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RESUMO 

A elevada quantidade de dados disponíveis hoje-em-dia não é necessariamente um fator de sucesso 

nas organizações. Na verdade, a sobrecarga de informação pode resultar na quebra de produtividade, 

podendo danificar seriamente a saúde de uma organização. A organização ORG, cujo setor não é 

revelado por razões de confidencialidade, desenvolveu a aplicação móvel appMonitor que fornece aos 

gestores das suas lojas um conjunto de mensagens de alerta com o objetivo de aumentar a capacidade 

de resposta em caso de identificação de irregularidades nas operações lá desenvolvidas.  

Recentemente identificou-se que o volume diário de mensagens, para além de significativamente 

elevado, incluía mensagens provenientes de atividades consideradas regulares, distraindo os gestores 

com informação irrelevante. Surge assim a necessidade de desenvolver um mecanismo inteligente de 

processamento de dados que filtre os falsos-alarmes e forneça aos utilizadores informação unicamente 

representativa de atividades irregulares.  

Inicialmente, recorrendo à utilização de um diagrama de Ishikawa, procedeu-se à identificação dos 

fatores potencialmente causadores do problema, o que permitiu por si só uma redução considerável na 

quantidade de alertas. Seguidamente, aplicou-se uma técnica de clustering baseada em densidade 

para definir uma fronteira diferenciadora dos verdadeiros e dos falsos alertas, sustentada nos 

julgamentos de um painel de peritos. 

Para automatizar a classificação das mensagens, recorreu-se à implementação e comparação de duas 

ferramentas: cartas de controlo e regressão logística, tendo sido selecionada a primeira. O sistema 

final, operando em tempo real, permitiu não só reduzir substancialmente o volume de mensagens de 

alerta como também garantir o envio dos alertas realmente críticos para os gestores. 

 

 

 

 

Palavras – chave: análise de dados, redução de alertas, clustering, regressão logística, cartas de 
controlo 
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ABSTRACT 

The large amount of data available nowadays is not necessarily a success factor in organizations. In 

fact, information overload can result in a loss of productivity and may seriously damage the health of an 

organization. The ORG organization, whose industry must not be disclosed for confidentiality reasons, 

has developed a mobile application named appMonitor which provides its store managers with a set of 

alert messages to increase responsiveness in case of irregularities carried out there. 

It has recently been identified that the daily volume of messages, in addition to being significantly high, 

include messages from activities considered regular, distracting managers with harmless information to 

the business. This raises the need to develop an intelligent data processing mechanism which filters out 

false alarms and provides users with information truly representative of irregular activity. 

Initially, using an Ishikawa Diagram, the factors that caused the problem were identified, which allowed 

a considerable reduction in the number of alerts. Then, a density-based clustering technique was used 

to define the boundary that differentiates the true alerts from false alerts, based on the judgment of a 

panel of business experts. 

To automate the message classification were implemented and compared two different tools: control 

charts and logistic regression, being selected the former. The final system, operating in real time, 

allowed not only to reduce the volume of alert messages substantially, but also to ensure that the truly 

critical alerts were sent. 

 

 

 

Keywords: data analysis, alert reduction, clustering, logistic regression, control charts
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1  
INTRODUÇÃO  

“If you torture the data long enough, it will confess.” 
Ronald Coase  

Nobel Prize of Economics in 1991 

1.1 ENQUADRAMENTO 

Considerada como o novo petróleo por Shivon Zilis – investidora e partner da Bloomberg Beta – a 

informação digital tem-se tornado num ativo essencial para a criação de valor em qualquer organização 

e, de acordo com David Kenny – Diretor Geral do software de inteligência artificial Watson–IBM – 

poderá vir mesmo a tornar-se numa moeda comercial (Zilis & Kenny, 2016). 

Saul Judah  – Diretor de Investigação da Gartner – refere que as tecnologias digitais, alimentadas por 

informação, estão a expandir o valor de produtos tradicionais e serviços, explorando o valor digital para 

estimular o crescimento do negócio (Judah, 2016). Grandes avanços no desenvolvimento de técnicas 

de recolha de dados e tecnologias de armazenamento têm permitido a acumulação de grandes volumes 

de dados com os mais variados conteúdos, tais como, dados climáticos, fotografias e vídeos digitais, 

transações monetárias, e dados de GPS de telemóveis, entre outros. Em valores absolutos a 

International Data Corporation estima que o volume atual de informação digital em todo o mundo ronde 

os 18 zetabytes (18 mil milhões de terabytes) e que, em 2025, se aproxime de 180 zetabytes (Atreyam, 

2016). Em 10 Key Marketing Trends for 2017, a IBM (2016) afirma que 90% dos dados existentes em 

dezembro de 2016 foram registados nos dois anos precedentes, embora somente 0,5% se encontrem 

analisados, o que evidencia o desvio entre os dados que são recolhidos e o entendimento que existe 

desses mesmos dados.  

A dimensão e complexidade do conteúdo das atuais bases de dados tornam praticamente impossível 

a extração de informação de forma manual. De facto, o contraste entre o crescimento continuado do 

volume e complexidade dos dados disponíveis e a capacidade limitada de processamento do ser 

humano tornam evidente a necessidade do desenvolvimento de ferramentas capazes de extrair 

informação proveniente de grandes volumes de dados que, se extraída e trabalhada devidamente, 

poderá conduzir à criação de conhecimento e valor em qualquer setor. Segundo Shmueli et al. (2010),  

negócios bem-sucedidos são os que usam efetivamente os dados a que têm acesso para exercer 

melhores previsões, melhores decisões e melhores estratégias. 

Desta necessidade surge a noção de extração de conhecimento de bases de dados, mais conhecida 

por Knowledge Discovery in Databases, KDD (Frawley et al., 1992), que é um processo normalizado, 

com múltiplos passos executados sequencialmente, cujo objetivo consiste na aquisição de 
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conhecimento através do processamento de dados em bruto, recorrendo a métodos específicos de 

extração de informação (data mining).  

O presente projeto surge no seguimento da identificação de um problema de excesso de mensagens 

de alerta que estão a ser enviados para uma aplicação móvel de controlo de processos de negócio. A 

receção de mensagens em demasia, e sem qualquer tipo de processamento prévio, está a diluir o 

propósito da criação da aplicação enquanto ferramenta de monitorização, tornando-se assim numa 

fonte de desinformação. Neste trabalho serão desenvolvidas soluções, com recurso a técnicas com 

níveis de sofisticação diferenciadas de tratamento de dados, que permitam a redução controlada e 

inteligente do volume de dados enviados de modo a potenciar a qualidade e utilidade da informação 

que chega ao utilizador final. 

1.2 DESCRIÇÃO ABREVIADA DO PROBLEMA 

Os benefícios do acesso à informação são inquestionáveis. Um gestor devidamente informado, 

consciente do estado da sua empresa, terá maior aptidão para definir estratégias e tomar decisões 

mais adequadas e, deste modo, promover a criação de diferenciação estratégica e vantagens 

competitivas, o que poderá ser determinante para o bom desenvolvimento do negócio, nomeadamente 

num contexto de elevado nível competitivo.  

