar o escalonamento. Existem para este efeito dois ficheiros principais de trabalho e que 

constituem todo o sistema de planeamento e escalonamento da CLC: Ordem de Bombagem 

(Anexo A) e Movimentação de Tanques (Anexo B). 

 

O ficheiro de Movimentação de Tanques inclui os níveis de inventário de cada tanque e para cada 

produto, contendo toda a informação decorrente de um mês do calendário e, cada folha de 

cálculo contida no ficheiro corresponde a uma semana do mês. Cada dia da semana é dividido por 

duas colunas, onde na primeira são indicadas todas as saídas e entradas verificadas para cada 

tanque e para cada produto. No mesmo ficheiro existe uma folha de cálculo que contém a procura 

dos clientes (Anexo C) e que inclui os dados das previsões da procura mensal recebidas pela CLC, 

sendo actualizado todas as quintas-feiras da semana anterior com dados de previsões mais 

recentes e, consequentemente, mais exactas, enviadas pelos clientes. A revisão semanal dos 

dados da procura dos clientes permite um reajustamento do plano inicial se existir uma 

discrepância acentuada relativamente à previsão anterior. 

 

2.4 Problema a estudar 

 

Como referido anteriormente, o método de planeamento da CLC assenta exclusivamente nas 

previsões que os clientes enviam com as suas necessidades para o mês seguinte. Actualmente, 

com as flutuações do preço do petróleo e, naturalmente, com o consumo no mercado dos 

combustíveis, a Companhia sente a necessidade de desenvolver e aplicar um método que 

possibilite uma comparação entre as previsões dos seus clientes e as realizadas por si. O desejo 

da CLC para a execução deste estudo, prende-se ao facto de que, frequentemente, a quantidade 

pedida pelos seus clientes não corresponde à realidade em si, mas sim a uma previsão acima ou 

abaixo da quantidade real. 

 

A realização desta dissertação tem como objectivo estudar os vários métodos de previsão da 

procura existentes e aplicá-los a cada um dos produtos distribuídos pela CLC de modo a 
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possibilitar à empresa CLC armazenar as quantidades requeridas e realizar o correcto 

escalonamento da bombagem dos diversos produtos no oleoduto. O que é hoje em dia um 

planeamento exclusivamente dependente dos clientes irá, com este estudo, permitir à CLC tomar 

conhecimento dos métodos de previsão disponíveis no mercado para garantir um maior controlo 

nas suas actividades operacionais. A discrepância existente em muitas das previsões fornecidas à 

CLC é fruto das expectativas dos clientes relativamente às vendas que esperam obter para o 

respectivo mês. Tal situação faz com que muitas das vezes, durante o mês existam roturas de 

stock que implicam estratégias operacionais correctivas, tais como a modificação inesperada do 

planeamento da bombagem que é efectuada para a operação do oleoduto, desde a refinaria de 

Sines até aos tanques da Companhia.  

 

A recolha e análise dos dados históricos da empresa irão possibilitar a distinção de padrões e 

tendências recorrentes no tempo e usá-los para prever os valores futuros pretendidos pela CLC. 

Os modelos de previsão da procura a implementar serão desenvolvidos em Microsoft Excel® de 

forma a estar em conformidade com os ficheiros utilizados pela CLC na sua actividade 

operacional e terão com o principal foco, contribuir para a diminuição da incerteza dos valores 

das quantidades de produto a serem armazenados, como ajudar na tomada de decisão nos vários 

departamentos directamente relacionados com o controlo e planeamento da actividade 

operacional da CLC. 

 

 

3 Enquadramento teórico 

 

3.1 Introdução 

 

A grande dependência dos mercados globais pelo petróleo faz com que a cadeia de 

abastecimento do petróleo tenha um elevado impacto na economia global. O petróleo é um 

combustível fóssil que ao longo dos anos tem vindo a ser usado como matéria-prima para a 

produção de produtos de interesse nas principais indústrias, satisfazendo as mais diversas 

necessidades de conforto. Torna-se conveniente para as indústrias o desenvolvimento de 

metodologias com principal ênfase na definição de novos processos industriais, procura de novos 

equipamentos de automatização e controlo de processos e mais recentemente, o 

desenvolvimento de ferramentas de apoio à decisão na procura de uma gestão optimizada dos 

processos produtivos.  
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3.2 Previsão da procura e as empresas 

 

A previsão da procura é um elemento chave na tomada de decisão das actividades de gestão. As 

empresas estabelecem objectivos e metas aos quais se comprometem a cumprir. Para tal, e de 

modo a tomar as decisões que melhor se adaptam aos seus objectivos, as empresas desenvolvem 

métodos de previsão que as ajudam a prever os factores envolventes a cada acontecimento. As 

previsões são depois analisadas e ajudam na consecução dos objectivos e metas que as empresas 

se propuseram a atingir. 

 

Actualmente, a vontade crescente das empresas de diminuir a dependência na incerteza e no 

acaso das suas decisões levou a um maior desenvolvimento e usufruto dos métodos de previsão. 

As empresas recorrem frequentemente a estes métodos para áreas tão distintas como a gestão de 

inventário, planeamento da produção, escalonamento dos recursos humanos, controlo do 

processo, entre outras.  

O objectivo central da utilização dos métodos de previsão é prever os acontecimentos futuros, 

tendo como propósito a redução do risco na tomada de decisão. Normalmente, as previsões estão 

sempre erradas, mas a magnitude dos seus erros depende muito do sistema de previsão 

utilizado. Uma maior disponibilização de recursos no método de previsão implementado 

permite-nos ser capazes de melhorar a precisão da nossa previsão e, assim, eliminar alguns dos 

prejuízos resultantes da incerteza existente no processo de tomada de decisão. Este conceito 

encontra-se ilustrado na Figura 3.1., onde o custo com o método de previsão aumenta, mas os 

prejuízos associados ao risco diminuem. Num dado nível de esforço de previsão a soma dos 

custos totais é mínima. 

 
Figura.3.1. Trade-offs in forecasting (Montgomery et al. 1990) 
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É de notar que o modelo conceptual da Figura 3.1. é baseado na suposição de diminuir o valor 

marginal da previsão, ou seja, cada euro gasto adicionalmente na previsão resulta numa menor 

redução dos prejuízos do risco do que o euro anterior. A partir de um dado ponto, este acréscimo 

de recursos na previsão não traz nenhuma melhoria significativa. Tal acontece porque é 

impossível reduzir o erro médio de previsão abaixo dum certo nível, não sendo aqui relevante a 

complexidade do processo de previsão implementado (Montgomeryet al., 1990). 

Nos últimos anos, várias técnicas têm sido desenvolvidas, dividindo-se em duas grandes 

categorias: métodos quantitativos e métodos qualitativos (Makridakiset al., 1998). 

 

Na Figura 3.2 podem observar-se os Métodos de Previsão e as ligações entre eles, começando 

com a distinção primária entre os métodos que se baseiam em dados qualitativos, 

nomeadamente no julgamento, e os métodos que se baseiam em dados quantitativos. 

 

 

Figura.3.2. Árvore de metodologias de previsão (ForecastingPrinciples, 2007) 

 

As técnicas de previsão quantitativas têm sido desenvolvidas pelas diversas disciplinas para 

diferentes propósitos. Cada um desses métodos tem as suas próprias propriedades, medidas de 

precisão e custos subjacentes, que devem ser considerados na sua escolha.  
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Os métodos qualitativos de previsão, ao contrário dos métodos quantitativos, aplicam-se quando 

não existem dados históricos suficientes para realizar previsões. Os inputs exigidos dependem do 

método aplicado e são principalmente fruto do julgamento e do conhecimento acumulado das 

pessoas. Estes métodos requerem na maior parte das vezes, dados de um número de pessoas 

especializadas em áreas distintas. 

Os métodos quantitativos podem ser aplicados quando existem três condições (Makridakiset al., 

1998): 

1. Deve existir informação, i.e., um histórico de dados. 

2. A informação deve ser quantificada na forma de dados numéricos. 

3. Tem de ser possível assumir que alguns padrões do passado se mantêm no futuro. 

 

Esta última condição é conhecida como a “assumption of continuity”, sendo uma premissa 

subjacente a qualquer método de previsão, seja ele quantitativo ou qualitativo. 

 

3.3 Métodos de previsão 

 

3.3.1 Métodos qualitativos 

 

Julgamento individual  

 

É prática comum perguntar a especialistas o que irá acontecer, sendo um bom procedimento a 

seguir quando temos: i) especialistas imparciais, ii) improbabilidade de haver grandes mudanças, 

iii) as relações do sistema são bem compreendidos pelos peritos (ex. a procura aumenta quando 

o preço diminui), iv) os especialistas possuem informação privilegiada, v) e os especialistas 

recebem um feedback exacto e sumarizado sobre as suas previsões. 

Este método tem uma grande limitação já que, na maioria dos casos, os especialistas são 

chamados a dar a sua opinião quando nem todas as condições se cumprem, fornecendo previsões 

erradas e susceptíveis de mudar a vida de algumas pessoas, Armstrong e Green (2005), (por 

exemplo, quando o jornal pede a opinião de especialistas sobre determinado assunto). 

Previsão de Peritos 

A previsão de peritos, como o nome indica, é feita por pessoas especializadas nas áreas onde 

procuramos previsões dum dado problema. Dentro deste método, têm sido desenvolvidos vários 

modelos, tais como os mercados preditivos e as técnicas de Delphi, que são descritos em seguida 

de forma sumária: 
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• Mercados Preditivos 

Os mercados preditivos, também conhecidos como mercados de apostas ou mercados de 

informação, são mercados, segundo Wolfers e Zitzewitz (2004), onde os participantes fazem 

apostas sobre prognósticos de eventos futuros. O conjunto das apostas constitui uma decisão 

colectiva e que designa a previsão para esse mesmo evento futuro. Os mercados de previsão não 

são inteiramente eficientes, mas casos de sucesso nestes mercados, tais como as eleições 

presidenciais ou decisões de empresas, geram um interesse substancial neste tipo de método. 

• Método de Delphi 

Para realizar previsões com a técnica de Delphi o administrador deve recrutar entre 5 a 20 

peritos especializados em domínios de conhecimento específicos que dão as suas opiniões e 

previsões sobre assuntos relativamente aos quais existe conhecimento incerto e incompleto, ao 

longo de diversas rondas (normalmente duas a três rondas são suficientes), tentando, através de 

processos de resposta e feedback, análises estatísticas simples e da atenção particular a respostas 

“excêntricas”, chegar a um conjunto de antecipações (subjectivas e intuitivas) sobre o futuro 

dotadas de um consenso significativo do grupo (Armstrong, 2001). 

Analogias estruturadas 

Os resultados de situações comparáveis do passado (analogias) podem ajudar um gestor a prever 

o resultado de uma nova situação alvo. Para usar o método das analogias estruturadas, o gestor 

deve preparar uma descrição da situação alvo e seleccionar os peritos que têm conhecimento de 

situações análogas à sua, preferencialmente com experiência directa nelas. Seguidamente, os 

peritos identificam e descrevem as situações análogas, avaliando a sua semelhança com a 

situação alvo e combinando os resultados das suas analogias com os potenciais resultados na 

situação alvo, derivando destes procedimentos as previsões que o gestor irá usar.  

Teoria dos Jogos 

A teoria dos jogos tem sido desenvolvida nos livros e em artigos de investigação como uma forma 

de obter melhores previsões nas situações que envolvem negociações ou outros conflitos. Esta 

teoria foi desenvolvida por John VonNeumann com o objectivo de analisar a forma como os 

agentes económicos ou sociais definem as suas estratégias no mercado, para avaliar as prováveis 

decisões que esses agentes tomarão (Almeida, 2006).  

Decomposição do Julgamento 

O método de Decomposição do Julgamento tem como principal propósito facilitar a previsão de 

um problema, dividindo-o por partes, que como um todo seria bastante mais difícil de prever. 

(MacGregor, 2001). 
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Judgmental bootstrapping 

O Judgmental bootstrapping converte julgamentos mais subjectivos em procedimentos 

estruturados. Neste método, os peritos são convidados a dar as informações que usam para 

efectuarem as suas previsões para uma classe de situações, sendo em seguida convidados a fazer 

previsões para diversos casos, que podem ser reais ou hipotéticos. Após se obter as previsões dos 

peritos, realiza-se um modelo quantitativo de regressão das suas previsões relacionadas com a 

informação por eles usada (Stewart, 2001). 

Sistemas Periciais 

Sistemas Periciais são representações estruturadas das regras que os peritos usam para fazer 

previsões ou diagnósticos. A realização de previsões através deste método envolve a 

identificação das regras de previsão usadas pelos peritos e das regras apreendidas da pesquisa 

empírica do problema.  

 

Interacção Simulada 

A interacção simulada é uma forma de jogo de previsão de decisões por pessoas que interagem 

com outras, sendo especialmente útil quando a situação envolve conflitos. Para usar este método, 

o gestor deve preparar uma descrição da situação alvo, descrevendo o papel dos protagonistas e 

facultando uma lista das decisões possíveis. Os jogadores escolhem um papel a desempenhar e 

estudam-no, improvisando interacções realísticas com os outros jogadores até chegarem a uma 

decisão. As decisões tomadas pelos jogadores são assim usadas para fazer a previsão final 

(Armstrong, 2001). 

Inquéritos de Intenções e Expectativas 

Com os inquéritos de intenções, as pessoas são convidadas a dar a sua opinião em relação aos 

comportamentos que tomariam se estivessem presentes em situações específicas. De uma forma 

similar, um inquérito de expectativas pergunta às pessoas como elas esperam se comportar dada, 

também, uma situação. As expectativas diferem das intenções porque a pessoa tem consciência 

que podem acontecer coisas inesperadas que influenciem o seu comportamento. Este método 

torna-se útil no caso do cálculo da previsão para produtos novos. 

Análise Conjunta 

A partir de inquéritos realizados junto dos consumidores sobre as suas preferências para o 

desenvolvimento de um produto alternativo, é possível depreender a forma como as diferentes 

características do produto influenciarão a procura. Após o levantamento das preferências, é 

efectuado um modelo quantitativo de regressão que coloca as respostas dos consumidores 

contra as características do produto. O método designa-se como “análise conjunta” porque os 
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consumidores quando avaliam as características do produto, avaliam-nas como um conjunto de 

preferências que esse produto deveria ter para eles o adquirirem. 

 

3.3.2 Métodos quantitativos 

 

Modelos de Extrapolação – Séries Temporais 

 

Os métodos de extrapolação são métodos que usam dados históricos sobre o que desejamos 

prever. Estes métodos têm vindo a destacar-se devido à sua fiabilidade, objectividade, 

acessibilidade, rapidez, e facilidade de automatização (Armstong, 2001). Entre os vários métodos 

estatísticos existentes de extrapolação, o Alisamento Exponencial é o método mais popular e com 

maior custo-benefício de todos. 

Como o interesse principal dos métodos de extrapolação é a previsão de valores futuros, os 

valores mais relevantes, para o alisamento exponencial, a serem estimados são os termos mais 

recentes de tendência. Estes termos são então projectados no tempo com o intuito de prever 

valores futuros da série. O alisamento exponencial atribui pesos que decrescem 

exponencialmente de acordo com as observações mais antigas, isto é, as observações mais 

recentes têm maior peso na previsão que as observações mais antigas. 

 O alisamento exponencial é um procedimento geral para obtenção de algoritmos de previsão que 

conduz a vários procedimentos alternativos dependendo das suposições sobre as características 

mais importantes da série. Os métodos de alisamento exponencial mais utilizados são: 

• Alisamento simples – apropriado para situações em que a série não apresenta tendência 

nem sazonalidade;  

• Alisamento exponencial de Holt – apropriado para situações em que a série apresenta 

tendência e não apresenta sazonalidade;  

• Alisamento de Holt-Winters – utilizado quando a série apresenta tendência e 

sazonalidade. 

 

Analogias Quantitativas 

Para realizar uma previsão quantitativa usando analogias, pede-se a especialistas para identificar 

situações que são análogas à situação alvo, que se quer prever, e para os quais há dados 

disponíveis. Se os dados da situação análoga fornecerem informações sobre o futuro da situação 

alvo, efectua-se a previsão calculando médias, se não fornecerem, constrói-se um modelo que usa 

os dados da situação alvo e outro modelo usando os dados análogos, que executarão uma 

previsão final com a combinação dos parâmetros dos dois modelos (Armstrong e Green, 2005). 
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Rule-based forecasting 

Os métodos tradicionais de extrapolação têm duas limitações principais: a primeira limitação 

está relacionada com o facto de não incorporarem o conhecimento existente que indica qual o 

melhor método de extrapolação a aplicar nas várias circunstâncias; e no segundo caso de 

limitação, ignora o conhecimento dos gestores sobre a situação a prever. 

O método Rule-based forecasting (RBF) é um género de sistema de peritos que aborda estas 

questões, traduzindo a perícia de previsão num conjunto de regras. Estas regras usam o 

conhecimento dos gestores e as características dos dados para produzir uma previsão a partir da 

combinação de métodos simples de extrapolação. Para aplicar este modelo, primeiro deve-se 

identificar as características da série utilizando a análise estatística, a inspecção e o domínio do 

conhecimento (incluindo forças causais). As regras são então utilizadas para ajustar os dados, 

bem como a estimação de modelos de curto e longo prazo. As previsões realizadas através do 

RBF são uma mistura de modelos de previsão de curto e longo prazo (Armstrong, 2001).   

Redes Neuronais 

As redes neuronais são métodos intensivos computacionais que usam processos de decisão 

similares aos processos do cérebro humano. Tal como o cérebro, estes métodos têm a capacidade 

de aprender como mudar os padrões e de actualizar os parâmetros estimados. Contudo, são 

necessários muitos dados para estimar os modelos de rede neuronais e de reduzir o risco de 

existir um excesso de aproximações de dados (Adya e Collopy, 1998). 

Data Mining 

O Data Mining recorre a análises estatísticas sofisticadas para identificar relações, ignorando a 

teoria e o conhecimento prévio na procura de padrões. É uma poderosa tecnologia com grande 

potencial para ajudar as empresas a focarem-se mais na informação importante contida nas suas 

bases de dados. As ferramentas do Data Mining prevêem os comportamentos e tendências 

futuras, permitindo tomar decisões dinâmicas. 

Modelos Causais 

Os modelos causais são baseados na teoria e no conhecimento prévio. Estes métodos utilizam 

dados históricos para relacionar a variável dependente cujos valores se tencionem prever com 

outra(s) variáveis independentes explicativas do comportamento da primeira com métodos de 

regressão estatística. O principal método causal é da regressão linear múltipla, cuja utilização 

facilitada pelo uso de um software comercial, possibilita a obtenção de intervalos de confiança 

utilizáveis em análise de sensibilidade. 

O segredo para o desenvolvimento deste modelo encontra-se na identificação das variáveis 

importantes, da direcção dos seus efeitos e das restrições existentes no problema. Estes 
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pormenores, possibilitam realizar um modelo relativamente simples e que recorra a todos os 

dados disponíveis para estimar o problema (Allen  e  Fildes,  2001). 

Segmentação 

A segmentação envolve a divisão de um problema em partes independentes, usando os dados de 

cada parte para realizar uma previsão que, posteriormente, serão combinadas. Por exemplo, uma 

empresa que comercialize cobertores de lã pode prever separadamente as vendas para cada 

região climática diferente, podendo no final calcular a previsão final de vendas totais. 

Para efectuar previsões usando este método é necessário identificar as variáveis causais mais 

importantes e que podem ser usadas para definir os segmentos e as suas prioridades. As 

previsões são feitas para a população de cada segmento e do comportamento da população 

dentro do segmento obtemos a informação disponível. A população e as previsões do 

comportamento são combinadas para cada segmento e as previsões do segmento são então 

somadas (Armstrong e Green 2005). 

 

3.4 Selecção do método 

 

A escolha do método de previsão mais adequado ao problema proposto não é uma tarefa fácil, e 

na maioria das vezes, aplicar mais do que um método pode ser apropriado. Segundo 

Montgomeryet al. (1990), esta escolha é influenciada pelos seguintes factores: 

• Forma da previsão requerida 

• Intervalo, período ou horizonte de tempo da previsão 

• Disponibilidade de dados 

• Precisão exigida 

• Conhecimento do processo que está a ser previsto (padrão da procura) 

• Custos de desenvolvimento, instalação e operação 

• Facilidade de manuseamento 

• Cooperação e compreensão da gestão. 

 

Em anexo pode-se observar um esquema (Anexo D) desenvolvido a partir de opiniões de 

especialistas e de resultados empíricos com os principais factores para seleccionar o método 

mais apropriado.  
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3.5 Metodologia 

3.5.1 Séries Temporais 
 

O método de planeamento actualmente utilizado pela CLC não lhes permite ter controlo sobre as 

quantidades que devem ou não armazenar, estando bastante dependentes das previsões 

fornecidas pelos seus clientes com as quantidades que esperam vir a consumir, para conseguir 

planear a sequência de bombagem do oleoduto e a movimentação de tanques. Como mencionado 

no capítulo anterior, as previsões são enviadas mensalmente (numa primeira fase) pelos clientes 

da CLC sendo depois, actualizadas semanalmente. O estudo a realizar nesta dissertação irá incidir 

maioritariamente no desenvolvimento de um método de séries temporais devido à existência de 

previsões mensais e semanais, que permitem efectuar uma análise mais complexa e objectiva das 

tendências de mercado dos produtos petrolíferos comercializados pela CLC.  

 

Os métodos de previsão de séries temporais, classificados como métodos quantitativos, assentam 

as suas previsões na extrapolação de características de observações passadas e no inter-

relacionamento entre essas observações, fornecendo previsões melhoradas se o futuro 

apresentar comportamento similar ao passado (Wheelwrigth e Makridakis, 1985). 

De acordo com Wheelwrigth e Makridakis (1985), a maioria dos métodos de previsão de séries 

temporais baseia-se na suposição de que observações passadas contêm todas as informações 

sobre o padrão de comportamento da série temporal e esse padrão é recorrente no tempo. O 

propósito dos métodos de previsão consiste em distinguir o padrão de qualquer ruído que possa 

estar contido nas observações e então usar esse padrão para prever os valores futuros da série 

temporal. Assim, pela identificação desse componente, a previsão para períodos de tempo 

subsequentes ao observado pode ser desenvolvida. 

 

Apesar de a maior parte dos métodos de previsão de séries temporais estar fundamentada 

apenas na análise das observações da série de interesse para a especificação de algum modelo 

que descreva essas observações, alguns procedimentos de previsão tentam explicar o 

comportamento de uma série temporal pela evolução dos fenómenos observáveis de outras 

séries. Desta forma, dependendo do número de séries temporais envolvidas na modelagem, 

Souza (1989) classifica os métodos de previsão em univariados, funções de transferência e 

multivariados. 

 

Os métodos univariados, que compreendem a maior parte dos métodos de previsão de séries 

temporais, consideram somente uma única série para a realização dos prognósticos. As previsões 

decorrentes da aplicação de métodos univariados podem estar relacionadas apenas com as 

informações contidas na série histórica de interesse (métodos baseados na estatística clássica) 

ou também, além de incorporarem essas informações, considerarem outras supostamente 
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relevantes e que não estão contidas na série analisada (métodos baseados na estatística 

bayesiana). 

