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Resumo  

O processo de transporte de mercadorias é complexo e envolve inúmeras entidades, como as 

empresas exportadoras e importadoras, os prestadores de serviços que transportam as mercadorias, 

os operadores dos navios, as entidades portuárias e as autoridades aduaneiras. Deste processo são 

gerados inúmeros documentos entre os quais declarações que descrevem, por exemplo, o tipo de 

mercadorias transportadas, a sua a origem e destino. Os dados que estes documentos contêm 

espelham a realidade das importações e exportações de mercadorias por via marítima de e para 

Portugal, constituindo um excelente material para análises estatísticas que permitam às diversas 

entidades uma maior compreensão do processo.  

Em ambiente empresarial, na MAEIL, foi desenvolvida uma plataforma assente numa Data Warehouse, 

o CargoStats, alimentada por dados do INE que resultam de processos administrativos. A plataforma 

inclui 4 módulos: o módulo ETL, responsável pela extração, transformação e carregamento de dados; 

a Data Warehouse onde estão armazenados os dados; o cubo constituído pelas dimensões e medidas 

que permitirão uma posterior análise; e a interface em Excel para visualização dos dados. A plataforma 

permite análises ad-hoc de dados relacionados com o transporte de carga por via marítima em Portugal 

sob 4 dimensões: tempo, tipo de mercadoria, geografia de origem/destino, e tipo de fluxo 

(importação/exportação). As medidas analisadas foram o valor estatístico e massa das mercadorias 

transportadas. 

Com base nas séries temporais disponíveis na Data Warehouse foram ainda criadas previsões de 

valores com base nos modelos ARIMA. A solução foi avaliada através de testes de validação, precisão 

e performance. 

Palavras-chave: Data Warehouse, ETL, Microsoft Server, Transporte de Mercadoria 
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Abstract 

 

The freight transport process is complex and involves innumerous entities, such as the exporter and 

importer companies, the services providers responsible for the transportation of goods, the ship 

operators, the port entities and the customs officers. Some documents are generated in this process, 

one of them being declarations which describe, for example, the type of goods transported, as well as 

their origin and destination. The data contained in these documents reflects the reality of good imports 

and exports by sea from and to Portugal, which makes them excellent material source for statistical 

analysis to allow several entities a greater understanding of the process.  

In this present project a platform was developed, named CargoStats, which makes use of documents 

sent by the customs to the Portuguese National Institute of Statistics (INE). The platform includes four 

modules: the ETL module, responsible for the extraction, transformation and loading of the data; a Data 

Warehouse, in which the data are stored; the cube, constituted by dimensions and measures that will 

allow further analysis; and an Excel interface for data visualization. Based on the available temporal 

series in the Data Warehouse, value previsions were created according to the ARIMA models. The 

solution was evaluated through validation, precision and performance tests. 

Key-Words: Data Warehouse, ETL, Microsoft Server, Freight transport  
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1. Introdução 

1.1. Motivação 

O transporte marítimo de mercadorias é um processo complexo e que envolve diversas entidades, 

tonando-se a sua compreensão essencial para a tomada de decisões fundamentadas no que toca a 

investimentos e planos estratégicos. A importação e exportação são processos que envolvem inúmeros 

documentos administrativos, entre os quais declarações que descrevem, por exemplo, o tipo de 

mercadorias transportadas, bem como a sua a origem e destino.  

Anualmente entram e saem de Portugal cerca de 1 milhão de contentores de mercadorias e são criados 

cerca de 20 mil documentos descritivos das cargas que retratam as trocas comerciais de Portugal com 

o resto do mundo. As trocas por via marítima representam cerca de 99% das trocas de Portugal com 

países não pertencentes à União Europeia [1]. 

Em Portugal, nos últimos anos, tem-se assistido a uma progressiva informatização dos sistemas que 

sustentam os processos de importação e exportação, fazendo com que se torne cada vez mais fácil a 

uniformização e coleta dos dados. Contudo, a análise e divulgação destes dados não tem 

acompanhado a evolução dos sistemas: pouca informação está disponível publicamente e a que existe 

está desatualizada. Além disso, a confidencialidade dos dados torna-se um entrave ao desenvolvimento 

de soluções que possam servir as entidades interessadas. 

O projeto foi desenvolvido em ambiente empresarial, na MAEIL, e teve como objetivo desenvolver uma 

solução que permitisse às entidades perceber o comércio internacional por via marítima em Portugal, 

utilizando os dados produzidos durante o processo de transporte de mercadoria por via marítima. 

A solução desenvolvida, o CargoStats, consiste numa plataforma de Business Intelligence (BI) que 

utiliza os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE). O desenvolvimento da plataforma foi feito no 

SQL Server 2012, utilizando as componentes de Integração, Análise e o Excel para análises ad-hoc. A 

plataforma permite a integração e análise de dados de carga marítima assentes em 4 dimensões: fluxo 

(importação/exportação), tempo, tipo de mercadoria e origem/destino das mercadorias. As medidas 

utilizadas foram a massa e valor estatístico das mercadorias transportadas. 

Foram ainda adicionadas componentes de previsão a 1 ano, utilizando técnicas de data mining da 

Microsoft Time Series. Neste âmbito foram feitas algumas comparações com outros modelos de 

previsão. 
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1.2. Inovação 

A plataforma CargoStats utiliza dados que são capturados atualmente por um processo de negócio e 

que são utilizados pelo INE e outras entidades para divulgação de documentos estatísticos. Não existe 

qualquer aplicação que permita a navegação nos dados, ou mesmo o acesso aos mesmos. A primeira 

diferença em relação às outras estatísticas apresentadas sobre os dados portugueses é evidente: o 

CargoStats permite ao utilizador navegar nos dados, disponibilizando um meio para analisar a evolução 

de determinadas medidas ao longo do tempo num único portal. 

O CargoStats foca-se no transporte marítimo de mercadorias, sendo que o desenvolvimento dos 

requisitos está focado neste meio de transporte. Este facto permite uma maior especificidade na análise 

dos dados e melhor compreensão do universo do transporte marítimo em Portugal, ao contrário do que 

acontece com o portal do INE e do EUROSTAT e com os relatórios estatísticos. Nestes últimos os 

resultados são apresentados para todos os meios de transporte, sendo que o número de indicadores 

para o transporte marítimo é bastante reduzido. 

Apesar de ser uma plataforma específica do transporte marítimo, o CargoStats é facilmente extensível. 

Os modelos de dados podem ser facilmente adaptados para incluir outros meios de transporte, podendo 

ser criados outros data marts para cada meio de transporte. Outras interfaces poderão ser criadas 

acedendo a um ou mais cubos. No limite, o CargoStats poderá conter todas as transações de 

mercadoria através de qualquer meio de transporte. 

O CargoStats utiliza dados do INE: as transações, sendo a principal fonte de informação, são obtidas 

de uma forma extraordinária (através de um protocolo) e não permanente. Assim, a plataforma permite 

a mudança da fonte de dados, desde que o input ao módulo ETL seja idêntico. Assim, foram 

identificados três cenários possíveis: 

 Tornando-se públicos os dados do INE - este seria o caso mais simples porque a fonte de 

dados seria igual, não sendo necessário fazer qualquer passo adicional; 

 Tornando-se públicos os manifestos - este caso é o mais provável. Neste cenário teria de ser 

acrescentado um módulo que tratasse os dados a partir dos manifestos de modo a que 

ficassem num formato passível de serem importados para o CargoStats; 

 Um número limitado de dados de uma entidade - por exemplo, utilizando os dados dos clientes 

da MAEIL. Neste caso, seria apenas necessário criar um módulo que acedesse aos campos 

da base de dados da empresa e os importasse para o CargoStats. 

Um fator diferenciador é sem dúvida a variedade e atualidade das classificações de mercadorias. 

Diferentes entidades têm maneiras diferentes de ver os dados e por isso existem diferentes 

classificações utilizadas por cada uma das entidades. O CargoStats inclui as classificações mais 

usadas e as mais recentes. Todos os códigos são transformados na classificação do ano corrente, 

permitindo que a análise seja feita de forma coerente ao longo dos anos. Esta opção não é possível 

nos outros sistemas estudados, sendo um dos pontos diferenciadores do projeto. 
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A inclusão de previsões de valores aproxima o CargoStats das aplicações desenvolvidas há anos nos 

Estados Unidos da América. Esta característica é inédita para aplicações/relatórios utilizando dados 

portugueses – nenhum dado desta natureza é divulgado por parte do INE ou outra entidade. 

Apesar de o CargoStats utilizar dados até 2010, a utilização desta plataforma como um sistema em 

tempo real poderá ser uma realidade. Os valores temporários são obtidos pelo INE no fim de cada mês, 

e podem ser logo carregados na DW, reduzindo o tempo de divulgação de resultados em mais de 12 

vezes. Assim, conseguir-se-ia uma avaliação atempada da performance das importações e 

exportações por via marítima. 

 

1.3. Estrutura do documento 

No segundo capítulo é apresentado o contexto em que se insere o projeto, descrevendo a arquitetura 

do sistema de transporte de mercadorias por via marítima, bem como o sistema implementado 

atualmente em Portugal. No terceiro capítulo é introduzido o trabalho relacionado. A solução e sua 

implementação são apresentadas no capítulo quatro. Por fim, no capítulo cinco, são apresentados os 

testes realizados ao projeto desenvolvido. 
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2. Contexto 

Neste capítulo introdutório são apresentados os principais fatores que motivaram esta dissertação. São 

apresentados o contexto, os problemas e os desafios encontrados. 

2.1. Transporte Marítimo 

Decisores públicos e privados devem entender o sistema de transporte de carga, a sua utilização, o 

seu papel no desenvolvimento económico, o seu impacto ambiental, bem como outras consequências, 

a fim de responder de forma eficaz às crescentes necessidades logísticas das empresas. Esse 

entendimento baseia-se em várias fontes de dados diferentes que cobrem movimentos de mercadorias, 

as relações entre os setores da economia, o comércio internacional, o tráfego de carga, as cadeias de 

fornecimento e serviços de transporte e infraestrutura. Estas fontes de dados são de difícil interligação 

o que torna difícil a extração e análise dos dados, porque os dados são coletados sob várias definições 

e escalas de tempo, níveis geográficos e aspetos de transporte [2]. 

Neste capítulo é explicado o processo de transporte de mercadoria por via marítima e todos os 

conceitos relacionados: intervenientes, documentos gerados durante o processo e como é classificada 

a mercadoria. 

Processo de Transporte de Mercadoria por via Marítima 

 

Figura 1 - Processo de transporte de mercadoria por via marítima 

A Figura 1 sugere uma forma de entender o transporte marítimo de mercadoria analisando o movimento 

das mercadorias. Existem diversas entidades que permitem que o transporte de mercadoria por via 

marítima seja possível: 

 O carregador e o destinatário são quem vende e recebe a mercadoria, respetivamente.  

 O transitário é um prestador de serviços que trata de todo o processo de transporte, desde a 

retirada da mercadoria da fábrica ou armazém, até a entrega no armazém do destinatário.  

 O armador é uma pessoa jurídica, estabelecida e registada, com a finalidade de realizar 

transporte marítimo através da operação de navios, explorando determinadas rotas, e que se 

oferece para transportar cargas de todos os tipos de um porto a outro.  

 O agente de navegação é o representante do armador, fazendo a ligação entre este e o 

transitário.  

 Autoridade estadual – legislador e regulador que determinam regras, como por exemplo a 

confidencialidade dos dados.  
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 Analista, planeador e o gestor de infraestruturas podem ter um papel essencial na criação de 

planos estratégicos e de investimento nas infraestruturas que podem ter impacto no 

desenvolvimento da área. 

Além destas entidades, existem outras responsáveis pelo controlo das atividades como, por exemplo, 

a Autoridade Sanitária, a Autoridade Veterinária ou a Autoridade Aduaneira. A Autoridade Aduaneira tem 

entre as suas responsabilidades, assegurar a liquidação e cobrança dos impostos e exercer a ação de 

inspeção tributária, prevenindo e combatendo a fraude e evasão fiscais.  

Utilizando um exemplo para melhor compreensão, imaginemos que a empresa Têxteis (Carregador), 

sediada em Lisboa, estabeleceu um contracto anual de fornecimento de uma coleção para um cliente. 

Para começar a providenciar este serviço a empresa necessita de contratar um transitário, que vai 

coordenar e organizar as operações de transporte e fazer chegar a carga ao cliente. O transitário, por 

sua vez, decide subcontratar um agente de navegação, que agencia um armador que dispõe de um 

serviço de linha regular que parte do porto de origem e que se encarregará da recolha e entrega da 

mercadoria ao cliente. O transporte da mercadoria no trajeto carregador-porto de origem é feito por um 

transportador rodoviário. Antes disso, as mercadorias serão direcionadas para um armazém, onde 

ficarão até serem transportadas para o navio no porto de origem. O trajeto porto destino-cliente é feito 

por outro transportador rodoviário, ambos contractados pelo transitário. No porto de origem e destino é 

realizada uma vistoria e controlo da carga pela autoridade aduaneira local antes de ser liberta para o 

agente.  

Documentos 

O Documento Administrativo Único é uma declaração de importação/exportação entregue pelo 

exportador à autoridade alfandegária que descreve a transação. Os atributos incluídos neste 

documento são [3]: 

 Exportador; 

 Destinatário das mercadorias; 

 Declarante / representante; 

 A estância aduaneira de expedição/exportação e a de destino; 

 País de origem e país de destino; 

 Identificação e nacionalidade do meio de transporte à partida e chegada;  

 Identificação e nacionalidade do meio de transporte ativo na fronteira;  

 As condições de entrega; 

 Moeda, montante total faturado e taxa de câmbio; 

 Local de carga; 

 Estância aduaneira de saída / entrada; 

 Localização das mercadorias; 

 Volumes e designação das mercadorias; 

 Códigos das mercadorias; 
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 Cálculo das imposições (IVA, Direitos aduaneiros e Imposto de selo). 

Outros documentos gerados durante o processo são os inquéritos. O INTRASTAT é um exemplo de 

inquérito cujo objetivo é a recolha de informação sobre as transações de bens entre os Estados-

Membros da UE (chegadas e expedições), durante o mês de referência, por categorias de produtos, 

por país e por região. O EXTRASTAT é um sistema semelhante para recolha de informação sobre 

transações entre países terceiros (não pertencentes à União Europeia) – utiliza os DAU’s [3]. 

O conhecimento de embarque é um documento de transporte essencial no transporte por via marítima 

pois gere os contratos entre as diversas entidades [4]. Apesar de ter informação mais pormenorizada 

sobre todo o processo de transporte da mercadoria, o documento não é utilizado pelas alfândegas. Já 

o manifesto de carga lita todas as mercadorias transportadas pelo navio, contendo os conhecimentos 

de embarque que dizem respeito a essas mercadorias . 

Classificação de Mercadorias 

Para exportar determinado produto, o exportador deverá classificá-lo de acordo com um método 

internacional de classificação de mercadorias, baseado numa estrutura de códigos e respetivas 

descrições. O principal método internacional de classificação de mercadorias é denominado Sistema 

Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias, ou simplesmente Sistema Harmonizado 

(SH). O SH foi criado para promover o desenvolvimento do comércio internacional, assim como 

aprimorar a coleta de dados, a comparação e análises estatísticas, particularmente as do comércio 

internacional [5] [6].  