A organização onde o estudo apresentado neste documento teve lugar, doravante mencionada por 

ORG por razões de confidencialidade a que estamos obrigados, tem atividade comercial a nível 

nacional. Com o objetivo de auxiliar os gestores das suas lojas na monitorização do negócio, 

providencia, através de uma aplicação móvel (appMonitor), o acesso a mensagens de alerta em caso 

da ocorrência de determinadas atividades. Contudo, estão a ser enviados volumes excessivos de 

mensagens de alerta, incluindo falsos-alarmes, que estão a dificultar ou mesmo a impossibilitar a sua 

interpretação. A informação em demasia, avulsa e sem pré-processamento, é de difícil compreensão 

e, para além de ser inútil para o gestor, pode levar à tomada de decisões inadequadas, com impacto 

negativo no desenvolvimento do negócio. 

Surgiu desta forma a necessidade de desenvolver uma ferramenta que analise de forma inteligente as 

mensagens de alerta de cada loja e forneça informação verdadeiramente útil e de fácil compreensão 

aos respetivos gestores.  O acesso a informação de maior qualidade irá possibilitar o aumento da 

eficiência na monitorização dos processos e, consequentemente, potenciar tanto o crescimento do 

negócio como a aquisição de vantagens competitivas. 

1.3 MOTIVAÇÃO 

A elevada quantidade de dados a que se tem acesso hoje-em-dia não é necessariamente um fator de 

sucesso nas organizações. Na verdade, dados em demasia são mais difíceis de interpretar (Klapp, 

1986), o que dificulta frequentemente a extração de informação verdadeiramente relevante (Edmunds 

& Morris, 2000). Como consequência, a sobrecarga de informação pode resultar na redução de 
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desempenho na tomada de decisão (O’Reilly, 1980) e na quebra de produtividade (Karr-Wisniewski & 

Lu, 2010). Deste modo, e dado que a monitorização eficaz de processos nas organizações pode ser 

determinante para o seu sucesso, torna-se fundamental garantir que os gestores não sofrem de 

sobrecarga de informação. Segundo Daft (2008), a falta de eficácia no controlo/monitorização pode 

danificar seriamente a saúde de uma organização, denegrir a sua reputação e ameaçar o seu futuro.  

O primeiro passo para a monitorização de processos é a recolha de dados em bruto. Dados das vendas, 

que permitam o estudo dos produtos mais vendidos, horas de maior afluência, margens de lucro, entre 

outros; e dados de processos, tais como alterações de preços de venda ao público, frequência de 

utilização de cartões de cliente e alterações manuais de níveis de stock. Deste modo é possível ao 

gestor adquirir conhecimento global sobre o funcionamento da respetiva loja, bem como obter 

informação quanto a possíveis atividades irregulares que possam estar a ser postas em prática. 

Neste sentido, a ORG desenvolveu a aplicação mobile appMonitor, integrada na plataforma do seu 

próprio software de gestão, que fornece aos gestores das suas lojas um conjunto de dados que 

permitem, não só um conhecimento mais global do funcionamento do negócio, mas também um 

aumento na capacidade de resposta em caso de identificação de irregularidades nas operações 

desenvolvidas naqueles estabelecimentos.  

A appMonitor inclui uma área funcional intitulada Segurança para onde são enviadas as mensagens de 

alerta com um descritivo do sucedido, sempre que a aplicação regista uma de várias condições pré-

definidas para um conjunto de procedimentos. Nesta área, o gestor pode visualizar todas as mensagens 

correspondente à sua loja. 

Recentemente, a ORG identificou que, para a grande maioria das lojas, a quantidade diária de 

mensagens na área Segurança era significativamente elevada. Todavia, este facto não é, por si, 

evidência de atividades anormais, irregulares ou fraudes. A quantidade de mensagens enviadas pela 

appMonitor depende muito, na verdade, da forma como cada loja exerce a sua atividade, 

nomeadamente a nível de gestão de stocks, política de preços, promoções, entre outros. Desta forma, 

mensagens provenientes de atividades consideradas como habituais pelos gestores – que 

correspondem a falsos-positivos – estão a ser também enviadas, distraindo-os com informação que 

não representa qualquer dano para o negócio, o que resulta na perda de eficácia da monitorização.  

Da incapacidade dos gestores em controlar os processos através das mensagens de alerta que a 

appMonitor disponibiliza surge a proposta de desenvolvimento de um mecanismo inteligente de análise 

e processamento de dados, a integrar na aplicação, que filtre os falsos-alarmes e forneça aos seus 

utilizadores somente informação passível de representar atividades verdadeiramente irregulares. Tal 

como referiu o CEO da ORG em comunicado interno “queremos imbuir a app de inteligência (…) para 

que estes alertas sejam verdadeiramente significativos para o seu gestor”. 
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1.4 OBJETIVOS 

O desafio inerente ao presente trabalho passa por desenvolver um meio de reduzir o volume de falsos 

alertas a enviar para a secção Segurança da aplicação appMonitor, pretendendo-se que sejam geradas 

somente mensagens representativas de comportamentos irregulares. Os gestores de loja recebem 

atualmente muitos alertas, resultado de um excesso de falsos-alarmes, não conseguindo identificar as 

situações que de facto têm uma maior probabilidade de serem consideradas anormais. 

Numa abordagem inicial quer-se desenvolver um sistema de processamento preliminar dos dados 

capaz de reduzir o volume de mensagens de alerta de forma expedita e facilmente implementável, de 

modo a obter resultados com verdadeiro significado para o utilizador.  

É indubitável que os dados são um recurso potencialmente valioso para a aquisição de vantagens 

competitivas. No entanto, para tal não basta a recolha de dados em bruto. Impera a necessidade da 

análise e tratamento devidos, de forma inteligente, de modo a extrair informação de qualidade que 

poderá ser utilizada posteriormente como base de apoio à tomada de decisão. 

Por estes motivos, o objetivo final passa por desenvolver um mecanismo, recorrendo a técnicas 

sofisticadas de tratamento de dados, que permita identificar, para cada loja, os eventos com maior 

interesse para o utilizador, abstendo-o de receber a restante informação que poderá estar a camuflar 

situações merecedoras da sua atenção.  

1.5 FASEAMENTO DO TRABALHO 

Na Figura 1 apresentam-se as principais fases do trabalho que se apresenta nesta dissertação. As 

primeiras quatro fases Amostragem, Análise preliminar, Pré-processamento e Tratamento preliminar 

dos dados foram abordadas em fase de projeto, sendo as restantes fases Tratamento avançado dos 

dados e Automatização de redução de alertas abordadas no decurso da dissertação. 

 

 

Figura 1 – Fases do trabalho 

Inicialmente, foi necessária a recolha de uma amostra representativa do universo de lojas ativas, de 

modo a garantir o desenvolvimento de um sistema capaz de tratar qualquer tipo de loja. Seguidamente 

efetuou-se uma análise estatística à amostra, com o objetivo de conhecer os alertas mais frequentes e 

a dispersão do número de mensagens entre lojas, para cada tipo de alerta.  

Identificados os tipos de alerta com maior impacto no problema, realizou-se uma análise exploratória à 

amostra de modo a adquirir maior entendimento do seu conteúdo e investigar ocorrências 

potencialmente “normais” geradoras de alertas.  
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Após o pré-processamento foi desenvolvido um sistema preliminar de redução do volume de 

mensagens, integrado na aplicação com a maior brevidade, com recurso à implementação de 

ferramentas de controlo estatístico de qualidade, mais precisamente cartas de controlo. 