 

As metodologias nas quais a série de interesse é explicada não só pelo seu passado histórico, 

como também por outras séries temporais não-correlacionadas entre si, são conhecidas como 

funções de transferência. Esta classe de métodos de previsão envolve, portanto, mais de uma série 

temporal, com a ressalva de que a relação de causalidade entre estas séries é perfeitamente 

conhecida. 

 

Os métodos multivariados abrangem os procedimentos de previsão que associam mais de uma 

série temporal na efectivação de prognósticos sem, no entanto, qualquer imposição com relação à 

causalidade entre essas séries. 

 

Diante disso, há uma variedade enorme de métodos de previsão de séries temporais, cada qual 

com suas capacidades e limitações (Wheelwrigth e Makridakis, 1985). Qualquer que seja a 

classificação desses métodos, é possível utilizar um número muito grande de métodos diferentes 

para descrever o comportamento de uma série particular. A selecção do método de previsão 

adequado depende de vários factores, tais como o comportamento do fenómeno observável ou o 

conhecimento a priori que se tenha sobre a sua natureza e do objectivo da análise. Souza (1989) 

e Wheelwrigth e Makridakis (1985) relacionam os métodos de previsão baseados 

exclusivamente numa única série histórica de dados em métodos de decomposição, métodos 

simples de previsão e métodos avançados de previsão de séries temporais.  

 

3.5.2 Análise de Dados 

 

Numa fase inicial, torna-se fundamental a identificação de padrões inerentes aos dados da CLC, 

sendo necessário realizar primeiro análises preliminares, nomeadamente uma análise gráfica e 

uma análise numérica. 

 

3.5.2.1 Análise Gráfica 

 

A análise gráfica permite visualizar mais facilmente padrões ou observações não usuais dos 

dados, sugerindo em alguns casos possíveis explicações para variações existentes nos dados e 

que não sejam imediatamente perceptíveis numericamente. 

 

Um modelo preditivo é muitas vezes influenciado por factores externos ao mesmo, isto é, uma 

crise na economia pode levar a uma descida no consumo de combustível, ou um problema no 

processo de produção pode afectar o fornecimento dos combustíveis. Os gráficos são a forma 



 

mais eficaz para identificar o efeito destes factores nos dados, possibilitando o seu ajustamento 

ou inserção no modelo a ser desenvolvido.

 

No desenvolvimento de modelos de previsão existem três tipos de gráficos que são os mais 

usados: os gráficos temporais, sazonais

 

 Gráficos Temporais 

 

O gráfico temporal é a forma gráfica mais usada nas séries temporais, onde os dados são 

ao longo do tempo. Num gráfico temporal 

quatro tipos de padrões nas séries: horizontal (ou de nível), sazonal, cíclico e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.3.3.

 

• O padrão horizontal existe quando os valores dos dados flutuam à volta de uma média 

constante, trivialmente designada como série estacionária (por exemplo, um produto 

cujas vendas nem aumentam nem diminuem ao longo do tempo).

• O padrão sazonal existe quando uma série é influe

exemplo de padrão sazonal os dados das vendas de gelados e refrigerantes, que 

aumentam na estação do Verão).

• O padrão cíclico existe quando os dados apresentam subidas e descidas que não são de 

um período fixo. Diferencia

oscilações nos dados. 

• O padrão de tendência 

prazo nos dados (o PIB e os indicadores económicos são exemplos que seguem um 

padrão de tendência no seu 

 

Muitas séries temporais podem incluir mais do que um destes padrões, havendo inclusive séries 

com comportamentos sazonais, cíclicos e tendenciais.
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mais eficaz para identificar o efeito destes factores nos dados, possibilitando o seu ajustamento 

ou inserção no modelo a ser desenvolvido. 

No desenvolvimento de modelos de previsão existem três tipos de gráficos que são os mais 

sazonais e os gráficos de dispersão. 

é a forma gráfica mais usada nas séries temporais, onde os dados são 

gráfico temporal é possível distinguir visualmente a presença ou não de 

quatro tipos de padrões nas séries: horizontal (ou de nível), sazonal, cíclico e de tendência

.Gráfico temporal (Brockwell e Davis, 2002) 

existe quando os valores dos dados flutuam à volta de uma média 

constante, trivialmente designada como série estacionária (por exemplo, um produto 

cujas vendas nem aumentam nem diminuem ao longo do tempo). 

existe quando uma série é influenciada por factores sazonais (é 

exemplo de padrão sazonal os dados das vendas de gelados e refrigerantes, que 

aumentam na estação do Verão). 

existe quando os dados apresentam subidas e descidas que não são de 

um período fixo. Diferencia-se do padrão sazonal por não ter um período fixo de 

 existe quando temos um aumento ou uma diminuição a longo 

prazo nos dados (o PIB e os indicadores económicos são exemplos que seguem um 

no seu movimento ao longo do tempo). 

Muitas séries temporais podem incluir mais do que um destes padrões, havendo inclusive séries 

com comportamentos sazonais, cíclicos e tendenciais. 

 

 

mais eficaz para identificar o efeito destes factores nos dados, possibilitando o seu ajustamento 

No desenvolvimento de modelos de previsão existem três tipos de gráficos que são os mais 

é a forma gráfica mais usada nas séries temporais, onde os dados são traçados 

isualmente a presença ou não de 

tendência. 

existe quando os valores dos dados flutuam à volta de uma média 

constante, trivialmente designada como série estacionária (por exemplo, um produto 

nciada por factores sazonais (é 

exemplo de padrão sazonal os dados das vendas de gelados e refrigerantes, que 

existe quando os dados apresentam subidas e descidas que não são de 

do padrão sazonal por não ter um período fixo de 

existe quando temos um aumento ou uma diminuição a longo 

prazo nos dados (o PIB e os indicadores económicos são exemplos que seguem um 

Muitas séries temporais podem incluir mais do que um destes padrões, havendo inclusive séries 



 

 Gráficos Sazonais 

 

Para dados que tenham características sazonais, torna

3.4.), que permitem realizar uma comparação entre os dados observados em cada período. É 

bastante semelhante ao gráfico temporal

Os gráficos sazonais possibilitam que o padrão sazonal subjacente aos dados possa ser mais claro 

e que qualquer discrepância substancial do padrão sazonal seja facilmente identificada. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura.3.4

Gráficos de dispersão  

 

O gráfico de dispersão é um gráfico

relações de dependência entre variáveis, como por exemplo o coeficiente de correlaç

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.3.5.Gráfico de dispersão

 

3.5.2.2 Análise Numérica

 

Na fase de análise numérica é importante conhecer que tipo de dados 

realização dos métodos estatísticos mais apropriados.

 

Para um conjunto de dados univariados

mediana, o desvio padrão, a variância

média e a mediana fornecem-nos uma medida dos centros dos dados.
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Para dados que tenham características sazonais, torna-se útil recorrer a gráficos sazonais

, que permitem realizar uma comparação entre os dados observados em cada período. É 

gráfico temporal, excepto que os dados de cada período são sobrepostos. 

possibilitam que o padrão sazonal subjacente aos dados possa ser mais claro 

e que qualquer discrepância substancial do padrão sazonal seja facilmente identificada. 

Figura.3.4.Gráfico sazonal (Hydmanet al.,2008) 
 

é um gráfico mais apropriado para dados onde se pretenda encontrar 

relações de dependência entre variáveis, como por exemplo o coeficiente de correlação.

Gráfico de dispersão (Brockwell e Davis, 2002) 

Análise Numérica 

se numérica é importante conhecer que tipo de dados se tem disponível

realização dos métodos estatísticos mais apropriados. 

dados univariados (yi) as estatísticas descritivas mais usuais são a média,

a variância, o desvio absoluto médio e o desvio quadrático médio.

nos uma medida dos centros dos dados. 

útil recorrer a gráficos sazonais (Figura 

, que permitem realizar uma comparação entre os dados observados em cada período. É 

excepto que os dados de cada período são sobrepostos. 

possibilitam que o padrão sazonal subjacente aos dados possa ser mais claro 

e que qualquer discrepância substancial do padrão sazonal seja facilmente identificada.  

mais apropriado para dados onde se pretenda encontrar 

ão. 

disponível para a 

as estatísticas descritivas mais usuais são a média, a 

svio quadrático médio. A 
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Média  �� � �
� ∑ ��                   (1) 

Mediana  � 	
����/�

�� �⁄ ��
� �⁄ ����

�
�
                                                     

        (2) 

 

Sendo que a mediana é o valor que divide a amostra ao meio, ou seja, metade dos elementos do 

conjunto de dados são menores ou iguais à mediana, enquanto os restantes são superiores ou 

iguais. 

Podemos atribuir pesos α i a cada uma das observações yi, tendo então uma média ponderada 

dada por: 

�� � �∑ �������� �
�∑ ������ �      (3)              

 

Ao valor 
�� � ��� designa-se desvio. A soma dos desvios é zero já que ∑ 
�� � ����� � ∑ �� ���������
��� � 0. Para o cálculo dos desvios temos as seguintes estatísticas: 

 

Desvio Absoluto Médio (MAD)  !"# �  �
� ∑|�� � ��|  (4) 

Desvio Quadrático Médio (MSD)  !%# �  �
� ∑
�� � ����  (5) 

Variância    %� �  �
�&� ∑
�� � ����  (6) 

Desvio Padrão    % �  √%� �  ( �
�&� ∑
�� � ���� (7) 

 

As fórmulas estatísticas enunciadas de (4)-(7) fornecem medidas de dispersão, isto é, quanto os 

dados estão próximos ou distantes uns dos outros. Quanto maior o seu valor, mais dispersos 

estão relativamente ao valor médio.  

 

Neste caso, é também bastante útil comparar a observação de um dado período de tempo com a 

observação de outro período de tempo, recorrendo-se para tal aos métodos estatísticos da 

autocovariância e da autocorrelação. 

 

Numa série temporal )	�, … , 	�,onde as observações 	- foram obtidas nos instantes ./ sendo 

∆. � ./�� � ./ � 1 com α constante, é possível estabelecer a correlação entre pares de valores de 

autocorrelação. Da mesma forma podemos definir a autocovariância sendo esta a variância entre 

pares de valores observados em instantes desfasados no tempo. 

 

Autocorrelação   2/ �  ∑ 
�3&���
�345&����3�5��∑ 
�3&�����3��   (8) 

Autocovariância   6/ � �
� ∑ 
�- � ���
�-&/ � ����-�/��  (9) 

, n ímpar 

, n par 



29 
 

 

As autocorrelações com desfasamentos de k de α, 2α, ... unidades de tempo constituem a chamada 

Função de Autocorrelação (ACF). Esta função é normalmente representada num gráfico 

designado por Correlograma, onde se observa os coeficientes de correlação para os diversos 

valores de desfasamento k. O gráfico fornece indicações úteis sobre as características duma série, 

como por exemplo a existência ou não de um padrão de sazonalidade, constituindo mais um 

auxiliar na identificação do modelo mais adequado. 

 

Na situação de termos dados bivariados(xi, yi) é importante descrever de que forma é que os 

dois conjuntos de dados se relacionam entre si, utilizando-se os métodos da covariância e da 

correlação. 

 

Covariância 789:� � �
�&� ∑
;� � ;��
�� � ���       (10) 

Correlação 2:� � <=>?@
A?A@ � ∑
:�&:��
��&���

B∑
:�&:���B∑
��&����       (11) 

 

3.5.2.3 Medidas de performance e optimização 

 

As medidas de performance, são em muitos casos de previsão, o principal critério de selecção de 

um método de previsão. Estas medidas permitem a medição da eficácia de um modelo ou método 

de previsão, mostrando o quanto ele é capaz de reproduzir os dados que são já conhecidos. Para 

a pessoa que utiliza a previsão, é a precisão da previsão futura que é o mais importante.  

 

É proveitoso comparar e fazer a selecção e optimização dos vários modelos possíveis de utilizar, 

de entre variantes de um mesmo modelo ou, de entre vários métodos de estimação. Para esse 

efeito, pode-se calcular uma ou mais medidas de performance, baseadas nos erros C- � �- � D- , 

onde �- é a observação actual para um período de tempo t e D- é a previsão para o mesmo 

período. Consequentemente, D- é calculado usando os dados ��, … , �-&� e é designado como 

previsão one-step porque é uma previsão do período à frente da última observação usada para o 

cálculo.  

 

As medidas de performance geralmente mais apreciadas são:  

 

 Erro Médio (ME)  !E � �
� ∑ C-�-��    (12)

             

 

Erro Absoluto Médio (MAE) !"E �  �
� ∑ |C-|�-��    (13) 

Erro Quadrático Médio (MSE) !%E �  �
� ∑ C-��-��      (14) 



30 
 

Raiz do Erro Quadrático Médio (RMSE)  F!%E � √!%E � (�
� ∑ C-��-��  (15) 

Erro Percentual Absoluto Médio (MAPE)      

          !"GE � �HH
� ∑ I�3&J3

�3 I � �HH
� ∑ IK3

�3I�-���-��   (16) 

 

A equação C- � �- � D- é usada para calcular o erro para cada período., enquanto a equação (12) 

fornece a média de todos os erros de cada período, dados pela equação anterior. Mas o valor 

dado por ME está susceptível a erros ainda maiores devido aos erros positivos e negativos 

poderem fazer com que a média nos dê um valor fora da realidade. Assim sendo, a equação (13) 

de forma a evitar o mesmo, recorre ao valor absoluto do erro e desses valores realiza a média. 

 

A equação de MSE parte do mesmo princípio que o MAE, já que neste caso os valores dos erros 

são multiplicados por si mesmo e posteriormente, realiza-se a média dos seus resultados. O MAE 

tem a vantagem de ser mais fácil de interpretar e de explicar a uma pessoa comum (sem qualquer 

conhecimento desta matéria), enquanto o MSE tem a vantagem de ser mais facilmente 

manipulável matematicamente (sendo por isso mais usado na optimização estatística). A medida 

MAPE poderá fornecer mais informação dos que as medidas anteriores, no entanto, não se 

consegue utilizar quando surgem valores iguais a zero nas observações. 

 

A diversidade de procedimentos durante a fase de análise nos diferentes métodos pode afectar 

de forma drástica a medida de performance usada. Por exemplo, nos métodos de estimação 

recursiva, como o alisamento exponencial, a inicialização escolhida influencia significativamente 

os valores das primeiras estimativas e, consequentemente, os primeiros erros deverão ser 

ignorados no cálculo da medida de performance. 

 

Modelos com uma boa performance nem sempre implicam bons modelos para previsão. Podem 

surgir situações de ocorrência extrema, em que o modelo se ajusta em demasia aos dados, tendo 

por isso poucas capacidades de generalização (é exemplo disso o caso da interpolação polinomial 

com erros iguais a zero). 

 

3.5.3 Modelo de Previsão – Método de Alisamento Exponencial 

 

No planeamento operacional de uma empresa é necessário ter os dados disponíveis no momento, 

sem atrasos nem perdas de informação, sendo o pilar onde assenta toda a actividade da empresa. 

Por essa razão, é necessário desenvolver um método de previsão que seja simples de trabalhar, 

fiável e com baixos custos, tanto de aprendizagem como de manutenção. O facto de considerar a 

diminuição exponencial do peso dos dados conforme estes se vão tornando mais velhos, 

relativamente aos dados mais novos, torna o método de alisamento exponencial um dos métodos 
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de previsão mais bem sucedidos. O alisamento exponencial, ao longo dos anos e em muitas 

empresas com sistemas de inventário, tem sido o método mais utilizado, demonstrando ser o 

método com menor tempo computacional de resolução das previsões e correndo com a mínima 

interferência do exterior. 

 

3.5.3.1 Classificação dos Métodos de Alisamento Exponencial 

 

No alisamento exponencial começa-se sempre pela componente tendência, que se caracteriza por 

ser uma combinação no termo nível (ℓ) e o termo crescimento (b). O nível e o crescimento podem 

ser combinados de diversas maneiras, dando cinco tipos de tendências futuras. Se T
h  

representar 

a tendência da previsão ao longo do período de tempo h, e Φ representar o parâmetro de 

amortecimento (0 < Φ < 1), temos os seguinte tipos de padrões de tendência ou crescimento 

(Hyndman et al., 2008): 

 Nenhum: T
h
 = ℓ 

Aditivo: T
h
 = ℓ + bh 

Aditivo amortecido: T
h
 = ℓ + (Φ + Φ 2+ ... + Φ h)b 

Multiplicativo: T
h
 = ℓb

h

 

Multiplicativo amortecido: T
h
 = ℓ b(Φ + Φ 2+ ... + Φ h) 

 

O método da tendência amortecida é apropriado quando existe uma tendência na série temporal, 

tendência essa que no futuro, se dá só num curto espaço de tempo. As equações da tendência 

amortecida, como o nome indica, amortecem a tendência consoante o aumento do horizonte 

temporal, melhorando a precisão da previsão, particularmente para situações de leadtimes 

longos. 

Além do componente tendência, o método de alisamento pode também ser constituído pela 

componente sazonalidade e pela inclusão do erro, tanto na forma aditiva como na multiplicativa. 

Se o componente erro for ignorado, segundo a taxonomia de Pegel (1969), existem quinze 

métodos de alisamento exponencial possíveis, representados na tabela seguinte: 

 

Tabela 3.1. Taxonomia dos métodos de alisamento exponencial (Hyndman et al., 2008) 

 

Componente Tendência Componente Sazonalidade 

N 
(Nenhum) 

A 
(Aditivo) 

M 
(Multiplicativo) 

N (Nenhum) N,N N,A N,M 

A (Aditivo) A,N A,A A,M 

Ad (Aditivo amortecido) Ad ,N Ad,A Ad,M 

M (Multiplicativo) M,N M,A M,M 

Md (Multiplicativo amortecido) Md,N Md,A Md,M 
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Alguns destes métodos são conhecidos mais vulgarmente por outros nomes, como por exemplo o 

método da célula (N,N) é conhecido usualmente por método de alisamento exponencial simples, 

a célula (A,N) descreve o método linear de Holt e (Ad ,N) o método amortecido. O método aditivo 

de Holt-Winters é dado pela célula (A,A), enquanto que o método multiplicativo é representado 

por (A,M). As restantes células correspondem a métodos pouco usados na previsão e que usam 

métodos análogos aos anteriores. 

 

3.5.3.2 Alisamento Exponencial Simples (N,N) 

 

O método de Alisamento Exponencial Simples (SES- single exponential smoothing) pega na 

previsão do período anterior e ajusta-o usando o erro da previsão. Sendo representado pela 

seguinte equação: 

D-�� � D- L 1
�- � D-�  (17)  

onde D-�� é a previsão do período t+1 que queremos calcular, �- é o valor real actual da 

observação, D-  é a previsão anterior, feita para o mesmo período de �- e, a sua subtracção 


�- � D-�dá-nos o erro da previsão. O valor de α é conhecido por parâmetro de alisamento e 

está limitado a valores entre 0 e 1. 

 

Podemos observar que a nova previsão é somente a velha previsão com o ajustamento do erro 

que ocorreu na última previsão. Sabemos que, para valores de α reduzidos (próximos de 0) o 

ajustamento do erro é muito pequeno e os pesos dos dados são quase uniformes, tornando a 

previsão mais insensível e muito próxima da média de todos os valores. Se os valores de α forem 

muito próximos de 1, os pesos decrescem muito rapidamente, implicando com que apenas as 

observações mais recentes tenham influência efectiva no resultado da previsão. 

 

Uma outra forma de escrever a equação (17) é: 

 

D-�� � 1�- L 
1 � 1�D-  (18) 

 

Nesta equação podemos constatar que D-�� baseia-se no peso α dado a �- (a observação mais 

recente) e no peso (1-α) dado a D-  (previsão mais recente). A equação (18) é a forma mais usada 

nos métodos de alisamento exponencial e, tem a vantagem de não ser necessário armazenar os 

valores das observações anteriores. Os valores que precisam de ser armazenados são a 

observação mais recente, a previsão mais recente e o valor de α. 
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Ao aplicar sucessivamente a expressão (18) para estimar os níveis de instantes 

progressivamente mais antigos, obtém-se: 

 

D-�� � 1�- L 1
1 � 1��-&� L 1
1 � 1���-&� L N L 1
1 � 1���-&� L N       (19) 

 

Concluindo que D-�� representa média móvel ponderada de todas as observações passadas. 

 

3.5.3.3 Método Linear de Holt (A,N) 

 

Holt (1957), desenvolveu um modelo alargado de alisamento exponencial simples que se aplica-

se a séries com tendência. O método desenvolvido recorre ao uso de duas constantes de 

alisamento, α e β (ambas com valores entre 0 e 1), e de três equações: 

 

Nível:   O- �  1�- L 
1 � 1�
O-&� L P-&��  (20) 

              Tendência: P- � Q
O- � O-&�� L 
1 � Q�P-&�   (21) 

               Previsão: D-�R � O- L P-S    (22) 

 

onde O-é a estimação para o nível da série no período t e P- é a estimação da declive (tendência) 

da série no mesmo período t. A equação (20) ajusta directamente O-para a tendência do período 

anterior, P-&�, adicionando o último valor alisado O-&�. 

Os valores de α e β são encontrados por ensaio sobre a série histórica, sendo frequente 

seleccionar aqueles que minimizam o erro quadrático médio. 

 

3.5.3.4 Método de Holt-Winters (A,A) e (A,M) 

 

O método de Holt foi, em 1960, expandido por Winters para aplicar em séries temporais que 

além de apresentarem tendência, apresentam sazonalidade. Este método tem como base três 

equações de alisamento – uma para o nível, outra para a tendência e outra para a sazonalidade. É 

bastante semelhante ao método de Holt mas com mais uma equação que lida com a sazonalidade. 

De facto, o método de Holt-Winters apresenta dois modelos diferentes de cálculo, o primeiro que 

modela a sazonalidade de maneira aditiva e o segundo modelo, que modela a sazonalidade de 

forma multiplicativa. 

 

 Modelo multiplicativo de Holt-Winters 

 

Na sua forma multiplicativa, o método de Holt-Winters baseia-se nas seguintes quatro 

expressões para estimar, respectivamente o nível, a tendência, a sazonalidade e a previsão final:        

           Nível: O- � 1 �3
A34T L 
1 � 1�
O-&� L P-&�� (23) 
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Tendência: P- � Q
O- � O-&�� L 
1 � Q�P-&�  (24) 

           Sazonalidade: %- � U �3
V3 L 
1 � U�%-&W   (25) 

   Previsão: D-�R � 
O- L P-S�%-&W�R  (26) 

 

onde s é o comprimento da sazonalidade (i.e., o número de meses ou trimestres num ano), 

O-representa o nível da série, P- a tendência, %- a componente de sazonalidade e D-�R é a 

previsão para os períodos m posteriores. 