A Nomenclatura Combinada (NC) é a nomenclatura das mercadorias da União Europeia que satisfaz 

as exigências das estatísticas do comércio internacional (intra e extracomunitário), nos termos do artigo 

9º do Tratado que institui a Comunidade Económica Europeia. A NC baseia-se no SH, retomando-o na 

íntegra e subdividindo-o apenas quando necessário. Na Tabela 1 é possível ver a ligação entre o SH e 

o NC, baseado num exemplo de classificação de mercadoria. Podemos verificar a subdivisão do SH 

tornando o NC mais específico (neste caso, o NC especifica a mercadoria com código 6406 10 no 

Sistema Harmonizado, referindo que a mercadoria é “de couro natural”). 

Código Descrição Classificação 

64 Calçado, polainas e artefactos semelhantes, e suas partes Capítulo SH 

6406 Partes de calçado (incluindo as partes superiores, mesmo 

fixadas a solas que não sejam as solas exteriores); palmilhas 

amovíveis, reforços interiores e artefactos semelhantes 

amovíveis; polainas, perneiras e artefactos semelhantes, e suas 

partes 

Posição SH 
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6406 10 Partes superiores de calçado e seus componentes, exceto 

contrafortes e biqueiras rígidas 

Subposição SH 

6406 10 10 De couro natural Código NC 

 

Tabela 1 - Exemplo de classificação de mercadoria através do HS e NC 

O SH é composto por cerca de 5000 grupos de mercadorias, organizada numa estrutura hierarquizada 

por secções, capítulos (2 dígitos), posições (4 dígitos), subposições (6 dígitos). O NC é o sistema de 

codificação de 8 dígitos da União Europeia (EU), que inclui a nomenclatura do SH com subdivisões 

suplementares. Tanto o SH como o NC sofrem alterações anuais. 

A Nomenclatura Uniforme de Mercadorias para as Estatísticas dos Transportes (NST) é uma 

classificação utilizada na Europa para apresentar estatísticas dos transportes e tem em conta a 

atividade económica de origem das mercadorias e tem sido usada desde 1989 e contém 99 capítulos 

dentro de 10 secções. 

Dados 

A partir dos documentos de regulamentação obrigatórios - declarações feitas pelos importadores e 

exportadores às autoridades aduaneiras é possível obter dados que caracterizam as transações. Os 

dados são coletados a nível nacional, processados e publicados respeitando as provisões nacionais 

sobre confidencialidade dos dados. É importante distinguir dois tipos de formatos de dados [7]: 

 Dados transacionais (como por exemplo as Declarações Administrativas Únicas, manifestos de 

carga - documento que contém uma lista completa da mercadoria de um navio ou avião 

apresentado às autoridades alfandegárias). 

 Dados estatísticos (agregações das transações) 

Os dados transacionais são em boa medida equivalentes às declarações feitas pelos importadores e 

exportadores às autoridades alfandegárias. Os campos dos dados podem incluir: 

 Código de classificação da mercadoria comercializada (por exemplo de acordo com o sistema 

harmonizado ou nomenclatura combinada) 

 Descrição livre da mercadoria 

 Quantidade, expressa em peso ou em número de itens. 

 Data de expedição 

 País ou porto de exportação ou importação 

 Nomes do importador e exportador 

Podem ainda incluir o identificador do contentor e o número de conhecimento de embarque. O âmbito 

pode ser nacional ou multinacional. Os dados transacionais mais antigos datam de 1995 (para os 

Estados Unidos da América, apenas para a importação). A maior parte dos países começaram a 

divulgar os dados transacionais apenas nos últimos anos. É preciso ter em conta que o número de 
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países a publicar os dados pode não estar necessariamente a crescer; os países podem optar por 

mudar a sua política de disseminação de dados, e até parar a sua publicação ou reduzir o nível de 

detalhe suprimindo campos chave. 

Os dados estatísticos são derivados por agregação dos dados transacionais. Um registo típico inclui: 

 País declarante 

 País parceiro na troca comercial 

 Fluxo de comércio (importação ou exportação) 

 Categoria da mercadoria (3º nível do código harmonizado) 

 Período temporal (mês ou ano) 

 Valor acumulado das trocas comerciais para os campos acima 

 Quantidade acumulada das trocas comerciais para os campos acima 

 

 

Figura 2 - Fluxo de documentos sobre o comércio internacional geridos pela entidade estatística de um país da 
UE 

A Figura 2 apresenta esquematicamente os conceitos principais apresentados. O Cargostats é uma 

plataforma de BI que utiliza dados transacionais que já foram validados pelo Instituto Nacional de 

estatística (INE). Esses dados têm origem, no âmbito do comércio internacional extra EU, nos DAUs 

que são enviadas semanalmente para o INE pela Autoridade Aduaneira – esta autoridade tem um papel 

fundamental na gestão documental, passando por ela todos os DAUs gerados no processo de 

importação e exportação de mercadoria no país. No âmbito do comércio internacional intra EU, as 

transações são coletadas através de inquéritos. 

Neste capítulo foi já apresentado o âmbito geral do projeto CargoStats. O passo seguinte é 

contextualiza-lo no panorama nacional que servirá de fonte de dados para a plataforma. 
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2.2. Transporte marítimo em Portugal 

Em 2008, o Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia tomaram uma decisão que visou 

criar um ambiente sem papel para as alfândegas e o comércio. Esta decisão tinha como objetivo 

melhorar a competitividade das empresas bem como estabelecer sistemas de informação e 

comunicação eficientes, efetivos e interoperáveis para a troca de informação entre a administração 

pública e os cidadãos. 

Em Portugal, foi implementado o Sistema Integrado da Apresentação das Mercadorias e Meios de 

Transporte (SDS) que gere a simplificação, racionalização e harmonização dos procedimentos 

legalmente exigidos, desde a apresentação dos meios de transporte e das mercadorias introduzidas 

ou expedidas do território aduaneiro nacional até à atribuição de um destino aduaneiro. 

Os objetivos principais do SDS são [8]: controlo aduaneiro exato da circulação dos meios de transporte, 

bem como da atribuição de destino aduaneiro às mercadorias; racionalização e facilitação dos 

procedimentos; disponibilização interna e externa da informação atualizada e fiável a todas as 

entidades intervenientes; articulação sistematizada e rápida entre a Administração Aduaneira e as 

diversas entidades, como ilustrado na Figura 3. 

 

Figura 3 - Interação dos Sistemas com SDS     

Os agentes de navegação armadores ou transitários podem iniciar o processo das mercadorias 

diretamente com o SDS ou enviando através do portal da Administração Portuária, que por sua vez e 

de forma automática, irá reenviar a documentação para o SDS. As autorizações cedidas pelas 

autoridades alfandegárias para as mercadorias seguirem são então enviadas automaticamente, após 

revisão por parte da alfândega, para a administração Portuária. No âmbito da via marítima, o processo 

ficou concluído em outubro de 2010, data a partir da qual o SDS ficou operacional em todas as estâncias 

aduaneiras marítimas. 

A Janela Única Portuária (JUP) faculta aos agentes económicos um único ponto de contacto para o 

relacionamento entre as entidades presentes no porto, garantindo que a informação eletrónica enviada 

é entregue automaticamente e com o conteúdo devido às entidades necessárias e a receção dos 
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respetivos despachos [9]. O portal portuário designado Janela Única Portuária é uma plataforma cujos 

objetivos são: partilha e troca eletrónica de informação processual entre a comunidade marítima 

portuária, incluindo a alfândega; relacionar as entidades oficiais e integrar sistemas de informação 

diferentes. Todos os portos portugueses estão ligados à JUP. Esta retém os dados sobre mercadorias 

(manifestos) e meios de transporte. Existem diversas modalidades de ligação consoante o perfil de 

utilizador. Contudo, há́ apenas uma única credenciação. As administrações portuárias comunicam ao 

SDS via mensagem XML. 

O JUP funciona como um importante hub centralizador e de partilha documental entre toda a 

comunidade portuária – ver Figura 4. Este sistema permite aos agentes económicos, sejam entidades 

públicas ou privadas (por exemplo, os concessionários privados que alugam áreas dos portos e são 

responsáveis por serviços portuários), ligarem-se a um só́ sistema e trocarem informação por uma 

única via; podem fazê-lo de várias formas e formatos: upload, download, web services; as mensagens 

podem ser em formato XML e/ou EDIFACT1 [9]. 

 

Figura 4 - Interações com a Janela Única Portuária (Associação de Portos de Portugal, 2012)  
   

O JUP liga as entidades estatais que trabalham nos portos (por exemplo a capitania que assegura a 

Autoridade do Estado nos espaços marítimos sob sua jurisdição, os Postos de Inspeção Fronteiriços – 

PIF, ou o serviço de estrangeiros e fronteiras – SEF) e faz com que as comunicações sejam feitas por 

via eletrónica. É possível ainda aceder à interface web para executar funcionalidades relacionadas com 

navios ou cargas. Este é um sistema robusto e de alta disponibilidade, capaz de oferecer um conjunto 

de serviços à comunidade portuária [9]. 

                                                      
1 http://www.unece.org/trade/untdid/welcome.html 
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A ligação ao sistema SDS assegura o tratamento automático das declarações no âmbito dos 

cumprimentos dos formalismos de entrada e saída dos meios de transporte e das respetivas 

mercadorias no território nacional. Este sistema está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, é 

acessível através da Internet e utiliza uma base de dados Oracle. 

Em Portugal, A DGAIEC - atualmente através do SDS - é a única entidade que contempla a informação 

relativa à importação e exportação de mercadorias para Países Terceiros, através do Documento 

Administrativo Único (DAU). A informação é transmitida semanalmente ao INE por meios eletrónicos e 

papel.  

A criação do Mercado Único, em 1 de Janeiro de 1993, determinou a supressão da maior parte das 

formalidades e dos controlos aduaneiros associados às transações de bens entre os Estados-

membros. Deste modo, apenas as operações comerciais com Países Terceiros continuaram a estar 

sujeitas, na sua globalidade, aos procedimentos aduaneiros. Os Documentos Administrativos Únicos 

(DAU’s) mantiveram-se como o principal suporte da informação para o sistema EXTRASTAT – ver 

Figura 5. O EXTRASTAT é um procedimento de inquirição exaustiva de informação, por aproveitamento 

de um ato administrativo. Os DAU’s são enviados ao INE pela Autoridade Tributária e Aduaneira [3]. 

 

Figura 5 - Transmissão de dados para a importação 

É também indispensável o conhecimento das transações efetuadas entre os Estados-membros da 

União Europeia (UE). Neste contexto, utiliza-se o INTRASTAT. O inquérito é realizado junto das pessoas 

singulares e coletivos sujeitos passivos de IVA, cujos montantes anuais de transações intra-UE de bens 

atinjam os limiares estatísticos de assimilação. Estes limiares são fixados anualmente, por fluxo, pelo 

INE, com vista a atingir uma taxa de cobertura de 97% nas expedições e 95% nas chegadas (face ao 

valor total das trocas comerciais entre os EM). A empresa deve enviar a declaração INTRASTAT assim 

que o valor das suas transações intra-UE atinja o limiar de assimilação [3].  

A captura de dados é feita através de digitação (questionários em papel para as exportações) e 

transmissão eletrónica (para as importações). No momento de registo/integração da informação é 

efetuada uma análise sistemática, de modo a serem retirados do âmbito do registo todos os 
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documentos que estão codificados com regimes aduaneiros contendo incorreções e que, portanto, não 

se devem considerar para efeitos de apuramento. Todas as declarações que não ficam coerentes são 

analisadas e tratadas para que possam ser corretamente processadas. São realizadas as seguintes 

validações [3]: 

 Localização dos valores médios anormais, para cada código numérico de mercadoria (NC), em 

que só são considerados para retificação imediata as informações cujos valores de transação 

são elevados, e que de alguma forma possam originar incorreções graves. 

 Localização de todos os valores médios anormais que não foram contidas na retificação 

imediata e que estão sujeitos a retificação de valores e quantidades. 

 Determinação de valores estatísticos, de massas líquidas não credíveis, com base na definição 

de intervalos de aceitabilidade dos valores médios observados. 

 Identificação de valores idênticos;  

 Análise de valores homólogos; 

 Identificação de valores estatísticos não credíveis mediante os dados homólogos e restante 

informação histórica, por Produto e País;  

 Análise de preços médios - identificação de valores estatísticos, de quantidades não credíveis, 

com base em intervalos de aceitabilidade dos preços médios observados. 

O erro pode ser originado no preenchimento das declarações, no momento em que é apresentada a 

declaração de importação ou exportação, nos serviços aduaneiros, que acompanha a mercadoria, 

nomeadamente através da inscrição de informação errada ou mesmo, a ausência relativa a certos 

campos dos DAU, por exemplo [3]: 

 Código errado de mercadorias, do modo de transporte ou do país de origem/destino; 

 Indicação incorreta da taxa de câmbio, do valor estatístico, dos pesos; 

 O não preenchimento do valor estatístico, do peso líquido e/ou peso bruto da mercadoria. 

O INE faz ainda a validação com outras fontes, fazendo a comparação de taxas de variação homóloga 

obtidas para o conjunto das importações e exportações, com a taxa de variação homóloga dos Índices 

de Volume de Negócios da Indústria para o Mercado Externo. 

Concluída a fase de transcrição e validação da informação referente a um determinado mês, inicia-se 

a exploração e criação dos ficheiros contendo os dados entretanto registados e considerados como 

corretos, segundo validações automáticas pelo sistema informático (tabelas de validação) 

A par da estimação das não respostas, desenvolveu-se uma metodologia para estimar as transações 

abaixo dos limiares de assimilação (cerca de 5% nas chegadas e 3% nas expedições), para aumentar 

a cobertura das Estatísticas do Comércio Intra-UE. A metodologia tem como base a informação do IVA, 

para calcular o valor total das transações dos operadores que se encontram abaixo dos limiares. Este 

valor é repartido por país/produto/mês. 

Como apresentado ao longo do texto, as alfândegas retêm todos os dados sobre as transações 

efetuadas por via marítima, incluindo os valores das mercadorias, taxas pagas, origem e destino, 
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carregador e destinatário. O INE obtém dados através de inquéritos, no caso do comércio internacional 

intracomunitário – INTRASTAT – e através dos DAU’s, enviados pelas alfândegas, no caso de comércio 

extracomunitário. O que faz o INE com estes dados? 

2.2.1. Análise dos dados 

Os dados de transporte de importação e exportação em Portugal não são públicos como em outros 

países, como por exemplo os Estados Unidos da América, onde é possível ter acesso a todos os 

conhecimentos de embarque. Em Portugal, apenas as entidades públicas nacionais têm acesso aos 

dados. O INE é a entidade que recebe toda a informação e faz a limpeza, validação e análise dos 

dados. Estes são posteriormente enviados para o EUROSTAT, que é responsável por fazer estatísticas 

a nível europeu. Outras instituições, como o Instituto dos Portos e Transporte Marítimos (IPTM), têm 

acesso a dados fornecidos pelas Administrações Portuárias e fazem os seus próprios cálculos, 

agregações e análises. Contudo, não existe um sistema que permita os utilizadores navegarem nos 

dados e retirarem informação objetiva, como por exemplo, análise de mercados.  

Nesta secção são apresentados os serviços disponíveis do INE e EUROSTAT com o objetivo de 

analisar o que já é feito com os dados e o que o CargoStats acrescenta em relação a estes serviços. 

Instituto Nacional de Estatística 

Os Estados-Membros elaboram estatísticas comunitárias2 sobre os transportes de mercadorias e de 

passageiros efetuados por navios de mar que façam escala em portos situados no respetivo território. 