Posteriormente efetuou-se um tratamento mais avançado dos dados, que incluiu uma análise 

aprofundada aos alertas com recurso a um diagrama de Ishikawa (1976), com o objetivo de identificar 

potenciais causas do problema. Após a identificação e remoção de causas, cada mensagem da 

amostra restante foi sujeita a uma análise bidimensional recorrendo a um algoritmo de clustering 

baseado em densidade – DBSCAN – que atribuiu uma classificação de referência de verdadeiro alerta 

ou falso alerta.  

Por fim, associou-se o algoritmo de clustering a uma ferramenta de classificação de alertas de modo a 

desenvolver um sistema automático de tratamento e classificação dos dados em tempo real, capaz de 

reduzir inteligentemente o volume enviado de mensagens e enviar informação que fosse 

verdadeiramente útil para o utilizador. Foi avaliado o desempenho de duas ferramentas de classificação 

em paralelo – Cartas de Controlo e Regressão Logística – cujos critérios de seleção incidiram não só 

nas características e estrutura dos dados como também nos requisitos técnicos e funcionais colocados 

pela ORG.  

Paralelamente, a passagem por todas as fases do trabalho foi permitindo uma maior compreensão dos 

alertas e possíveis causas da sua ocorrência, o que possibilitou o desenvolvimento de poder crítico 

para a escolha dos métodos de processamento e análise dos respetivos resultados. 

1.6 ESTRUTURA DO DOCUMENTO 

O presente documento encontra-se repartido em sete capítulos, organizados sequencialmente, como 

a seguir se descreve. 

No Capítulo 1 (Introdução) é feita uma breve descrição do problema e respetiva temática, bem como 

os objetivos deste trabalho e o faseamento adotado.  

O Capítulo 2 (Definição do Problema) apresenta as entidades envolvidas e uma descrição concisa do 

problema. Adicionalmente, descreve de forma genérica a estrutura de dados e as características dos 

principais tipos de alerta. 

No Capítulo 3 (Revisão da Literatura) enunciam-se os principais conceitos relacionados com o 

problema e respetivas ferramentas de análise. Inclui a apresentação de problemas semelhantes e 

respetivas formas de resolução. 

O Capítulo 4 (Tratamento Preliminar dos Dados) expõe o desenvolvimento de um mecanismo 

simplificado de tratamento dos dados, baseado em técnicas de controlo estatístico de qualidade, e 

respetivos resultados. É explorada a viabilidade da aplicação de três tipos de cartas de controlo. 

No Capítulo 5 (Caracterização da Amostra) apresenta-se uma análise mais aprofundada da amostra, 

através do levantamento de possíveis causas do problema, com recurso à construção de um diagrama 
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de Ishikawa. São apresentados os resultados obtidos na sequência da identificação e eliminação das 

mensagens com causas identificadas. 

O Capítulo 6 (Desenvolvimento do Sistema Final) descreve os principais passos da construção do 

modelo final de classificação, que envolve a combinação entre a técnica de clustering DBSCAN e uma 

ferramenta de classificação, sendo para o efeito, estudadas e comparadas duas ferramentas distintas: 

regressão logística e cartas de controlo. Após seleção de uma das técnicas, são apresentados os 

resultados finais na redução do volume de alertas.  

No Capítulo 7 (Conclusões, Trabalho Futuro e Reflexões Finais) são apresentadas as conclusões deste 

trabalho, discutindo as mais-valias e limitações das ferramentas aplicadas. São também apresentadas 

propostas para trabalho futuro. O capítulo conclui-se com uma reflexão sobre o trabalho efetuado, onde 

são descritas algumas particularidades do seu desenvolvimento, tais como, a composição do painel de 

peritos, a dinâmica das equipas de desenvolvimento e as principais dificuldades sentidas ao longo do 

trabalho. 
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2  
DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

“If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.” 
Albert Einstein 

Theoretical physicist 

2.1 BREVE DESCRIÇÃO DAS ENTIDADES ENVOLVIDAS 

A organização ORG, com atividade comercial única e exclusivamente a nível nacional, tem sede em 

Lisboa e escritórios nas cidades do Porto e Coimbra, contando atualmente com mais de 2000 lojas de 

atendimento ao público. (O setor de atividade não será revelado por razões de confidencialidade do 

projeto.) 

Aquando da sua criação, com pouca concorrência, conquistou rapidamente uma forte presença no 

mercado, que tem vindo a tentar preservar. Todavia, as constantes alterações nos padrões de consumo 

do seu público alvo, o aumento da concorrência (sobretudo indireta) e a criação em 2005 de novas 

medidas de regulamentação de preços de determinados produtos, forçaram reduções significativas nas 

margens de lucro, pondo em causa a sustentabilidade de algumas lojas.  

Reagindo às adversidades, a ORG decidiu investir fortemente na melhoria do software de gestão das 

lojas que se resumia, na altura, a um programa de visualização dos níveis de existências de produtos 

e de vendas. Foram incorporadas diversas potencialidades que permitiram a cada gestor de loja 

monitorizar de forma mais efetiva grande parte das atividades e, hoje em dia, este software viabiliza, 

não só a monitorização das existências e vendas, como também o controlo de outros aspetos que direta 

ou indiretamente influenciam a situação económica de cada loja como a gestão encomendas, histórico 

de vendas, controlo de afluência, atividade de cada operador, controlo da atividade de cartões de 

cliente, entre outros. 

Desenvolvimentos mais recentes englobam a criação de uma aplicação móvel, integrada no software 

de gestão, que será aqui designada por appMonitor. Exclusivamente reservada aos gestores de loja, a 

appMonitor veio proporcionar um acompanhamento diário do negócio através da informação atualizada 

de diversos indicadores de desempenho, que permitem a monitorização em tempo real, a partir de 

qualquer ponto do mundo. O aumento da visibilidade sobre o negócio torna-a numa poderosa 

ferramenta de apoio à gestão, auxiliando na definição de estratégias para o futuro e no controlo da 

implementação dessas mesmas estratégias.  
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A appMonitor está estruturada em quatro áreas funcionais distintas Segurança, Negócio, Alertas e 

Utilitários (ver Figura 2). 

 

 
Segurança 

 
Negócio 

 
Alertas 

 
Utilitários 

 

Figura 2 – Estrutura funcional da aplicação mobile appMonitor. 

 
Segurança 

Permite o controlo de processos com risco associado ou que representam desvios à 
normalidade.  

Sempre que se identifica um comportamento irregular, é gerada uma mensagem de alerta 
que pode ser vista nesta área. Foram definidas 17 situações de risco diferentes, entre as 
quais se encontram: 

 repetição de uso de cartão de cliente;  

 venda com stock inferior a 0;  

 alteração de preço de produto, etc. 

 
Negócio 

Tem como objetivo o acompanhamento rápido e próximo das evoluções diária, mensal e 
anual do negócio. Consiste num conjunto de gráficos, atualizados diariamente, contendo 
informações do negócio, tais como: 

 valor total de vendas do dia/mês/ano; 

 comparação com períodos homólogos; 

 número de vendas, etc. 

 
Alertas 

Proporciona a monitorização de indicadores de desempenho que traduzem o nível de 
atividade do negócio. O utilizador pode definir um valor-limite para cada indicador no caso 
de querer ser notificado de que esse valor foi excedido. 