 

 Modelo aditivo de Holt-Winters 

 

O modelo aditivo do método Holt-Winters é menos utilizado que o modelo multiplicativo, sendo 

também constituído por quatro equações base: 

 

          Nível:  O- � 1
�- � %-&W� L 
1 � 1�
O-&� L P-&�� (27) 

Tendência:  P- � Q
O- � O-&�� L 
1 � Q�P-&�  (28) 

           Sazonalidade:  %- � U
�- � O-� L 
1 � U�%-&W  (29) 

   Previsão:  D-�R � O- L P-S L %-&W�R  (30) 

 

A equação (28) é igual à equação (24) do método precedente, as únicas diferenças entre os dois 

métodos são relativas aos índices sazonais que em vez de serem multiplicados, são agora 

somados e subtraídos. Por exemplo na primeira equação, à observação �- é subtraído o índice 

sazonal aplicável à estação correspondente ao instante t (estimado s instantes atrás) para retirar 

dessa observação a sazonalidade. Na terceira expressão, actualiza-se o índice sazonal para a 

estação correspondente ao instante t (avaliado pela última vez s instantes atrás) incorporando a 

avaliação mais recente (para o instante t) do efeito sazonal (estimado a partir da diferença entre 

a observação e o nível para esse instante t). 

 

3.5.3.5 Estimação dos dados iniciais 

 

O alisamento exponencial é um método de previsão recursivo, e como qualquer outro método 

recursivo necessita, para arrancar, de valores iniciais. Podemos analisar este facto através da 

seguinte demonstração da equação do modelo de alisamento exponencial simples: 

D-�� � 1�- L 
1 � 1�D-   (31) 

 

onde, como referido anteriormente, �- é o valor mais recente da observação, D-  é a última 

previsão, D-�� é a previsão para o próximo período e α a constante de alisamento.  Quando t=1 

temos: 

    D� � 1�� L 
1 � 1�D�   (32)   
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para termos o valor de D�,  é necessário saber o valor de D�.  O valor de D� deverá ser: 

D� � 1�H L 
1 � 1�DH   (33)   
  

como não temos valores de �H e DH não é possível aplicar esta equação, sendo necessário uma 

aproximação apropriada para estimar o valor inicial de D�. 

De forma análoga, qualquer tipo de alisamento exponencial requer o cálculo dos valores iniciais, 

o número e tipo de valores dependerá da aproximação particular de alisamento exponencial a ser 

usada.  

O cálculo dos valores de iniciação do modelo podem ser feitos a partir de diversos métodos de 

inicialização, que na maioria são enunciados por Gardner (1985). Seguidamente, serão descritos 

três dos métodos mais simples e eficazes para começar as equações recursivas. 

 

1. Backcasting: O backcasting consiste em reverter os dados das séries e começar o 

processo de estimação do último valor (mais recente) e terminar com o primeiro 

(mais antigo) valor. Ao realizar esta estimação é possível obter previsões e/ou 

parâmetros estimados para o começo dos dados, que podem ser usados como 

valores iniciais quando os dados são previstos na sequência normal (i.e., do 

principio para o fim). 

2. Método dos mínimos quadrados: Os valores iniciais podem ser também calculados a 

partir de uma aproximação feita pelo método dos mínimos quadrados, que se 

caracteriza por ser um método de optimização matemática que tem como objectivo 

encontrar o melhor ajustamento para um conjunto de dados, tentando minimizar a 

soma dos quadrados das diferenças entre a curva ajustada e os dados (os erros). 

Num alisamento exponencial, D- pode ser encontrado pela aproximação de, por 

exemplo, 10 valores passados. 

3. Decomposição: os métodos de decomposição são as aproximações mais antigas 

usadas na análise de séries temporais e, normalmente, tentam perceber o 

comportamento da série temporal. As componentes individuais da série, resultantes 

da sua decomposição, são projectadas para o futuro e recombinados de forma a 

prever a série subjacente. 

 

Um procedimento útil neste caso consiste em especificar elevados valores para os parâmetros de 

alisamento para a primeira parte de dados, fazendo com que haja um rápido ajustamento nas 

várias previsões e parâmetros, e assim, ter um efeito mínimo nos valores iniciais óptimos 

(Makridakis et al., 1998). 
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3.6. Conclusão 

 

Neste capítulo pretendeu-se introduzir os fundamentos teóricos necessários à realização do caso 

de estudo. Assim sendo, procurou-se abranger todos os métodos de previsão usados actualmente 

nas empresas para a sua tomada de decisão. 

 

Uma vez que o caso de estudo incide fundamentalmente num problema de planeamento e 

escalonamento de inventário, que envolve decisões de curto prazo, foi dado um maior ênfase aos 

métodos de previsão que melhor se adequam ao Planeamento Operacional de uma empresa. 

Dentro destes métodos, o Alisamento Exponencial foi o mais aprofundado, por ser o método a ser 

aplicado no nosso caso de estudo. A aplicação deste método no caso em estudo baseou-se não só 

no histórico de dados disponíveis, assim como na natureza das previsões. O histórico de dados 

compreende dados com horizontes temporais mensal e semanal, que nos permite desenvolver 

um modelo apoiado nos métodos de alisamento exponencial fácil de manusear e com uma 

precisão de dados previstos elevada. O objectivo da CLC no que respeita a previsões é, 

considerando as suas práticas de planeamento, obter previsões para os períodos imediatamente 

a seguir ao anterior (i.e., aos já realizados). Os modelos de alisamento exponencial em estudo 

nesta dissertação, são modelos que nos fornecem previsões sem erros muito significativos, para 

horizontes de previsão bastante curtos, cumprindo os objectivos da CLC quanto ao modelo a ser 

desenvolvido. 

Ainda dentro deste capítulo, explicaram-se as várias etapas de análise que precedem o 

desenvolvimento do método de previsão e que são fulcrais para a compreensão dos dados 

históricos disponíveis, como a análise gráfica e a análise numérica. 

 

O capítulo encerra com os métodos de estimação dos valores iniciais necessários para a 

utilização dos modelos de alisamento exponencial, que por serem séries recursivas precisam de 

valores iniciais para funcionarem. 

 

 

4. Resolução do Caso de Estudo 

 

4.1 Introdução 

 

Depois de caracterizado o mercado dos combustíveis e descrito a Companhia Logística de 

Combustíveis, SA – CLC, assim como depois de estudados todas as metodologias de previsão da 

procura essenciais para o cálculo das previsões da procura de cada um dos produtos, estão 

reunidas as condições para começar a resolver o presente caso de estudo. 
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O primeiro passo envolve a descrição dos objectivos cumpridos e uma apreciação aos resultados 

alcançados. Posteriormente, são também traçados os objectivos que esta dissertação se propõe a 

cumprir. É feita uma descrição da metodologia adoptada para a resolução deste caso de estudo, 

referindo que tipos de dados foram usados e explica-se que tipo de ferramentas foram usadas 

para o processamento de dados. 

 

Para o desenvolvimento do estudo desta dissertação começa-se então a efectuar as análises, 

tanto gráfica como numérica, para a compreensão e identificação das principais características 

que distinguem os dados da procura de cada produto. 

 

Depois de realizada a caracterização dos dados, implementam-se os modelos que mais se 

adequam ao tipo de procura do produto. Executando uma breve explicação do modelo e 

apresentando os resultados obtidos com a sua implementação. Finalmente, compara-se os 

resultados obtidos com os valores reais disponíveis, tanto das saídas reais como dos pedidos dos 

clientes, e enuncia-se as principais vantagens e desvantagens da utilização dos métodos de 

previsão aplicados, propondo melhorias futuras. 

 

4.2 Objectivos 

 

O presente caso de estudo prevê o estudo e implementação de um modelo de previsão da 

procura adaptado a cada produto distribuído pela CLC. Os modelos a aplicar serão estudados a 

partir de análises, gráficas e numéricas, ao histórico de dados disponíveis. Os resultados obtidos 

com a implementação destes modelos serão comparados com esse mesmo histórico, que serviu 

de base para o desenvolvimento do caso de estudo, e dessa comparação serão indicadas as 

principais vantagens e desvantagens que os modelos de previsão implementados a cada produto 

apresentam para a actividade operacional da CLC. 

 

4.3 Metodologia adoptada / dados necessários 

 

A implementação de cada modelo de previsão da procura, não é exequível antes da realização de 

uma análise do histórico de dados disponíveis. Para a realização deste caso de estudo foram 

disponibilizados, pela Companhia Logística de Combustíveis, os dados mensais e semanais das 

quantidades das saídas reais de cada produto distribuído pela CLC, assim como, as previsões 

efectuadas pelos clientes e lhes são entregues no mês anterior para a realização do seu 

planeamento operacional. 

 

Os dados disponibilizados pela CLC encontravam-se nas fichas de movimentação de tanques, que 

incluíam todas as movimentações diárias (podendo incluir mais que um mês, aquando da 

transição de um mês para outro) de cada produto. Foi necessário filtrar os dados das fichas de 



 

movimentação de tanques e criar ficheiros em Microsoft Excel

somente os dados referentes a cada mês, tanto reais

 

Após a realização destes ficheiros, foi possível proceder às análises dos dados (gráfica e 

numérica) e aplicar os modelos de previsão da procura baseados na metodologia de alisamento 

exponencial recorrendo também, ao Microsoft Excel

 

A aplicação dos modelos a cada produto a partir do Microsoft Excel

inserção das fórmulas nos campos do 

dados” desta ferramenta o único método existente e estuda

alisamento exponencial simples. Contudo, o modelo apresentado pelo Microsoft Excel

calcula os parâmetros iniciais de inicialização do modelo, considerando o valor da primeira 

previsão  igual ao valor real da primeira saída de produto 

aplicar na resolução deste caso de estudo, mas que não é a mais correcta e a qual se optou por 

não se usar. Para o cálculo dos valores estatísticos, tais como os erros de 

utilizadas as fórmulas disponíveis nas funções já predefinidas do 

caso do cálculo do erro quadrático médio que foi necessário inserir na fórmula a divisão pelo 

número de dados previstos. 

 

4.4 Análise gráfica 

 

A realização de uma análise gráfica tem um papel fulcral para o desenvolvimento e 

implementação do modelo de previsão. Como referido no capítulo 3 da presente dissertação, a 

análise gráfica permite a identificação de padrões ou observações de casos pontuais dos 

possibilitando que esses padrões e observações sejam tomados em consideração no modelo. 

que tal seja possível, realizam-

procede-se então à sua análise. Os gráficos, tanto sazonal 

de estudo têm como base os valores das quantidades reais mensais em m

todos os seus clientes ao longo dos anos de 2005, 2006, 2007, 2008 e até Julho de 2009.

Inicialmente, pode-se observar os gráficos t
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movimentação de tanques e criar ficheiros em Microsoft Excel® (Anexo E) que contivessem 

somente os dados referentes a cada mês, tanto reais como previstos. 

Após a realização destes ficheiros, foi possível proceder às análises dos dados (gráfica e 

numérica) e aplicar os modelos de previsão da procura baseados na metodologia de alisamento 

exponencial recorrendo também, ao Microsoft Excel® para o fazer. 

A aplicação dos modelos a cada produto a partir do Microsoft Excel® só foi possível através da 

inserção das fórmulas nos campos do worksheet, visto que, nas funcionalidades de “análise de 

dados” desta ferramenta o único método existente e estudado nesta dissertação é o método de 

alisamento exponencial simples. Contudo, o modelo apresentado pelo Microsoft Excel

calcula os parâmetros iniciais de inicialização do modelo, considerando o valor da primeira 

igual ao valor real da primeira saída de produto , heurística que seria possível 

aplicar na resolução deste caso de estudo, mas que não é a mais correcta e a qual se optou por 

. Para o cálculo dos valores estatísticos, tais como os erros de previsão, foram 

utilizadas as fórmulas disponíveis nas funções já predefinidas do Microsoft Excel®, excepto no 

caso do cálculo do erro quadrático médio que foi necessário inserir na fórmula a divisão pelo 

ização de uma análise gráfica tem um papel fulcral para o desenvolvimento e 

implementação do modelo de previsão. Como referido no capítulo 3 da presente dissertação, a 

análise gráfica permite a identificação de padrões ou observações de casos pontuais dos 

possibilitando que esses padrões e observações sejam tomados em consideração no modelo. 

-se gráficos temporais e sazonais de cada um dos produtos e 

se então à sua análise. Os gráficos, tanto sazonal como temporal, produzidos neste caso 

têm como base os valores das quantidades reais mensais em m3 que a CLC distribui a 

todos os seus clientes ao longo dos anos de 2005, 2006, 2007, 2008 e até Julho de 2009.

se observar os gráficos temporais do Butano e do Propano (Figuras 4.1 e 4.2).

 

(Anexo E) que contivessem 

Após a realização destes ficheiros, foi possível proceder às análises dos dados (gráfica e 

numérica) e aplicar os modelos de previsão da procura baseados na metodologia de alisamento 

só foi possível através da 

, visto que, nas funcionalidades de “análise de 

do nesta dissertação é o método de 

alisamento exponencial simples. Contudo, o modelo apresentado pelo Microsoft Excel® não 

calcula os parâmetros iniciais de inicialização do modelo, considerando o valor da primeira 

heurística que seria possível 

aplicar na resolução deste caso de estudo, mas que não é a mais correcta e a qual se optou por 

previsão, foram 

, excepto no 

caso do cálculo do erro quadrático médio que foi necessário inserir na fórmula a divisão pelo 

ização de uma análise gráfica tem um papel fulcral para o desenvolvimento e 

implementação do modelo de previsão. Como referido no capítulo 3 da presente dissertação, a 

análise gráfica permite a identificação de padrões ou observações de casos pontuais dos dados, 

possibilitando que esses padrões e observações sejam tomados em consideração no modelo. Para 

se gráficos temporais e sazonais de cada um dos produtos e 

produzidos neste caso 

que a CLC distribui a 

todos os seus clientes ao longo dos anos de 2005, 2006, 2007, 2008 e até Julho de 2009. 

emporais do Butano e do Propano (Figuras 4.1 e 4.2). 



 

Figura 4.1. Gráfico temporal das saídas reais do BUTANO (m

 

Figura 4.2. Gráfico temporal das saídas reais do PROPANO (m

Na análise dos gráficos do Butano e do Propano, é possível distinguir um padrão de sazonalidade 

que se repete ao longo do ano de 2006 a 2009, facto que advém por serem combustíveis 

maioritariamente utilizados nos meses mais frios do ano, nomeadamente nas e

e do Inverno, para aquecimento das residências. O padrão de sazonalidade é ainda mais fácil de 

identificar nos gráficos sazonais de cada um dos produtos, apresentados na Figura 4.3 e Figura 

4.4, onde se vê a sobreposição dos dados de todo

De notar, que o padrão não se repete no ano de 2005, pois constata

discrepância entre os valores do ano de 2005 e os anos seguintes (mais acentuado no Butano do 

que no Propano) e, devido a esse mesmo facto os val

considerados neste caso de estudo, já que poderão influenciar os resultados do modelo a 

desenvolver.  

Figura 4.3. Gráfico sazonal das saídas reais do BUTANO (m
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Gráfico temporal das saídas reais do BUTANO (m3/mês) 

 

Gráfico temporal das saídas reais do PROPANO (m3/mês) 

 

Na análise dos gráficos do Butano e do Propano, é possível distinguir um padrão de sazonalidade 

que se repete ao longo do ano de 2006 a 2009, facto que advém por serem combustíveis 

maioritariamente utilizados nos meses mais frios do ano, nomeadamente nas estações do Outono 

e do Inverno, para aquecimento das residências. O padrão de sazonalidade é ainda mais fácil de 

identificar nos gráficos sazonais de cada um dos produtos, apresentados na Figura 4.3 e Figura 

4.4, onde se vê a sobreposição dos dados de todos os períodos em estudo.  

De notar, que o padrão não se repete no ano de 2005, pois constata-se que existe uma 

discrepância entre os valores do ano de 2005 e os anos seguintes (mais acentuado no Butano do 

que no Propano) e, devido a esse mesmo facto os valores relativos ao ano de 2005 não são 

considerados neste caso de estudo, já que poderão influenciar os resultados do modelo a 

 

Gráfico sazonal das saídas reais do BUTANO (m3/mês) 

 

Na análise dos gráficos do Butano e do Propano, é possível distinguir um padrão de sazonalidade 

que se repete ao longo do ano de 2006 a 2009, facto que advém por serem combustíveis 

stações do Outono 

e do Inverno, para aquecimento das residências. O padrão de sazonalidade é ainda mais fácil de 

identificar nos gráficos sazonais de cada um dos produtos, apresentados na Figura 4.3 e Figura 

se que existe uma 

discrepância entre os valores do ano de 2005 e os anos seguintes (mais acentuado no Butano do 

ores relativos ao ano de 2005 não são 

considerados neste caso de estudo, já que poderão influenciar os resultados do modelo a 



 

Figura 4.4. Gráfico sazonal das saídas reais do

No estudo dos gráficos temporais das gasolinas 95 e 98, U5 e U8 respectivamente, identifica

um padrão de tendência, já que ao longo dos anos, o seu consumo tem vindo, de forma constante, 

a diminuir, como se pode observar nos gráficos 

Figura 4.6.). 

Figura 4.5. Gráfico temporal das saídas reais da Gasolina 95 (m

Figura 4.6. Gráfico temporal das saídas reais da Gasolina 98 (m

 

Para facilitar a identificação do decréscimo na

nos dois gráficos uma linha de tendência linear
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Gráfico sazonal das saídas reais do PROPANO (m3/mês) 

 

No estudo dos gráficos temporais das gasolinas 95 e 98, U5 e U8 respectivamente, identifica

um padrão de tendência, já que ao longo dos anos, o seu consumo tem vindo, de forma constante, 

a diminuir, como se pode observar nos gráficos temporais apresentados de seguida (Figura 4.5. e 

 

Gráfico temporal das saídas reais da Gasolina 95 (m3/mês) 

 

 

Gráfico temporal das saídas reais da Gasolina 98 (m3/mês) 

Para facilitar a identificação do decréscimo na procura das duas gasolinas, foi também inserida 

s uma linha de tendência linear. 

No estudo dos gráficos temporais das gasolinas 95 e 98, U5 e U8 respectivamente, identifica-se 

um padrão de tendência, já que ao longo dos anos, o seu consumo tem vindo, de forma constante, 

temporais apresentados de seguida (Figura 4.5. e 

procura das duas gasolinas, foi também inserida 



 

Relativamente aos dados do Gasóleo, Figura 4.7., observa

quantidades distribuídas têm seguido um padrão horizontal, não ha

significativa dos seus valores. No seu gráfico temporal foi incluída uma recta com o valor da 

média do consumo total dos 5 anos, de modo a se verificar esse mesmo padrão. De realçar, a 

descida do consumo do combustível desde Setemb

económica em que o mundo tem estado sujeito, fez com que o preço dos combustíveis 

aumentasse, comparativamente às remunerações da população, e que consequentemente, o 

consumo do mesmo diminuísse (como explicado pormenori

Devido a este mesmo facto deve

de o gasóleo ter também um padrão de tendência, de modo a obtermos estimativas mais exactas.

Figura 4.7. Gráfico temporal das saíd

 

A análise gráfica do produto Jet-A1 não mostra ser tão intuitiva como as anteriores, porque como 

observado no seu gráfico temporal (Figura

relativamente uniforme. Neste caso, é necessár

identificação de padrões de consumo ou observações de casos pontuais, recorrer à análise 

conjunta dos gráficos temporal e sazonal, representados de seguida.
 

Figura 4.8. Gráfico temporal das saídas reais do

 

Neste caso, observando o gráfico sazonal (Figura 4.9), identifica

consumo, designadamente, os meses de Julho, Agosto e Dezembro como os meses de maior 
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Relativamente aos dados do Gasóleo, Figura 4.7., observa-se que ao longo dos vários anos as 

quantidades distribuídas têm seguido um padrão horizontal, não havendo uma variação muito 

significativa dos seus valores. No seu gráfico temporal foi incluída uma recta com o valor da 

média do consumo total dos 5 anos, de modo a se verificar esse mesmo padrão. De realçar, a 

descida do consumo do combustível desde Setembro de 2008, que devido à conjuntura 

económica em que o mundo tem estado sujeito, fez com que o preço dos combustíveis 

aumentasse, comparativamente às remunerações da população, e que consequentemente, o 

consumo do mesmo diminuísse (como explicado pormenorizadamente no subcapítulo 2.2). 

Devido a este mesmo facto deve-se, no desenvolvimento do modelo, considerar a possibilidade 

de o gasóleo ter também um padrão de tendência, de modo a obtermos estimativas mais exactas.
 

 

Gráfico temporal das saídas reais do Gasóleo (m3/mês) 

A1 não mostra ser tão intuitiva como as anteriores, porque como 

observado no seu gráfico temporal (Figura 4.8.), os dados não apresentam um padrão 

relativamente uniforme. Neste caso, é necessário, para facilitar a sua melhor compreensão e à 

identificação de padrões de consumo ou observações de casos pontuais, recorrer à análise 

conjunta dos gráficos temporal e sazonal, representados de seguida. 

 

Gráfico temporal das saídas reais do Jet - A1 (m3/mês) 

Neste caso, observando o gráfico sazonal (Figura 4.9), identifica-se os períodos de maior e menor 

consumo, designadamente, os meses de Julho, Agosto e Dezembro como os meses de maior 

se que ao longo dos vários anos as 

vendo uma variação muito 

significativa dos seus valores. No seu gráfico temporal foi incluída uma recta com o valor da 

média do consumo total dos 5 anos, de modo a se verificar esse mesmo padrão. De realçar, a 

ro de 2008, que devido à conjuntura 

económica em que o mundo tem estado sujeito, fez com que o preço dos combustíveis 

aumentasse, comparativamente às remunerações da população, e que consequentemente, o 

zadamente no subcapítulo 2.2). 

se, no desenvolvimento do modelo, considerar a possibilidade 

de o gasóleo ter também um padrão de tendência, de modo a obtermos estimativas mais exactas. 

A1 não mostra ser tão intuitiva como as anteriores, porque como 

4.8.), os dados não apresentam um padrão 

io, para facilitar a sua melhor compreensão e à 

identificação de padrões de consumo ou observações de casos pontuais, recorrer à análise 

se os períodos de maior e menor 

consumo, designadamente, os meses de Julho, Agosto e Dezembro como os meses de maior 



 

consumo e, os meses de Fevereiro e Novembro como os m

Ainda assim, torna-se bastante complicado definir um padrão comportamental específico, devido 

à forte influência que o estado da economia tem sobre o mercado do Jet 

aviação), podendo levar a grandes osc
 

Figura 4.9. Gráfico sazonal das saídas reais do Jet 

 

O combustível gasóleo agrícola, B5, é um produto que por estar a ser armazenado na CLC há 

relativamente pouco tempo, mais ou menos um ano, ainda não t

conseguir identificar o seu tipo de padrão, deixando para casos de estudo posteriores a sua 

identificação. Contudo, pode-se constatar que ao longo dos meses disponíveis, os dados não têm 

uma variação muito significativa, soment

verifica uma maior descida no seu consumo. Esta descida de consumo deveu

mudança de legislação, já que a CLC supostamente devia ter sido obrigada a disponibilizar o 

gasóleo agrícola no Verão de 2008, mas 1 ou 2 dias antes do prazo, a legislação mudou para 1 de 

Janeiro de 2009. Além disso, durante alguns meses a previsão da procura deste produto estava 

estabelecida como 7% da procura do gasóleo normal, deixando os dados disponíveis para 

estudo pouco fidedignos (Figura 4.10).
 