Os dados são obtidos junto das administrações portuárias. 

A informação disponível no sítio do INE3 permite a visualização baseada em diversos indicadores. O 

utilizador pode, assim, selecionar entre 71 indicadores disponíveis o que, apesar de ser um número 

limitado, é uma amostra que permite perceber o panorama dos transportes marítimos em Portugal. Esta 

informação está acessível a qualquer pessoa. É possível aceder a quadros com informação dos 

indicadores disponíveis e personalizá-los, incluindo ou retirando indicadores, alterar condições de 

seleção e o formato do quadro e ainda escolher o tipo de gráfico desejado. As tabelas e gráficos podem 

ser exportados em formato CSV, Excel ou como imagem. É possível editar os campos do gráfico (definir 

eixos e séries) de modo a obter resultados diversos e personalizados de acordo com as necessidades 

de cada utilizador. 

Contudo, muitos indicadores têm informação desatualizada; alguns chegam a ter dados apenas até 

2008 ou 2009. Não existe informação relativa ao ano de 2013 e quanto ao ano de 2012 há́ dados que 

são ainda provisórios. A interface é pouco user -friendly: o utilizador precisa de um grande esforço para 

chegar à informação. Não é possível ter acesso imediato à informação mais importante ou com maior 

relevo. Apesar de contar com 71 indicadores disponíveis no tema de Transporte e Comunicações - 

Transporte por Água (marítimos e Fluviais), estes podem ser agrupados em 9 grupos distintos, sendo 

                                                      
2 No âmbito da Diretiva 95/64/CE do Conselho de 8 de Dezembro 
3 http://www.ine.pt 
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que a variação dos restantes é feita a nível de atributos e a nível temporal (mensal e anual). Assim, na 

realidade o INE conta com 9 indicadores diferentes, que se podem englobar nas seguintes áreas: 

 Mercadorias e contentores carregados e descarregados; 

 Movimento de embarcações; 

 Atividades económicas. 

Vejamos, por exemplo, a questão “Qual o país cujas importações de couros, têxteis, vestuário, artigos 

manufaturados diversos a partir de Portugal mais aumentou nos últimos 5 anos?” não poderá ser 

respondida através da informação disponível no INE. Para responder a uma questão mais simples, 

“Qual o porto com maior número de mercadorias de couros, têxteis, vestuário, artigos manufaturados 

diversos carregadas?”, são necessários 12 cliques a partir da página de dados estatísticos do INE, já 

com a opção dos dados de transporte marítimo selecionada. A informação a que o utilizador pode ter 

acesso restringe-se aos anos entre 2003 e 2007. 

EUROSTAT 

O EUROSTAT4 é o gabinete oficial de estatísticas da União Europeia. Tem como objetivo principal 

harmonizar as estatísticas provenientes dos vários estados membros, através do European Statistical 

System (ESS), possibilitando assim, uma “metodologia única de forma a tornar os dados estatísticos 

dos vários países comparáveis”. 

No âmbito da política comum dos transportes marítimos, o EUROSTAT dispõe de estatísticas 

comparáveis, fiáveis, sincronizadas e regulares sobre a dimensão e a evolução dos transportes 

marítimos de mercadorias e de passageiros de e para a Comunidade, entre os Estados-Membros e 

nos Estados-Membros [12]. 

O domínio dos transportes marítimos contém dados trimestrais e anuais. Os dados de transporte 

marítimo referem--se ao peso bruto das mercadorias (em toneladas), movimentos de passageiros (em 

número de passageiros), bem como ao tráfego de navios (em número de navios e de tonelagem bruta 

dos navios). Dados para o transporte de mercadorias em contentores também são expressos em 

termos de volume (TEUs = 20 pés unidade equivalente). Dados a nível regional (NUTS5 3, 2 e 1) 

também estão disponíveis [13]. 

Os dados de transporte marítimo6 foram calculados utilizando os dados recolhidos a nível dos portos. 

Os dados são apresentados a nível portuário, nível Regional, zona costeira marítima (MCA), e o nível 

do país. Os dados são apresentados em seis coleções, exibindo os principais resultados anuais nas 

áreas de transporte marítimo de curta distância, passageiros, mercadorias, navios de tráfego e 

informação regional. As tabelas pré-definidas não podem ser modificadas, contêm dados para o nível 

NUTS I (países), geralmente abarcam séries de 10 anos, contêm toda a informação estatística mais 

                                                      
4 O Eurostat é a autoridade estatística da União Europeia. http://epp.eurostat.ec.europa.eu 
5 Nomenclatura Comum das Unidades Territoriais é uma nomenclatura que define sub-regiões estatísticas em que se divide o 

território dos Estados Membros da União Europeia. 
6 A recolha de dados baseia-se nos termos da Diretiva 2009/42/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao 

levantamento estatístico dos transportes de mercadorias e passageiros por via marítima. 
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relevante, e estão estruturadas de acordo com as grandes diretrizes políticas da União Europeia. É 

possível mudar o modo de visualização entre tabela, mapa e gráfico.  

A plataforma do EUROSTAT permite ainda acesso a informação estatística em bruto que é adequada 

para necessidades de informação mais especializadas. O sistema permite navegação em árvore por 

toda a informação estatística e personalização de tabelas de dados. 

Os dados relativos a Portugal não estão completos, faltando dados em diversos indicadores: muitos 

dos indicadores são apenas para os principais portos europeus, o que não inclui nenhum português. 

Assim, apenas é possível ter acesso a estatísticas muito gerais e a comparações superficiais com 

outros países, não dando um panorama real e completo da realidade portuguesa. Os dados estatísticos 

disponíveis são disponibilizados apenas trimestralmente ou anualmente. 

As análises e metodologias utilizadas por cada entidade são diferentes (como foi falado em relação ao 

INE que se foca em indicadores específicos, e ao EUROSTAT, onde se pode ter aceso a uma análise 

mais abrangente e comparativa entre os diversos países da União Europeia). 

 

O CargoStats é uma aplicação focada no comércio internacional por via marítima, apresentando uma 

interface de fácil utilização e baseada em dimensões base que englobam as disponíveis já pelo INE. A 

informação está disponível para todos os anos e acrescenta indicadores de performance em relação a 

diferentes anos – por exemplo a taxa de crescimento das importações de um determinado produto. 

Contudo, o Cargostats não inclui dados de embarcações ou atividades económicas. Em relação ao 

EUROSTAT, o Cargostats não faz comparações com dados de outros países, focando-se em 

indicadores internos. 

Existem outras aplicações a nível internacional que utilizam dados de outros países – algumas no 

contexto nacional, outras em contexto internacional, utilizando fontes de dados de diferentes países. O 

desenvolvimento destas aplicações é possível porque, nesses países, o acesso aos documentos 

alfandegários é público, ao contrário do que acontece em Portugal. Algumas dessas aplicações são 

exploradas no capítulo seguinte.  
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3. Trabalho Relacionado 

Os dados do transporte de carga por via marítima são já coletados a nível mundial para informar a 

negociação de políticas comerciais entre países [7]. Existem diversos serviços disponíveis no mercado 

[7]. Os dados têm por origem os documentos de regulamentação obrigatórios: derivam das declarações 

feitas pelos importadores e exportadores às autoridades aduaneiras. Os dados são coletados a nível 

nacional, processados e publicados respeitando as provisões nacionais sobre confidencialidade dos 

dados [7]. Existem dois formatos de dados: transacionais e estatísticos. 

É importante referir que os dados transacionais são disponibilizados principalmente por empresas 

privadas contra uma taxa de subscrição. Estas taxas podem ser altas, e variam consoante o tipo de 

informação que se quer obter, número de países, número de campos e de categorias de produtos. Os 

principais motivos para o custo deste serviço prendem-se com a harmonização dos dados que é 

bastante difícil quando se lida com classificações não standard.  

O COMEXT, disponibilizado pelo EUROSTAT, é um exemplo deste tipo de análises, focado nos países 

declarantes da União Europeia, que disponibiliza dados mensais de comércio desde 1995. Dados 

estatísticos de comércio são oferecidos por organizações internacionais, organizações governamentais 

e gabinetes nacionais de estatísticas, normalmente gratuitamente ou com taxas limitadas. Empresas 

privadas também disponibilizam acesso a estes dados como um serviço pago, normalmente justificado 

pela combinação de diversas bases de dados e interfaces poderosas para a pesquisa e navegação de 

dados. 

  Dados 

  Transações Dados Estatísticos 

Â
m

b
it

o
 

M
u

lt
in

a
c
io

n
a
l Piers 

The DataMyne 

Manifest Journals 

COMEXT 

The DataMyne 

Trade Map 

N
a
c
io

n
a
l Trade IQ 

CTI 

Trade Data Online 

 

Tabela 2 - Classificação de aplicações com base no âmbito e dados usados 

A coleta de dados estatísticos acontece a nível nacional. Depois da agregação os dados nacionais são 

publicados respeitando os requisitos da confidencialidade de dados, que são específicos de cada país. 

Na Europa os dados usados para produção de estatísticas são considerados confidenciais quando 

podem ser identificados unidades para transações singulares, direta ou indiretamente. Pode ser feita 
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uma classificação das aplicações existentes no mercado baseada no âmbito e tipo de transações - ver 

Tabela 2. 

A aplicação Trade Map utiliza dados estatísticos de 220 países (dados a nível mensal apenas de 50), 

utilizando a classificação de mercadorias do Sistema Harmonizado [10]. A Trade Data Online 

especializa-se em dados dos Estados Unidos; é um serviço pago e disponibiliza dados de importação 

e exportação mensais em diversas nomenclaturas de classificação de mercadorias [11]. A Trade IQ é 

uma solução semelhante mas que utiliza dados transacionais e que permite a procura por 

conhecimento de embarque [12]. A CTI é uma solução que utiliza dados transacionais da China [13]. A 

informação disponível sobre estas aplicações é muito pouca, estando a sua avaliação limitada ao que 

expõe nos seus sítios na internet. 

 PIERS DATA MYNE MANIFEST JOURNALS 

COBERTURA GEOGRÁFICA Ásia, América do Norte, 

América do Sul 

América do Norte, América 

do Sul, África, Ásia e 

Europa 

Estados Unidos da 

América 

PÚBLICO-ALVO Indústria e outras 

instituições 

Indústria Indústria 

ATUALIZAÇÃO Diariamente 1 a 2 meses Diariamente 

FONTE DE DADOS Conhecimento de 

embarque 

Fontes governamentais Conhecimento de 

embarque 

VALIDAÇÃO Sim7 Sim Sim 

ANÁLISE DE TENDÊNCIAS Sim Não Sim 

DETEÇÃO DE FRAUDE Sim Não Não 

MONITORIZAÇÃO 

CONTRATUAL 

SIM NÃO NÃO 

 

Tabela 3 - Comparação das principais aplicações 

Das diferentes aplicações de BI neste momento no mercado, as principais são a Piers, Data Myne e 

Manifest Journals. A Tabela 3 resume as características destas aplicações. A Piers oferece diversos 

produtos especializados que se adaptam às necessidades do utilizador, por exemplo, análises de 

mercado ou procura de fornecedores [14]. A atualização diária faz com que a Piers e o Manifest Journals 

se destaquem das restantes cuja taxa de atualização é superior a um mês [14], [15]. As fontes de dados 

                                                      
7 Cruzamento de dados com outras instituições como por exemplo das Nações Unidas. 
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são os conhecimentos de embarque, que são posteriormente validados com outras fontes de 

informação, ou mesmo fontes oficiais de cada país [14] [15] [16] [17]. 

Todas as aplicações permitem operações de pesquisa por diversos atributos - por porto de origem ou 

por tipo de mercadorias transportadas - o que permite identificar potenciais clientes e fornecedores para 

uma dada empresa. A análise de mercados ou de concorrência, muitas vezes obtida através de 

relatórios pré́-definidos, é uma mais- valia de algumas aplicações. Outra característica importante nesta 

análise é a utilização de dados históricos para análise de tendências. Já́ a deteção de fraude 

(conseguida através de técnicas de data mining) e monitorização de cumprimento contratual são 

apenas feitas na aplicação Piers [14]. Este tipo de análise não será́ o foco do projeto a desenvolver e 

foi referido como uma mera avaliação comparativa dos serviços oferecidos pelas aplicações existentes.  

A implementação das aplicações como a Piers envolve o desenvolvimento de uma Data Warehouse 

sobre estatísticas de comércio internacional e destina-se a satisfazer o crescimento da necessidade de 

informação de comércio internacional de forma detalhada e minuciosa. Um dos exemplos discutidos na 

bibliografia foi desenvolvido em Itália e tinha como objetivo a concretização de um sistema que 

disponibilizasse informação estatística relevante, transparência e consistência no acesso à informação 

e acesso flexível a informação estatística internacional [2]. O número significante de variáveis 

consideradas no comércio internacional, bem como o grande número de modalidades associadas com 

algumas dessas variáveis (por exemplo países e mercadorias), contribuem para a característica 

multidimensional destas estatísticas, que potencialmente permitem inúmeras combinações entre 

diferentes variáveis e modalidades. Impõe-se três princípios: coerência, qualidade dos dados e respeito 

pela confidencialidade. O projeto COWEB sugere uma implementação de critério estatístico passando 

pelas seguintes fases [2]: 

 Identificação de unidades de referência estatística; 

 Identificação de principais variáveis de classificação; 

 Identificação das principais nomenclaturas e classificações relacionadas com as variáveis 

selecionadas. 

É necessário também definir os passos de extração e transformação dos dados. Através dos inquéritos 

INTRASTAT e EXTRASTAT, este processo é feito de forma homogénea pelo ambiente de produção - 

aquisição dos dados, correção automática e correção interativa pelos revisores - para 

subsequentemente ser carregado na DW. É preciso ainda ter em conta as significantes mudanças que 

ocorrem anualmente à geonomenclatura - separação de países, mudanças de nome, alteração das 

fronteiras das áreas geoeconómicas - ou nas nomenclaturas de mercadorias - separações, agregações, 

alterações no código. 

Outro aspeto a ter em conta e discutido relaciona-se com informatização dos processos de negócio e 

o desenvolvimento de sistemas não planeados, que leva ao aparecimento de ilhas de dados – dados 

com determinadas características num sistema que não estão no mesmo formato noutro sistema 

idêntico (por exemplo, diferentes Portos terem a sua implementação dos sistemas, e as suas bases de 

dados com formatos de dados diferentes, apesar de terem a mesma semântica) [18]. Num país, 



 
  

19 
 

processos de negócio semelhantes podem ter diversos sistemas, e as bases de dados podem não ser 

consistentes. Com o desenvolvimento da tecnologia e o aparecimento de novas questões no mercado, 

impõe-se a utilização destes dados para análises estatísticas. Sem a existência de uma 

regulamentação na captura dos dados, a sua análise pode-se tornar uma tarefa difícil, senão 

impossível. 

Outro sistema surgiu quando o Ministério do comércio e indústria apresentou um plano com os objetivos 

de utilizar dados do comércio internacional para permitir ao governo e as empresas uma tomada e 

decisões baseada em informação confiável, que fosse um processo transparente, registando dados 

atómicos para posterior análise [18]. A solução passou por identificar e qualificar as fontes de dados, 

construir o sistema operacional e DW, gerar relatórios simples, utilizar técnicas de BI gerando relatórios 

e análises complexas. Foi disponibilizada informação precisa quando necessária, alinhada com as 

expectativas do governo e das empresas. Foram utilizados 10 anos de dados históricos. Foram apenas 

observadas diferenças entre 5% a 15% em comparação com fontes internacionais. Assim, foi possível: 

 Perceber a distribuição geográfica das exportações egípcias, por porto, mercado, 

comerciantes. 