Apresenta graficamente a evolução temporal de indicadores de negócio, entre os quais: 

 valor total de vendas; 

 rotação de stock; 

 valor de inventário; etc. 

 
Utilitários 

Possibilita a monitorização de aspetos técnicos da loja, associados às comunicações com 
o sistema informático, determinantes para a boa operação do negócio. 

É gerada uma mensagem nesta secção sempre que ocorram situações como: 

 abertura/fecho multibanco; 

 reinicialização do servidor de loja; 

 falta de comunicação com o servidor; etc. 
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2.2 OBJETO DE ESTUDO 

Na secção Segurança da aplicação appMonitor é gerada uma mensagem de alerta sempre que ocorre 

uma situação considerada irregular. Contempla 17 tipos diferentes de alerta e cada um representa um 

tipo diferente de irregularidade, reconhecida pela sua natureza e/ou frequência com que ocorre. 

A agregação de vários tipos de alerta na mesma área funcional possibilita ao gestor reunir e cruzar 

informação quanto a práticas que se desviem dos padrões habituais, ao longo dos processos de maior 

risco para o negócio.  

2.2.1 AMOSTRAGEM 

Devido à dimensão da base de dados original, houve a necessidade de selecionar uma amostra que 

fosse representativa do universo de lojas ativas. Utilizando uma técnica de amostragem estratificada, 

dividiu-se a população em distritos; cada distrito foi posteriormente dividido em subconjuntos de lojas 

com volume de mensagens acima e abaixo da média distrital. 

A seleção da amostra teve em conta os seguintes critérios para cada loja: 

 Existência de um histórico de atividade de vendas superior ou igual a 60 dias, de modo evitar o 

estudo de lojas que tenham sido inauguradas recentemente e garantindo alguma estabilidade no 

modo de operação da loja e, consequentemente, dos alertas; 

 Presença de registos de comunicação com o sistema central nos dois dias anteriores à extração da 

amostra, de modo a evitar o estudo de lojas com falhas de comunicação ou que tenham estado 

fechadas por um período de tempo superior; 

 Distribuição geográfica da amostra semelhante à distribuição geográfica do universo de lojas (para 

cada distrito, garantir que a proporção de lojas da amostra pertencente ao distrito X é semelhante 

à proporção de lojas do universo pertencente ao mesmo distrito); 

 Por distrito, 70% das lojas escolhidas têm um volume de mensagens de alerta acima da média do 

distrito a que pertencem. Uma vez que o presente projeto tem como objetivo a redução do volume 

de mensagens de alerta, é importante ter uma amostra que reflita devidamente o problema.  

Em suma, a amostra de dados compreende todos os alertas enviados para 200 lojas, cerca de 10% do 

total de estabelecimentos, entre os dias 26 de outubro e 24 de novembro de 2016. Este conjunto 

respeita a distribuição geográfica do universo das lojas. Adicionalmente, 70% das lojas da amostra têm 

um volume de alertas acima da média distrital, sendo que os restantes 30% se encontram abaixo da 

média. 

Na Tabela 1 é apresentada a distribuição, em valores absolutos, do universo e da amostra de 

estabelecimentos, com discriminação por distrito/ilhas; a Figura 3 evidencia a semelhança entre a 

proporção de lojas da amostra e do universo em cada distrito. 
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Tabela 1 - Distribuição Geográfica da Amostra de Lojas 

 Universo Amostra 

Distrito/ilhas 
N.º de 
lojas 

% de 
lojas 

N.º de 
lojas 

% de 
lojas 

N.º acima 
da média 

N.º abaixo 
da média 

Lisboa 507 21% 43 22% 30 13 

Porto 332 14% 27 14% 19 8 

Setúbal 173 7% 14 7% 10 4 

Braga 164 7% 14 7% 10 4 

Aveiro 155 6% 13 7% 9 4 

Coimbra 128 5% 11 6% 8 3 

Santarém 126 5% 10 5% 7 3 

Leiria 112 5% 10 5% 7 3 

Faro 97 4% 9 5% 6 3 

Viseu 91 4% 7 4% 5 2 

Vila Real 63 3% 6 3% 4 2 

Viana do Castelo 59 2% 4 2% 3 1 

Évora 58 2% 4 2% 3 1 

Castelo Branco 57 2% 4 2% 3 1 

Açores 49 2% 4 2% 3 1 

Madeira 51 2% 4 2% 3 1 

Guarda 48 2% 4 2% 3 1 

Beja 44 2% 4 2% 3 1 

Bragança 41 2% 4 2% 3 1 

Portalegre 41 2% 4 2% 3 1 

Total 2396 100% 200 100% 142 58 

 

 

Figura 3 – Distribuição distrital da amostra de lojas. 

2.2.2 ANÁLISE DA AMOSTRA 

Através do levantamento do volume de mensagens geradas para os diferentes tipos de alerta, foi 

construído o Diagrama de Pareto, apresentado na Figura 4. Este mostra que, dos 17 tipos diferentes 

de alerta, os 4 tipos com maior presença são Repetição de uso de cartão de cliente, Venda com Stock 

≤ 0, Alteração de Preço de Produto e Venda com PVP<0, responsáveis por aproximadamente 80% do 
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volume total de mensagens geradas no período amostrado, e a partir dos quais há uma quebra mais 

acentuada do número de mensagens.  

O estudo vai incidir, portanto, sobre estes 4 tipos de alerta, uma vez que são os que mais contribuem 

para o problema e, cujo estudo pode ter maior impacto na redução do volume de mensagens. Os 

restantes não serão mencionados também por razões de confidencialidade. 

 
A     Venda com PVP < 0                                                                               C     Venda com stock ≤ 0  
B     Repetição de uso de cartão de cliente                                                                                                    D     Alteração de preço de produto  

Figura 4 – Diagrama de Pareto: total de mensagens enviadas para as 200 lojas, por tipo de alerta, 
acumulado entre 26/09/2016 e 28/11/2016 

Definido o subconjunto de alertas a estudar, segue-se abaixo a descrição dos mesmos. São também 

apresentados os critérios de desencadeamento de mensagens e respetiva sintaxe.  

Repetição de uso de cartão de cliente 

Gerada sempre que, ao longo de um dia, é efetuada uma operação com um cartão de cliente. É o 

único tipo de alerta que é enviado em título de resumo, no fim de cada dia. Todos os restantes são 

enviados em tempo real. 

Sintaxe: “O operador número do operador realizou número de operações operações com o cartão 

número do cartão acumulando um saldo de número de pontos pts atribuídos.” 

Venda com stock ≤ 0 

Gerada sempre que é efetuada uma venda a descoberto em termos de stock, ou seja, a venda de um 

produto cuja disponibilidade no sistema seja negativa ou nula. Pode ser sintoma de uma ineficiência 

no processo de atualização de stock à entrada de novos produtos, pelo que interessa identificar o que 

provocou o desencontro entre o que está registado no sistema e a realidade. 

Sintaxe: “O operador número do operador realizou a venda número da venda com U unidade(s) do 

produto código do produto no valor de valor sem stock disponível e sem registo de reserva de produto 

para cliente.” 
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Alteração de preço de produto 

Gerado sempre que o preço de um produto é modificado no sistema. Este tipo de alerta foi criado com 

o intuito de tentar identificar comportamentos não autorizados por parte dos operadores. Um exemplo 

é a redução substancial de preços diretamente no sistema para benefício próprio. 