Figura 4.10. Gráfico temporal das saídas reais do Gasóleo Agrícola (m

Neste caso de estudo os gráficos de dispersão não serão abordados por não se adequarem aos 

tipos de dados disponíveis, já que os vários combustíveis não são dependentes e não constituem 
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consumo e, os meses de Fevereiro e Novembro como os meses de menor consumo de Jet 

se bastante complicado definir um padrão comportamental específico, devido 

à forte influência que o estado da economia tem sobre o mercado do Jet - A1 (utilizado na 

aviação), podendo levar a grandes oscilações de consumo de ano para ano. 

 

Gráfico sazonal das saídas reais do Jet - A1 (m3/mês) 

O combustível gasóleo agrícola, B5, é um produto que por estar a ser armazenado na CLC há 

relativamente pouco tempo, mais ou menos um ano, ainda não tem dados suficientes para se 

conseguir identificar o seu tipo de padrão, deixando para casos de estudo posteriores a sua 

se constatar que ao longo dos meses disponíveis, os dados não têm 

uma variação muito significativa, somente nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2009 é que se 

verifica uma maior descida no seu consumo. Esta descida de consumo deveu-se principalmente à 

mudança de legislação, já que a CLC supostamente devia ter sido obrigada a disponibilizar o 

Verão de 2008, mas 1 ou 2 dias antes do prazo, a legislação mudou para 1 de 

Janeiro de 2009. Além disso, durante alguns meses a previsão da procura deste produto estava 

estabelecida como 7% da procura do gasóleo normal, deixando os dados disponíveis para 

estudo pouco fidedignos (Figura 4.10). 

 

Gráfico temporal das saídas reais do Gasóleo Agrícola (m3/mês)

 

Neste caso de estudo os gráficos de dispersão não serão abordados por não se adequarem aos 

tipos de dados disponíveis, já que os vários combustíveis não são dependentes e não constituem 

eses de menor consumo de Jet - A1. 

se bastante complicado definir um padrão comportamental específico, devido 

(utilizado na 

O combustível gasóleo agrícola, B5, é um produto que por estar a ser armazenado na CLC há 

em dados suficientes para se 

conseguir identificar o seu tipo de padrão, deixando para casos de estudo posteriores a sua 

se constatar que ao longo dos meses disponíveis, os dados não têm 

e nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2009 é que se 

se principalmente à 

mudança de legislação, já que a CLC supostamente devia ter sido obrigada a disponibilizar o 

Verão de 2008, mas 1 ou 2 dias antes do prazo, a legislação mudou para 1 de 

Janeiro de 2009. Além disso, durante alguns meses a previsão da procura deste produto estava 

estabelecida como 7% da procura do gasóleo normal, deixando os dados disponíveis para este 

/mês) 

Neste caso de estudo os gráficos de dispersão não serão abordados por não se adequarem aos 

tipos de dados disponíveis, já que os vários combustíveis não são dependentes e não constituem 
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nenhuma relação de causa/efeito entre si, poderiam sim, ser utilizados no caso de se querer 

apurar a correlação entre variáveis (ex: Gasolinas 95 e 98). Os gráficos sazonais não 

mencionados no decorrer do texto encontram-se no Anexo F. 

4.5 Análise numérica 
 

Na fase de análise numérica, depois de recolhidos os dados mensais, aplicaram-se as equações 

apresentadas na secção 3.5.2.2 para dados univariados (yi). Os resultados podem ser consultados 

nas tabelas 4.1. e 4.2. No estudo da tabela 4.1. é possível identificar, com o valor da média de cada 

ano, a evolução do consumo de cada produto. Atesta-se neste caso, que tanto a Gasolina 95 (U5) 

como a Gasolina 98 (U8) têm vindo ao longo dos anos a diminuir as suas saídas reais do parque 

de distribuição, tal acontece também com o Gasóleo (GO) e com o Propano, mas de uma forma 

menos acentuada. Relativamente ao Butano pode-se afirmar que o seu consumo tem-se mantido 

em média constante, não variando significativamente de ano para ano e, ao contrário dos 

restantes produtos, o Jet-A1 tem vindo a aumentar as suas saídas reais (no caso de 2009 toma-se 

o mesmo pressuposto, já que a média calculada com os dados disponíveis é bastante próxima da 

média dos mesmos períodos dos anos anteriores - Anexo F). 

 

O cálculo dos desvios e da variância permite obter uma noção da dispersão dos dados, o quanto é 

que estão próximos ou distantes uns dos outros. Quanto maior for o seu valor, mais dispersos 

estão comparativamente ao valor médio. Neste caso, para ter uma visão mais ampla desta 

dispersão será melhor analisar a tabela 4.2. que contém os resultados da análise numérica anual 

mas em vez de calculados para cada ano, foram calculados incluindo os valores disponíveis para 

todos os anos em estudo para cada produto. Assim sendo, podemos verificar que o produto que 

apresenta uma maior dispersão de valores é a Gasolina 98, que ao realizar a razão entre a média 

e o desvio padrão apura-se que é o que apresenta um menor valor (≈3,01). Contrariamente à 

Gasolina 98, o Gasóleo é o que apresenta valores de procura mais próximos do valor da média 

(apresentando um valor de razão de ≈ 12,54), facto que já se tinha comprovado na análise 

gráfica. De realçar, que quanto maior são os valores dos desvios, mais dispersos e variáveis são 

os valores das saídas reais dos produtos, e mais difícil é a sua previsão sem aplicar um método 

adequado a essa mesma dispersão.  

Conclui-se com esta análise, que mais facilmente se consegue prever a quantidade de gasóleo 

relativa a um mês aplicando o método de alisamento simples, do que no caso da gasolina 98, que 

já como estudado na análise gráfica, tendo um padrão tendência, as quantidades previstas 

provavelmente serão mais exactas se aplicarmos o modelo linear de Holt. 

 

A análise numérica em conjunto com a análise gráfica ajudam a filtrar os dados disponíveis e a 

escolher, dentro da panóplia de métodos de alisamento exponencial existente, o método (ou 

métodos) mais adequados para a previsão de cada produto, sendo bastante importante, a 

comparação entre eles para mostrar qual deles é o que apresenta maior eficácia. 
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Tabela 4.1. Resultados (por ano em estudo) da análise gráfica dos sete produtos distribuídos 

pela CLC 

  Butano Propano U5 U8 GO A1 B5 

20
05

 

Média 12350,83 22369,00 58936,75 11507,00 182737,50 57278,92  
Mediana 12180,50 20794,50 59343,50 11719,00 180932,50 55504,00  
Desvio 
Padrão 

4351,00 6092,16 3793,34 1511,15 9934,32 6044,49  

Variância  18931233,24 37114407,64 14389414,20 2283571,64 98690654,82 36535819,72  
Desvio 
Absoluto 
Médio 

3593,67 5094,83 3141,08 1245,33 7663,08 4868,24  

Desvio 
Quadrático 
Médio 

17353630,47 34021540,33 13190296,35 2093274,00 90466433,58 33491168,08  

20
06

 

Média 10770,00 22618,92 55036,00 8554,33 173511,75 57596,42  
Mediana 9816,00 20163,50 54529,50 8433,00 173434,50 56488,00  
Desvio 
Padrão 

2545,85 5520,96 2856,45 638,81 8897,60 6551,61  

Variância  6481349,64 30480979,54 8159310,55 408072,97 79167226,02 42923593,36  
Desvio 
Absoluto 
Médio 

1991,50 4616,90 2274,33 493,06 6715,75 4556,32  

Desvio 
Quadrático 
Médio 

5941237,17 27940897,91 7479368,00 374066,89 72569957,19 39346627,24  

20
07

 

Média 10515,42 22371,50 53854,50 7438,75 177824,67 62135,00  
Mediana 10453,50 22191,50 54555,00 7553,50 176409,50 62337,50  
Desvio 
Padrão 

2045,93 4750,60 2978,15 812,89 11810,29 9433,87  

Variância  4185820,99 22568243,73 8869370,27 660796,93 139483019,52 88997838,00  
Desvio 
Absoluto 
Médio 

1594,08 3607,92 2338,42 624,96 8899,00 7619,00  

Desvio 
Quadrático 
Médio 

3837002,58 20687556,75 8130256,08 605730,52 1278594,34,56 81581351,50  

20
08

 

Média 10754,25 22201,75 50202,17 5696,17 167539,75 64757,33 7931,67 
Mediana 10620,50 21926,50 50807,50 5495,50 168629,50 63977,00 8068,00 
Desvio 
Padrão 

1986,58 3887,52 2388,42 1321,67 9258,23 5729,56 663,99 

Variância  3946480,93 15112822,93 5704529,06 1746802,70 85714754,75 32827837,15 440880,27 
Desvio 
Absoluto 
Médio 

1311,13 2965,71 1794,61 784,53 7174,75 4373,00 522,78 

Desvio 
Quadrático 
Médio 

3617607,52 13853421,02 5229151,64 1601235,81 78571858,52 30092184,06 367400,22 

20
09

 

Média 10608,14 19821,71 44498,86 4421,57 151115,57 56083,14 7860,14 

Mediana 10006,00 19123,00 45684,00 4529,00 155945,00 56122,00 8118,00 

Desvio 
Padrão 

1898,49 3748,85 4487,93 362,67 10528,66 11649,14 1302,43 

Variância  3604275,48 14053890,57 20141497,81 131527,29 110852683,95 135702528,48 1696334,8 

Desvio 
Absoluto 
Médio 

1292,49 3238,82 3531,35 258,61 8517,35 8526,98 1035,84 

Desvio 
Quadrático 
Médio 

3089378,98 12046191,92 17264140,98 112737,67 95016586,24 116316452,98 1454001,3 
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Tabela 4.2. Resultados (englobando todos os anos em estudo) da análise gráfica dos sete 

produtos distribuídos pela CLC 

 

4.6 Implementação dos modelos de Alisamento Exponencial 

 

4.6.1 Modelo de Alisamento Exponencial Simples 

 

O modelo de alisamento exponencial simples (SES) é maioritariamente utilizado para dados que 

não apresentem qualquer tipo de padrão de tendência ou sazonalidade. Se o comportamento dos 

dados for linear, isto é, variando em torno de um valor médio, o método de SES é o que melhor se 

adapta e prevê este tipo de comportamento. O SES é constituído por uma única equação, 

D-�� � 1�- L 
1 � 1�D-(equação 18) e como explicado na secção 3.5.3.2., a equação (18) calcula a 

previsão D-�� com base no peso α (constante de alisamento que varia entre 0 e 1) dado a �-  

(observação real mais recente) e no peso (1-α) dado a D-(previsão mais recente). 

Para inicializar este algoritmo de previsão é necessário calcular os valores iniciais de α e de D�. O 

valor de α a usar no modelo de SES é aquele que minimiza o valor do Erro Quadrático Médio – 

MSE [fórmula estatística (14)] dos valores de previsão calculados. O valor de D� é calculado a 

partir de um método de regressão linear – O Método dos Mínimos Quadrados.  

 

O método dos mínimos quadrados caracteriza-se por ser um método de optimização matemática 

com o objectivo de encontrar o melhor ajustamento para um conjunto de dados, tentando 

minimizar a soma dos quadrados das diferenças entre a curva ajustada e os dados. Este assume 

que a linha (recta ou curva) que melhor aproxima um conjunto de pares ordenados conhecidos, é 

aquela que possuir a soma mínima dos desvios ao quadrado. No caso em estudo, a linha que 

melhor aproxima é definida por uma recta cuja equação geral é: 

     	 � YH L Y�Z     (34) 

onde, o objectivo é tentar descobrir quais são os valores dos coeficientes YH e Y� de tal modo que 

a soma dos quadrados das distâncias (tomadas na vertical) da referida recta 	 � [
Z� a cada um 

dos pontos dados (	�) seja a menor possível. 

Para tal, é necessário resolver um sistema de equações lineares (duas equações porque a nossa 

função é uma recta) constituído por: 
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   \ � ∑ Z����H∑ Z����H ∑ Z�����H
] ^YHY�_ � ` ∑ 	����H∑ Z�	����H a               (35) 

resolvendo este sistema fica-se então com os valores de YH e Y�, sendo possível através da 

atribuição do valor de x (eixo temporal) obter um valor aproximado de D�. 

 

Após o cálculo destes parâmetros foi possível proceder à inicialização do modelo para os casos 

do Gasóleo e do Gasóleo Agrícola.  

 

4.6.1.1 Gasóleo 

 

No gráfico temporal do Gasóleo (Figura 4.7.), torna-se claro que os valores de procura deste 

produto variam entre um valor médio ao longo dos anos em estudo. A aplicação do modelo de 

alisamento exponencial simples revelou-se o método mais eficaz no cálculo das previsões do 

Gasóleo, tendo sido neste caso de estudo, aplicado em simultâneo o método linear de Holt 

(explicado em detalhe na secção 4.6.2. a seguir) para comprovar qual o método mais adequado, 

visto que no ano de 2009 as saídas do Gasóleo diminuíram relativamente aos anos anteriores. 

Com a comparação demonstrou-se que o método de alisamento exponencial simples é o método 

que apresenta menor Erro Quadrático Médio nas suas previsões, superando o método Linear de 

Holt. Os resultados dos dois modelos podem ser observados nas tabelas 4.3. e 4.4., que 

apresentam os valores dos erros para cada valor de α considerado no estudo. No caso da tabela 

4.4. referente aos valores do Modelo Linear de Holt são só apresentados os valores do Erro 

Quadrático Médio (designado na tabela como MSE) e da sua Raíz visto apresentar uma elevada 

quantidade de valores resultantes da aplicação de duas constantes de alisamento nesse método. 

 

Tabela 4.3. Valores dos erros* para os valores de 0,1 a 0,9 da constante de alisamento α para o 

Modelo de Alisamento Exponencial Simples no Gasóleo 

 
Valores de α 

 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

Erro Médio -4675 -2751 -1870 -1382 -1084 -890 -754 -654 -578 
Erro 
Absoluto 
Médio 9242 8800 8849 8877 9041 9288 9581 9966 10431 
Erro 
Quadrático 
Médio 142723704 122588368 118758768 120651942 125796155 133591621 144019662 157356573 174122084 
Raíz do Erro 
Quadrático 
Médio 11947 11072 10898 10984 11216 11558 12001 12544 13196 

*Valores em m3 excepto Erro Quadrático Médio que está em m6 
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Tabela 4.4. Valores dos erros* para os valores de 0,1 a 0,9 da constante de alisamento α para o 

Modelo Linear de Holt no Gasóleo 

   

β 

   

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

α 

0,1 
MSE 138400391 147192653 149296485 149231784 147005348 143502029 141233995 141867204 145429974 

Raíz 11764 12132 12219 12216 12125 11979 11884 11911 12059 

0,2 
MSE 134315338 130574073 133505869 137244889 143156953 151079808 160747829 171782528 182972019 

Raíz 11589 11427 11554 11715 11965 12291 12679 13107 13527 

0,3 
MSE 125000094 130743448 136494938 143240358 150545972 157314162 162359154 165164759 166190678 

Raíz 11180 11434 11683 11968 12270 12542 12742 12852 12891 

0,4 
MSE 128548582 135096735 141553084 147922343 153582112 158236033 162229292 126944501 170891663 

Raíz 11338 11623 11898 12162 12393 12579 12737 11267 13073 

0,5 
MSE 135027822 142295231 149338544 156146449 162696124 169318390 176480115 184526962 193609105 

Raíz 11620 11929 12220 12496 12755 13012 13285 13584 13914 

0,6 
MSE 144411298 152903734 161389154 170046403 179103225 188869509 199560939 211228646 223786294 

Raíz 12017 12365 12704 13040 13383 13743 14127 14534 14959 

0,7 
MSE 156993139 167435052 178281581 189802540 202240068 215791512 230548512 246524403 263727754 

Raíz 12530 12940 13352 13777 14221 14690 15184 15701 16240 

0,8 
MSE 173292312 186583079 200848435 216416537 233561443 252524288 273534984 296880690 322976951 

Raíz 13164 13660 14172 14711 15283 15891 16539 17230 17972 

0,9 
MSE 194137104 211500515 230695863 252195262 276467481 304043870 335580793 371932831 414211353 

Raíz 13933 14543 15189 15881 16627 17437 18319 19286 20352 
*Valores em m3 excepto Erro Quadrático Médio que está em m6 
 

De realçar, que o menor valor de Erro Quadrático Médio encontra-se na tabela correspondente 

ao modelo de Alisamento Exponencial Simples em que a constante de alisamento α toma o valor 

de 0,3. Portanto, o método que melhor se aplica ao cálculo das previsões do Gasóleo e, o 

implementado neste caso de estudo é o Modelo de Alisamento Exponencial Simples, podendo-se 

observar de seguida os valores das previsões obtidos, considerando α igual a 0,3 (Tabela 4.5.). 

 

Tabela 4.5. Resultados da implementação do modelo Exponencial Simples ao Gasóleo (m3) 

GO α=0,3 

2
0

0
5

 

1 181377 186052,5 

2 172890 184649,8 

3 200570 181121,9 

4 176534 186956,3 

5 193041 183829,6 

6 197442 186593,0 

7 183416 189847,7 

8 180488 187918,2 

9 185197 185689,1 

10 167423 185541,5 

11 176439 180105,9 

12 178033 179005,9 

2
0

0
6

 

1 170049 178714,0 
2 153325 176114,5 



48 
 

3 184013 169277,6 
4 163058 173698,3 
5 184290 170506,2 
6 179187 174641,3 
7 175245 176005,0 
8 171386 175777,0 
9 171334 174459,7 

10 179649 173522,0 
11 178981 175360,1 
12 171624 176446,4 

2
0

0
7

 

1 172365 174999,7 
2 150918 174209,3 
3 184882 167221,9 
4 173360 172519,9 
5 187940 172771,9 
6 174340 177322,4 
7 190714 176427,7 
8 182594 180713,6 
9 171916 181277,7 

10 195733 178469,2 
11 178479 183648,3 
12 170655 182097,5 

2
0

0
8

 

1 169890 178664,8 
2 167369 176032,3 
3 172302 173433,3 
4 180485 173093,9 
5 178141 175311,3 
6 164121 176160,2 
7 176529 172548,4 
8 160408 173742,6 
9 165971 169742,2 

10 170940 168610,8 
11 150704 169309,6 
12 153617 163727,9 

2
0

0
9

 

1 137469 160694,6 

2 136815 153726,9 

3 164509 148653,4 

4 149252 153410,1 

5 156181 152162,6 

6 155945 153368,1 

7 157638 154141,2 
 

4.6.1.2 Gasóleo Agrícola 

 

No gasóleo agrícola devido ao reduzido histórico disponível e pouco fidedigno, implementou-se a 

título de curiosidade o modelo de Alisamento Exponencial Simples, ignorando o valor 

correspondente ao mês de Junho do ano de 2008, visto que Junho foi um período experimental de 

transporte deste produto. Logo, na Tabela 4.6. pode-se analisar os valores de erros das previsões 

calculadas para este produto. 
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Tabela 4.6. Valores dos erros* para os valores de 0,1 a 0,9 da constante de alisamento α para o 

Modelo de Alisamento Exponencial Simples 

 
Valores de α 

 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

Erro Médio -42,11 -21,79 -15,89 -19,87 -28,15 -36,85 -44,01 -49,05 -52,19 

Erro Absoluto 
Médio 

812,62 822,40 826,57 825,06 808,99 782,53 763,40 778,48 806,10 

Erro Quadrático 
Médio 

1043832 1116447 1175474 1224361 1267975 1311928 1362592 1426762 1511283 

Raiz do Erro 
Quadrático 
Médio 

1021,68 1056,62 1084,19 1106,51 1126,04 1145,39 1167,30 1194,47 1229,34 

*Valores em m3 excepto Erro Quadrático Médio que está em m6 
 

O valor da constante de alisamento com o qual se obteve o menor valor de Erro Quadrático 

Médio foi, como assinalado a encarnado, o valor de α=0,1, em que as previsões obtidas 

considerando este valor para α encontram-se na Tabela 4.7. 

 

Tabela 4.7. Resultados da implementação do modelo Exponencial Simples ao Gasóleo Agrícola (m3) 

B5 α=0,1 

2
0

0
8

 

1 8751 7964,8 

2 8020 8043,4 

3 8116 8041,1 

4 8408 8048,6 

5 7279 8084,5 

6 7016 8003,9 

7 6922 7905,2 

2
0

0
9

 

8 5769 7806,8 

9 9674 7603,1 

10 8692 7810,2 

11 8582 7898,3 

12 8118 7966,7 

13 7264 7981,8 
 

4.6.1.3 Jet-A1 
 

A análise gráfica do produto Jet-A1 não permitiu a identificação de um padrão de dados 

específico, observando-se somente os picos de maior consumo deste tipo de combustível. 

Analisando em conjunto os gráficos da análise gráfica e os quadros da análise numérica observa-

se que o consumo anual não varia muito de ano para ano, mantendo-se uma média na ordem dos 

57000 m3 e os 65000 m3. Com esta observação, não é claro que método aplicar neste caso, já que 

ou se ignora os picos de maior consumo, aplicando o método de alisamento simples, ou se inclui 

esses mesmos picos e implementa-se o método de Holt-Winters (explicado pormenorizadamente 
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no subcapítulo 4.6.3). O método linear de Holt é automaticamente posto de parte, já que no ano 

de 2008 observa-se um aumento de procura que no ano de 2009 diminuiu e que, com a 

implementação deste método ele estaria a considerar que a tendência do Jet-A1 para 2009 

continuaria a ser a de um aumento de consumo, levando a erros de previsões bastante elevados. 

No caso em estudo, foi então aplicado ao Jet-A1 os dois métodos de alisamento exponencial, de 

maneira a comprovar qual deles é o que melhor se adapta à procura deste. Na tabela 4.8. 

apresentam-se os valores dos erros calculados para o modelo de Alisamento Exponencial 

Simples, enquanto na tabela 4.9. pode-se observar os valores das saídas mensais do Jet-A1 

durante os anos em estudo (2006 a 2009) de forma a seleccionar o período s que melhor se 

aplica.  