 Descobrir potenciais fraudes; 

 Identificação de novos/potenciais mercados de exportação 

 Ajuda na promoção de rotas específicas baseadas nos valores de tonelagem e análise sazonal. 
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4. Solução 

Neste capítulo é descrita a proposta de solução num âmbito geral. Depois é descrito o desenvolvimento 

do projeto, que compreendeu a implementação de uma DW e interface de utilizador. São descritos os 

passos de desenvolvimento baseados na metodologia da Microsoft assente em Kimball: análise de 

requisitos, modelação dimensional, desenvolvimento ETL, desenvolvimento da plataforma de BI, 

aplicação de técnicas de data mining. 

 

4.1. Descrição da solução 

Com o objetivo de permitir o acesso à informação extraída a partir de dados de transporte de carga por 

via marítima de e para Portugal a diversos intervenientes envolvidos no processo de importação e 

exportação, desenvolveu-se uma plataforma de Business Intelligence, o CargoStats, descrita na Figura 

6, que tem como base uma Data Warehouse. 

 

Figura 6 - Arquitetura base da aplicação 

 

O desenvolvimento desta plataforma permite: 

 Organização dos dados – será desenvolvido um esquema conceptual que permitirá que os 

dados sejam organizados de forma a serem percebidos e facilmente acedidos; 

 Consistência dos dados - A codificação dos dados na base de dados é consistente, utilizando 

um mesmo tipo de codificação para todos os dados. Esta característica é bastante importante 

quando referimos as classificações de mercadorias; 

 Não-voláteis - pelo facto de os dados inseridos na DW serem somente para leitura, a base de 

dados é considerada não-volátil, porque os dados não recebem atualizações.  

 Diferentes fontes de dados – permite o cruzamento de diferentes dados obtendo informação 

completa que de outra forma seria difícil alcançar; 



 
  

21 
 

 Técnicas ETL – os dados das diferentes fontes de dados podem ser transformados de forma a 

terem o mesmo tipo de codificação e serem consistentes através destas técnicas. São 

importantes para garantir a correta transformação dos dados e, consequentemente, a sua 

consitência. 

A principal fonte de dados são os microdados do INE relativos aos anos disponíveis e que não sofreram 

qualquer tipo de revisão. Contudo outros dados alimentam a plataforma, complementando e 

completando as transações. As fontes de dados incluem: 

 Microdados do INE contendo as transações desde 1992 até 2010 – último ano disponível; 

 Tabela de classificação de mercadorias segundo a Nomenclatura Combinada 2014 – obtidas 

através do sítio na internet do INE; 

 Tabelas de conversão de classificação de mercadorias entre anos – estas tabelas permitem 

perceber as alterações existentes de ano para ano – obtidas através do sítio na internet do 

EUROSTAT; 

 Tabela de classificação de mercadorias segundo o NST – obtidas no sítio na internet do INE; 

 Tabela de conversão da classificação NST para a classificação NC – obtidas no sítio na internet 

do EUROSTAT; 

 Tabela de classificação geográfica dos países e regiões – obtidas no sítio na internet do INE. 

A plataforma é constituída por tabelas de transcrição automática dos códigos das mercadorias para a 

classificação do ano corrente. Colocando em hipótese que é necessário alargar o projeto a outro meio 

de transporte e importar transações de anos anteriores – neste caso é importante haver uma tradução 

da classificação de cada ano para a classificação do ano corrente. Para isso, a DW contém essas 

tabelas de conversão, a serem atualizadas anualmente, que são utilizadas no processo de ETL. 

O módulo ETL inclui processos que permitem a importação das transações, tabelas de classificação e 

tabelas de conversão. Os processos incluem verificações de valores, como por exemplo das medidas, 

validando dos valores. 

A interface de utilizador acede aos dados agregados, permitindo a navegação através dos mesmos por 

meio da seleção de filtros. Na interface o utilizador é capaz de obter previsões das medidas, tanto para 

a massa como para o valor estatístico das transações. 

 

4.2. Desenvolvimento da Data Warehouse 

O projeto foi desenvolvido seguindo a metodologia proposta pela Microsoft que assenta na visão de 

Kimball – ver Figura 7. A abordagem começa com a compreensão dos requisitos de negócio e a 

avaliação dos dados disponíveis, de forma a determinar qual a melhor maneira de adicionar valor à 

organização. O passo seguinte é definir um modelo de dados necessário para suportar os requisitos. 

Assim que o modelo estiver definido podem ser desenvolvidas as bases de dados. O passo seguinte é 

o desenvolvimento do sistema ETL. O penúltimo passo relaciona-se com as aplicações de visualização 
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dos dados, normalmente relatórios [19]. A explicação da implementação da solução seguirá os passos 

apresentados na metodologia. 

 

Figura 7- Metodologia proposta pela Microsoft assente na visão de Kimball (adaptado de [19]) 

 

4.2.1. Análise de Requisitos 

A análise de requisitos tem um papel essencial, como em qualquer projeto de software, de reduzir o 

risco de falha [20]. O levantamento de requisitos compreende duas etapas [21]: a análise do negócio 

que pretende perceber os objetivos do projeto e que informação os intervenientes precisam [22] [23]; e 

a análise dos dados com o objetivo de o estruturar o esquema lógico de dados disponíveis para atingir 

os objetivos [24]. A maior parte do trabalho de análise de negócio está descrita nos capítulos 2 e 3, 

onde foram analisados projetos de referência, indicadores de comércio internacional, processos de 

negócio e a arquitetura do atual sistema português. Toda a análise foi realizada através de entrevistas 

na empresa MAEIL bem como pela consulta de diversos documentos. 

A primeira tarefa consistiu na identificação dos intervenientes no comércio internacional pois são esses 

os principais interessados em utilizar o sistema. Analisando o processo de importação e exportação, 

podem ser identificados os principais interessados na plataforma e o motivo – ver  Figura 8. 
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Figura 8 - Necessidades dos diversos intervenientes nos dados de comércio internacional 

Estas necessidades podem-se resumir nos seguintes grupos: 

 Orientação do comércio em termos de mercadoria e geografia; 

 Comércio intra-indústria; 

 Margens de crescimento de exportação; 

 Intensidade de comércio a nível geográfico; 

 Complementariedade do comércio. 

Através da análise de outras aplicações foi possível perceber que as dimensões mais utilizadas são a 

geografia e a mercadoria. Estas são também as dimensões utilizadas nos projetos onde se fazem 

previsões [25], bem como nos projetos aéreos que se focam principalmente na origem/destino, 

mercadoria, tamanho e nível de serviço. Há aplicações que se focam também em informação sobre 

empresas, permitindo a monitorização de concorrentes e identificação de fornecedores. 

Análise dos dados 

No projeto utilizaram-se dados extraídos de diversas fontes. Os dados de comércio internacional foram 

obtidos através de um protocolo entre o INE e o Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior 

e correspondem às transações incluídas nos manifestos eletrónicos recebidos pela alfândega, que são 

depois reencaminhados para o INE. Outros dados como as tabelas da nomenclatura combinada, 

nomenclatura uniforme de mercadorias para as estatísticas dos transportes, classificação geográfica e 

conversões entre classificações, foram retiradas dos sítios na Internet do INE e do EUROSTAT. 
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Figura 9 - Dados obtidos para o comércio internacional 

Os ficheiros disponibilizados pelo INE contêm dados sobre todo o comércio internacional (que inclui 

transporte aéreo, marítimo, rodoviário e ferroviário) pelo que teve de ser feita uma primeira extração 

que filtrasse apenas as transações por via marítima. Na Figura 9 é possível verificar os dados obtidos. 

Através de uma análise inicial aos dados, onde foram criadas tabelas sumárias relativas aos diversos 

anos, foi possível verificar que o número de transações mais que duplicou desde 1992, rondando as 

500.000 em 2009. A tendência geral foi o aumento das medidas valor estatístico e massa. Foi possível 

também verificar que 99% dos registos para o ano 2010 tinham o valor da classificação de Atividades 

Económicas com um código inválido. Um elevado número de valores em falta foi verificado noutros 

atributos relacionados com as empresas. Este facto pode ser explicado com a anonimização destes 

dados devido à proteção de dados. Assim, foram colocados de parte os dados sobre as empresas. 

Recorrendo à análise do domínio foi possível verificar que a informação mais precisa se relacionava 

com o tipo de mercadoria e de onde e para onde se realizavam as transações. Na Figura 9 é possível 

ver assinalado a verde os campos que foram selecionados para utilizar na DW. 

Uma transação é qualquer operação, comercial ou não, que comporte um movimento de mercadorias 

que seja objeto das estatísticas do Comércio Internacional. Na Tabela 4 descrevem-se os diversos 

atributos selecionados para o projeto:   

Tabela 4 - Descrição dos atributos utilizados no Cargostats 

Atributo Descrição 

Ano Ano em que se deu a transação. 

Mês Mês em que se deu a transação. 

Destino Ultimo país ou território estatístico conhecido, no momento da 
expedição/exportação, para o qual as mercadorias devem ser 
expedidas/exportadas. 
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Origem  País ou território estatístico do qual as mercadorias foram 
inicialmente expedidas com destino a Portugal, 
independentemente dos países atravessados durante o transporte. 

Fluxo Importação ou exportação. 

Código da mercadoria Classificação da mercadoria segundo a nomenclatura combinada 

Massa líquida Massa própria da mercadoria, desprovida de todas as suas 
embalagens, expressa em quilogramas. 

Valor estatístico na exportação Valor da mercadoria no local e no momento em que deixa o 
território estatístico nacional. Equivalente ao valor FOB - Valor 
franco a bordo da mercadoria, isto é, valor da mercadoria colocada 
no modo de transporte no local de embarque para a exportação, 
livre de quaisquer encargos suplementares.) 

Valor estatístico na importação Valor da mercadoria no local e no momento em que chega ao 
território estatístico nacional, sendo determinado com base na 
noção de valor aduaneiro. Equivalente ao valor CIF - valor da 
mercadoria para a exportação, incluindo todas as despesas até ao 
local de destino (custo da mercadoria, seguro e frete).  

 

Da análise do negócio e dos dados disponíveis foi possível concluir quais as principais necessidades 

dos intervenientes e objetivos a serem cumpridos pelo projeto que fossem atingíveis com os dados 

disponíveis. Assim, foram desenvolvidos casos de uso e requisitos que descrevem os objetivos da 

aplicação. Foram identificadas 3 grandes objetivos a ter em conta no desenvolvimento da aplicação 

bem como perguntas típicas que deveriam ser respondidas: 

Análise dos mercados geográficos em crescimento: 

 Quais os principais destinos (países) das mercadorias exportadas por Portugal? Quais as 

principais origens (países) das mercadorias importadas por Portugal? 

 Qual o país para onde mais se exportou em 2010? Qual a variação em relação ao ano anterior? 

Qual a percentagem no total das exportações? 

 Qual o país de onde mais se importou em 2010? Qual a variação em relação ao ano anterior? 

 Qual a variação em relação ao ano anterior das importações a partir do país da Europa de onde 

mais se importou em 2010? 

 Qual a região para onde mais se exportou têxteis em 2010? 

Análise das principais mercadorias importadas e exportadas: 

 Quais as principais mercadorias importadas e exportadas por Portugal? 

 Qual a mercadoria mais exportada em 2010? Qual a variação em relação ao ano anterior? Qual 

a percentagem no total das exportações? 

 Qual a mercadoria que mais se importou em 2010? Qual a variação em relação ao ano anterior? 

 Qual a variação em relação ao ano anterior da mercadoria que mais se exportou em 2010? 

 Qual a mercadoria que mais se exportou para a Ásia em 2010? 
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Análise da tendência futura: 

 Qual a evolução das exportações para a região América na década de 2000? 

 Qual o mês com maior tráfego de carga por via marítima com Ásia em 2004 e qual a tendência 

no período homólogos? 

Além dos dados das transações foi necessário obter mais informações sobre a classificação das 

mercadorias e regiões. Para isso foi utilizado o sítio na Internet do EUROSTAT 8 para obter dados sobre 

as classificações de mercadorias de cada ano e conversões entre nomenclaturas.  Foi também utilizado 

o sistema de meta informação no sítio da Internet do INE 9 para obter as nomenclaturas e descrições 

de mercadorias, bem como as classificações de países e regiões geográficas. 

Apesar de terem sido utilizados os dados do INE, que foram disponibilizados em ficheiros de extensão 

.sav, agrupados por ano, o projeto deveria ter em conta a possibilidade de utilizar qualquer fonte de 

dados.  

Em anexo (pp. 58) constam ainda outros artefactos que completam a análise de requisitos. O diagrama 

de contexto relaciona o CargoStats com as entidades envolventes. É apresentada uma lista de 

requisitos à plataforma. Por fim são descritos os casos de uso. 

4.2.2. Modelação Dimensional 

A Data Warehouse apoia-se no modelo multidimensional [26], que oferece uma vista integrada das 

bases de dados operacionais, servindo como base de todo o ciclo de desenvolvimento e manutenção. 

A modelação multidimensional baseia-se nos requisitos obtidos na fase de análise. Como estes 

requisitos podem ser alvo de alteração, é essencial que os modelos resultantes da modelação 

multidimensional sejam simples e flexíveis [27]. Existem diversos conceitos relacionados com os 

esquemas multidimensionais que podem ser definidos como: 

 Factos e as suas propriedades. Os factos são centrais à DW e mostram acontecimentos do 

mundo real. Estes factos são caracterizados por propriedades, normalmente dados numéricos 

- as medidas. É importante referir que há acontecimentos que não têm qualquer medida 

associada, sendo apenas útil registar o seu acontecimento - factless facts. 

 Dimensões são entidades que permitem uma avaliação dos factos. As dimensões são 

caracterizadas por propriedades - os atributos. Descrevem o quem, o como, o quê, o onde, o 

quando e/ou o porquê associado a um evento. Cada dimensão é definida por uma chave 

primária que serve de base para a integridade referencial com qualquer tabela de facto. 

É importante referir também as relações entre factos e dimensões. A aditividade de medidas é a 

habilidade de as medidas serem agregadas ao longo das dimensões e se obterem valores 

                                                      
8 http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/ 
9 http://smi.ine.pt/ 
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significativos. Podem também existir dimensões degeneradas em que a dimensão é guardada no facto 

em vez de ser representada como dimensão. 

Os dados numa dimensão são usualmente de natureza hierárquica. As hierarquias são determinadas 

pela necessidade de agrupar e sumarizar dados em informação. A dimensão tempo contém, 

normalmente, elementos de hierarquia: (todos), ano, semestre, trimestre, mês. Uma dimensão pode 

conter diversas hierarquias – a dimensão tempo pode conter ambas as hierarquias para o ano fiscal e 

para o ano de calendário. 

Na bibliografia, o trabalho principal é o de Kimball, que descreve a implementação do modelo 

multidimensional em bases de dados relacionais [28]. Esta divide-se nestes três tipos: esquema estrela, 

floco-de-neve ou constelação. O esquema estrela é o mais simples e é caracterizado por ter uma tabela 

de factos no centro, ligada a um conjunto de tabelas de dimensão. 