Sintaxe: “O produto código do produto, teve alteração do PVP de valor inicial para valor final (variação 

de valor) pelo operador número do operador com a seguinte justificação: justificação.” 

Venda com PVP < 0 

Este alerta é emitido sempre que, num processo de venda, haja um ou mais produtos vendidos com 

PVP negativo. A elevada frequência de mensagens deste tipo de alerta pode ser indicadora de graves 

irregularidades uma vez que a venda de produtos a PVP negativo implica prejuízo para o negócio. 

Sintaxe: “O operador código do operador realizou a venda número da venda com U unidades do 

produto código do produto com PVP negativo (valor do PVP).” 

 

A Figura 5 mostra a dispersão do número de mensagens entre lojas, por tipo de alerta. Os quatro alertas 

mais frequentes são também os que têm maior dispersão. Uma das lojas assinaladas acumulou 

aproximadamente 16 mil mensagens de alerta do tipo Venda com PVP <0 em apenas 60 dias de 

amostragem; outra acumulou um volume superior a 13 mil mensagens do tipo Repetição de uso de 

cartão de cliente.  

 

Figura 5 – Intervalo de variação do total de mensagens da amostra, entre 26/09/2016 e 28/11/2016 

Estes valores são absolutos e poderia seria mais interessante interpretar dados normalizados ao nível 

de atividade de cada loja. No entanto, independentemente do volume de vendas, o utilizador da 

aplicação não tem tempo nem capacidade de processamento para extrair informação relevante para o 

seu negócio a partir de um volume de dados tão elevado.  
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É evidente a necessidade de analisar o conteúdo da amostra com mais pormenor, conhecer melhor os 

critérios que geram cada mensagem de alerta e investigar possíveis causas para esta quantidade de 

alertas, para posteriormente desenvolver um mecanismo de processamento e de análise inteligente 

dos dados, que envie informação útil, de interpretação fácil e rápida, com o que é realmente relevante 

para o utilizador. Desta forma, o gestor ficará com uma ferramenta que o tornará capaz de acompanhar 

os processos com maior risco na sua loja, ou que representam verdadeiros desvios à normalidade. 
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3  
REVISÃO DA LITERATURA 

“It is not enough to do your best, you must know what to do” 
W. Edwards Deming 

Statistician 

3.1 INTRODUÇÃO 

Na origem da prática de comportamentos anómalos pode estar uma grande diversidade de fatores. 

Destacam-se ocorrências de falhas em sistemas mecânicos e erros humanos (Hodge & Austin, 2004), 

bem como atividades fraudulentas, invasão de sistemas informáticos, dados clínicos irregulares, ou 

atividades terroristas (Chandola et al., 2009). O desenvolvimento de métodos de deteção de 

irregularidades pode tornar-se bastante importante na identificação dos mecanismos que lhes dão 

origem, podendo traduzir-se em informação útil para uma rápida atuação. Porém, ainda existem 

limitações significativas na fiabilidade destes sistemas, implicando a sobrecarga das bases de dados 

com elevadas taxas de falsos alertas (Li et al., 2008). 

Não existe à partida uma forma correta para resolver este tipo de problemas. De fato, existem diversas 

técnicas que poderão ser utilizadas na redução de falsos alertas, e a sua seleção dependerá fortemente 

de fatores como a natureza do problema, a estrutura e dimensão das bases de dados e respetivo 

conteúdo, que determinarão a sua aplicabilidade/adequabilidade a um problema específico (Chandola 

et al., 2009).  

Na secção 3.2 apresenta-se uma descrição sumária de problemas semelhantes ao da ORG, dando 

particular destaque à temática da redução de falsos positivos gerados por sistemas de deteção de 

intrusão. De seguida, as secções 3.3, 3.4 e 3.5 descrevem várias técnicas de data mining, cartas de 

controlo e técnicas de regressão, respetivamente. Conclui-se o capítulo com a secção 3.6, onde se 

apresentam algumas notas finais. 

3.2 PROBLEMAS SEMELHANTES 

A redução de falsos alertas compreende um papel muito importante na qualidade da informação 

adquirida, e o estudo desta problemática tem sido reforçado especialmente em áreas em que o excesso 

de falsos positivos é mais crítico, nomeadamente em sistemas de monitorização de sinais vitais e 

sistemas de deteção de intrusão. 

O impacto da existência de falsos positivos em equipamentos de controlo de sinais vitais tem vindo a 

ser cada vez mais estudado pela comunidade científica. É, não só negativo para o prestador de 

cuidados, que se vê obrigado a interromper o seu trabalho com maior frequência, podendo resultar em 
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erros por omissão, distração ou desatenção (Cvach, 2012), como também aumenta o nível de stress 

dos pacientes, rodeados por diversos dispositivos médicos (Konkani et al., 2012). O grande esforço 

nesta área tem sido direcionado para a criação de métodos supervisionados, capazes de tratar sinais 

em tempo real de forma mais robusta e fiável, de modo a evitar a criação de falsos alarmes. Todavia, 

os métodos supervisionados são sujeitos a uma fase de aprendizagem, através do contacto com dados 

previamente classificados como falsos ou verdadeiros positivos, o que contrasta com o carácter não 

supervisionado do problema do presente projeto, em que não é possível conhecer a priori a natureza 

das mensagens de alerta. 

No que respeita à deteção de intrusão, tem havido grandes desenvolvimentos na criação de 

mecanismos complementares de pós-processamento de dados para redução de falsos positivos 

gerados pelos sistemas, o que torna esta área de aplicação consideravelmente semelhante ao 

problema em estudo.  

3.2.1 SISTEMAS DE DETEÇÃO DE INTRUSÕES 

Os Sistemas de Deteção de Intrusão, ou Intrusion Detection Systems (IDS) (Anderson, 1980), são 

algoritmos de monitorização de sistemas informáticos que procuram detetar atividades não autorizadas 

que possam comprometer a confidencialidade, integridade e disponibilidade de um determinado 

ambiente.  

Apesar dos grandes desenvolvimentos nesta área, a tecnologia ainda não é perfeita (Allen et al., 2000; 

Lippmann et al., 2000), tendo vindo a constatar-se que estes sistemas geram milhares de alertas por 

dia que, na maioria dos casos, são falsos positivos. Este fato dificulta significativamente o trabalho do 

analista de sistemas na identificação de alertas relacionados com verdadeiros ataques, ou seja,  

verdadeiros positivos (Julisch & Dacier, 2002; Long et al., 2006; Pietraszek & Tanner, 2005). As técnicas 

de data mining têm dado um contributo significativo para resolver este tipo de situações no campo da 

deteção de intrusões (Julisch, 2002). 

Em 2001, após a IBM identificar que os seus sistemas de deteção de intrusão se encontravam a 

sobrecarregar os analistas com milhares de alarmes por dia, Julisch (2001) desenvolve o conceito de 

alarm clustering. Refere que os alertas devem ser tratados através da identificação das suas causas-

raiz, baseando-se na premissa de que alertas similares têm origens comuns. Propõe que todos os 

alertas que cumpram determinados critérios de similaridade sejam agrupados no mesmo conjunto de 

alertas para que, ao identificar a causa-raiz de um alerta, se consiga explicar a origem de todos os 

alertas pertencentes ao mesmo cluster. Numa amostra com 156 380 alertas, de 6 tipos diferentes, 

observou-se que a identificação de uma causa-raiz para cada tipo (6 causas no total) permitia justificar 

95% do volume total de mensagens (alertas reais pertencentes à IBM’s Managed Security Services). 