 

Tabela 4.8. Valores dos erros* para os valores de 0,1 a 0,9 da constante de alisamento α para o 

Modelo de Alisamento Exponencial Simples no Jet-A1 

 
Valores de α 

 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

Erro Médio 744 376 341 353 361 360 352 342 330 

Erro Absoluto 
Médio 

6263 6194 6310 6387 6476 6550 6681 6827 7009 

Erro Quadrático 
Médio 

73269998 71884721 70127949 68106925 66520633 65901904 66463270 68228041 71177994 

Raiz do Erro 
Quadrático 
Médio 

8560 8478 8374 8253 8156 8118 8153 8260 8437 

*Valores em m3 excepto Erro Quadrático Médio que está em m6 

 

Tabela 4.9. Saídas mensais do Jet-A1 nos anos de 2006 a 2009 (m3) 

  Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 
200

6 
5359

6 
4928

0 
5378

3 
5312

5 
5923

1 
5685

6 
6227

2 
7472

2 
6093

9 
5815

6 
5307

7 
5612

0 
200

7 
5454

4 
4305

9 
5680

0 
5604

3 
6460

1 
6007

4 
6793

2 
7639

9 
6778

3 
7463

8 
5657

6 
6717

1 
200

8 
6118

6 
5749

8 
6295

3 
6232

0 
6555

5 
6117

2 
7636

0 
7283

5 
6794

0 
6709

1 
5717

7 
6500

1 
200

9 
4659

4 
3654

6 
5612

2 
6343

3 
5526

5 
6308

9 
7153

3 - - - - - 
 

Na análise desta tabela, verifica-se que não existe qualquer período concreto com o qual os 

valores apresentam uma sazonalidade ao longo de cada ano. Em todo o caso, é considerado para 

este estudo um período s=3 meses, para que possa ser feita a comparação entre os dois modelos 

de Holt-Winters e a comparação com o modelo de Alisamento Exponencial Simples. A tabela 4.10. 

faz referência aos valores das constantes de alisamento do modelo multiplicativo e aditivo que 

minimizam o erro quadrático médio, assim como apresenta os menores valores do erro 

quadrático médio de cada modelo. 
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Tabela 4.10. Valores* das constantes que minimizam MSE nos 2 modelos de Holt-Winters no 

 Jet-A1 

Modelo Multiplicativo Modelo Aditivo 

MSE 81453406 MSE 77715084 

Raiz 9025,2 Raiz 8815,6 

α= 0,5 
β= 0,1 
γ= 0,3 

α= 0,6 
β= 0,1 
γ= 0,3 

*Valores em m3 excepto Erro Quadrático Médio que está em m6 

 

No Jet-A1 o modelo aditivo consegue prever melhor a procura que o modelo multiplicativo, 

obtendo-se um erro quadrático médio de 77715084 m6 que dá uma raiz de 8815,6 m3 contra o 

erro quadrático médio de 81453406m6 e raiz de 9025,2 m3 do modelo Multiplicativo de Holt-

Winters. 

De realçar que ao se efectuar a comparação dos resultados do modelo aditivo de Holt-Winters 

com os resultados do modelo de Alisamento Exponencial Simples verifica-se que apesar de 

termos alturas de maior consumo que poderíamos considerar (mas também são difíceis de 

quantificar devido à sua imprevisibilidade), o método de alisamento exponencial simples é o que 

melhor calcula as previsões das saídas mensais do Jet-A1, conduzindo esta afirmação à 

implementação deste método no produto aqui em estudo. Na tabela 4.11. pode-se observar os 

valores previstos para cada mês, considerando a constante de alisamento α igual a 0,6. 

 

Tabela 4.11. Resultados da implementação do modelo de Alisamento Exponencial Simples ao 

Jet-A1 ( m3) 

A1 α=0,6 

2
0

0
6

 

1 53596 57830,1 

2 49280 55289,6 

3 53783 51683,9 

4 53125 52943,3 

5 59231 53052,3 

6 56856 56759,5 

7 62272 56817,4 

8 74722 60090,2 

9 60939 68869,3 

10 58156 64111,1 

11 53077 60538,0 

12 56120 56061,4 

2
0

0
7

 1 54544 56096,6 

2 43059 55165,0 

3 56800 47901,4 
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4 56043 53240,6 

5 64601 54922,0 

6 60074 60729,4 

7 67932 60336,2 

8 76399 64893,7 

9 67783 71796,9 

10 74638 69388,5 

11 56576 72538,2 

12 67171 62960,9 

2
0

0
8

 

1 61186 65487,0 

2 57498 62906,4 

3 62953 59661,4 

4 62320 61636,3 

5 65555 62046,5 

6 61172 64151,6 

7 76360 62363,8 

8 72835 70761,5 

9 67940 72005,6 

10 67091 69566,2 

11 57177 68081,1 

12 65001 61538,6 

2
0

0
9

 

1 46594 63616,1 

2 36546 53402,8 

3 56122 43288,7 

4 63433 50988,7 

5 55265 58455,3 

6 63089 56541,1 

7 71533 60469,8 
 

4.6.2 Modelo Linear de Holt 
 

O modelo linear de Holt é particularmente usado para dados que apresentem um padrão de 

tendência. Este modelo distingue-se por ser um modelo alargado do método de alisamento 

exponencial simples, em que recorre a mais uma variável, β (também com valores entre 0 e 1), 

para considerar a tendência presente nos dados em estudo. Como mencionado na secção 3.5.3.4, 

que explica o Modelo Linear de Holt, este modelo é constituído por três equações base: 

 

• A primeira que estima o nível: O- � 1�- L 
1 � 1�
O-&� L P-&�� 

• A segunda que estima a tendência (declive) da série: P- � Q
O- � O-&�� L 
1 � Q�P-&� 

• Por fim, a terceira que calcula a previsão para m períodos posteriores: D-�R � O- L P-S. 
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Analogamente, ao método anteriormente aplicado ao Gasóleo e ao Gasóleo Agrícola, o modelo 

linear de Holt necessita dos valores iniciais dos parâmetros das suas equações para inicializar o 

seu algoritmo, sendo necessário recorrer ao método dos mínimos quadrados para calcular os 

valores de O-&� e de P-&� (em que este último corresponde ao declive da recta, i.e., o valor de Y� 

do método dos mínimos quadrados). As constantes de alisamento α e β são calculadas através da 

combinação dos vários valores que as duas constantes podem tomar (no caso em estudo 

consideraram-se valores de 0,1 a 0,9) escolhendo no final dos cálculos, os valores de α e β que 

minimizam o Erro Quadrático Médio, já que são os valores que melhor estimam os valores 

mensais das saídas dos produtos.  

 

Na fase de análise dos valores reais das saídas mensais tanto da Gasolina 95 como da Gasolina 98, 

deduziu-se que os dados apresentavam um padrão de tendência, de sentido decrescente, que 

obrigatoriamente se deve considerar no modelo de previsão a ser desenvolvido neste caso de 

estudo. De seguida, são apresentados os resultados obtidos para cada um dos produtos com a 

aplicação deste método de previsão.  

 

4.6.2.1 Gasolina 95 

 

No estudo realizado para a Gasolina 95, foram comparados os resultados tanto do Modelo Linear 

de Holt, como do Modelo de Alisamento Exponencial Simples, de forma a poder confirmar qual 

deles é o que melhor prevê o consumo da Gasolina 95 assim como, para ver as suas principais 

diferenças.  

Os valores obtidos para os parâmetros iniciais através da aplicação do método dos mínimos 

quadrados foram para O-&� � 60 149,86 m3 e para P-&� �-256,16 m3. 

Seguidamente, é apresentada a tabela 4.12. que contém os valores do Erro Quadrático Médio 

(designado na tabela como MSE) e da sua Raiz resultantes da combinação dos valores das duas 

constantes de alisamento α e β do método Linear de Holt, assim como, os valores dos erros no 

modelo de Alisamento Exponencial Simples na tabela 4.13. 

 

Tabela 4.12. Valores dos erros* para os valores de 0,1 a 0,9 da constante de alisamento α para o 

Modelo Linear de Holt na Gasolina 95  

β 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

α 

0,1 

MSE 14159623 14967770 15603193 16083422 16359691 16465675 16586597 16893601 17431134 

Raiz 3763 3869 3950 4010 4045 4058 4073 4110 4175 

0,2 

MSE 14147153 15431487 16065153 16736291 17576504 18579725 19724607 20994595 22298768 

Raiz 3761 3928 4008 4091 4192 4310 4441 4582 4722 

0,3 

MSE 15352934 16227732 17104412 18061806 19064853 20018995 20812457 21390571 21800262 

Raiz 3918 4028 4136 4250 4366 4474 4562 4625 4669 
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0,4 

MSE 16167157 17135971 18098119 19046225 19921728 20695487 21399746 14031367 22834892 

Raiz 4021 4140 4254 4364 4463 4549 4626 3746 4779 

0,5 

MSE 17149106 18213268 19257461 20274194 21260624 22247075 23273868 24367655 25540647 

Raiz 4141 4268 4388 4503 4611 4717 4824 4936 5054 

0,6 

MSE 18360823 19580800 20806704 22053402 23345526 24716638 26194990 27802285 29559288 

Raiz 4285 4425 4561 4696 4832 4972 5118 5273 5437 

0,7 

MSE 19844933 21302883 22819095 24423363 26148899 28029332 30094836 32373672 34893202 

Raiz 4455 4616 4777 4942 5114 5294 5486 5690 5907 

0,8 

MSE 21634360 23417922 25328389 27405116 29687295 32212953 35017666 38134505 41593343 

Raíz 4651 4839 5033 5235 5449 5676 5918 6175 6449 

0,9 

MSE 23773617 25981259 28402200 31086105 34082219 37439908 41208982 45441697 50197106 

Raíz 4876 5097 5329 5575 5838 6119 6419 6741 7085 

*Valores em m3 excepto Erro Quadrático Médio que está em m6 
 

Tabela 4.13. Valores dos erros* para os valores de 0,1 a 0,9 da constante de alisamento α para o 

Modelo de Alisamento Exponencial Simples na Gasolina 95 

 
Valores de α 

 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

Erro Médio -2185 -1224 -822 -606 -475 -390 -332 -290 -259 

Erro Absoluto 
Médio 

3292 3066 3089 3153 3232 3326 3421 3560 3736 

Erro Quadrático 
Médio 

18554995 15455593 15199151 15591234 16293944 17237033 18405940 19803945 21449748 

Raiz do Erro 
Quadrático 
Médio 

4308 3931 3899 3949 4037 4152 4290 4450 4631 

*Valores em m3 excepto Erro Quadrático Médio que está em m6 
 

Pode-se constatar pela análise das duas tabelas que a que contém o menor valor do Erro 

Quadrático Médio é a tabela 4.12. (valor a encarnado), relativo aos erros do modelo Linear de 

Holt. Assim sendo, os valores previstos com a implementação deste modelo podem ser 

observados na tabela 4.14. se considerou α igual a 0,4 e β igual a 0,8.  

 

Tabela 4.14. Resultados da implementação do modelo Linear de Holt à Gasolina 95 (m3) 

α=0,4 β=0,8 

t U5 Estimativa (Lt) Tendência (bt) Previsão  quando m=1 

2
0

0
5

 

1 55464 60149,86 -256,16 - 

2 54986 59501,09 -570,25 59893,70 

3 63830 59376,16 -213,99 58930,83 

4 57865 59106,67 -258,39 59162,17 

5 61691 59090,91 -64,29 58848,27 

6 60937 59148,82 33,47 59026,62 

7 60210 59176,45 28,80 59182,29 

8 65323 59573,33 323,26 59205,25 
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9 58477 59601,51 87,20 59896,59 

10 53871 59031,46 -438,60 59688,72 

11 54111 58159,90 -784,97 58592,86 

12 60476 57722,49 -506,92 57374,92 

2
0

0
6

 

13 54957 57203,71 -516,41 57215,57 

14 50201 56337,25 -796,44 56687,30 

15 58539 55989,66 -437,37 55540,81 

16 52069 55459,19 -511,84 55552,29 

17 57174 55266,81 -256,27 54947,35 

18 54063 55010,88 -256,00 55010,53 

19 53279 54650,95 -339,14 54754,88 

20 59152 54695,57 -32,14 54311,81 

21 53014 54475,51 -182,47 54663,43 

22 54423 54218,87 -241,80 54293,04 

23 54636 53960,27 -255,24 53977,07 

24 58925 54072,33 38,60 53705,03 

2
0

0
7

 

25 52437 53890,24 -137,96 54110,94 

26 47883 53182,69 -593,63 53752,28 

27 54197 52711,12 -495,98 52589,06 

28 53442 52382,76 -361,88 52215,15 

29 56342 52438,03 -28,17 52020,88 

30 52227 52393,96 -40,88 52409,86 

31 56307 52600,62 157,15 52353,08 

32 57772 53027,42 372,87 52757,77 

33 49253 52855,77 -62,75 53400,29 

34 55715 52836,53 -27,94 52793,02 

35 54913 52845,10 1,27 52808,60 

36 55766 52975,44 104,53 52846,37 

2
0

0
8

 

37 52341 52914,78 -27,63 53079,97 

38 48239 52425,88 -396,64 52887,15 

39 50858 51934,87 -472,14 52029,24 

40 51324 51545,10 -406,24 51462,73 

41 51163 51273,01 -298,92 51138,86 

42 45935 50691,11 -525,31 50974,09 

43 52843 50515,83 -245,28 50165,80 

44 52831 50587,33 8,15 50270,55 

45 50056 50575,64 -7,73 50595,48 

46 50757 50538,23 -31,47 50567,91 

47 45811 50060,08 -388,81 50506,75 

48 50268 49701,57 -364,57 49671,27 

2
0

0
9

 

49 36815 48377,08 -1132,51 49337,01 

50 39823 46848,35 -1449,49 47244,57 

51 48111 46011,97 -959,00 45398,86 

52 45684 45527,43 -579,43 45052,98 
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53 45131 45265,75 -325,23 44948,00 

54 48698 45387,47 32,33 44940,51 

55 47230 45539,07 127,75 45419,80 
 

4.6.2.2 Gasolina 98 

 

Tal como a Gasolina 95, a Gasolina 98 têm sofrido um decréscimo (ainda mais acentuado do que 

no caso anterior) na sua procura. No caso em estudo, foram também aplicados a este produto 

dois métodos de alisamento exponencial de forma a saber qual deles prevê de forma mais exacta 

a procura da Gasolina 98, o método de Alisamento Exponencial Simples e o método Linear de 

Holt. Nos dois métodos foram calculados todos os parâmetros iniciais necessários para a 

execução do algoritmo, assim como os erros das previsões calculadas e que possibilitam saber, 

através da comparação entre os erros quadráticos médios dos dois métodos, qual deles prevê 

melhor as quantidades de saída da Gasolina 98. Imediatamente abaixo, são apresentadas as duas 

tabelas que contém os valores dos erros da implementação dos dois métodos, sendo que a tabela 

4.15. faz referência ao modelo de Alisamento Exponencial Simples e a tabela 4.16. ao modelo 

Linear de Holt. 

 

Tabela 4.15. Valores dos erros* para os valores de 0,1 a 0,9 da constante de alisamento α para o 

Modelo de Alisamento Exponencial Simples na Gasolina 98 

 
Valores de α 

 
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

Erro Médio -1196 -651 -440 -330 -263 -219 -187 -163 -145 

Erro Absoluto 
Médio 

1445 989 841 785 761 758 772 790 818 

Erro Quadrático 
Médio 

2647778 1487128 1220487 1140075 1132755 1165460 1225609 1308486 1413731 

Raiz do Erro 
Quadrático Médio 

1627 1219 1105 1068 1064 1080 1107 1144 1189 

*Valores em m3 excepto Erro Quadrático Médio que está em m6 

 

Tabela 4.16. Valores dos erros* para os valores de 0,1 a 0,9 da constante de alisamento α para o 

Modelo Linear de Holt na Gasolina 98 

β 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

α 

0,1 

MSE 1154132 1310773 1481086 1638068 1761063 1861860 1976522 2113669 2256482 

Raiz 1074 1145 1217 1280 1327 1364 1406 1454 1502 

0,2 

MSE 1106230 1252211 1343829 1420243 1478277 1500738 1487247 1458022 1433999 

Raiz 1052 1119 1159 1192 1216 1225 1220 1207 1197 

0,3 

MSE 1109978 1186427 1239927 1271827 1286694 1297295 1313386 1337611 1369347 

Raiz 1054 1089 1114 1128 1134 1139 1146 1157 1170 

0,4 MSE 1113941 1174702 1218436 1252686 1286423 1325162 1369968 1063843 1473122 
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Raiz 1055 1084 1104 1119 1134 1151 1170 1031 1214 

0,5 

MSE 1150155 1211613 1264365 1316290 1372586 1434860 1502919 1576442 1655703 

Raiz 1072 1101 1124 1147 1172 1198 1226 1256 1287 

0,6 

MSE 1213892 1285747 1355519 1429385 1510403 1599580 1697494 1805024 1923362 

Raiz 1102 1134 1164 1196 1229 1265 1303 1344 1387 

0,7 

MSE 1301617 1390165 1481994 1582004 1692595 1815060 1950559 2100308 2265430 

Raiz 1141 1179 1217 1258 1301 1347 1397 1449 1505 

0,8 

MSE 1412448 1523031 1641959 1773471 1919891 2082815 2263645 2463635 2683821 

Raiz 1188 1234 1281 1332 1386 1443 1505 1570 1638 

0,9 

MSE 1548603 1687323 1840099 2011114 5996891 2418604 2659975 2930174 3232991 

Raiz 1244 1299 1357 1418 2449 1555 1631 1712 1798 

*Valores em m3 excepto Erro Quadrático Médio que está em m6 

 

Confirma-se pela análise das duas tabelas que o modelo que contém o menor valor de Erro 

Quadrático Médio é o modelo Linear de Holt que, consequentemente, será o modelo que 

providenciará previsões mais exactas. Os resultados da implementação deste método encontram-

se na tabela 4.17, apresentada de imediato, considerando os valores de α e β que minimizam o 

erro quadrático média indicado a vermelho na tabela anterior. 

 

Tabela 4.17. Resultados da implementação do modelo Linear de Holt à Gasolina 98 (m3) 

α=0,4 β=0,8 

t U8 Estimativa (Lt) Tendência (bt) Previsão quando m=1 

2
0

0
5

 

1 11781 11837,32 -149,32 - 

2 11657 11685,52 -151,31 11688,00 

3 13516 11693,09 -24,20 11534,21 

4 12735 11733,25 27,29 11668,89 

5 12367 11757,09 24,53 11760,55 

6 12536 11772,40 17,15 11781,62 

7 11239 11672,14 -76,78 11789,55 

8 13429 11687,17 -3,34 11595,36 

9 9848 11490,97 -157,63 11683,83 

10 9291 11149,58 -304,63 11333,34 

11 9247 10751,00 -379,79 10844,95 

12 10438 10463,35 -306,08 10371,21 

2
0

0
6

 

13 8584 10135,30 -323,65 10157,27 

14 7864 9758,71 -366,01 9811,65 

15 9438 9502,49 -278,17 9392,70 

16 8410 9250,99 -256,84 9224,32 

17 8456 9018,73 -237,17 8994,15 

18 7987 8764,68 -250,67 8781,56 

19 8137 8518,05 -247,44 8514,01 

20 9754 8416,34 -130,85 8270,62 
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21 7715 8241,84 -165,78 8285,49 

22 8353 8081,85 -161,15 8076,06 

23 8692 7960,38 -129,40 7920,70 

24 9262 7915,85 -61,51 7830,98 

2
0

0
7

 

25 8987 7898,32 -26,33 7854,34 

26 7592 7784,00 -96,72 7871,99 

27 7848 7636,80 -137,10 7687,28 

28 7552 7458,74 -169,87 7499,69 

29 7846 7309,26 -153,56 7288,87 

30 7035 7134,06 -170,87 7155,70 

31 7555 7006,57 -136,17 6963,20 

32 8441 6992,10 -38,80 6870,40 

33 6289 6876,41 -100,32 6953,30 

34 6968 6759,70 -113,43 6776,09 

35 6956 6645,28 -114,22 6646,27 

36 6196 6484,20 -151,71 6531,05 

2
0

0
8

 

37 5996 6295,83 -181,04 6332,48 

38 5547 6074,01 -213,66 6114,79 

39 5860 5880,39 -197,62 5860,34 

40 9536 6018,35 70,84 5682,77 

41 5444 6019,92 15,42 6089,20 

42 6041 5979,11 -29,57 6035,35 

43 5277 5835,55 -120,76 5949,54 

44 5755 5679,09 -149,32 5714,79 

45 4864 5464,14 -201,82 5529,77 

46 4849 5242,56 -217,63 5262,31 

47 4344 5003,87 -234,47 5024,93 

48 4841 4821,38 -192,89 4769,40 

2
0

0
9

 

49 4237 4642,13 -181,98 4628,48 

50 3701 4435,48 -201,71 4460,15 

51 4585 4293,94 -153,58 4233,77 

52 4768 4212,83 -95,60 4140,36 

53 4529 4151,75 -67,99 4117,23 

54 4431 4092,20 -61,24 4083,76 

55 4700 4051,75 -44,61 4030,97 
 

4.6.3 Modelo de Holt-Winters 

 

A identificação de um padrão de sazonalidade nos dados de um certo produto, torna-se 

importante, tal como nos restantes padrões, implementar um método de alisamento exponencial 

que se adapte a esse mesmo padrão e que forneça previsões mais exactas e que considerem essa 

sazonalidade. Com a existência deste padrão, o método a aplicar mais fiável é o método de Holt-

Winters que se baseia em três equações de alisamento – uma para o nível, outra para a tendência 
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e uma para a sazonalidade. Na realidade, existem dois métodos diferentes de Holt-Winters que se 

distinguem por, num dos métodos a sazonalidade ser modelada numa forma aditiva (método 

menos comum) e noutro ser modelada de forma multiplicativa (método mais utilizado). 

Ambos os métodos são comparados neste caso de estudo para demonstrar qual deles é o mais 

eficaz na previsão tanto do Butano como do Propano. Mas antes de aplicar o modelo, e como 

todos os restantes métodos de alisamento exponencial, é necessário calcular os valores iniciais 

dos componentes das equações enunciadas na tabela 4.18. para inicializar o algoritmo. Assim 

sendo, é preciso calcular os valores iniciais dos índices de nível O-  de tendência P- e de 

sazonalidade %- . 

 

Tabela 4.18. Equações base dos Modelos Multiplicativo e Aditivo de Holt-Winters 

 Modelo Multiplicativo de  

Holt-Winters 

Modelo Aditivo de Holt-Winters 

 

 

Nível: ))(1( 11 −−
−

+−+= tt
st

t
t bL

S

Y
L αα  

))(1()( 11 −−− +−+−= ttsttt bLSYL αα
 

Tendência:  
11 )1()( −− −+−= tttt bLLb ββ  11 )1()( −− −+−= tttt bLLb ββ  

Sazonalidade: 

st
t

t
t S

L

Y
S −−+= )1( γγ  

stttt SLYS −−+−= )1()( γγ  

Previsão: 
mstttmt SmbLF +−+ += )(  mstttmt SmbLF +−+ ++=  

 

Para a determinação dos valores dos índices de sazonalidade é necessário usar no mínimo um 

ciclo completo de dados, i.e., s períodos (ex: no caso de termos uma sazonalidade trimestral é 

necessário ter disponível pelo menos dados de 3 meses). Consequentemente, os índices de 

tendência e de nível são inicializados no período s, e são calculados da mesma forma para os dois 

modelos de Holt-Winters. 