Dimensões e Medidas 

As dimensões e medidas detalhadas nesta secção resultaram de diversas reuniões com a empresa 

MAEIL e da análise de diversos documentos. Uma dimensão de base de dados é uma coleção de 

objetos relacionados, chamados de atributos, que podem ser usados para disponibilizar informação 

sobre factos num ou mais cubos. Estes objetos estão vinculados a uma ou mais colunas numa ou mais 

tabelas numa vista da base de dados. Os atributos podem ser organizados em hierarquias que 

disponibilizam caminhos de navegação para ajudarem os utilizadores na exploração dos dados no 

cubo. 

 

Figura 10 - Desenho Dimensional 

As dimensões utilizadas estão representadas na Figura 10. A dimensão Geografia descreve a 

localização de onde as cargas importadas ou para onde as cargas exportadas foram expedidas. Esta 

dimensão consiste numa hierarquia que mostra a informação pode ser agregada para produzir vistas 

diferentes (por país ou região). A dimensão Tempo contém o mês, trimestre, semestre e ano da 
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transação; disponibiliza diferentes vistas de tempo como mensal, trimestral, semestral ou anualmente. 

A dimensão Mercadoria descreve o tipo de mercadoria transportada na transação. São usadas duas 

classificações, existindo assim duas hierarquias diferentes. O fluxo é uma dimensão degenerada: é 

derivada da tabela de factos e não tem sua própria tabela de dimensão. Indica se se trata de uma 

importação ou exportação. 

As medidas são a massa líquida correspondendo à massa própria da mercadoria, desprovida de todas 

as suas embalagens, expressa em quilogramas e o valor estatístico que representa o valor da 

mercadoria no local e no momento em que deixa ou chega ao território estatístico nacional. É de 

salientar que o valor estatístico na importação e exportação tem definições diferentes como explicado 

na Tabela 4. 

Os cubos contêm todas as dimensões em que os utilizadores baseiam as suas análises dos dados 

factuais. Uma instância de uma dimensão num cubo é chamada de dimensão de cubo e relaciona uma 

ou mais grupos de medidas no cubo. Uma dimensão de base de dados pode ser usada múltiplas vezes 

num cubo. 

A Figura 11 representa as hierarquias criadas no projeto. Foram criadas duas hierarquias para a 

dimensão mercadoria, uma para cada classificação existente. O mesmo aconteceu para a dimensão 

tempo, neste caso a hierarquia Tempo 2 foi criada para que fosse possível a comparação de períodos 

homólogos. 

  

Figura 11 - Hierarquias utilizadas no projeto 

 

4.2.3. Desenhar a Base de Dados Relacional e os Cubos 

A modelação dimensional realizada no passo anterior irá ser concretizada na DW com o modelo da 

Figura 12. No projeto foram criados 3 conjuntos de tabelas – ver Figura 13. 
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Figura 12 - Modelo de dados da DW 

 Tabela que contém os dados extraídos das fontes de dados, sem qualquer transformação; 

 As tabelas da Data Staging Area contêm os dados em transformação, isto é, são dados já 

transformados que depois vão ser carregados na DW. Estas tabelas já têm uma estrutura igual 

à da DW; 

 As tabelas da DW encontram-se implementadas segundo o modelo de dados apresentado na 

Figura 12 e contêm os dados finais, já validados e transformados, a serem utilizados no cubo. 

 

            

Figura 13 – Organização das tabelas na base de dados 

Devido às elevadas transformações que as classificações sofrem ao longo dos anos, é importante uma 

classificação uniforme para analisar equitativamente os diversos anos. Para isso, foram importadas 

tabelas com as classificações das mercadorias. As tabelas disponibilizadas incluíam os códigos e 

descrições de 2014, bem como as conversões de cada ano (isto é, de 1992 para 1993, 1993 para 1994, 

etc). Foi necessário transformar estas tabelas disponibilizadas numa tabela que fizesse a 

correspondência de cada ano para 2014, para que as transações estivessem todas com a classificação 

do mesmo ano. Estas tabelas foram utilizadas no processo de transformação das transações. Foi 

também necessário utilizar tabelas de conversão da nomenclatura combinada para o NST/R. O 

processo foi semelhante. Estas tabelas auxiliares permitiram a construção da tabela DIMMercadoria. 

As tabelas da DW alimentam o cubo criado com o Analysis Services. 

 



 
  

30 
 

Um cubo é uma estrutura multidimensional que contém informação para objetivos analíticos; os 

principais constituintes do cubo são as dimensões e as medidas. As dimensões definem a estrutura do 

cubo que é usado para efetuar operações de slice e dice, e as medidas disponibilizam valores 

numéricos agregáveis do interesse do utilizador final. Como estrutura lógica, um cubo permite ao 

utilizador da aplicação obter valores das medidas que estão contidas nas células do cubo; as células 

estão definidas para todas os possíveis valores resumidos. Uma célula, no cubo, é definida pela 

intersecção dos membros das dimensões e contém os valores agregados da medida nessa intersecção 

específica.  

Foi utilizado o modo Multidimensional OLAP (MOLAP) para o armazenamento dos dados. O modo 

MOLAP utiliza um tipo de armazenamento de dados criado especificamente para análises 

multidimensionais. Este modo trata os dados e as agregações da seguinte forma:  

 Os dados são copiados da sua origem e armazenados numa estrutura multidimensional 

especializada para o cubo. Nunca são utilizados os dados originais, sendo acedida a estrutura 

multidimensional para responder a qualquer interrogação. 

 As agregações são armazenadas também nesta estrutura multidimensional do cubo.  

 As operações de consulta ao cubo são bastante mais rápidas, mesmo que não sejam criadas 

agregações; 

 Utiliza mais espaço em disco; 

 O cubo pode ser consultado quando a origem dos dados não está disponível; 

No projeto CargoStats foi implementado um cubo com as dimensões tempo, mercadoria, geografia e 

fluxo e com as medidas valor estatístico e massa. O cubo é alimentado pelas tabelas da DW referidas 

anteriormente – ver Figura 14. 

 

Figura 14 - Data Source View utilizada no Cubo 
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Cálculos 

Um cálculo é uma expressão multidimensional (MDX) ou um script que é usado para definir um membro 

calculado, um conjunto de nomes ou uma designação de escopo. Os cálculos permitem adicionar 

objetos que são definidos não por dados no cubo, mas por expressões que podem referenciar outras 

partes do cubo, outros cubos, ou até informação fora da base de dados. Cálculos permitem estender 

as capacidades do cubo, adicionando flexibilidade e poder à aplicação. Um membro calculado é um 

membro cujo valor é calculado em tempo de execução, usando expressões MDX. O membro calculado 

está disponível na aplicação de BI tal como os outros membros. Não aumenta o tamanho do cubo 

porque apenas as definições são armazenadas no cubo; os valores são calculados em memória. Os 

membros calculados podem ser definidos para qualquer dimensão, incluindo a dimensão das medidas, 

e, neste caso, chamados de medidas calculadas. 

As necessidades encontradas na análise de requisitos podem ser satisfeitas através de cálculos. 

Vejamos por exemplo a orientação do comércio em termos de mercadoria e geografia: é importante 

perceber a percentagem que uma dada região tem no total das trocas comerciais. Assim, podem ser 

mostrados através dos membros calculados, por exemplo: 

 Percentagem da região no total desse ano para Massa 

 

 Variação em relação anterior do total desse ano para a Massa 

O mesmo foi feito para a medida valor estatístico e para as mercadorias. Além destes valores 

importantes para a análise, foi também aplicado o mesmo processo a outras medidas: comércio intra-

indústria, margens de crescimento de exportação, intensidade de comércio a nível geográfico, 

complementaridade do comércio. 

Indicadores de Performance  

Um indicador de performance (KPI) é uma medida quantificável para medir o sucesso do negócio. O 

Analysis Services é um conjunto de cálculos que são associados com o grupo de medidas num cubo 

que é usado para avaliar o sucesso do negócio. Tipicamente estes cálculos são combinações de 

expressões MDX ou membros calculados. O KPI trata de informação sobre os objetivos, a fórmula de 

performance e a medida para mostrar a tendência e o estado de performance. Um objeto KPI simples 

é composto por: 

 Informação básica (nome e descrição); 

([Geografia].[Hierarchy].CURRENTMEMBER, 

[Measures].[Massa])/([Geografia].[Hierarchy].CURRENTMEMBER.parent.parent, 

[Measures].[Massa]) 

 

([Geografia].[Hierarchy].CURRENTMEMBER, 

[Measures].[Massa])/([Geografia].[Hierarchy].CURRENTMEMBER.parent.parent, 

[Measures].[Massa]) 
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 Objetivo (expressão MDX); 

 O valor atingido (expressão MDX); 

 O valor do estado (expressão MDX); 

 Valor de tendência (expressão MDX); 

 Pasta onde o KPI é visto. 

Um indicador essencial no comércio externo é a taxa cobertura das importações pelas exportações. 

Assim, para um dado ano e utilizando a medida massa, este indicador pode ser calculado da seguinte 

forma: 

 

Há uma primeira e imediata conclusão a extrair do valor desse saldo: se ele é negativo, o país usou, 

no período a que o saldo diz respeito, mais disponibilidades que aquelas que gerou, o que significa ter 

ficado, em princípio, devedor do Resto do Mundo. Assim o objetivo é que esse valor seja maior que 0. 

A tendêcia é calculada baseando-se no valor do ano anterior. 

 

4.2.4. Desenvolver o ETL 

As ferramentas de ETL têm como objetivo lidar com os problemas de homogeneidade, limpeza e 

carregamento das DW. O processo de ETL, que maioritariamente é realizado ad-hoc, precisa de 

fundamentos metodológicos de modelação. 

Membro Calculado: [Taxa de cobertura massa] = ([Fluxo].[Hierarchy].[Fluxo].&[Exportação] 

,[Measures].[Massa])/([Fluxo].[Hierarchy].[Fluxo].&[Importação],[Measures].[Massa]) 

Valor: [Measures].[Taxa de cobertura massa] 

Objetivo: [Measures].[Taxa de cobertura massa]>0 

Tendência:  

([Tempo].[Hierarchy].CURRENTMEMBER.PREVMEMBER,[Measures].[Taxa de cobertura Massa]) 

< ([Tempo].[Hierarchy].CURRENTMEMBER.PREVMEMBER,[Measures].[Taxa de cobertura 

Massa]) 
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Figura 15 - Processo ETL 

A Figura 15 mostra todo o processo envolvido. Na camada inferior estão representadas as bases de 

dados envolvidas em todo o processo. Os dados são extraídos das fontes (bases de dados ou ficheiros) 

e propagados à Data Staging Area (DSA) onde são transformados e limpos antes de serem carregados 

na DW. 

Esta abordagem propõe que exista uma base de dados para o processamento ETL. Kimball defende 

que tal pode ser aceitável, mas que acarreta algumas consequências como, por exemplo, os dados 

serem potencialmente extraídos, transformados e carregados duas vezes - uma para a DSA e outra 

para a DW [29]. Este processo faz com que se demore mais tempo no desenvolvimento, no 

carregamento periódico e seja necessária maior capacidade de armazenamento. Kimball sugere que o 

sistema ETL pode basear-se em sistemas de ficheiros em vez de tecnologia relacional [29]. 

Para o desenvolvimento ETL é utilizado o documento resultante da fase de levantamento de requisitos 

que descreve a estrutura e conteúdo das bases de dados operacionais e é construído um mapa dos 

atributos das bases de dados fonte com os atributos das tabelas da DW, que é independente de uma 

tecnologia específica que acontece na fase inicial da modelação de uma DW. O diagrama resultante é 

um mapa que pode ser acompanhado pelas transformações necessárias durante o processo de 

carregamento para a DW [30] – ver Figura 16.  

 

Figura 16 - Mapeamento dos atributos da fonte de dados com a tabela de factos 
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Figura 17 - Processo ETL sugerido pela Microsoft [35] 

A metodologia Microsoft refere que a primeira tarefa é importar todos os dados para uma DSA, 

analisando todos os elementos e organizando-os numa base de dados relacional [4]. Devem ser tidos 

em conta todos os elementos incompletos e dados que possam estar incorretos. Esta base de dados é 

o resultado da primeira fase e é atualizada com novos dados regularmente. 

A seguir, no processo de normalização, cada elemento analisado é refinado e estandardizado. Por 

exemplo, um simples código portuário tem a sua região e nome normalizado. Cada código de contentor 

é traduzido em informação sobre o seu tipo (se é refrigerado ou não, altura, comprimento e 

identificação). É neste processo que as combinações com o nome da empresa, morada e contacto são 

resolvidas. 

Normalmente, num projeto de DW, o desenho e desenvolvimento do ETL consome a maior parte do 

trabalho. O sucesso de um projeto está dependente de uma preparação sólida dos dados e, caso o 

ETL seja mal desenhado, pouca informação poderá ser retirada do sistema, tornando-o inútil.  

A Figura 18 mostra o processo de ETL que ocorre no Cargostats. Os ficheiros são extraídos de uma 

pasta e os seus dados carregados numa tabela. Depois ocorre a transformação desses dados – nesta 

fase o ano e o mês são colocados num único atributo, o código de mercadoria é transformado no código 

da classificação de 2014 e são também transformados os códigos do fluxo (passam de ser simples 

códigos 0 ou 1 para serem transformados em Importação ou Exportação, respetivamente). 

 

Figura 18- Control Flow do processo ETL do Cargostats 
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No carregamento na DW – ver Figura 19 – é feito o lookup a todas as chaves nas dimensões. Caso 

não exista correspondência da chave, essa transação é gravada num ficheiro que contém todas as 

transações na mesma situação. Estas transações devem ser verificadas manualmente para descobrir 

qual o erro. Caso o lookup ocorra sem problemas, os dados são carregados na DW. 

 

Figura 19 - Data Flow de carregamento na DW 

O processo explicado para as mercadorias foi realizado igualmente para as tabelas de geografia. A 

geonomenclatura sofre mudanças todos os anos - separação de países, mudanças de nome, 

mudanças nas fronteias das áreas geoeconómicas. Foi necessário analisar as classificações de cada 

ano e perceber, em cada caso, qual a melhor solução para o tratamento dessa informação.  

 Quando dois ou mais países foram agregados num só fez-se a tradução dos antigos países 

para o novo; 

 Quando um país foi subdividido em dois ou mais - obtou-se por adicionar os países originais à 

classificação atual; 

 Alterações de nome foram também traduzidas para o novo nome. 

A tabela tempo foi gerada automaticamente a partir do Analysis Services no servidor. 

Como poderão existir dados com pouca qualidade nas fontes de dados externas, é importante 

implementar uma fase de verificação de dados para rejeitar dados inválidos antes de se realizar os 

passos seguintes do processo ETL e da DW. A validação consiste em diversas verificações incluindo: 

 Validação de valores, que teve de ser feita para as medidas valor estatístico e massa, 

garantindo que todos os valores estavam dentro do formato desejado. Valores muito grandes 

estavam na base de dados em formato exponencial e tiveram de ser convertidos em floats; 

 Verificação de chaves estrangeiras, para as dimensões existentes. Foi feita uma verificação de 

que a chave existia na tabela de dimensão. Este passo garantiu, por exemplo, que a conversão 

dos códigos das mercadorias do ano da transação para o de 2014 foi feita corretamente. 

A limpeza de dados corresponde ao processo de tornar os dados mais significativos e precisos. É por 

exemplo onde os dados são unidos de diferentes fontes ou convertidos em outros tipos. A limpeza de 
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dados foi significativa na transformação das colunas ano e mês da fonte de dados num único atributo 

do tipo datetime. 