No mês seguinte à aplicação deste filtro, verificou-se uma redução de 82% nas mensagens de alarme, 

o que se traduziu num aumento do tempo dedicado à análise dos alertas mais relevantes. 

Viinika e Debar (2004) propõem a implementação de uma variante das cartas de controlo Exponentially 

Weighted Moving Average (EWMA), com o objetivo de monitorizar o número de alertas gerados pelo 

sistema IDS. A análise dos alertas é efetuada através da comparação do fluxo de mensagens com um 
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valor de referência, atualizado com frequência horária e com base nos resultados da hora anterior. Se 

durante uma determinada hora o fluxo de alertas exceder este valor, então o sistema classifica como 

irregulares todos os alertas gerados nesse período. Estes autores analisaram uma amostra de 500 mil 

alertas, acumulados num intervalo de 42 dias, e verificaram que, em 315 tipos de alertas diferentes, 

apenas 5 tipos eram responsáveis por 68% do conjunto. Este mecanismo permitiu reduzir em 95% o 

número de horas despendidas a lidar com falsos positivos. Para as restantes 5% foi proposto que a 

informação dos alertas fosse transmitida ao utilizador através de um alerta-resumo, em substituição do 

envio de todos os alertas gerados. 

Pietraszek (2004) apresenta a ferramenta de classificação de alertas Adaptive Learner for Alert 

Classification (ALAC). O algoritmo classificador, que rotula cada mensagem como verdadeiro ou falso 

alerta, vai ajustando os seus parâmetros através do feedback do analista, que verifica se a mensagem 

foi corretamente classificada. Da amostra de proximamente de 60 mil mensagens, em que 30% foi 

utilizado na fase de aprendizagem do classificador, e os restantes 70% na avaliação do sistema, 

verificou-se uma redução de 30% no volume de falsos positivos. No ano seguinte, Pietraszek e Tanner 

(2005) propõem a implementação de duas abordagens complementares para o mesmo fim. 

Primeiramente, utilizam o conceito de alarm clustering, apresentado por Julisch (2001), que designam 

por Clustering Alerts for Root Causes (CLARAty). Nesta fase são analisadas as mensagens originais 

com o intuído de identificar as respetivas causas raiz e eliminar as de natureza benigna. Seguidamente, 

para os alertas que foram considerados verdadeiros positivos na primeira fase, aplicam a ferramenta 

ALAC. Para a mesma amostra referida anteriormente obteve-se uma redução de 50% no volume de 

alertas, o que consistiu numa melhoria de desempenho em comparação com a utilização isolada da 

ferramenta ALAC. 

Bakar et al. (2005) sugerem a implementação da framework de qualidade de alertas Intrusion Alert 

Quality Framework (IAQF). Para cada mensagem de alerta, e de acordo com as suas características, 

são analisados determinados parâmetros de qualidade, tais como fiabilidade, sensibilidade e precisão, 

aos quais é atribuída uma pontuação. A soma ponderada de todos os parâmetros traduz o grau de 

qualidade do alerta, sendo que quanto menor a pontuação, menor a qualidade e, portanto, maior a 

probabilidade de se tratar de um falso positivo. As mensagens cujas pontuações se encontrem abaixo 

de um determinado valor de referência são consideradas falsos alarmes, sendo automaticamente 

excluídas pelo sistema. Esta abordagem, aplicada em quatro bases de dados diferentes, gerou uma 

redução média de 98% dos alertas detetados inicialmente. 

Tian et al. (2008) apresentam o estudo de sequências de alertas – sequential pattern mining – de modo 

a identificar automaticamente combinações mais frequentes. Os padrões identificados são 

posteriormente analisados por um operador, que verifica se a regra encontrada representa um 

comportamento irregular ou se se trata de um falso positivo. As sequências classificadas como falsos 

positivos são seguidamente incluídas no filtro do sistema de modo a abster o utilizador da sua receção. 

Para validar a precisão do método, os autores utilizaram um conjunto de teste com alertas previamente 

classificados e verificou-se a filtragem da totalidade de falsos positivos. 
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Tjhai et al. (2010) recorrem à combinação de duas técnicas de data mining para filtrar os falsos positivos 

em grandes volumes de alertas. Numa primeira fase, um Self Organizing Map (SOM) (Kohonen, 1997) 

produz um mapa dos dados de entrada de acordo com um determinado grau de similaridade.  

Estes são analisados e posteriormente separados em diferentes categorias, funcionando como uma 

ferramenta de compressão. As categorias mapeadas pela rede SOM são seguidamente classificadas 

enquanto falsos ou verdadeiros positivos através do método de clustering K-means (Macqueen, 1967), 

que se apresenta mais adiante. Com esta combinação de técnicas, mais de 50% dos falsos alarmes 

foram filtrados sem que os verdadeiros alarmes fossem ignorados, mostrando ser efetiva a filtrar ruído 

desnecessário. 

As abordagens apresentadas anteriormente evidenciam a diversidade de ferramentas utilizadas no 

contexto da redução de falsos alertas. Contudo, existem outros métodos que, apesar de terem 

aplicabilidade no mesmo contexto, não são compatíveis, nem com a natureza não supervisionada do 

presente projeto, nem com as limitações na implementação computacional. A Tabela 2 apresenta 

alguns desses métodos utilizados em data mining aplicados, não só à redução de falsos positivos 

(identificados com *), como também a outras áreas de investigação. 

Tabela 2 - Métodos de data mining aplicados à redução de alertas (*) e ao estudo de outras 
características noutras áreas de aplicação 

 
Wavelet Transform Support Vector Machines Redes Neuronais Naïve Bayes 

Deteção de 
anomalias em 

exames 
médicos 

Wei et al. (1997)* 
Lamard et al. (2007) 

Oliver et al. (2007)* 
Lladó et al. (2009)* 
D. Wang et al. (2009)* 
Hussain (2014)* 

Lin et al. (1994)* 
Suzuki et al. (2003) * 
Sakamoto et al. (2017)* 

(Langarizadeh & 
Moghbeli, 2016) 

Análise de 
vídeo e 
imagem 

Manickam et al. (2006)* 
 

Tong & Chang (2001) 
Michel & El Kaliouby (2003) 

Timoshenko et al. (2014) 
Karpathy et al. (2014) 

Cohen et al. (2003) 
McCann & Lowe (2012) 

Deteção de 
Intrusão 

Kim et al. (2004) 
Huang et al. (2006) 

Mishra & Bhatt (2015)* 
Mukkamala et al. (2002) 
Kang & Kang (2016) 

Panda & Patra (2007)* 
Gujar & Patil (2014) 
Gumus et al. (2014) 

3.3 DATA MINING  

O conceito de data mining pode ser descrito de várias formas. Segundo Fayyad et al. (1996) consiste 

na aplicação de algoritmos específicos para a extração de padrões, ou como a extração de informação 

útil a partir de grandes conjuntos de dados (Hand et al., 2001). De acordo com Tan et al. (2013), data 

mining é definido como a tecnologia em que se combinam técnicas de análise de dados com algoritmos 

sofisticados para processamento de informação em grandes repositórios de dados, com o objetivo de 

encontrar novos padrões que, de outra forma, permaneceriam desconhecidos. A informação e 

conhecimento adquiridos podem ser utilizados em aplicações que vão desde a análise de mercado, 
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deteção de fraude e controlo de produção (Han & Kamber, 2016), até à medicina, finanças e segurança 

(Tsoumakas et al., 2010) 

É importante salientar que a definição deste conceito tem alguma ambiguidade na literatura; 

originalmente apresentado como um passo específico do processo de extração de conhecimento em 

bases de dados – Knowledge Discovery in Databases (KDD) (Frawley et al., 1992) este termo é 

frequentemente utilizado para referir todo o processo em si.  