O índice de nível é calculado a partir da média dos valores do primeiro ciclo de dados, ou seja, 

considerando um s de 3 meses, a média a ser calculada será a média dos valores dos três 

primeiros meses dos dados disponíveis: 

    OW � �
W 
�� L �� L N L �W�   (36) 

 

Considerando s igual a 3 meses tem-se: 
Ob � 1

3 
�� L �� L �b� 
Para inicializar a tendência é conveniente usar dois ciclos completos de dados, 2s períodos, 

segundo a seguinte fórmula: 

   PW �  �
W ^�T��&��

W L �T��&��
W L N L �T�T&�T

W _  (37) 
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(cada um destes termos bs é uma estimativa da tendência ao longo de um ciclo completo, e a 

estimativa de bs inicial tem como base de cálculo a média dos s termos). 

Para s igual a 3 temos um bs igual a: 

 

Pb �  1
3 `�d � ��3 L �e � ��3 L �f � �b3 a 

Finalmente, o cálculo dos índices de sazonalidade que são diferentes nos dois modelos. No 

modelo multiplicativo o índice sazonal é calculado a partir do rácio entre os valores reais das 

saídas do produto e o valor do índice de nível
OW� calculado: 

 

%� � ��
VT , %� � ��

VT , … %W � �T
VT     (38) 

 

No modelo aditivo, em vez de se dividir Y1 por OW, realiza-se uma subtracção: 

 

%� � �� � OW, %� � �� � OW, … , %W � �W � OW 

 

Substituindo-se s por três fica-se com os seguintes valores: 

Modelo Multiplicativo Modelo Aditivo 

 

%� � ��Ob
 

%� � �� � Ob 

%� � ��Ob
 

%� � �� � Ob 

%b � �bOb 
%b � �b � Ob 

 

Após estes cálculos é possível executar cada modelo, não esquecendo das constantes de 

alisamento α, β e γ que tomam valores entre 0 e 1. A sua escolha é efectuada com base na 

minimização do Erro Quadrático Médio - MSE [formula estatística (14)] ou do Erro Percentual 

Absoluto Médio [fórmula estatística (15)], que não será utilizado neste caso. Os valores de α, β e γ 

que minimizem o MSE são os que melhor estimam os valores mensais das saídas dos produtos. 

Para encontrar os valores das constantes que minimizam o valor do erro quadrático médio, 

parte-se do pressuposto que tanto α, β e γ tomavam valores entre 0.1 e 0.9 e, consideram-se 

todas as combinações possíveis entre as três constantes. No final, calcula-se o MSE de cada 

conjunto de previsões e realiza-se uma tabela com todos os valores de MSE, tanto para o modelo 

multiplicativo como para o modelo aditivo de Holt-Winters (no Anexo G pode-se observar uma 

tabela com todas as combinações e resultados de MSE do Butano para s=3).  

 

4.6.3.1 Butano 
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O Butano, juntamente com o Propano, tem a característica de ser um combustível que vê a sua 

procura aumentar nos meses mais frios. A análise dos dados disponíveis das saídas mensais do 

Butano possibilitou a identificação de um padrão de sazonalidade e, consequentemente, a 

implementação do método de Holt-Winters. Contudo, torna-se ainda necessário seleccionar quais 

dos métodos de Holt-Winters melhor se adequa ao nosso produto, aplicando-se os dois métodos 

ao Butano e comparando os valores dos Erros Quadráticos Médios. Para tal, tem-se ainda de 

identificar que período de sazonalidade se deve considerar para o valor do período s, que pela 

análise da tabela 4.19., não se torna intuitivamente claro. 

 

Tabela 4.19. Saídas mensais do Butano nos anos de 2006 a 2009 (m3) 

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

2006 14831 7923 13014 9932 10694 8993 9700 9405 8192 9372 11327 15857 

2007 13452 10923 13038 10337 10870 9063 9383 8157 7555 9033 10570 13804 

2008 12398 10936 10620 10621 9830 8942 9773 8476 11014 9151 11300 15990 

2009 14532 10206 10006 11208 9960 8539 9806 - - - - - 

 

Verifica-se que os valores das saídas tanto variam em períodos de 3 em 3 meses, como de 4 em 4 

meses ou mesmo de 5 em 5 meses, consoante a ordem de grandeza que se considerar dos 

valores. De forma a contornar esta situação e a simplificar a implementação, foi calculado os 

valores dos dois modelos de Holt-Winters, Multiplicativo e Aditivo, para o período de 3 meses, 

permitindo colocar já de parte o modelo menos eficiente no cálculo das previsões do Butano. Os 

valores dos parâmetros de inicialização assim como o menor erro da matriz de erros quadráticos 

médios podem ser observados na tabela 4.20. apresentada de seguida. 

 

Tabela 4.20. Valores* das constantes que minimizam MSE nos 2 modelos de Holt-Winters no 

Butano 

Modelo Multiplicativo Modelo Aditivo 

MSE 5531304 MSE 5893640 

Raiz 2351,87 Raiz 2427,68 

α= 0,5 
β= 0,1 
γ= 0,4 

α= 0,5 
β= 0,1 
γ= 0,5 

*Valores em m3 excepto Erro Quadrático Médio que está em m6 

 

O modelo menos eficaz no cálculo das previsões da procura do Butano, como se pode verificar na 

tabela, é o modelo Aditivo de Holt-Winters, visto que o seu menor valor de Erro Quadrático 

Médio (MSE) é superior ao menor valor de Erro Quadrático Médio (MSE) do modelo 

Multiplicativo de Holt-Winters. 
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Após a escolha do melhor modelo para implementar, aplica-se então aos três períodos em estudo, 

nomeadamente para g � 3,g � 4 e g � 5 meses, podendo-se ver os resultados na tabela 4.21. 

 

Tabela 4.21. Valores* das constantes que minimizam MSE para os períodos de 3,4 e 5 meses 

Com s = 3 meses Com s = 4 meses Com s = 5 meses 

MSE 5531304 MSE 3406949 MSE 5189335 

Raiz 2351,87 Raiz 1845,79 Raiz 2278,01 

α= 0,5 
β= 0,1 
γ= 0,4 

α= 0,9 
β= 0,1 
γ= 0,9 

α= 0,7 
β= 0,1 
γ= 0,7 

*Valores em m3 excepto Erro Quadrático Médio que está em m6 

 

O período que menor Erro Quadrático Médio é o de 4 meses, em que temos uma Raiz do Erro 

Quadrático Médio igual a 1845,79 m3, tendo uma diferença bastante acentuada dos valores dos 

restantes períodos estudados. As previsões calculadas a partir de g � 4 e considerando α=0,9, 

β=0,1 e γ=0,9 são apresentados na tabela 4.22. 

 

Tabela 4.22. Resultados da implementação do modelo de Holt-Winters ao Butano (m3) 

α=0,9 β=0,1 γ=0,9 

BUTANO Estimativa (Lt) Tendência (bt) Sazonalidade (St) Previsão (Ft) m=1 

2
0

0
6

 

1 14831 - - 1,30 - 

2 7923 - - 0,69 - 

3 13014 - - 1,14 - 

4 9932 11425 -431,75 0,87 - 

5 10694 8513,60 -679,72 1,26 7623,59 

6 8993 12454,54 -217,65 0,72 8923,42 

7 9700 8887,76 -552,56 1,10 10637,79 

8 9405 10570,42 -329,04 0,89 10504,93 

9 8192 6874,13 -665,77 1,20 7365,68 

10 9372 12348,75 -51,73 0,75 6805,35 

11 11327 10529,73 -228,46 1,08 10916,12 

12 15857 17106,76 452,09 0,92 12346,84 

2
0

0
7

 

1 13452 11856,89 -118,10 1,14 13256,41 

2 10923 14195,19 127,54 0,77 12651,59 

3 13038 12319,86 -72,75 1,06 13220,16 

4 10337 11303,91 -167,07 0,92 13973,15 

5 10870 9688,23 -311,93 1,12 8553,48 

6 9063 11557,86 -93,77 0,78 9941,12 

7 9383 9111,31 -329,05 1,03 10493,28 

8 8157 8898,72 -317,41 0,92 9870,17 

9 7555 6908,18 -484,72 1,10 6715,14 

10 9033 11031,33 -23,93 0,82 6634,54 
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11 10570 10311,08 -93,56 1,03 10088,45 

12 13804 14577,00 342,38 0,94 11205,10 

2
0

0
8

 

1 12398 11666,69 17,12 1,07 12162,55 

2 10936 13241,72 172,91 0,82 11986,25 

3 10620 10658,29 -102,73 1,00 12662,41 

4 10621 11182,31 -40,05 0,95 11253,08 

5 9830 9412,85 -212,99 1,05 9190,23 

6 8942 10677,15 -65,26 0,84 9193,92 

7 9773 9862,56 -140,20 0,99 10072,98 

8 8476 9008,76 -211,56 0,94 10174,39 

9 11014 10351,93 -56,08 1,06 7356,41 

10 9151 10878,53 2,18 0,84 10211,03 

11 11300 11342,54 48,37 1,00 10246,34 

12 15990 16421,08 551,38 0,97 12099,54 

2
0

0
9

 

1 14532 14010,06 255,14 1,04 14268,75 

2 10206 12352,41 63,86 0,83 14205,30 

3 10006 10285,01 -149,26 0,98 12050,54 

4 11208 11406,93 -22,14 0,98 10538,64 

5 9960 9759,78 -184,64 1,02 9422,98 

6 8539 10242,60 -117,90 0,83 9337,34 

7 9806 10062,63 -124,11 0,97 9935,97 
 

4.6.3.2 Propano 

 

Na análise do Propano, foi identificado um padrão de sazonalidade que permitiu a escolha do 

método de Holt-Winters como método que melhor prevê a procura deste produto. Em similar 

com o Butano, também nesta situação foi essencial comparar os dois modelos de Holt-Winters, o 

modelo multiplicativo e o modelo aditivo, de forma a escolher o mais exacto. A tabela 4.23. 

apresenta os resultados da aplicação dos valores em histórico do Butano nos dois modelos de 

Holt-Winters, considerando tal como no Butano um período s de 3 meses. 
 

Tabela 4.23. Valores* das constantes que minimizam MSE nos 2 modelos de Holt-Winters no 

Propano 

Modelo Multiplicativo Modelo Aditivo 

MSE 16479454 MSE 18320283 

Raiz 4059,5 Raiz 4280,2 

α= 0,7 
β= 0,2 
γ= 0,9 

α= 0,6 
β= 0,2 
γ= 0,9 

*Valores em m3 excepto Erro Quadrático Médio que está em m6 

 

Igualmente, como o Butano, o Modelo Multiplicativo continua a ser o que menor erro quadrático 

médio tem, sendo o método a implementar neste produto. Ao analisar os dados das saídas do 
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Propano dos anos anteriores (tabela 4.24) é possível identificar 3 períodos distintos em que os 

valores variam sazonalmente, já que os dados tanto variam entre períodos de 2 em 2 meses, de 3 

em 3, ou de 4 em 4 meses. É por isso, imprescindível, considerar no estudo e na implementação 

deste método aos 3 períodos comparando no final qual deles é que tem efectivamente o menor 

erro e que melhor se adapta à procura do Propano. Os resultados da implementação deste 

método aos três períodos s encontram-se na tabela 4.25.   

 

Tabela 4.24. Saídas mensais do Propano nos anos de 2006 a 2009 (m3) 

 
Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

2006 28861 25095 32859 19623 19714 16537 19477 16590 18077 23686 20613 30295 

2007 28914 27314 24005 22202 22181 17394 18244 16240 16630 22062 22799 30473 

2008 27775 24767 22033 22925 21820 17353 18444 16705 20512 20751 23911 29425 

2009 24949 22732 23120 19123 16401 15735 16692 - - - - - 

 

Tabela 4.25. Valores* das constantes que minimizam MSE para os períodos de 3,4 e 5 meses no 

Propano 

Com s = 2 meses Com s = 3 meses Com s = 4 meses 

MSE 14174486 MSE 16479454 MSE 18509227 

Raiz 3764,9 Raiz 4059,5 Raiz 4302,2 

α= 0,9 
β= 0,1 
γ= 0,1 

α= 0,9 
β= 0,2 
γ= 0,9 

α= 0,6 
β= 0,1 
γ= 0,9 

*Valores em m3 excepto Erro Quadrático Médio que está em m6 

 

Na análise do valores de erro quadrático médio (MSE) conclui-se que o ciclo s que melhor prevê a 

procura do Propano, é o ciclo de 2 meses, em que se obtém um erro de 14174486 m6 que 

aplicando a raiz do erro quadrático médio (RMSE) dá aproximadamente de 3764,9 m3. As 

previsões calculadas a partir de g � 2 e considerando α=0,9, β=0,1 e γ=0,1 são apresentados na 

tabela 4.26. 

Tabela 4.26. Resultados da implementação do modelo de Holt-Winters ao Propano (m3) 

 
  

α=0,9 β=0,1 γ=0,1 
 

 
 

Propano Nível (Lt) Tendência (bt) Sazonalidade (St) Previsão (Ft) m=1 

2
0

0
6

 

1 28861 - - 1 - 

2 25095 - - 0,87 - 

3 32859 28938,33 -3437,89 1,14 - 

4 19623 20258,07 -3962,13 0,99 22113,7 

5 19714 22089,5 -3382,77 0,87 18503,77 

6 16537 14978,13 -3755,63 1,13 18603,09 

7 19477 18749,2 -3002,96 1 9760,39 

8 16590 18742,3 -2703,35 0,87 17830,14 
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9 18077 15971,72 -2710,08 1,13 16021,23 

10 23686 22667,13 -1769,53 1 11554,35 

11 20613 23382,7 -1521,02 0,87 23662,14 

12 30295 26266,13 -1080,57 1,13 21938,22 
2

0
0

7
 

1 28914 28450,37 -754,09 1 21969,1 

2 27314 30951,32 -428,59 0,87 31418,64 

3 24005 22097,15 -1271,15 1,13 30668,65 

4 22202 21969,33 -1156,81 1,01 18187,54 

5 22181 24940,17 -744,05 0,87 23509,68 

6 17394 16278,23 -1535,84 1,12 24325,86 

7 18244 17806,27 -1229,45 1,01 12898,33 

8 16240 18363,31 -1050,8 0,88 18623,87 

9 16630 15053,15 -1276,74 1,12 17438,61 

10 22062 21089,86 -545,39 1,01 12066,22 

11 22799 25481,81 -51,66 0,88 23042,98 

12 30473 26994,99 104,83 1,12 25714,07 

2
0

0
8

 

1 27775 27431,47 137,99 1,01 23786,76 

2 24767 28151,87 196,23 0,88 30942,23 

3 22033 20503,03 -588,28 1,12 28668,46 

4 22925 22393,42 -340,41 1,01 17484,12 

5 21820 24573,37 -88,37 0,88 24645,69 

6 17353 16423,25 -894,55 1,11 24792,15 

7 18444 17946,82 -652,74 1,01 13648,93 

8 16705 18834,51 -498,69 0,88 19221,86 

9 20512 18442,93 -487,98 1,11 18593,62 

10 20751 20212,45 -262,23 1,02 15795,82 

11 23911 26456,48 388,39 0,88 22175,5 

12 29425 26509,5 354,86 1,11 27256,1 

2
0

0
9

 

1 24949 24801,76 148,6 1,01 23698,42 

2 22732 25686,98 222,26 0,88 27729,47 

3 23120 21313,49 -237,31 1,11 26281,83 

4 19123 19074,33 -437,5 1,01 18598,3 

5 16401 18591,2 -442,06 0,88 20663,08 

6 15735 14587,71 -798,2 1,11 18388,66 

7 16692 16206,07 -556,55 1,01 12167,98 

 

4.7 Comparação dos resultados 

 

Após a apresentação dos resultados da implementação dos modelos de alisamento exponencial a 

cada produto distribuído pela CLC, é fundamental analisá-los e compará-los com os valores das 

saídas (movimentações) reais de cada produto no parque de distribuição da CLC, mas como 



 

compará-los também com os valores das quantidades pedidas mensalmente por cada cliente da 

companhia. 

Qualquer um dos sete produtos distribuídos pela CLC, carece dos valores das quantidades 

pedidas pelo cliente para efectuar o planeamento 

(para armazenamento), valores esses que podem não corresponder ao que na realidade esse 

cliente vai buscar às instalações da CLC, provocando em muitas situações, roturas ou excesso de 

inventário e a percas de qualidade

alguns requisitos e normas uniformizadas em toda a União Europeia.

 

 Neste capítulo 4.7. serão comparados todos os dados disponíveis para a realização do estudo 

para cada produto com os dados das pr

para cada produto. Sendo apresentado por cada produto um gráfico que contrapõe os valores 

disponíveis dos pedidos dos clientes com os valores das movimentações do produto na CLC, 

assim como, um outro gráfico em que se observa os valores das previsões calculadas pelo modelo 

de alisamento exponencial contrapostos com os valores das movimentações reais. De realçar, o 

facto de que é também importante verificar a existência ou não de uma grande variação entre

dados previstos com os dados que mensalmente são enviados para a CLC pelos clientes.

 

4.7.1 Gasóleo 

 

Na figura 4.11. observa-se um gráfico temporal que sobrepõe os valores das movimentações 

reais do gasóleo com as quantidades de gasóleo pedidas pelos 

análise deste gráfico, que entre os anos de 2005 e 2006 a CLC recebia por parte dos clientes 

pedidos muito superiores ao que na realidade eles iriam levantar ao parque de distribuição. 

Problema que parece ter sido melhorado 

notar que raramente o cliente pede aquilo que vai buscar.  
 

Figura 4.11. Dados das movimentações reais de Gasóleo na CLC 

Gasóleo pedidas pelos clientes à companhia (m

 

Os valores previstos da procura do Gasóleo, como explicado anteriormente, foram calculados 

com base no método de alisamento exponencial simples e além de poderem ser observados na 
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los também com os valores das quantidades pedidas mensalmente por cada cliente da 

Qualquer um dos sete produtos distribuídos pela CLC, carece dos valores das quantidades 

pedidas pelo cliente para efectuar o planeamento da bombagem e movimentação de tanques 

(para armazenamento), valores esses que podem não corresponder ao que na realidade esse 

cliente vai buscar às instalações da CLC, provocando em muitas situações, roturas ou excesso de 

inventário e a percas de qualidade do combustível, que para ser comercializado deve cumprir 

alguns requisitos e normas uniformizadas em toda a União Europeia. 

Neste capítulo 4.7. serão comparados todos os dados disponíveis para a realização do estudo 

para cada produto com os dados das previsões calculadas a partir dos modelos desenvolvidos 

para cada produto. Sendo apresentado por cada produto um gráfico que contrapõe os valores 

disponíveis dos pedidos dos clientes com os valores das movimentações do produto na CLC, 

áfico em que se observa os valores das previsões calculadas pelo modelo 

de alisamento exponencial contrapostos com os valores das movimentações reais. De realçar, o 

facto de que é também importante verificar a existência ou não de uma grande variação entre

dados previstos com os dados que mensalmente são enviados para a CLC pelos clientes.

se um gráfico temporal que sobrepõe os valores das movimentações 

reais do gasóleo com as quantidades de gasóleo pedidas pelos clientes. Torna-se claro, com a 

que entre os anos de 2005 e 2006 a CLC recebia por parte dos clientes 

pedidos muito superiores ao que na realidade eles iriam levantar ao parque de distribuição. 

Problema que parece ter sido melhorado ao longo dos próximos anos, apesar de ainda assim, se 

notar que raramente o cliente pede aquilo que vai buscar.   

 

Dados das movimentações reais de Gasóleo na CLC versus as quantidades de 

Gasóleo pedidas pelos clientes à companhia (m3) 

alores previstos da procura do Gasóleo, como explicado anteriormente, foram calculados 

com base no método de alisamento exponencial simples e além de poderem ser observados na 

los também com os valores das quantidades pedidas mensalmente por cada cliente da 

Qualquer um dos sete produtos distribuídos pela CLC, carece dos valores das quantidades 

da bombagem e movimentação de tanques 

(para armazenamento), valores esses que podem não corresponder ao que na realidade esse 

cliente vai buscar às instalações da CLC, provocando em muitas situações, roturas ou excesso de 

do combustível, que para ser comercializado deve cumprir 

Neste capítulo 4.7. serão comparados todos os dados disponíveis para a realização do estudo 

evisões calculadas a partir dos modelos desenvolvidos 

para cada produto. Sendo apresentado por cada produto um gráfico que contrapõe os valores 

disponíveis dos pedidos dos clientes com os valores das movimentações do produto na CLC, 

áfico em que se observa os valores das previsões calculadas pelo modelo 

de alisamento exponencial contrapostos com os valores das movimentações reais. De realçar, o 

facto de que é também importante verificar a existência ou não de uma grande variação entre os 

dados previstos com os dados que mensalmente são enviados para a CLC pelos clientes. 

se um gráfico temporal que sobrepõe os valores das movimentações 

se claro, com a 

que entre os anos de 2005 e 2006 a CLC recebia por parte dos clientes 

pedidos muito superiores ao que na realidade eles iriam levantar ao parque de distribuição. 

ao longo dos próximos anos, apesar de ainda assim, se 

as quantidades de 

alores previstos da procura do Gasóleo, como explicado anteriormente, foram calculados 

com base no método de alisamento exponencial simples e além de poderem ser observados na 



 

tabela referida anteriormente, encontram

em conjunto com os dados das saídas reais do gasóleo do parque da CLC.
 

Figura 4.12. Dados das movimentações reais de Gasóleo na CLC 

de Gasóleo pelo Modelo de Alisamento Exponencial Simples (m

 

De constatar que os dados previstos para o período t+1 para o gasóleo variam entre um valor 

médio da previsão t (anterior) e a movimentação real t (anterior), fazendo com que quando 

temos picos de maior consumo ou de menor consumo eles não sejam previstos pelo modelo, 

que o período anterior pode não ter tido o mesmo consumo que o mês que se quer prever tem. 

Qualquer um dos métodos de previsão desenvolvidos deve em todas as situações ser 

complementado pelo parecer de um colaborador experiente e especializado da CLC.

Na comparação dos dados dos clientes (Figura 4.13.) com os dados previstos verifica

dois conjuntos de dados não representam na integra o consumo real do gasóleo, mas conclui

que os dois se podem ajudar visto que no exemplo dos últimos meses de 

verifica um pedido feito pelo cliente abaixo do consumo que realmente efectuou. Consumo esse 

que foi previsto pelo método de alisamento exponencial. Nesta situação o modelo ajudaria a CLC 

a manter em armazém uma quantidade superior à pedi
 
 

Figura 4.13. Valores previstos 
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tabela referida anteriormente, encontram-se também na figura 4.12. onde podem ser observados 

em conjunto com os dados das saídas reais do gasóleo do parque da CLC. 

 
Dados das movimentações reais de Gasóleo na CLC versus as quantidades previstas 

de Gasóleo pelo Modelo de Alisamento Exponencial Simples (m3) 

que os dados previstos para o período t+1 para o gasóleo variam entre um valor 

médio da previsão t (anterior) e a movimentação real t (anterior), fazendo com que quando 

temos picos de maior consumo ou de menor consumo eles não sejam previstos pelo modelo, 

que o período anterior pode não ter tido o mesmo consumo que o mês que se quer prever tem. 