A integração de dados é o processo de consolidar diferentes fontes de dados numa dimensão ou numa 

tabela de factos que é usada para análise de dados, e que é facilmente compreendida pelos utilizadores 

que a vão explorar. As transações foram carregadas nas tabelas de facto sendo consolidadas com as 

tabelas de dimensão através das chaves estrangeiras. O carregamento das transacções foi feito para 

o SQL Server, numa base de dados que continha as tabelas de Geografia, Mercadoria e Tempo, bem 

como todas as tabelas de conversão. 

 

4.3. Previsões 

Com o conjunto de dados que uma Data Warehouse disponibiliza é possível aplicar técnicas que 

permitem prever valores de séries temporais. As previsões disponibilizam um input crítico à gestão e 

planeamento de um aeroporto. A previsão de carga é importante pois permitem realizar um plano geral 

e orçamento, antecipar as necessidades dos clientes e com isso estarem melhor preparados para 

desenvolver o seu potencial [31]. O mesmo acontece com os portos. Além disso, as previsões permitem 

perceber a tendência futura de certos destinos ou mercadorias [25]. Á semelhança do caso do 

aeroporto, a procura de carga aérea utiliza as variáveis: 

 Origem/destino 

 Mercadoria 

As fontes de dados incluem: 

 Estatísticas dos aeroportos 

 Fontes da indústria aérea 

 Departamento dos transportes 

 Dados dos horários de voos 

As técnicas de previsão aplicadas no caso dos aeroportos vão desde apenas aplicar taxas de 

crescimento simples até modelação detalhada de mercados específicos. A técnica apropriada é 

tipicamente determinada baseada nos dados disponíveis. As abordagens mais comuns são: 

 Modelo de taxa de crescimento simples - aplica uma taxa de crescimento calculada 

externamente a uma estatística de mercadoria como a tonelagem. 

 Séries temporais - projetam tendências passadas no futuro, usando a variável tempo como 

variável independente. Esta técnica é utilizada para previsões a curto prazo (menos de 5 anos) 

 Econometria - uma análise econométrica é uma forma de análise multivariada utilização a 

relação entre variáveis dependentes e um conjunto de variáveis económicas, operacionais, 

demográficas independentes. 
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Através do software da Microsoft é possível testar modelos de previsão usando algoritmos ARIMA. 

Contudo os modelos são uma caixa negra e não permitem uma correta avaliação da metodologia. 

Assim, foram testados outros algoritmos e comparados os resultados para perceber o enquadramento 

dos resultados da Microsoft comparativamente com outras técnicas. Os dados utilizados foram 

retirados na DW: 

 Anos desde 1992 até 2008, fazendo previsões para o ano de 2009, e anos desde 1992 até 

2000, fazendo previsões para o ano de 2010; 

 Desagregação por região, para África; 

 Medidas disponíveis na DW, massa. 

Técnicas de previsão 

Podem ser aplicadas diversas técnicas de previsão. De seguida são descritas as técnicas usadas no 

projeto: 

Modelo Naïve: a previsão de 𝑍𝑡+1 (valor da série no instante t+1) é simplesmente a última observação 

(𝑍𝑡). 

(Equação 1)  𝑍𝑡+1 = 𝑍𝑡 

Modelo Naïve Sazonal: a previsão de 𝑍𝑡+1 é a última observação de 𝑍𝑡, no período sazonal anterior. 

Isto é, caso a sazonalidade S=12, então: 

(Equação 2)   𝑍𝑡+1 = 𝑍𝑡−12 

Médias móveis de tamanho N: a cada instante a previsão é a média das últimas N observações. Um 

dos problemas deste método é a escolha de N, o tamanho da janela a ser utilizado. 

(Equação 3)  𝑍𝑡+1 =
∑ 𝑍𝑖

𝑡
𝑖=𝑡+1−𝑁

𝑁
 

Médias móveis pesadas de tamanho N: no método médias móveis as observações usadas para o 

cálculo têm o mesmo peso (que é 1/N). Mas, na prática, é razoável supor que as observações mais 

recentes sejam mais relevantes para a previsão dos próximos valores da série, e portanto deveriam 

receber um peso maior que as observações mais antigas. A ideia geral deste método é atribuir um peso 

às observações, decrescendo à medida que estão mais longe do passado. A taxa de decréscimo dos 

pesos é determinada por uma ou mais constantes de amortecimento. Para N=2 temos: 

(Equação 4)   𝑍𝑡+1 = 𝛼𝑍𝑡−1 + 𝛽𝑍𝑡−2 

Modelo ARIMA: é um modelo mais sofisticado, que usa as correlações entre as observações em 

diversos instantes. 

Os modelos mais simples foram testados em Excel, enquanto o modelo ARIMA foi testado em R e 

Microsoft Time Series.  
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Aplicação a um cenário 

O cenário apresentado tem por objetivo obter previsões a 12 meses para os valores de importação de 

massa a partir de África no ano de 2009. Para isso foram utilizados os dados disponíveis na base de 

dados: dados mensais desde 1992 até 2008. 

Estando na presença de séries temporais sazonais, é importante fazer a decomposição da série. Um 

fator chave na análise de séries temporais tradicionais é a decomposição de uma determinada série 𝑥𝑡 

nas componentes: tendência 𝑇𝑡, sazonalidade 𝑆𝑡 e resíduo 𝑒𝑡 

A tendência é o movimento subjacente de longo-prazo que caracteriza a evolução do nível médio da 

série. A componente cíclica são movimentos oscilatórios de tipo recorrente, mas sem periodicidade 

específica, ligados à evolução geral da atividade económica. Apesar de historicamente reconhecíveis, 

em geral não apresentam regularidade suficiente para serem “deterministicamente” previsíveis. Na 

maior parte dos casos, em particular quando os objetivos são a previsão de curto-prazo, não é habitual 

separar a componente cíclica da tendência – distinção sempre algo artificial - integrando-se os dois 

efeitos na componente tendência-ciclo. Para efeitos deste documento, esta componente será 

denominada apenas tendência. 

A sazonalidade refere-se a movimentos estritamente periódicos, ocorrendo em séries de dados 

relativos a períodos infra-anuais, decorrentes das características meteorológicas ou de fatores culturais 

e institucionais. Quase por definição, é necessário examinar dados diferenciados quando existe 

sazonalidade. A sazonalidade torna a série temporal não estacionária porque a média de valores num 

tempo particular dentro do período sazonal pode ser diferente da média de valores noutra altura. 

O resíduo denomina os movimentos aleatórios decorrentes de uma multiplicidade de fatores e de 

natureza imprevisível. O objetivo do modelo é capturar “toda” a estrutura de dependência existente na 

série. Logo, nos resíduos não deve “sobrar” estrutura, pois ela já foi captada pelo modelo. O resíduo é 

apenas a diferença entre o valor real e o ajustado por um modelo. Por exemplo, seja 𝑍𝑡 o valor real da 

série no instante t, e 𝑍�̂� o seu valor ajustado pelo modelo. Então, o resíduo no instante t é 𝑍𝑡 −  𝑍�̂� . Se 

o modelo é bom, os resíduos não devem apresentar correlação serial (isto é, correlação entre os 

resíduos em diferentes instantes de tempo). 
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Figura 20 - Decomposição da série temporal 

A Figura 20 mostra a decomposição para a série aditiva. É possível verificar a tendência de crescimento 

positivo ao longo dos anos. É ainda possível perceber que os dados são altamente sazonais. 

Para os modelos mais simples – Naive, Naive Sazonal, Médias Móveis e Médias Móveis Pesadas – foi 

utilizado o Excel. A componente sazonal foi retirada da série antes de serem aplicados os modelos. Em 

anexo (pp. 64)  apresentam-se os resultados da aplicação destes modelos. Para a aplicação do modelo 

ARIMA foi utilizado o software R, que permite o desenvolvimento passo a passo.  

Modelo ARIMA 

ARIMA é o nome dado a um modelo muito utilizado na modelação e previsões de séries temporais. O 

termo deriva do inglês autoregressive integrated moving average, que significa modelo autorregressivo 

integrado de média móvel. O modelo ARIMA é uma generalização do modelo autorregressivo de média 

móvel (ARMA). A representação ARIMA(p, d, q) refere-se, respetivamente, às ordens de auto 

regressão, de integração e de média móvel: 

 p é o número de termos autorregressivos, 

 d é o número de diferenças, e 

 q é o número de termos da média móvel 

O modelo autorregressivo (AR) é um modelo linear para previsão de valores futuros utilizando valores 

do passado. A ordem do modelo indica quantos tempos serão usados para prever os valores futuros. 

(Equação 5)  𝑌𝑡 = 𝑐 + ∑ 𝛿𝑖𝑌𝑡−𝑖 + 휀𝑡
𝑝
𝑖=1  
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O modelo AR mais simples é o AR(0) que não tem dependência entre termos. O processo AR(1) com 

𝛿  positivo, apenas o termo anterior no processo e o termo de ruído contribui para o output. O processo 

AR(2), os dois termos anteriores e o termo de ruído contribuem para o output. 

O modelo de médias móveis (MA) é uma aproximação comum para modelar modelos de séries 

temporais univariadas. É conceptualmente uma regressão linear do valor actual da séries contra os 

termos de ruído branco anteriores e actual (não observado).  

(Equação 6)  𝑌𝑡 = 𝜇 + ∑ 𝜃𝑗휀𝑡−𝑗 + 휀𝑡
𝑞
𝑗=1  

Um dos modelos mais utilizados que consideram a sazonalidade de uma determinada série temporal, 

e o chamado modelo ARIMA sazonal, ou SARIMA. Estes modelos sao importantes pois levam em 

consideração a sazonalidade estocástica dos dados. Para dados mensais, o período de sazonalidade 

é 12, ou seja, a cada 12 meses o comportamento das séries tende a ser semelhante. 

 

 

Figura 21 - Processo de modelação e previsão utilizando o modelo ARIMA 

O processo de modelação e previsão do modelo ARIMA está representado na Figura 21. A seguir serão 

explicados os passos. 

Estacionaridade: 

Uma série temporal é dita estacionária quando ela se desenvolve no tempo aleatoriamente ao redor de 

uma média constante, refletindo alguma forma de equilíbrio estável. Na prática, a maioria das séries 

que encontramos apresentam algum tipo de não estacionariedade, por exemplo, tendência ou 

sazonalidade. 

Uma série pode ser estacionária por períodos curtos ou longos, o que implica uma mudança de nível 

e/ou inclinação. A classe dos modelos ARIMA será capaz de descrever, de maneira satisfatória, séries 

estacionárias e séries não estacionárias que não apresentem um comportamento explosivo. Este tipo 

de não estacionariedade e chamado homogéneo, quando a série pode ser estacionária, flutuando ao 

redor de um nível, por um certo tempo, depois mudar de nível e flutuar ao redor de um novo nível e 

assim por diante, ou então mudar de inclinação. 

A maioria dos procedimentos de análise estatística de séries temporais supõe que estas sejam 

estacionárias, portanto, será necessário transformar os dados originais se estes não formam uma série 

estacionária. A transformação mais comum consiste em tomar diferenças sucessivas da séries original, 

até se obter uma série estacionária; na presença de sazonalidade é necessário aplicar uma diferença 

sazonal. Para saber se uma série é estacionária podem ser feitos dois testes: 
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 Teste Dickey-Fuller Unit Root Tests (ADF) – tem como hipótese nula a presença de raiz unitária; 

 Teste KPSS: o teste KPSS é uma forma de complementar a análise dos testes unitários 

tradicionais. Tem como hipótese nula a estacionariedade das séries, ou a ausência de raiz 

unitária. 

 

Tabela 5 - Teste de aceitação de estacionariedade 

A Tabela 5 mostra como se pode concluir a estacionariedade de uma série temporal a partir dos dois 

testes apresentados. Se for necessário, isto é, se existir tendência nos dados, é aplicado a 

transformação BoxCox para estabilizar a variância. Tratando-se de dados com sazonalidade (dados 

mensais com sazonalidade m=12), deve ser aplicado diferenças com d=12. Verifica-se então se a série 

é estacionária, utilizando os testes adf e kpss. Caso não seja aplica-se diferenças até ser. Obtém-se 

assim os valores de d (igual ao número de diferenças) e D (igual a um se for feita uma diferença 

sazonal). 

Identificação de Parâmetros: 

A identificação dos restantes parâmetros pode ser feita através da análise do ACF e PACF da série 

diferenciada. A identificação da forma do modelo é conseguida através da comparação entre as ACF e 

Partial Autocorrelation Function (PACF) dos dados originais e as ACF e PACF dos vários modelos 

Autorregressivos Integrados de Médias Móveis (ARIMA). A escolha do modelo certo depende da 

experiência do analista. A identificação dos parâmetros pode ser feita utilizando a técnica de força bruta 

e verificando o modelo que minimiza o AIC. Esta foi a abordagem seguida. 

Estimação: 

Uma vez que os parâmetros tenham sido identificados, é necessário estimar os parâmetros 𝑐 , 

𝜙 ?1,…,𝜙 𝑝 , 𝜃 1…𝜃 𝑞 . Quando o R estima o modelo ARIMA utiliza a máxima verosimilhança (MLE). 

Esta técnica procura valores que maximizam a probabilidade de obter os dados que foram observados.  

Diferentes softwares utilizam diferentes métodos de estimação, pelo que se poderão obter resultados 

diferentes: máxima verosimilhança (ML), mínimos quadrados(LS), Expectaction Maximization (EM). O 

R avalia o log likelihood dos dados. Para os parâmetros p,d,q,P,D,Q irá maximizar o log likelihood. Para 

realizar a estimação pelo método dos mínimos quadrados devemos minimizar ∑ 휀2. 

Verificação: 

Depois da etapa de estimação é necessário realizar a verificação ou diagnóstico que compreende: a 

verificação dos parâmetros estimados, análise dos resíduos e análise dos critérios de informação. Um 

dos critérios de informação mais utilizados é o Akaike information criterion (AIC). Idealmente, o valor 
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do AIC deverá ser o menor possível podendo assumir valores negativos, sendo que mede o quanto o 

modelo estimado se ajusta aos dados. A likelihood de um modelo para 𝑌𝑡 não é definido e por isso o 

valor do AIC para diferentes níveis de diferença não são comparáveis. 

Previsão: 

Depois de obtido o modelo que mais se aproxima dos dados reais podem ser feitas previsões de valores 

futuros utilizando o modelo. 

 
Figura 22 - Comparação do modelo com os dados originais e previsão para ARIMA(3,0,3)(0,1,2) 

O modelo gerado pode ser comparado com os valores reais, sendo possível perceber até que ponto o 

mesmo se ajusta aos dados reais – Figura 22; é possível ainda verificar qual a previsão gerada. 

O principal objetivo das previsões é conseguir perceber a tendência tendo por base os valores históricos 

das séries temporais. Por exemplo, se as importações a partir de África vão continuar a apresentar uma 

tendência negativa ou se as exportações irão aumentar após a queda da crise de 2009. 

Obter resultados com erros baixos é uma tarefa quase impossível, principalmente quando não se está 

a ter em conta fatores como, por exemplo, o PIB dos países ou mesmo acontecimentos extremos que 

podem afetar direta ou indiretamente o comércio. Vejamos, por exemplo, a crise de vivida em 2009 e 

2010: as importações e exportações caíram, quando se previa a continuação do crescimento sentido 

até então. 