3.3.1 METODOLOGIA KDD, KNOWLEDGE DISCOVERY IN DATABASES 

A noção de extração de conhecimento de bases de dados – Knowledge Discovery in Databases (KDD) 

– surgiu em 1989 e tornou-se popular, sobretudo nas comunidades de Artificial Intelligence e Machine 

Learning.  

A extração de conhecimento – knowledge discovery – foi originalmente definida como o processo não 

trivial de extração de informação previamente desconhecida e potencialmente útil, considerada 

interessante para o conhecimento do processo que a originou (Frawley et al., 1992). Tem como objetivo 

a aquisição de conhecimento a partir de bases de dados, através da aplicação de métodos específicos 

de extração de informação. Abrange um conjunto de passos, executados sequencialmente, tais como 

o conhecimento do domínio de aplicação, a escolha dos dados a tratar e respetivo pré-processamento, 

a escolha dos métodos de extração de informação, seguida da análise e interpretação dos respetivos 

resultados e, por fim, a consolidação do conhecimento adquirido (Aggarwal, 2015). 

O processo de extração de conhecimento é interativo (Brachman & Anand, 1994), envolvendo vários 

passos que dependem de decisões do utilizador (Fayyad et al., 1996a). As principais fases são 

apresentadas na Figura 6, sendo seguidamente descritas. 

 

Figura 6 – Estrutura sequencial do modelo KDD adaptado de Fayyad et al. (1996a). 

 Identificação do domínio de aplicação e definição dos objetivos a atingir com a implementação 

do processo KDD. 

 Seleção do subconjunto de dados e respetivos atributos. Este passo é importante para a 

qualidade das decisões tomadas, o que reflete a qualidade dos resultados. Por um lado, a ausência 

de determinados atributos pode levar a que os resultados não tenham em conta toda a informação 

necessária e, consequentemente, conduzam à tomada de decisões menos acertadas. Por outro, 

examinar todo o conteúdo de uma base de dados pode tornar o processo inviável devido ao aumento 
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do volume de dados e do ruído no sistema. Desta forma é provável que seja necessário revisitar 

este passo ao longo do processo, de modo a refinar a amostra com os dados de verdadeiro 

interesse. 

 Limpeza e pré-processamento dos dados. Tem como objetivo aumentar a confiabilidade dos 

dados, ao conceber critérios para lidar com inconsistências no preenchimento dos campos na base 

de dados, campos em falta, ou dados de origem já conhecida que não são, desta forma, potenciais 

geradores de conhecimentos. 

 Transformação de dados. Visa preparar os dados para a atividade de data mining propriamente 

dita. É frequente o recurso a ferramentas de análise de correlação entre atributos, com o objetivo 

de encontrar o conjunto mínimo de variáveis que melhor represente os dados. É também recorrente 

a utilização de técnicas de transformação de variáveis, tais como a discretização de variáveis 

numéricas, ou a quantificação de variáveis categóricas. 

 Identificação do tipo de atividade de data mining. Dependendo dos objetivos a alcançar e do tipo de 

dados a que se tem acesso, poderá tratar-se de uma atividade de classificação – quando se 

pretende obter uma função que efetue o mapeamento entre cada objeto de dados e uma 

determinada classe (de um conjunto de classes predefinidas); regressão – quando o objetivo é obter 

uma função que mapeie cada objeto de dados numa  variável preditiva com valor real, bem como 

as relações funcionais entre todas as variáveis; clustering – se o objetivo é identificar um conjunto 

finito de categorias/clusters capaz de descrever os dados; e sumarização – quando se pretende 

uma descrição compacta para um conjunto de dados. 

 Escolha do método de data mining. Incide na seleção e parametrização de um algoritmo compatível 

com as especificidades do problema que se pretende resolver. É importante que a escolha se 

adeque aos objetivos e requisitos do cliente. Por exemplo, este poderá preferir um modelo simples 

e fácil de entender em detrimento de um modelo mais complexo com capacidades preditivas 

superiores. 

 Data Mining. Etapa que envolve a pesquisa de padrões através da implementação do método 

escolhido no passo anterior e respetiva apresentação de resultados. Esta atividade poderá implicar 

afinações nos parâmetros do modelo até os resultados serem considerados satisfatórios. 

 Interpretação dos padrões obtidos. O modelo obtido é analisado de modo a garantir que é 

compreensível e útil para o utilizador. Pode implicar retomar/afinar passos anteriores e repetir o 

processo. 

 Consolidação do conhecimento. Incorporação do conhecimento adquirido nos mecanismos de 

decisão. O conhecimento torna-se ativo, potenciando tomadas de decisão e opções estratégicas 

mais acertadas, abrindo caminho à criação de valor e aquisição de vantagens competitivas. 

Os benefícios da metodologia KDD têm sido demonstrados numa vasta gama de domínios de aplicação 

(Goebel & Gruenwald, 1999). De entre as áreas onde se sente maior impacto encontram-se os setores 

bancário e financeiro, e empresas de produção industrial e engenharia (Shahbaz & Rahman, 2008). 
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3.3.2 TÉCNICAS DE CLUSTERING 

É designado de clustering ou segmentação de dados o processo de agrupar conjuntos de objetos 

físicos ou abstratos em classes com base em critérios de similaridade. Matheus (1993) define cluster 

como uma coleção de objetos de dados similares entre si e dissimilares entre objetos de outros clusters. 

A grande variedade de técnicas de clustering deve-se em parte à diversidade de áreas a que se aplica. 

O estudo e desenvolvimento de novas técnicas é incentivado pelo levantamento de novos problemas, 

nomeadamente em áreas de grande desenvolvimento tecnológico, como processamento de imagem 

(Biju & Mythili, 2015; Chen et al., 2015; Dhanachandra et al., 2015; Jain et al., 1999), deteção de fraude 

(Bolton & Hand, 2001; Eskin et al., 2002) e redução de alertas (Frias-Martinez et al., 2008; Julisch, 

2003; Njogu & Luo, 2010; Subbulakshmi et al., 2010).  

De acordo com  Han e Kamber (2016), é difícil categorizar nitidamente os métodos de clustering uma 

vez que um método pode ter recursos de várias categorias simultaneamente. No entanto é possível 

agrupar os métodos em quatro classes distintas: modelos particionais, modelos hierárquicos, modelos 

baseados em densidade e modelos baseados em grelha. A Figura 7 apresenta uma visão geral da 

taxonomia de algoritmos de clustering, bem como os principais métodos. 