Qualquer um dos métodos de previsão desenvolvidos deve em todas as situações ser 

complementado pelo parecer de um colaborador experiente e especializado da CLC. 

a comparação dos dados dos clientes (Figura 4.13.) com os dados previstos verifica

dois conjuntos de dados não representam na integra o consumo real do gasóleo, mas conclui

que os dois se podem ajudar visto que no exemplo dos últimos meses de 2009 em estudo se 

verifica um pedido feito pelo cliente abaixo do consumo que realmente efectuou. Consumo esse 

que foi previsto pelo método de alisamento exponencial. Nesta situação o modelo ajudaria a CLC 

a manter em armazém uma quantidade superior à pedida e assim satisfazer melhor o cliente.

 

Valores previstos versus quantidades pedidas pelos clientes para o Gasóleo (m

 

 

r observados 

as quantidades previstas 

que os dados previstos para o período t+1 para o gasóleo variam entre um valor 

médio da previsão t (anterior) e a movimentação real t (anterior), fazendo com que quando 

temos picos de maior consumo ou de menor consumo eles não sejam previstos pelo modelo, já 

que o período anterior pode não ter tido o mesmo consumo que o mês que se quer prever tem. 

Qualquer um dos métodos de previsão desenvolvidos deve em todas as situações ser 

a comparação dos dados dos clientes (Figura 4.13.) com os dados previstos verifica-se que os 

dois conjuntos de dados não representam na integra o consumo real do gasóleo, mas conclui-se 

2009 em estudo se 

verifica um pedido feito pelo cliente abaixo do consumo que realmente efectuou. Consumo esse 

que foi previsto pelo método de alisamento exponencial. Nesta situação o modelo ajudaria a CLC 

da e assim satisfazer melhor o cliente. 

quantidades pedidas pelos clientes para o Gasóleo (m3) 



 

4.7.2 Gasóleo Agrícola 

 

O gasóleo agrícola, devido à escassez de histórico de dados tanto de movimentações reais e de 

pedidos feitos pelos clientes, não se consegue realizar uma análise muito aprofundada, nem 

implementar o método mais adequado à sua procura, visto que não é possível sequer saber se 

existe ou não a repetição de um padrão ao longo dos vários períodos em est

Contudo, foi implementado o método de alisamento exponencial de forma a se observar o 

comportamento deste método no gasóleo agrícola. Na figura 4.14. é possível observar os dados 

disponíveis deste produto de movimentações reais e das quantidades pedid
 

Figura 4.14. Dados das movimentações reais de Gasóleo Agrícola na CLC 

de Gasóleo Agrícola pedidas pelos clientes à companhia (m
 

No gráfico da figura 4.14. verifica

mercado, também devido à recente disponibilização deste produto pela CLC, tornando ainda 

como pouco consistente a fiabilidade destes dados. 

Na figura 4.15. pode-se observar o comportamento dos dados previstos pelo modelo de 

alisamento exponencial simples, atestando

tanto da previsão anterior como do movimento real anterior. Não se concluindo se será o método 

mais apropriado a este produto visto ao elevado desconhecimento das característica que 

distinguem a procura deste produto no nosso mercado de combustíveis. 
 

Figura 4.15. Valores previstos versus
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O gasóleo agrícola, devido à escassez de histórico de dados tanto de movimentações reais e de 

pedidos feitos pelos clientes, não se consegue realizar uma análise muito aprofundada, nem 

implementar o método mais adequado à sua procura, visto que não é possível sequer saber se 

existe ou não a repetição de um padrão ao longo dos vários períodos em estudo. 

Contudo, foi implementado o método de alisamento exponencial de forma a se observar o 

comportamento deste método no gasóleo agrícola. Na figura 4.14. é possível observar os dados 

disponíveis deste produto de movimentações reais e das quantidades pedidas pelos clientes

 
Dados das movimentações reais de Gasóleo Agrícola na CLC versus as quantidades 

de Gasóleo Agrícola pedidas pelos clientes à companhia (m3) 

No gráfico da figura 4.14. verifica-se que os clientes ainda não definiram bem a procura de 

mercado, também devido à recente disponibilização deste produto pela CLC, tornando ainda 

como pouco consistente a fiabilidade destes dados.  

se observar o comportamento dos dados previstos pelo modelo de 

alisamento exponencial simples, atestando-se que os valores variam também entre os valores 

tanto da previsão anterior como do movimento real anterior. Não se concluindo se será o método 

mais apropriado a este produto visto ao elevado desconhecimento das característica que 

distinguem a procura deste produto no nosso mercado de combustíveis.  

 
versus quantidades pedidas pelos clientes para o Gasóleo Agrícola

O gasóleo agrícola, devido à escassez de histórico de dados tanto de movimentações reais e de 

pedidos feitos pelos clientes, não se consegue realizar uma análise muito aprofundada, nem 

implementar o método mais adequado à sua procura, visto que não é possível sequer saber se 

Contudo, foi implementado o método de alisamento exponencial de forma a se observar o 

comportamento deste método no gasóleo agrícola. Na figura 4.14. é possível observar os dados 

as pelos clientes. 

as quantidades 

se que os clientes ainda não definiram bem a procura de 

mercado, também devido à recente disponibilização deste produto pela CLC, tornando ainda 

se observar o comportamento dos dados previstos pelo modelo de 

se que os valores variam também entre os valores 

tanto da previsão anterior como do movimento real anterior. Não se concluindo se será o método 

mais apropriado a este produto visto ao elevado desconhecimento das característica que 

quantidades pedidas pelos clientes para o Gasóleo Agrícola  



 

4.7.3 Gasolina 95 
 

A Gasolina 95, como referido anteriormente, tem vindo a diminu

possível observar essa mesma descida do consumo da Gasolina 95, obrigando a que durante os 

anos de 2005, 2006 e 2007 os clientes não assumissem

diminuir, realizando pedidos de quantidades bastante superiores ao que realmente iam levantar 

ao parque de distribuição da CLC. Posteriormente, como se constata no gráfico, depois de 

identificarem a quebra no consu

na Gasolina 95 nenhum tipo de coordenação entre a procura de mercado e as próprias 

gasolineiras, clientes da CLC, para uniformizarem as quantidades ideias de combustível a pedir.
 

Figura 4.16. Dados das movimentações reais de Gasolina 95 na CLC 

Gasolina 95 pedidas pelos clientes à companhia (m

O modelo a aplicar na Gasolina 95 e, de modo a considerar a sua diminuição de consumo, aplicou

se o modelo linear de Holt que como

estável. De notar, que tal como todos os outros produtos, estas previsões vão carecer de uma 

complementação por parte de um colaborador com noção dos meses em que consumo aumenta 

ou desce acentuadamente, de forma a corrigir 

dados das previsões, com os dados dos clientes, assim como, com os dados dos movimentos reais 

da Gasolina 95. 
 

Figura 4.17. Dados das movimentações reais de Gasolina 95 na CLC 

previstas de Gasolina 95 pelo Modelo de Alisamento Exponencial Simples (m
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A Gasolina 95, como referido anteriormente, tem vindo a diminuir a sua procura. Na figura 4.16

possível observar essa mesma descida do consumo da Gasolina 95, obrigando a que durante os 

anos de 2005, 2006 e 2007 os clientes não assumissem que a procura deste combustível estava a 

diminuir, realizando pedidos de quantidades bastante superiores ao que realmente iam levantar 

ao parque de distribuição da CLC. Posteriormente, como se constata no gráfico, depois de 

identificarem a quebra no consumo começaram a realizar pedidos subvalorizados, não havendo 

na Gasolina 95 nenhum tipo de coordenação entre a procura de mercado e as próprias 

gasolineiras, clientes da CLC, para uniformizarem as quantidades ideias de combustível a pedir.

 
Dados das movimentações reais de Gasolina 95 na CLC versus as quantidades de 

Gasolina 95 pedidas pelos clientes à companhia (m3) 
 

O modelo a aplicar na Gasolina 95 e, de modo a considerar a sua diminuição de consumo, aplicou

como podemos observar na Figura 4.17. nos dá uma previsão mais 

e notar, que tal como todos os outros produtos, estas previsões vão carecer de uma 

complementação por parte de um colaborador com noção dos meses em que consumo aumenta 

uadamente, de forma a corrigir o próprio modelo. Na figura 4.18. sobrepõe

dados das previsões, com os dados dos clientes, assim como, com os dados dos movimentos reais 

 
Dados das movimentações reais de Gasolina 95 na CLC versus as quantidades 

previstas de Gasolina 95 pelo Modelo de Alisamento Exponencial Simples (m3

ir a sua procura. Na figura 4.16. é 

possível observar essa mesma descida do consumo da Gasolina 95, obrigando a que durante os 

que a procura deste combustível estava a 

diminuir, realizando pedidos de quantidades bastante superiores ao que realmente iam levantar 

ao parque de distribuição da CLC. Posteriormente, como se constata no gráfico, depois de 

mo começaram a realizar pedidos subvalorizados, não havendo 

na Gasolina 95 nenhum tipo de coordenação entre a procura de mercado e as próprias 

gasolineiras, clientes da CLC, para uniformizarem as quantidades ideias de combustível a pedir. 

as quantidades de 

O modelo a aplicar na Gasolina 95 e, de modo a considerar a sua diminuição de consumo, aplicou-

dá uma previsão mais 

e notar, que tal como todos os outros produtos, estas previsões vão carecer de uma 

complementação por parte de um colaborador com noção dos meses em que consumo aumenta 

. sobrepõe-se os 

dados das previsões, com os dados dos clientes, assim como, com os dados dos movimentos reais 

as quantidades 
3) 



 

 

Confirma-se com a análise do gráfico da figura 4.18

Gasolina 95, fornece previsões mais exactas que os próprios clientes, apresentando valores mais 

próximos do consumo real na maioria dos meses.
 

Figura 4.18. Valores previstos versus

 

4.7.4 Gasolina 98 

 

Conjuntamente com a Gasolina 95, a Gasolina 98 tem diminuído, ainda mais drasticamente, a sua 

procura, sendo cada vez menos utilizada para automóveis utilitários mas sim para automóveis 

com motores mais rotativos (com maior potência) e de desporto automóve

apresentado de seguida (Figura 4.19

movimentos reais deste combustível, verificando

entre as previsões dos clientes (o que eles pedem) e o que realment
 
 

Figura 4.19. Dados das movimentações reais de Gasolina 98 na CLC 

Gasolina 98 pedidas pelos clientes à companhia (m
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nálise do gráfico da figura 4.18. que o modelo de previsão implementado na 

, fornece previsões mais exactas que os próprios clientes, apresentando valores mais 

próximos do consumo real na maioria dos meses. 

 
versus quantidades pedidas pelos clientes para o Gasolina 95 (m

Conjuntamente com a Gasolina 95, a Gasolina 98 tem diminuído, ainda mais drasticamente, a sua 

procura, sendo cada vez menos utilizada para automóveis utilitários mas sim para automóveis 

com motores mais rotativos (com maior potência) e de desporto automóvel. O gráfico 

esentado de seguida (Figura 4.19.) mostra os pedidos dos clientes sobrepostos com os 

movimentos reais deste combustível, verificando-se também aqui discrepâncias acentuadas 

entre as previsões dos clientes (o que eles pedem) e o que realmente consomem. 

 
Dados das movimentações reais de Gasolina 98 na CLC versus as quantidades de 

Gasolina 98 pedidas pelos clientes à companhia (m3) 

. que o modelo de previsão implementado na 

, fornece previsões mais exactas que os próprios clientes, apresentando valores mais 

quantidades pedidas pelos clientes para o Gasolina 95 (m3) 

Conjuntamente com a Gasolina 95, a Gasolina 98 tem diminuído, ainda mais drasticamente, a sua 

procura, sendo cada vez menos utilizada para automóveis utilitários mas sim para automóveis 

l. O gráfico 

.) mostra os pedidos dos clientes sobrepostos com os 

se também aqui discrepâncias acentuadas 

as quantidades de 



 

Para prever a procura mensal deste combustível e tomando em consideração o seu padrão de 

tendência, foi aplicado o modelo linear de 

quantidades previstas bastante próximas da realidade. Claro que para caso

pode verificar no mês de Abril de 2008, muito dificilmente o modelo conseguiria prever essa 

quantidade. 
 

Figura 4.20. Dados das movimentações reais de Gasolina 98 na CLC 

previstas de Gasolina 98 pelo Modelo de Alisamento Exponencial Simples (m

 

Relativamente à comparação entre valores pedidos pelos clientes e os previstos pelo mode

linear de Holt (Figura 4.21.) verifica

valores enviados pelos clientes, sendo uma boa base para realizar o planeamento e 

escalonamento da Gasolina 98. 
 

Figura 4.21. Valores previstos versus

 

4.7.5 Butano 

 

Na Figura 4.22. está representado o gráfico que contém a sobreposição dos valores das 

movimentações reais das saídas do Butanos com os valores das quantidades pedidas pelos 

clientes. De realçar, que apesar de os pedidos dos clientes serem proporcionais aos valores d

saídas reais, continuam mesmo assim a ser superiores, relegando novamente para o mesmo 

problema de excesso de inventário para a CLC.

71 

Para prever a procura mensal deste combustível e tomando em consideração o seu padrão de 

tendência, foi aplicado o modelo linear de Holt que, como se pode ver na Figura 4.20

quantidades previstas bastante próximas da realidade. Claro que para casos pontuais, como se 

pode verificar no mês de Abril de 2008, muito dificilmente o modelo conseguiria prever essa 

 
Dados das movimentações reais de Gasolina 98 na CLC versus as quantidades 

previstas de Gasolina 98 pelo Modelo de Alisamento Exponencial Simples (m3

Relativamente à comparação entre valores pedidos pelos clientes e os previstos pelo mode

.) verifica-se uma maior precisão nos valores do modelo, do que os 

valores enviados pelos clientes, sendo uma boa base para realizar o planeamento e 

 
versus quantidades pedidas pelos clientes para o Gasolina 98 (m

. está representado o gráfico que contém a sobreposição dos valores das 

movimentações reais das saídas do Butanos com os valores das quantidades pedidas pelos 

clientes. De realçar, que apesar de os pedidos dos clientes serem proporcionais aos valores d

saídas reais, continuam mesmo assim a ser superiores, relegando novamente para o mesmo 

problema de excesso de inventário para a CLC. 

Para prever a procura mensal deste combustível e tomando em consideração o seu padrão de 

Figura 4.20. fornece 

s pontuais, como se 

pode verificar no mês de Abril de 2008, muito dificilmente o modelo conseguiria prever essa 

as quantidades 

3) 

Relativamente à comparação entre valores pedidos pelos clientes e os previstos pelo modelo 

do modelo, do que os 

valores enviados pelos clientes, sendo uma boa base para realizar o planeamento e 

quantidades pedidas pelos clientes para o Gasolina 98 (m3) 

. está representado o gráfico que contém a sobreposição dos valores das 

movimentações reais das saídas do Butanos com os valores das quantidades pedidas pelos 

clientes. De realçar, que apesar de os pedidos dos clientes serem proporcionais aos valores das 

saídas reais, continuam mesmo assim a ser superiores, relegando novamente para o mesmo 



 

 

Figura 4.22. Dados das movimentações reais de Butano na CLC 

pedidas pelos clientes à 

 

Neste produto, por ter uma procura caracterizada pela sazonalidade, foi implementado o método 

de Holt-Winters, que como se pode observar na Figura 4.23

relativamente próximos dos valores reais

previsões realizadas pelo modelo neste caso de estudo com as previsões enviadas pelos clientes à 

CLC. 

Figura 4.23. Dados das movimentações reais de Butano na CLC 

de Butano pelo Modelo de Alisamento Exponencial Simples (m

 

Como se pode apurar, tanto o modelo como os clientes fornecem previsões aproximadas das 

reais (contudo, o modelo de Hol

constata-se também que uma simbiose entre os valores das duas previsões iria realmente 

fornecer valores ainda mais aproximados, visto que os clientes fazem previsões sobrevalorizados 

das quantidades reais, assim como o modelo de alisamento exp

subvalorizadas. 
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Dados das movimentações reais de Butano na CLC versus as quantidades de Butano 

pedidas pelos clientes à companhia (m3) 

Neste produto, por ter uma procura caracterizada pela sazonalidade, foi implementado o método 

se pode observar na Figura 4.23. forneceu valores de previsões 

relativamente próximos dos valores reais. Na próxima figura (Figura 4.24), compara

previsões realizadas pelo modelo neste caso de estudo com as previsões enviadas pelos clientes à 

 
Dados das movimentações reais de Butano na CLC versus as quantidades previstas 

de Butano pelo Modelo de Alisamento Exponencial Simples (m3) 

Como se pode apurar, tanto o modelo como os clientes fornecem previsões aproximadas das 

reais (contudo, o modelo de Hol-Winters é mais exacto a prever), mas que apesar deste facto, 

se também que uma simbiose entre os valores das duas previsões iria realmente 

fornecer valores ainda mais aproximados, visto que os clientes fazem previsões sobrevalorizados 

das quantidades reais, assim como o modelo de alisamento exponencial, faz previsões 
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Como se pode apurar, tanto o modelo como os clientes fornecem previsões aproximadas das 
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se também que uma simbiose entre os valores das duas previsões iria realmente 

fornecer valores ainda mais aproximados, visto que os clientes fazem previsões sobrevalorizados 

onencial, faz previsões 



 

Figura 4.24. Valores previstos 

4.7.6 Propano 

 

Similarmente ao Butano, o Propano tem um padrão de sazonalidade e pelo foi escolhido a 

implementação do método de Holt

deste produto para a CLC. Nomeadamente,

contrário dos combustíveis anteriores, o Propano é o produto onde os clientes mais se 

aproximam dos valores que realmente vai buscar ao parque de distribuição.
 
 

Figura 4.25. Dados das movimentações reais de Propano na CLC 

Propano pedidas pelos clientes à companhia (m

Todavia, na Figura 4.26. temos presente os valores 

neste caso de estudo. Comprova

exactidão das previsões (pedidos) efectuadas pelos clientes muito dificilmente um modelo de 

previsão conseguiria melhor. Já que baseia

recorrendo sempre, à experiência de um colaborador da empresa para corroborar a fiabilidade 

das previsões. 
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Valores previstos versus quantidades pedidas pelos clientes para o Butano (m

 

Similarmente ao Butano, o Propano tem um padrão de sazonalidade e pelo foi escolhido a 

de Holt-Winters para prever os valores das quantidades mensais 

deste produto para a CLC. Nomeadamente, com a observação da Figura 4.25 constata

contrário dos combustíveis anteriores, o Propano é o produto onde os clientes mais se 

valores que realmente vai buscar ao parque de distribuição. 

 
Dados das movimentações reais de Propano na CLC versus as quantidades de 

Propano pedidas pelos clientes à companhia (m3) 

 

. temos presente os valores previstos com o modelo aplicado no Propano 

neste caso de estudo. Comprova-se aqui, e juntamente com a análise da Figura 4.27., que com a 

exactidão das previsões (pedidos) efectuadas pelos clientes muito dificilmente um modelo de 

. Já que baseia-se somente nos dados históricos do produto, 
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Figura 4.26. Dados das movimentações reais de Propano na CLC 

de Propano pelo Modelo de Alisamento Exponencial Simples (m

Figura 4.27. Valores previstos 

4.7.7 Jet-A1 

 

Como nos produtos já mencionados neste 

gráfico temporal com a sobreposição das quantidades pedidas pelos clientes à CLC e as 

quantidades movimentadas pela CLC de Jet

as quantidades pedidas pelos clientes não se desviam muito das quantidades 

que muito dificilmente se desenvolva um modelo que preveja melhor que os próprios clientes. 

Nalguns casos, como o caso pontual de Fevereiro de 2009, nem os clientes e nem o modelo 

conseguiria prever, já que foi nessa data que se deu a ex

paragem quase total do transporte e armazenamento deste tipo de combustível.
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Dados das movimentações reais de Propano na CLC versus as quantidades pre

de Propano pelo Modelo de Alisamento Exponencial Simples (m3) 
 

 
Valores previstos versus quantidades pedidas pelos clientes para o Propano (m

 

Como nos produtos já mencionados neste subcapítulo também a Figura 4.28. apresenta

gráfico temporal com a sobreposição das quantidades pedidas pelos clientes à CLC e as 

quantidades movimentadas pela CLC de Jet-A1. De notar, que também aqui, tal como o Propano 

as quantidades pedidas pelos clientes não se desviam muito das quantidades reais, fazendo com 

que muito dificilmente se desenvolva um modelo que preveja melhor que os próprios clientes. 

Nalguns casos, como o caso pontual de Fevereiro de 2009, nem os clientes e nem o modelo 

conseguiria prever, já que foi nessa data que se deu a explosão na refinaria de Sines, levando à 

paragem quase total do transporte e armazenamento deste tipo de combustível. 

as quantidades previstas 
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gráfico temporal com a sobreposição das quantidades pedidas pelos clientes à CLC e as 

A1. De notar, que também aqui, tal como o Propano 

reais, fazendo com 

que muito dificilmente se desenvolva um modelo que preveja melhor que os próprios clientes. 

Nalguns casos, como o caso pontual de Fevereiro de 2009, nem os clientes e nem o modelo 

plosão na refinaria de Sines, levando à 



 

Figura 4.28. Dados das movimentações reais de Jet

pedidas pelos clientes à companhia (m

 

A Figura 4.29. mostra os dados previstos das quantidades mensais de Jet

pedidos enviados pelos clientes, 

de forma a poder observar-se as diver

neste gráfico que o padrão desenhado pelos dados previstos é idêntico ao padrão desenhado 

pelos dados reais, com a particularidade de, por depender dos dados do período anterior (já que 

o método implementado neste produto é o métod

previsão do mês seguinte ser muito semelhante com o valor real mês anterior.

Na comparação entre os dados dos clientes e os previstos confirma

pelos clientes são mais exactos que os fornecid

Contudo, os valores do método de previsão não deixam de ser úteis quando utilizados para 

comparar com os valores dos clientes.
 

Figura 4.29. Valores previstos 
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Dados das movimentações reais de Jet-A1 na CLC versus as quantidades de Jet

pedidas pelos clientes à companhia (m3) 

. mostra os dados previstos das quantidades mensais de Jet-A1, os dados dos 

 assim como os dados dos movimentos reais deste combustível

se as divergências existentes entre os três tipos de dados. Note

neste gráfico que o padrão desenhado pelos dados previstos é idêntico ao padrão desenhado 

pelos dados reais, com a particularidade de, por depender dos dados do período anterior (já que 

o método implementado neste produto é o método de alisamento exponencial simples) a 

previsão do mês seguinte ser muito semelhante com o valor real mês anterior. 

Na comparação entre os dados dos clientes e os previstos confirma-se que os dados fornecidos 

pelos clientes são mais exactos que os fornecidos pelo modelo de alisamento exponencial. 

Contudo, os valores do método de previsão não deixam de ser úteis quando utilizados para 

comparar com os valores dos clientes. 