Mesmo não sendo totalmente precisas, as séries são explicadas melhor por algumas técnicas do que 

por outras. No caso do projeto foram estudadas diversas técnicas e comparados os resultados. Esta 

comparação permitiu analisar quais as melhores técnicas a serem usadas para estas séries temporais, 

bem como as flutuações consoante os anos. Os dados usados foram os de importação a partir da 

região África. Foram realizadas previsões para o ano 2009, utilizando dados desde 1992 até 2008, e 

para o ano 2010, utilizando dados desde 1992 até 2009. 
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O MAPE (Erro Absoluto Médio Percentual) mede o erro em percentagem. Este é calculado como a 

média do erro percentual. O MAPE é muito utilizado para avaliar a precisão das previsões devido à sua 

facilidade de interpretação, pelo fato de ser expresso em termos percentuais. Outra vantagem é a 

possibilidade de análise mesmo quando o volume total da demanda é desconhecido, ao contrário de 

medidas em valores absolutos. 

(Equação 7) 𝑀𝐴𝑃𝐸 =
∑ |

𝑌𝑡−𝑍𝑡
𝑌𝑡

|𝑛
𝑡=1

𝑛
 

Apesar disso, o MAPE é uma escala sensível e não deve ser usado quando se trabalha com poucos 

dados históricos. Note que, pelo valor real estar no denominador da equação, o MAPE irá assumir 

valores extremos no caso de valores previstos muito baixos. Esta sensibilidade de escala torna o MAPE 

ineficiente como uma medida de erro para baixo volume de dados. 

Tabela 6 - MAPE das técnicas de previsão para os valores de massa 

 2009 2010 

ARIMA R 73% 25% 

ARIMA Microsoft 74% 5% 

Naïve 35% 30% 

Naïve Sazonal 118% 32% 

Médias Móveis (N=6) 113% 27% 

Médias Móveis Pesadas (N=6) 111% 27% 

Na Tabela 6 podem verificar-se as percentagens MAPE para as diversas técnicas para os dois anos, 

prevendo a medida massa. É possível perceber que, para o ano 2009, as previsões erram com 

percentagens muito altas. O valor mais baixo é o do método Naïve. Tal pode ser justificado pelo 

decréscimo dos valores de massa no ano 2009; todos os outros métodos previram crescimento, sendo 

que o que ficou mais próximo foi o método Naïve por ter previsto a continuação do último valor da série 

(mais baixo do que os restantes). Apesar de todos os métodos apresentarem melhores resultados no 

ano 2010, a diferença do método ARIMA R não se diferencia demasiado dos restantes. Contudo, o 

ARIMA Microsoft tem um erro muito baixo, o que pode ser um caso isolado pois outras previsões, como 

veremos mais à frente, não são tão precisas. Os modelos ARIMA apresentam, mesmo assim, os 

melhores resultados em ambos os anos, conseguindo descrever melhor estas oscilações. 
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4.4. Desenvolvimento da Interface 

A interface foi desenvolvida com foco nas três dimensões do projeto: mercadoria, geografia e tempo. A 

dimensão fluxo pode ser selecionada dentro destas, permitindo uma análise total, ou de um fluxo em 

particular. Assim, foi criada uma página de exploração dos dados para cada uma delas – ver Figura 23, 

indo ao encontro dos requisitos iniciais: ter uma perspetiva histórica da evolução das transações e obter 

as principais mercadorias e locais tanto em valores como em crescimento. As principais características 

da interface são as dimensões, modos de representação, meios de navegação e medidas. De seguida 

serão explicadas estas principais características e será feita uma apresentação da interface. 

 

Figura 23 - Visão geral da interface 

 

Como já vimos anteriormente, existem 4 dimensões no projeto: mercadoria, geografia, tempo, e fluxo. 

Apesar de o cubo disponibilizar diferentes níveis de agregação para cada dimensão, nem todos estão 

disponíveis na interface, estando disponíveis para seleção os seguintes: 

 A nível de mercadoria, podem ser selecionados a classificação NST/R bem como a 

Nomenclatura Combinada, variando o nível de agregação disponível. 

 A nível geográfico podem ser selecionadas regiões ou países. 

 A nível temporal estão disponíveis seleções a partir do mês, trimestre, semestre e ano. 

 O fluxo tanto pode ser importação como exportação. 
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Figura 24 - Linha temporal 

As tabelas e gráficos disponibilizados podem ser alterados utilizando a linha temporal (ver Figura 24) 

ou filtros. A linha temporal permite escolher o período de tempo que se pretende observar no gráfico ou 

tabelas. Na Figura 24 estão selecionados os anos de 2007 a 2011. Os filtros são representações de 

um nível da hierarquia e apenas mostram itens que têm algum valor. Os dados são representados em 

formas diferentes: 

 Gráficos temporais - constituídos por um eixo horizontal representando o tempo, duas linhas 

representando os valores de massa e valor estatístico e dois eixos verticais para cada uma 

linha. 

 Gráficos de barras - presentes nas janelas de mercadoria e geografia, mostram a distribuição 

da soma dos valores no nível máximo de agregação, permitindo assim obter uma visão geral 

dessa distribuição. 

 Tabelas - presentes nas janelas de mercadoria e geografia, indicam os três itens com valores 

superiores para a soma de massa e valor estatístico no segundo nível de máxima agregação.  

 

Figura 25 - Gráfico e filtros da janela mercadoria 

Na janela mercadoria é possível analisar a evolução ao longo do tempo, bem como ter uma perceção 

das principais mercadorias transacionadas. Na zona superior da janela, um gráfico mostra o valor da 

massa e do valor estatístico em dois eixos (esquerdo e direito, respetivamente) ao longo dos anos 

disponíveis (1992 a 2010) – ver Figura 25 - É possível selecionar outras variáveis como o fluxo 

(importação ou exportação) e a região através de botões do lado direito do gráfico. Na zona inferior é 

apresentado um top das mercadorias transacionadas tanto para a soma do valor estatístico como para 

a soma da massa. Do lado esquerdo é possível analisar a distribuição dos valores pelos grupos NST 

que podem depois ser selecionados em conjunto com o ano, para serem apresentados os três com 

maiores valores de valor estatístico e massa em mercadorias - são também apresentados o total, 

percentagem do total e variação em relação ao ano anterior. O utilizador pode ainda optar por ver a 

tabela por ordem crescente de variação, ficando assim a saber quais as mercadorias com maior taxa 

de crescimento em relação ao ano anterior. 
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Figura 26 - Top e filtros da janela geografia 

A janela geografia está organizada da mesma forma que a janela mercadoria. Na zona superior da 

janela é possível analisar a evolução do valor estatístico e massa ao longo dos anos (1992 a 2010), 

sendo possível fazer uma filtragem por região e/ou país. É ainda possível fazer seleção através do fluxo 

(importação ou exportação) bem como das mercadorias. Na zona inferior, representada na Figura 26, 

é apresentado um top dos países tanto para a soma do valor estatístico como para a soma da massa. 

Do lado direito é possível analisar a distribuição dos valores pelas regiões que podem depois ser 

selecionados em conjunto com o ano, para serem apresentados os três com maiores valores de valor 

estatístico e massa em mercadorias - são também apresentados o total, percentagem do total e 

variação em relação ao ano anterior. O utilizador pode ainda optar por ver a tabela por ordem crescente 

de variação, ficando assim a saber quais os países com maior taxa de crescimento em relação ao ano 

anterior. 

Na janela Tempo é possível obter uma avaliação anual das transações de comércio internacional por 

via marítima. Assim, selecionando o ano obtém-se uma série de dados, incluindo a evolução mensal 

em gráfico e uma série de valores para a massa e o valor estatísticos, correspondendo ao total e 

variação em relação ao ano anterior, bem como à taxa de cobertura e variação em relação ao ano 

anterior. Estes valores podem ser filtrados por região e grupo de mercadorias. Já na zona inferior é 

possível utilizar estes filtros para análises entre períodos homólogos, permitindo a comparação entre 

meses, trimestres e semestres dos anos para os quais os dados estão disponíveis, para a importação, 

exportação ou no total das transações. 

O utilizador pode aceder às previsões geradas automaticamente pelo Analysis Services da Microsoft. 

A tabela é alimentada através de uma ligação à estrutura de Data Mining, que é depois modelada com 

a ferramenta PowerPivot.  
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Figura 27 - Janela de Previsões da Interface CargoStats 

Na Figura 27 é possível ter uma perceção da janela de previsões. A janela contém um gráfico através 

do qual é possível perceber a evolução das medidas ao longo dos anos; os valores das previsões 

encontram-se a tracejado. Já do lado direito o utilizador pode selecionar o fluxo, mercadoria e região. 

O gráfico é atualizado consoante as escolhas do utilizador. Os valores das previsões são calculados 

para o nível de desagregação máxima, sendo depois somados quando um nível de agregação maior é 

selecionado. Esta janela permite ainda uma seleção temporal através da linha temporal que se encontra 

na parte inferior, permitindo explorar períodos específicos. 
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5. Validação e Resultados 

Neste capítulo são apresentadas as diversas validações e avaliações feitas ao projeto. Numa primeira 

instância, foram realizados testes de validação à DW, confirmando o processo de ETL. Foram também 

realizados testes de precisão e de performance. 

Os testes ETL garantem que as alterações efetuadas à fonte de dados são capturadas 

apropriadamente e propagadas corretamente para a DW. É necessário também verificar que o 

carregamento em massa funciona como planeado para que seja efetuado o primeiro carregamento na 

DW. Os testes funcionais garantem que os requisitos de negócio são satisfeitos. Os testes de 

performance verificam que a DW consegue lidar com a carga e volume necessários. Os testes end-to-

end testam o sistema em funcionamento, simulando situações reais. 

 

Figura 28 - Fluxo de dados ao longo do projeto 

Os testes ETL garantem que são obtidos os dados necessários, isto é, que não falham atualização de 

dados nos sistemas fonte e garantem também que os dados são corretamente carregados na DW, isto 

é, carregados nas tabelas corretas, nas colunas corretas, nos formatos certos, no tempo certo. A Figura 

28 mostra o fluxo de dados ao longo do projeto, mostrando em que pontos é necessário fazer 

verificações aos dados. 

5.1. Testes de Validação 

Como referido na concretização, numa primeira fase foram apenas importados para a Data Warehouse 

os dados relativos aos anos 1992 até 2009. Os dados do ano de 2010 foram considerados como 

corpora de teste. Durante a validação do processo ETL é importante [32]: 

 Verificar que os dados foram transformados corretamente e de acordo com os requisitos de 

negócio. 

 Assegurar que todos os dados projetados são carregados na Data Warehouse sem perda. 

 Assegurar que a aplicação rejeita, substitui com valores padrão e reporta dados inválidos. 

A validação do processo ETL pode ser feita comparando valores nas fontes de dados - antes do 

processo ETL - com os valores expectáveis depois do processo. Assim, os dados foram verificados nos 

três estádios diferentes: fontes de dados, Data Warehouse e Interface. São expectados valores iguais 
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em todos os estádios. Foram realizadas as seguintes verificações para um ano, nas três dimensões 

existentes: 

 Comparação do número total de transações para cada mês, região, mercadoria e fluxo de um 

determinado ano; 

 Comparação da soma da massa total para cada mês, região, mercadoria e fluxo; 

 Comparação da soma do valor estatístico para cada mês, região, mercadoria e fluxo. 

A primeira validação a ser efetuada foi o número total de transações, bem como o total para a 

importação e exportação - ver. Foram comparados os valores na fonte de dados, na DW e na interface.  

As validações foram também realizadas para as diversas dimensões, tendo sido realizados testes a 

20% dos dados: no universo de 184 países (onde existiram transações no ano de 2010) foram testados 

37 escolhidos aleatoriamente. A nível da dimensão mercadoria foram testados 20 escolhidos 

aleatoriamente num universo de 96. A nível da dimensão tempo, foram testados todos os meses para 

o ano 2010. Em relação às medidas, foram testadas as somas para a importação e exportação no ano 

de 2010, respetivamente. Todas as validações tiveram sucesso. 

 

5.2. Testes de Precisão 

Os testes de precisão comparam os valores obtidos no projeto desenvolvido com outra entidade que 

também trabalhe os dados, como foi feito no desenvolvimento de uma DW para estatísticas dos 

transportes no Egipto [18]. Nesse projeto, os dados da DW foram comparados com dados de entidades 

oficiais, tendo tido uma diferença, em média, de 15%. 

Os testes de precisão no Cargostats foram efetuados comparando os resultados extraídos da base de 

dados com os disponíveis nos relatórios Estatística para os Transportes do INE. Foram feitas 

comparações em dois anos, 2000 e 2008, com base nas dimensões utilizadas: para a importação e 

exportação, por mercadoria e região, para ambas as medidas massa e valor estatístico. 

Os dados foram extraídos através de interrogações à base de dados Cargostats (massa em kg e valor 

estatístico em €) e comparados com os valores do INE (massa em toneladas e valor estatístico em 103 

€). Para as comparações foram feitas as verificações necessárias. A fórmula utilizada foi a seguinte: 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎çã𝑜 =  
𝐴𝑏𝑠(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑜𝑆𝑡𝑎𝑡𝑠 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐼𝑁𝐸)

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐼𝑁𝐸
 × 100 
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Tabela 7 - Variação dos valores Cargostats comparativamente com os do INE 

   Variação Massa Variação Valor 
Estatístico 

M
e
rc

a
d

o
ri

a
 

Importação 2008 0% 1.77% 

2000 0% 0% 

Exportação 2008 0.14% 0.2% 

2000 0.19% 0.99% 

G
e
o

g
ra

fi
a

 

Importação 2008 0.14% 1.77% 

2000 1.10% 0.2% 

Exportação 2008 3.01% 0% 

2000 0.12% 2.35% 

 

A Tabela 7 resume os valores médios relativos à precisão das medidas Massa e Valor Estatístico nos 

anos 2000 e 2008. É possível verificar que a variação dos valores ronda os 0%. A nova série de dados 

apresentada em 2010 para o comércio internacional prevê novos procedimentos e melhoramentos 

metodológicos da integração de diferentes fontes de informação e avaliação da qualidade das fontes 

existentes. Assim, os dados utilizados no projeto são os dados revistos. Contudo, as estatísticas que 

estamos a comparar são as divulgadas à data (a série de 2000, no ano de 2001, e a de 2008, no ano 

de 2009), e portanto, não revistas [33]. A variação encontrada pode ser assim justificada por esta 

revisão das séries, o que permite também perceber o alvo destas mesmas revisões. Outra justificação 

para a variação nos valores para atributos mais desagregados pode relacionar-se com a transformação 

das classificações para classificação de 2014. Isto pode levar a que alguns valores possam variar em 

níveis de agregação superiores. As maiores variações encontram-se nas exportações. A variação, 

contudo, é mínima – vejamos que o projeto desenvolvido no Egipto tem variação de 15% em relação 

aos dados oficiais internacionais [18]. 

 

5.3. Testes de Performance 

Os testes de performance verificam que todos os requisitos relacionados com a plataforma, capacidade, 

latência e tempos de resposta são satisfeitos. Em particular, é necessário provar que a DW é capaz de 

completar o processo de carregamento de dados num determinado tempo. Os testes de performance 

são importantes pois, aquando do desenvolvimento do processo ETL é utilizado um pequeno conjunto 

de dados, focando principalmente em que as funcionalidades dos processos estejam corretas. É 
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necessário, então, correr os processos em condições operacionais, em termos de carga de 

carregamento, tempo, quantidade de dados já existentes nas tabelas de destino, tipo e quantidade de 

interrogações, tempo de processamento do cubo, número de variáveis para data mining.  