 
Valores previstos versus quantidades pedidas pelos clientes para o Jet-

as quantidades de Jet-A1 
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assim como os dados dos movimentos reais deste combustível , 

tipos de dados. Note-se 

neste gráfico que o padrão desenhado pelos dados previstos é idêntico ao padrão desenhado 

pelos dados reais, com a particularidade de, por depender dos dados do período anterior (já que 

o de alisamento exponencial simples) a 

se que os dados fornecidos 

os pelo modelo de alisamento exponencial. 

Contudo, os valores do método de previsão não deixam de ser úteis quando utilizados para 

 
-A1 (m3) 
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4.8 Principais limitações e vantagens 

 

Actualmente, a maioria das empresas para ajudar na sua tomada de decisão implementou 

métodos de previsão. Todavia, os métodos de previsão são uma simples ferramenta que como 

referido “ajuda” mas nem sempre é 100% fiável, visto que tem como base, dados passados que 

podem não corresponder à realidade de hoje. Tal questão é a principal limitação da utilização 

destes métodos, que mesmo que muito bem desenvolvidos podem não corresponder à procura 

real. Para contornar esta limitação, torna-se fundamental, no caso da CLC, com os dados previstos 

pelos modelos compará-los com os dados dos clientes e, juntamente, com os colaboradores da 

CLC directamente ligados ao planeamento das ordens de bombagem e movimentação de tanques, 

realizar o planeamento e escalonamento final das quantidades de cada produto.  

Outra das limitações dos modelos desenvolvidos neste estudo é a não consideração dos factores 

económicos sobre o mercado dos combustíveis, visto a economia em que nos encontramos ser 

uma economia ainda bastante dependente dos derivados do petróleo. Relativamente a casos 

pontuais, como por exemplo à explosão que se deu na Refinaria de Sines em Janeiro de 2009, 

assim como a paragem de abastecimento de Butano em Setembro de 2008, são impossíveis de 

prever e nenhum modelo de previsão da procura, mesmo que muito bem delineado e adaptado 

para o produto, seria capaz de o fazer. 

 

Contudo, os modelos implementados apresentam, excepto para o Jet-A1 e para o Propano, 

previsões optimizadas comparativamente às previsões dadas pelos clientes, sendo de bastante 

utilidade para a CLC e, ajudando-os no seu planeamento operacional. De notar, que ao recorrer-

se a métodos baseados nas metodologias de alisamento exponencial os dados que são 

necessários manter-se em histórico são bastante reduzidos, já que na maioria dos casos para 

prever o consumo do mês, é somente necessário os valores do consumo do mês anterior e a 

previsão correspondente. Logo, é um método que requer uma reduzida capacidade 

computacional dos hardwares que utiliza, sendo também possível desenvolver interfaces de fácil 

utilização por parte dos utilizadores, visto a simplicidade apresentada pelos modelos de previsão 

desenvolvidos. 

 

4.9 Recomendações para o futuro 

 

O presente trabalho pode ser designado como o início de muitos, pois a área de estudo que 

abrange é uma área complexa tanto a nível de desenvolvimento como de implementação, já que a 

quantidade de factores que podem influenciar a procura de um produto ser infinita. Mas ainda 

mais difícil, é a quantificação desses mesmos factores, e dentro desta área este estudo é ainda 

pioneiro. É imprescindível executar estudos sobre como incrementar nos modelos apresentados 

os vários factores que podem influenciar os seus resultados, de forma a minimizar os erros e a 

melhorar as previsões realizadas pelos algoritmos. 
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Outro aspecto a melhorar no futuro, é o desenvolvimento de um algoritmo que optimize as 

constantes de alisamento para fornecerem menores valores de erro quadrático médio, e 

consequentemente, valores de previsão ainda mais precisos. Neste estudo foram testados valores 

de constantes de alisamento que variaram entre 0,1 e 0,9, mas o ideal seria encontrar valores 

com mais casas decimais para a obtenção de previsões ainda mais próximas dos valores reais. 

 

Após a realização desta dissertação, seria também bastante interessante desenvolver uma 

interface de pessoa - computador, para que os próprios colaboradores da CLC pudessem recorrer 

a esta ferramenta para o planeamento e escalonamento das quantidades de produto a pedir e 

armazenar. De preferência que essa mesma interface fosse buscar os valores reais das saídas dos 

produtos, necessárias para a previsão da procura, directamente aos ficheiros de origem, 

facilitando perdas de tempo e informação, no caso de ser o próprio colaborador a inserir esse 

valor manualmente, pesquisando dentro dos ficheiros que contêm esses dados. 

 

4.10 Conclusões 

 

O presente capítulo destinou-se à resolução do caso de estudo. Realizou-se uma análise gráfica 

dos dados disponíveis dos sete produtos distribuídos pela CLC, como também se realizou a 

respectiva análise numérica, permitindo uma melhor compreensão e identificação de 

características apresentadas pelos dados. 

 

Comprovou-se neste estudo que o Gasóleo apresenta uma procura horizontal, não muito variável, 

mantendo-se aproximadamente dentro do mesmo valor de procura, que as Gasolinas (95 e 98) 

têm vindo a sofrer acentuados decréscimos no seu consumo, os gases (propano e butano) 

apresentam procuras sazonais e que por falta de histórico de dados ou de imprevisibilidade da 

procura, não é possível calcular de forma precisa a procura do Gasóleo Agrícola e do Jet-A1, 

respectivamente. 

 

Após a identificação das características dos dados de cada produto, foi então possível aplicar o 

método que mais se adapta à procura de cada um sendo que: para o gasóleo que apresenta uma 

procura aproximadamente constante foi aplicado o modelo de alisamento exponencial simples; 

para as gasolinas por apresentarem uma tendência negativa (de descida de consumo) foi 

implementado o modelo linear de Holt; para o Butano e o Propano devido à sua procura sazonal 

foi escolhido o modelo de Holt-Winters multiplicativo, que superou o modelo de Holt-Winters 

aditivo; por fim, foi aplicado tanto ao gasóleo agrícola como para o Jet-A1 o modelo de alisamento 

exponencial simples, visto que não foi possível identificar qualquer tipo de padrão ou 

característica que os distingue-se e fosse possível aplicar um determinado método adequado a 

essas características. 
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Por último efectuou-se uma comparação dos valores calculados e dos valores que serviram de 

base para o seu cálculo, incluindo-se aqui nesta comparação os dados das previsões dos clientes, 

comprovando-se, que nem sempre os dados previstos pelos modelos de previsão da procura são 

melhores que os dos próprios clientes (especialmente no caso do Propano e do Jet-A1). 

Referindo-se as principais limitações e vantagens dos modelos desenvolvidos nesta dissertação e 

propondo melhorias para trabalhos futuros. 

 

5. Conclusões 
 

O caso de estudo em que a presente dissertação se insere retrata um problema de planeamento e 

escalonamento de inventário, envolvendo decisões de curto prazo, nomeadamente para o cálculo 

das quantidades a ser armazenadas dos sete produtos pelos quais a Companhia Logística de 

Combustíveis é responsável por distribuir na zona centro de Portugal. O sector dos combustíveis, 

é um sector que tem um papel preponderante na economia do nosso país, devido à dependência 

que continuamos a ter nos combustíveis petrolíferos. 

 

Nesta dissertação foi dado um maior ênfase aos métodos de previsão que mais se aplicam e 

adequam ao Planeamento Operacional de uma empresa. Dentro destes métodos, temos os 

métodos baseados nas metodologias de Alisamento Exponencial, que por serem métodos fáceis 

de manusear e com uma precisão de dados previstos elevada, quando na presença de históricos 

de dados com horizontes temporais mensais e semanais. Além deste motivo, a escolha do tipo de 

modelos a desenvolver deveu-se também à natureza da previsão que a CLC pretendia obter 

caracterizando-se por calcular previsões para os períodos imediatamente a seguir ao anterior 

(i.e., aos já realizados). Os modelos de alisamento exponencial estudados nesta dissertação, são 

modelos que nos fornecem previsões sem erros muito significativos, para horizontes de previsão 

bastante curtos, cumprindo os objectivos da CLC quanto ao modelo a ser desenvolvido. 

 

Apesar do método escolhido, na dissertação são enunciados também outros métodos de 

previsão, que são utilizados quando não existe histórico de dados algum, designados por 

métodos qualitativos, assim como, outros métodos de previsão que recorrem a histórico de 

dados mas que se aplicam a objectivos diferentes, métodos quantitativos. 

 

O propósito do presente trabalho residiu, em primeira instância, na implementação de um 

modelo adaptado de previsão da procura para cada combustível, de modo a optimizar o actual 

escalonamento das quantidades transportadas da refinaria e armazenadas no parque de 

distribuição. Em segunda instância, comparar os resultados obtidos com os valores disponíveis, 

tanto das saídas reais do parque, como também, dos valores das previsões entregues pelos 

clientes da CLC à própria, e do qual servem de base para o seu escalonamento. Os objectivos dos 



79 
 

vários modelos aplicados passaram por calcular a quantidade óptima (o mais aproximada dos 

valores reais), a partir da minimização dos erros das previsões para ser possível à CLC contrapor 

as quantidades pedidas pelos seus clientes, que na maioria dos produtos continuam a ser 

desadequadas às que realmente vão buscar ao parque da CLC. 

 

Para o desenvolvimento dos modelos para cada produto foi fundamental recolher os dados dos 

ficheiros de movimentação de dados disponibilizados pela CLC, de forma a obter somente os 

dados referentes a cada mês dos 4 anos e meio em estudo (de 2005 a Julho de 2009). Só depois 

de criados os ficheiros em Microsoft Excel® com os dados mensais de cada ano, foi possível 

proceder ao desenvolvimento dos modelos de previsão, executando como primeiro passo uma 

análise gráfica, a partir de gráficos temporais e sazonais que permitiram a identificação de 

padrões nos dados de cada produto. No caso do Jet-A1, tal não foi possível visto a impossibilidade 

de distinguir qualquer um dos quatro padrões enunciados: o padrão de nível, o padrão sazonal, 

padrão cíclico e o padrão de tendência. O Gasóleo Agrícola por só ser recentemente distribuído 

pela CLC tem dados insuficientes em histórico para se conseguir identificar qualquer tipo de 

padrão, deixando para estudos futuros o desenvolvimento de um modelo de previsão realmente 

adaptado ao seu consumo. Nos restantes produtos foram identificados padrões, sendo que o 

Gasóleo apresenta um padrão de nível, a Gasolina 95 e a Gasolina 98 um padrão de tendência e o 

Butano e o Propano um padrão de sazonalidade. 

 

De seguida, complementando a análise gráfica foi realizada uma análise numérica que recorre a 

estatísticas descritivas como a média, mediana, variância, desvio padrão e desvios absolutos 

médios que ajudaram no enquadramento geral dos dados e para tomar conhecimento da 

dispersão dos dados ao longo do horizonte temporal considerado no estudo. Esta análise em 

conjunto com a análise gráfica são ferramentas essenciais para a escolha do melhor modelo a 

aplicar a cada produto. 

 

Os três modelos aplicados nesta dissertação têm como base formulações estatísticas 

desenvolvidas por matemáticos especializados nesta área. O modelo de Alisamento exponencial 

Simples, é um modelo de previsão da procura aplicado quando o produto a prever apresenta um 

padrão de nível, em que as quantidades consumidas não variam muito ao longo do horizonte 

temporal. Neste estudo, foi implementado ao Gasóleo que apresenta nos seus dados um padrão 

de nível, e foi também aplicado ao Jet-A1 por ser o modelo que apresentava o menor erro 

quadrático médio e, consequentemente, previsões mais aproximadas dos valores reais. Também 

no Gasóleo Agrícola, foi também implementado este modelo de previsão a título de curiosidade, 

de modo a observar o comportamento deste modelo com os poucos dados disponíveis deste 

produto. O Modelo Linear de Holt, desenvolvido em 1957 por Holt, é um modelo que se executa 

quando temos produtos com padrões de tendência, tais como as Gasolinas 95 e 98 que 

apresentam procuras com tendências descendentes. Finalmente, na presente dissertação foi 

ainda implementado o Modelo de Holt-Winters, versão expandida por Winters em 1960 do 
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modelo linear de Holt, e que para além de calcular previsões de produtos que apenas apresentem 

um padrão de tendência, inclui no seu modelo o padrão de sazonalidade. Tanto o Butano, como o 

Propano, foram produtos que durante a sua análise se identificou um padrão sazonal 

característico, visto serem combustíveis que vêm a sua procura aumentar nas estações do ano 

mais frias, por serem maioritariamente combustíveis de aquecimento. 

 

Pelos resultados obtidos constata-se que os modelos implementados nem sempre superam as 

previsões fornecidas pelos clientes à CLC. Dos sete produtos aqui estudados e pelos quais foram 

desenvolvidos modelos adaptados a cada um, dois deles não obtiveram os resultados 

pretendidos. Confirmou-se nestes casos, no Jet-A1 e no Propano, que os valores das quantidades 

pedidas pelos clientes correspondem aproximadamente aos valores que os próprios vão buscar à 

CLC, não tendo sido possível aqui superar esses mesmos valores com o desenvolvimento e 

implementação do modelo de alisamento exponencial simples e do modelo de Holt-Winters, 

respectivamente. No entanto, de referir o sucesso da implementação dos modelos de previsão 

aos restantes produtos, que como se pôde verificar na análise e comparação de resultados 

superaram os valores fornecidos pelos clientes. 

 

 Contudo, continua e continuará a ser importante, mesmo com a aplicação destes modelos, não 

esquecer que nem sempre os valores previstos correspondem, ou mesmo, se aproximam dos 

valores reais, já que em situações de maior ou menor consumo, ou em situações pontuais, muito 

dificilmente o modelo conseguirá prever convenientemente os valores da procura referentes a 

esse período. De realçar, que estes valores deverão sempre ser complementados e comparados 

com as previsões dos clientes e, principalmente, revistos e adaptados por um colaborador 

experiente na área com o know-how suficiente para validar as previsões e considerá-las no 

planeamento operacional da companhia.   

 

É importante mencionar as principais melhorias que podem ser desenvolvidas em estudos 

futuros dentro do mesmo tema desta dissertação. Melhorias tais como a optimização dos valores 

das constantes de alisamento que permitem a obtenção de previsões ainda mais próximas dos 

valores reais; o desenvolvimento de uma interface que permita aos colaboradores da CLC o fácil 

manuseamento e utilização destes modelos de previsão; e a incrementação nos três modelos, se 

fiável, dos principais factores que actualmente influenciam a procura de qualquer um dos sete 

combustíveis distribuídos pela Companhia Logística de Combustíveis.  
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Anexos 
 

Anexo A- Ficheiro Excel com a Ordem de Bombagem da CLC 

 

Exemplo de uma ficha de Ordem de Bombagem utilizada para o planeamento operacional do 

oleoduto na CLC, com a indicação do significado de cada campo. 
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Anexo B - Ficheiro Excel com a Gestão de Tanques da CLC 

 

Exemplo de um ficheiro de Movimentação dos Tanques utilizada para o planeamento operacional 

das entradas e saídas dos Tanques de armazenamento da CLC, explicando o significado de cada 

campo. 
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Anexo C - Folha de cálculo com as previsões mensais dos clientes da CLC 

 

 

Folha existente no Ficheiro de Movimentação de Tanques, e que contém as previsões enviadas 
pelos clientes à CLC, do seu presumível consumo semanal. 
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Anexo D - Árvore de selecção de métodos de previsão 

 

 

 (ForecastingPrinciples 2007) 

Este esquema foi desenvolvido a partir de opiniões de especialistas e de resultados empíricos e 

contém os principais factores para seleccionar o método de previsão mais apropriado ao caso 

que se quer aplicar, na existência ou não de histórico de dados. 
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Anexo E – Ficheiro com o plano mensal dos movimentos reais 
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Exemplo de um dos ficheiros desenvolvidos para a resolução deste caso de estudo e que contém 
todas as quantidades reais de combustível que saíram do parque de distribuição da Companhia 
Logística de Combustível, S.A. no ano de 2007. 

 

Anexo F – Gráficos sazonais da Gasolina 95, da Gasolina 98, do Gasóleo e do 
Gasóleo Agrícola 

 

 

Gráfico sazonal das saídas reais da Gasolina 95 (m3/mês) 

 

 

Gráfico sazonal das saídas reais da Gasolina 98 (m3/mês) 
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Gráfico sazonal das saídas reais do Gasóleo (m3/mês) 
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Anexo G – Tabela com os valores da RMSE do modelo multiplicativo de Holt-Winters 
considerando s=3 aplicado no BUTANO 

 

α      |      β RMSE γ 

0,1 3142 2869 2870 2935 3022 3110 3190 3258 3322 

0,1 

0,2 2751 2814 2921 3027 3132 3246 3369 3492 3602 

0,3 2730 2837 2943 3040 3129 3199 3241 3252 3236 

0,4 2771 2873 2955 3017 3056 3070 3065 3049 3032 

0,5 2876 2966 3027 3065 3085 3093 3099 3109 3128 

0,6 3080 3167 3226 3268 3302 3338 3382 3439 3509 

0,7 3427 3532 3615 3694 3778 3875 3990 4127 4286 

0,8 3964 4120 4267 4423 4601 4808 5048 5325 5643 

0,9 4736 4985 5242 5529 5859 6238 6674 7171 7736 

0,1 3042 2711 2687 2734 2806 2883 2955 3023 3093 

0,2 

0,2 2579 2602 2692 2791 2895 3005 3120 3231 3325 

0,3 2496 2575 2672 2766 2852 2919 2963 2980 2975 

0,4 2476 2560 2640 2704 2749 2774 2784 2787 2791 

0,5 2514 2591 2652 2697 2727 2750 2771 2798 2835 

0,6 2641 2715 2770 2814 2852 2893 2943 3005 3080 

0,7 2917 3000 3068 3133 3202 3284 3383 3501 3640 

0,8 3439 3560 3673 3795 3934 4098 4290 4514 4773 

0,9 4345 4560 4781 5029 5315 5647 6032 6475 6985 

0,1 3000 2660 2638 2679 2743 2812 2882 2951 3025 

0,3 

0,2 2530 2545 2628 2722 2821 2925 3030 3127 3208 

0,3 2431 2501 2593 2683 2765 2832 2877 2900 2906 

0,4 2387 2464 2544 2613 2666 2702 2727 2747 2769 

0,5 2387 2462 2530 2586 2630 2669 2709 2755 2810 

0,6 2455 2529 2593 2649 2703 2761 2827 2906 2997 

0,7 2647 2728 2799 2870 2948 3039 3146 3273 3421 

0,8 3086 3192 3294 3404 3532 3684 3863 4074 4319 

0,9 4015 4202 4396 4615 4868 5164 5508 5907 6371 

0,1 2985 2637 2623 2664 2724 2791 2859 2930 3004 

0,4 

0,2 2513 2533 2613 2704 2799 2895 2990 3075 3144 

0,3 2418 2486 2576 2663 2743 2808 2856 2885 2902 

0,4 2368 2445 2526 2599 2658 2704 2741 2776 2815 

0,5 2352 2429 2504 2569 2626 2679 2733 2794 2864 

0,6 2385 2464 2538 2607 2675 2748 2829 2922 3028 

0,7 2514 2599 2680 2763 2854 2958 3078 3217 3377 

0,8 2859 2961 3064 3176 3307 3462 3645 3858 4107 

0,9 3741 3908 4083 4281 4512 4783 5101 5473 5907 

0,1 2995 2627 2623 2666 2725 2790 2857 2927 3000 

0,5 
0,2 2512 2539 2618 2707 2797 2887 2973 3049 3110 

0,3 2425 2496 2585 2671 2750 2816 2867 2904 2932 

0,4 2377 2457 2541 2618 2683 2739 2788 2836 2889 
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0,5 2355 2437 2518 2592 2659 2724 2792 2866 2950 

0,6 2370 2454 2538 2618 2698 2783 2877 2983 3102 

0,7 2455 2546 2638 2733 2836 2952 3084 3234 3404 

0,9 2717 2822 2931 3052 3191 3354 3544 3766 4022 

0,1 3045 2626 2632 2678 2737 2800 2866 2934 3004 

0,6 

0,2 2520 2557 2636 2722 2809 2894 2974 3044 3101 

0,3 2445 2521 2610 2697 2776 2845 2901 2948 2988 

0,4 2402 2486 2574 2656 2729 2794 2855 2916 2983 

0,5 2378 2465 2553 2635 2713 2790 2871 2958 3054 

0,6 2381 2472 2563 2653 2745 2842 2949 3068 3201 

0,7 2436 2535 2636 2741 2855 2981 3123 3284 3465 

0,8 2633 2743 2860 2990 3138 3310 3509 3738 4002 

0,9 3333 3480 3637 3818 4030 4283 4581 4934 5354 

0,1 3182 2635 2651 2700 2758 2820 2884 2950 3016 

0,7 

0,2 2538 2585 2666 2751 2835 2917 2993 3061 3118 

0,3 2476 2558 2649 2737 2819 2893 2956 3013 3066 

0,4 2438 2529 2622 2709 2790 2865 2938 3012 3091 

0,5 2413 2507 2603 2694 2782 2872 2965 3066 3176 

0,6 2406 2505 2605 2705 2808 2918 3039 3173 3323 

0,7 2440 2546 2655 2770 2894 3031 3184 3357 3553 

0,8 2586 2703 2828 2967 3124 3303 3509 3745 4015 

0,9 3187 3331 3486 3666 3878 4130 4429 4783 5205 

0,1 3663 2654 2681 2733 2792 2852 2915 2977 3040 

0,8 

0,2 2568 2625 2708 2793 2877 2958 3033 3101 3162 

0,3 2518 2606 2701 2793 2879 2958 3030 3098 3163 

0,4 2484 2582 2681 2776 2866 2951 3036 3122 3212 

0,5 2457 2560 2664 2765 2865 2967 3074 3190 3315 

0,6 2442 2549 2659 2770 2885 3009 3145 3297 3468 

0,7 2458 2571 2689 2813 2947 3095 3262 3451 3666 

0,8 2564 2688 2820 2967 3131 3318 3531 3774 4051 

0,9 3072 3215 3372 3553 3768 4023 4324 4682 5109 

0,1 24296 2685 2723 2779 2839 2900 2961 3022 3082 

0,9 

0,2 2609 2677 2764 2851 2936 3018 3096 3168 3233 

0,3 2570 2667 2766 2863 2955 3041 3122 3200 3276 

0,4 2541 2647 2753 2856 2955 3051 3147 3244 3345 

0,5 2512 2624 2737 2849 2961 3076 3198 3330 3475 

0,6 2487 2604 2724 2846 2975 3114 3267 3439 3635 

0,7 2485 2605 2732 2867 3013 3175 3358 3566 3806 

0,8 2559 2688 2827 2981 3152 3347 3567 3818 4106 

0,9 2983 3127 3287 3472 3690 3949 4255 4617 5048 
 

Esta tabela exemplifica uma das várias tabelas de erros, nomeadamente referentes ao Erro 
Quadrático Médio (MSE) e à sua raiz quadrada (RMSE) obtidas na aplicação dos modelos de 
previsão aplicados ao longo desta dissertação. Os valores apresentados são valores expressos em 
m3. 