Foram testadas as performances de 4 processos: 

 Processo ETL, utilizando as transações do ano 2010. A duração foi de 18 segundos. No caso 

de se querer importar 10 anos o tempo estimado é de 3 minutos. 

 Processamento do cubo, onde se inclui o processamento de todas as dimensões, cálculos e 

agregações, demora 1 minuto e 4 segundos. 

 O refresh no livro de excel desenvolvido com a interface demora 27 segundos. 

No total, a importação de um ano, o processamento do cubo e o refresh no excel demoram 1 minuto e 

49 segundos.  
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6. Conclusão 

Este capítulo contém as conclusões finais, com especial ênfase nos objetivos atingidos e no trabalho 

futuro. 

6.1. Contribuições 

O primeiro objetivo do projeto era identificar as necessidades atuais de informação relacionadas com o 

processo de negócio de importação e exportação de mercadorias de e para Portugal. Inicialmente, foi 

necessário estudar todo o universo do transporte marítimo e identificar os principais intervenientes do 

processo. Depois de completamente introduzido ao âmbito do negócio, foi necessário perceber o tipo 

de dados disponíveis para realizar o trabalho. A pesquisa e levantamento do atual sistema português 

foram essenciais nesta fase. Foi possível perceber que determinadas perguntas não podem ser 

respondias com os sistemas atuais, apesar de existirem dados que possam ser analisados para as 

responder. 

O estudo do processo de desenvolvimento de um projeto de Data Warehouse permitiu perceber as 

diferentes abordagens que podem ser seguidas bem como as suas vantagens e desvantagens. Com 

este projeto foi possível mostrar um processo de desenvolvimento que pode ser aplicado para o 

transporte de mercadorias, partindo do caso concreto do transporte marítimo. Além do levantamento 

de requisitos, em que muitos são transversais a outros meios de transporte, o desenho conceptual e 

lógico proposto pode ser extendido, servindo como referência. 

Um dos principais desafios do projeto foi a extração, transformação e carregamento. No projeto foi 

apresentada uma metodologia-solução para lidar com diferentes classificações tanto a nível de 

mercadoria como a nível geográfico. O trabalho final permite que o utilizador selecione entre diferentes 

classificações, utilizadas por diferentes entidades. É importante também referir as transformações que 

foram feitas de modo a que se tenha uma análise com códigos uniformes ao nível dos diferentes anos. 

O estudo das diferentes classificações bem como as suas transformações ao longo dos anos foi 

essencial. 

Aplicar modelos de previsão aos dados da DW permite aos utilizadores finais ter uma perceção das 

tendências futuras das trocas comerciais. Foram estudadas diversas técnicas permitindo uma 

comparação das que melhor se aplicam a estas séries temporais. 

 

6.2. Trabalho futuro 

Sem a divulgação dos dados a continuação do projeto CargoStats depende de protocolos e regras de 

confidencialidade que limitam bastante o estudo e impacto que poderia vir a ter. Contudo, a inclusão 

de novos atributos, relativos às empresas, permitindo uma análise caracterizadora do sector importador 
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e exportador português. Alargar o âmbito do CargoStats a todos os meios de transporte seria um 

caminho natural, permitindo análises específicas, mas também comparativas. 

As previsões podem ser melhoradas incluindo variáveis como o PIB e outros dados dos países com 

quem se tem as trocas comerciais. Apostar na previsão a curto prazo e longo prazo pode trazer um 

valor acrescentado ao Cargostats. 

A geração de relatórios personalizados aliada a um portal web completava a oferta do Cargostats como 

plataforma de Business Intelligence.   
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7. Anexos 

7.1.  Análise de Requisitos 

 

 

Figura 29 - Diagrama de Contexto 

 

Tabela 8 - Requisitos 

RNF01 Os dados agregados devem ser consistentes. 

RNF02 Os resultados dos cálculos devem ser consistentes. 

RNF03 A DW deve guardar todos os dados históricos desde 1992. 

RNF04 Devem ser gerados modelos com a informação agregada. 

RNF05 
Os modelos com informação agregada devem ser gerados a partir da DW com os 
dados históricos. 

RNF 06 Todos os dados devem ser atualizados para as classificações do ano atual. 

RNF 07 Os dados devem usar a nomenclatura combinada. 
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RNF08 
Os dados devem usar a nomenclatura uniforme de mercadorias para a estatística e 
transportes 2007. 

RNF09 Os cálculos devem ser efetuados antes de disponibilizados aos utilizadores. 

RF10 A aplicação deve ser desenvolvida em Excel. 

RF11 
O utilizador deve poder navegar nos dados através da origem das mercadorias para a 
importação. 

RNF12 
O atributo origem das mercadorias para a importação tem como nível desagregação 
máximo o país. 

RF13 
O utilizador deve poder navegar nos dados através do destino das mercadorias para 
a exportação. 

RNF14 
O atributo destino das mercadorias para a exportação tem como nível desagregação 
máximo o país. 

RF15 
O utilizador deve poder navegar nos dados através da origem das mercadorias para a 
exportação. 

RF17 
O utilizador deve poder navegar nos dados através do destino das mercadorias para 
a importação. 

RF19 
O utilizador deve poder navegar nos dados através do destino das mercadorias para 
a exportação. 

RNF20 
O atributo tipo de mercadoria tem como nível de desagregação máximo grupo da 
mercadoria. 

RF21 O utilizador deve poder navegar nos dados através do tipo das mercadorias. 

RNF22 
O atributo tipo de mercadoria tem como nível de desagregação máximo grupo da 
mercadoria. 

RF23 O utilizador deve poder navegar nos dados através do tempo. 

RNF24 O atributo tempo tem como nível de desagregação máximo o mês. 

RF25 O utilizador deve poder obter previsão da massa para os 12 meses seguintes. 
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RNF26 As previsões devem ser feitas para cada tipo de mercadoria. 

RNF27 As previsões devem ser feitas para a importação de mercadorias. 

RNF28 As previsões devem ser feitas para a exportação de mercadorias. 

RNF29 As previsões devem ser feitas para cada tipo de geografia. 

RNF30 Deve ser usada a medida de massa bruta. 

RNF31 Deve ser usada a medida de valor estatístico. 

RNF32 As previsões devem ser feitas usando a medida de massa bruta. 

RNF33 A medida de massa bruta deve ser utilizada em quilogramas. 

RNF34 A medida de valor estatístico deve ser utilizada em Euros.  

RNF35 O utilizador só pode ter acesso a dados agregados. 

RNF36 Os dados devem incluir o atributo tempo. 

RNF37 O nível de desagregação máxima do atributo tempo deve ser o mês. 

RNF38 Os dados devem incluir o atributo região. 

RNF39 Os dados devem incluir o atributo mercadoria. 

RNF40 O nível de desagregação máxima do atributo tempo deve ser o Item da NST. 
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Caso de Uso 1 Análise da evolução de mercadorias importadas por tipo de mercadoria e a partir 
de uma origem. 

Actores Utilizador 

Pré-condições - 

Cenário principal 1. Utilizador seleciona medida (toneladas ou €). 

2. Utilizador selecciona tipo de mercadoria. 

3. Utilizador selecciona origem. 

4. Utilizador selecciona intervalo de tempo. 

5. O gráfico é mostrado ao utilizador. 

Pós-condições - 
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Caso de Uso 2 Seleção dos países com maior exportação  

Actores Utilizador 

Pré-condições - 

Cenário principal 1. Utilizador seleciona medida (toneladas ou €). 

2. Utilizador seleciona tipo de mercadoria. 

3. Utilizador seleciona destino. 

4. Utilizador seleciona intervalo de tempo. 

5. O gráfico é mostrado ao utilizador. 

Pós-condições - 

 

Caso de Uso 3 Previsão de mercadorias importadas por tipo de mercadoria e origem. 

Actores Utilizador 

Pré-condições - 

Cenário principal 1. Utilizador seleciona fluxo de transporte (importação ou exportação). 

2. Utilizador seleciona tipo de mercadoria. 

3. Utilizador seleciona origem (ou destino). 

4. É mostrado o gráfico ao utilizador. 

Pós-condições - 
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Traceabilidade 

Caso de Uso 1: RF10, RF11, RF13, RF15, RF17, RF19, RF21, RF23 

Caso de Uso 2: RF10, RF11, RF13, RF15, RF17, RF19, RF21, RF23 

Caso de Uso 3: RF10, RF11, RF13, RF15, RF17, RF19, RF21, RF23, RF25 

 

Cenário 1: A Maria pertence a uma equipa que está a avaliar a aplicação de certas medidas tomadas 

ao longo dos últimos 5 anos pelo Governo de Portugal no que toca a investimento, alteração políticas 

e iniciativas. Para esta avaliação é imprescindível perceber a evolução da importação e exportação de 

cargas de e para Portugal. Para isso a Maria acedeu à plataforma CargoStats. Para iniciar, a Maria 

pretende ter uma visão geral das mercadorias importadas para depois definir como se procederá o 

resto do estudo. Para isso acedeu à área de importação do Cargostats e de seguida selecionou a 

medida toneladas. O tipo de mercadoria selecionou todas. Por fim selecionou os anos de 2005 a 2010. 

No ecrã apareceu um gráfico com o total de importações que satisfazem as condições selecionadas. 

 

Cenário 2: Do mesmo modo que a Maria precisou de fazer uma avaliação da importações, precisa 

agora de fazer uma análise da evolução da exportação de mercadorias. Para isso selecionou a área 

de exportação e de seguida a medida toneladas. No tipo de mercadoria selecionou todas. Por fim 

selecionou os anos de 2005 a 2010. No ecrã apareceu um gráfico com o total de importações que 

satisfazem as condições selecionadas. 

 

Cenário 3: O João é analista na empresa “Calçado Português”. Com o objetivo de descobrir quais as 

tendências e previsões de exportação de calçado de Portugal acedeu à plataforma Cargostats. 

selecionou o fluxo exportação, de seguida a medida toneladas. No tipo de mercadoria selecionou a 

partir de uma lista Têxteis e produtos têxteis. No ecrã apareceu um gráfico com o total de exportações 

que satisfazem as condições selecionadas. Pôde verificar qual a previsão geral para exportações 

destes tipo de mercadoria no ano de 2011. 
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7.2. Previsões 

Tabela 9 - Componente Sazonal para a série temporal relativa à massa importada de África por mês em 2009 

Data Original Sazonal 

Janeiro 2009 248 326 094.00 0.992284053 

Fevereiro 2009 89 898 182.00 0.941132542 

Março 2009 203 852 272.00 0.996490886 

Abril 2009 221 976 576.00 1.012624143 

Maio 2009 90 048 126.00 1.00002512 

Junho 2009 394 999 831.00 1.008240262 

Julho 2009 291 223 957.00 0.995803969 

Agosto 2009 237 990 736.00 0.98692299 

Setembro 2009 257 402 714.00 1.000181451 

Outubro 2009 283 986 426.00 1.167864702 

Novembro 2009 295 281 663.00 1.014543102 

Dezembro 2009 189 433 959.00 0.883886779 

 

 

Tabela 10 - Previsão utilizando o método Naïve e Naïve Sazonal 

 Naïve Naive Sazonal 

 Tendência + 
Ruído Previsão 

Erro 
(%) 

Tendência + 
Ruído Previsão 

Erro 
(%) 

Janeiro  211 266 199.00 209 636 080.21 16% 422 236 129.59 418 978 178.00 69% 

Fevereiro  211 266 199.00 198 829 494.95 121% 573 275 079.55 539 527 833.00 500% 

Março  211 266 199.00 210 524 841.81 3% 304 529 843.95 303 461 214.00 49% 

Abril  211 266 199.00 213 933 253.67 4% 485 200 909.43 491 326 155.00 121% 

Maio  211 266 199.00 211 271 506.05 135% 456 719 966.10 456 731 439.00 407% 

Junho  211 266 199.00 213 007 087.90 46% 480 681 316.85 484 642 257.00 23% 

Julho  211 266 199.00 210 379 719.50 28% 524 042 885.13 521 843 985.00 79% 

Agosto  211 266 199.00 208 503 468.83 12% 469 526 450.03 463 386 448.00 95% 

Setembro  211 266 199.00 211 304 533.41 18% 291 330 160.93 291 383 023.00 13% 

Outubro  211 266 199.00 246 730 336.55 13% 268 445 327.99 313 507 823.00 10% 

Novembro  211 266 199.00 214 338 664.89 27% 421 202 573.00 427 328 165.00 45% 

Dezembro  211 266 199.00 186 735 400.22 1% 211 266 198.75 186 735 400.00 1% 

MAPE 35% 118% 
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Tabela 11 - Previsão usando o método Médias Móveis e Médias Móveis Pesadas (N=6) 

 Médias Móveis  Médias Móveis Pesadas 
 Tendência + 

Ruído Previsão 
Erro 
(%) 

Tendência + 
Ruído Previsão 

Erro 
(%) 

Janeiro  435 928 831 442257531.3 78% 492 316 326 488517639.5 97% 

Fevereiro  435 928 831 440338140.8 390% 435 803 374 410148737.6 356% 

Março  433 544 472 435270886.5 114% 350 843 298 349612149 72% 

Abril  425 262 833 432240996.1 95% 469 176 014 475098959.6 114% 

Maio  422 063 279 429072781.9 376% 428 702 260 428713029.2 376% 

Junho  424 606 287 431397520.4 9% 375 132 990 378224185.1 4% 

Julho  429 555 755 435096309.5 49% 453 890 817 451986278.1 55% 

Agosto  428 493 576 433902772.6 82% 424 823 860 419268434.5 76% 

Setembro  427 254 367 432830211.2 68% 391 203 626 391274611.1 52% 

Outubro  426 206 016 432423432 52% 443 531 316 517984569.4 82% 

Novembro  426 363 213 432453837.9 46% 422 832 807 428982108.3 45% 

Dezembro  427 079 869 433017347.3 129% 401 839 867 355180946.2 87% 

MAPE 113% 111% 

 

Tabela 12 – Previsões de Massa para 2009 utilizando os modelos ARIMA no R e na Microsoft Time Series 

  R Microsoft 

Data Original Previsão Erro (%) Previsão Erro (%) 

Janeiro 2009 248 326 094.00 364 220 506.90 47% 264 034 137.00 6% 

Fevereiro 2009 89 898 182.00 280 277 946.94 212% 413 562 482.00 360% 

Março 2009 203 852 272.00 307 139 844.23 51% 257 110 650.00 26% 

Abril 2009 221 976 576.00 362 821 226.60 63% 381 617 095.00 72% 

Maio 2009 90 048 126.00 309 280 564.13 243% 358 689 635.00 298% 

Junho 2009 394 999 831.00 285 095 830.63 28% 377 187 396.00 5% 

Julho 2009 291 223 957.00 370 390 186.41 27% 401 842 636.00 38% 

Agosto 2009 237 990 736.00 301 323 379.71 27% 363 100 205.00 53% 

Setembro 2009 257 402 714.00 330 591 915.76 28% 245 105 885.00 5% 

Outubro 2009 283 986 426.00 495 179 697.07 74% 263 768 974.00 7% 

Novembro 2009 295 281 663.00 323 830 741.65 10% 339 202 784.00 15% 

Dezembro 2009 189 433 959.00 323 020 195.09 71% 179 751 254.00 5% 

MAPE     73%   74% 
 