 

Figura 7 – Principais métodos de clustering, agrupados por categorias (Han & Kamber, 2016) 

3.3.2.1 MODELOS PARTICIONAIS 

Dado um conjunto de dados, com n observações, um algoritmo particional organiza os dados em k 

partições (com k ≤ n), em que cada partição representa um cluster. Os clusters são formados de modo 

a otimizar um critério de partição que tipicamente envolve a maximização de medidas de semelhança 

entre observações do mesmo cluster, em simultâneo com a minimização das semelhanças entre 

clusters diferentes 

De entre os algoritmos particionais, um dos métodos mais utilizados é o K-Means (Macqueen, 1967), 

em que o grau de similaridade é medido com base na distância média entre observações no mesmo 

cluster, ou seja, através da distância ao centroide. O processo iterativo é iniciado com a escolha de k 

observações do conjunto de dados, cada uma representando o centroide inicial de cada cluster, e as 
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restantes observações vão sendo assignadas ao cluster cujo centroide se encontra mais próximo. De 

seguida, é atualizado o valor da nova média das observações de cada cluster.  

Segundo Celebi e Kingravi (2015), este método tem bons resultados nomeadamente quando a estrutura 

de dados é composta por nuvens compactas e afastadas entre si. Refere também que pode ser 

aplicado a grandes conjuntos de dados uma vez que é pouco complexo a nível computacional.  

Por outro lado o algoritmo requer a definição do número de clusters que se pretende formar, 

necessitando assim de conhecimento prévio da estrutura e conteúdo dos dados (Jin & Han, 2010). O 

facto de envolver o cálculo de distâncias constitui outra limitação deste método, nomeadamente quando 

estão envolvidos atributos categóricos (i.e., atributos que não possuem um equivalente numérico). É 

também, segundo Kumar et al. (2017), muito sensível a ruído e outliers: uma quantidade reduzida deste 

tipo de dados pode influenciar substancialmente a localização dos centroides e, consequentemente, a 

composição dos clusters. 

Outros métodos frequentemente utilizados são K-Medoids (Kaufman & Rousseeuw, 1987), Clustering 

Large Applications (CLARA) (Kaufman & Rousseeuw, 1990) e Clustering Large Applications Based on 

Randomized Search (CLARANS) (Ng & Han, 1994). 

3.3.2.2 MODELOS HIERÁRQUICOS 

Um algoritmo de clustering hierárquico agrupa os dados em clusters de diferentes níveis de modo a 

contruir uma árvore de clusters, ou dendrograma, tal que os clusters de um determinado nível se unem 

para formar um cluster no nível seguinte, de acordo com um critério de semelhança. 

A Figura 8 apresenta um dendrograma com cinco objetos de dados. No nível 0 encontram-se cinco 

clusters, cada um constituído por um único objeto. No nível seguinte, nível 1, os objetos a e b, devido 

ao seu grau de semelhança mais elevado, são agrupados e passam a formar um novo cluster, 

permanecendo juntos em todos os níveis subsequentes, até ser formado um só único cluster com todos 

os objetos no nível 4. 

 

Figura 8 – Exemplo de dendrograma, adaptado de Han & Kamber (2016) 

O número de clusters é definido através da seleção do grau de similaridade mínimo entre objetos do 

mesmo cluster, o que equivale a cortar transversalmente o dendrograma. As linhas horizontais 

apresentadas na Figura 8 evidenciam o impacto que o grau de similaridade tem no número final de 

clusters. Um grau de similaridade reduzido, representado pela linha azul, permite que objetos com 
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menos semelhanças entre si possam pertencer ao mesmo cluster, resultando, para este exemplo, na 

criação de dois clusters {a,b} e {c,d,e}. Por outro lado, impor um grau de similaridade mais elevado 

entre objetos do mesmo cluster, a laranja, resultará num aumento do número de clusters: {a,b}, {c}, {d} 

e {e}. 

Os métodos de clustering hierárquico podem ser separados em algoritmos aglomerativos e algoritmos 

divisivos (Kaufman & Rousseeuw, 1990). Nos métodos aglomerativos, o número inicial de clusters é 

dado pelo número de objetos no conjunto de entrada. Estes vão sendo agrupados sucessivamente, 

criando clusters maiores, até que todos os dados se encontrem num único cluster. Os métodos 

divisivos, reversamente, iniciam o processo com um único cluster contendo todo o conjunto de dados 

e, divisões sucessivas vão criando grupos cada vez mais pequenos até que o número de clusters seja 

equivalente ao número de objetos do conjunto de entrada (Han & Kamber, 2016). 

Uma das vantagens do clustering hierárquico reside no fato de este permite o corte da hierarquia a 

qualquer nível. Esta característica constitui um fator diferenciador face aos métodos particionais, na 

medida em que não requer a especificação da quantidade final de clusters. Outra das vantagens 

consiste no facto de o dendrograma poder ser dividido em níveis diferentes para obter soluções de 

clustering diferentes para o mesmo conjunto de dados, sem haver necessidade de executar novamente 

o algoritmo.  

Uma desvantagem destes modelos reside na sua irreversibilidade pois, ao longo do processo, uma vez 

efetuada uma operação de agrupamento/divisão de clusters, esta não poderá ser retrocedida (Berkhin, 

2006). Paralelamente pode considerar-se uma vantagem devido ao fato de só exigir o cálculo das 

combinações entre clusters e não entre todas as observações, o que se traduz numa elevada eficiência 

computacional. 

3.3.2.3 MODELOS BASEADOS EM DENSIDADE 

A primeira abordagem de clustering baseado em densidade surgiu em 1996 devido à inexistência de 

soluções computacionalmente eficientes que possibilitassem a descoberta de clusters com forma 

arbitrária, e que permitissem a configuração dos parâmetros iniciais sem grande conhecimento prévio 

dos dados.  

Ester et al. (1996) apresentam o algoritmo Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise 

(DBSCAN) e evidenciam que a principal razão pela qual se identificam os clusters apresentados na 

Figura 9 se deve ao fato de cada deles ter uma densidade típica de pontos, e que esta é 

consideravelmente superior no seu interior quando comparada com a densidade nas áreas de ruído. 

 

Figura 9 – Reconhecimento de padrões através de variações de densidade (Ester et al., 1996) 
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Cada objeto de dados é analisado individualmente, onde é calculada a respetiva vizinhança de acordo 

com um raio predefinido. Para que o ponto seja incluído num cluster, a sua vizinhança terá que conter 

pelo menos um número mínimo de pontos, ou seja, a densidade de vizinhos terá que exceder um 

determinado limite, também este predefinido. Desta forma o algoritmo consegue descrever 

eficientemente clusters de forma arbitrária e distingui-los do ruído envolvente. 

Entre outros algoritmos desenvolvidos com o mesmo propósito encontram-se DENCLUE (Hinneburg & 

Keim, 1998) e OPTICS (Ankerst et al., 1999). 

3.3.2.4 MODELOS BASEADOS EM GRELHA 

Os métodos baseados em grelha dividem o espaço de dados num número finito de células estruturadas 

em forma de grelha, sob a qual se desenvolvem todas operações de clustering.  

Os dados são distribuídos pelas células, de acordo com um determinado critério de similaridade. 

Posteriormente, para cada célula individualmente, são calculadas algumas características estatísticas 

dos seus pontos. As operações de clustering são de seguida efetuadas em cada uma das células, em 

vez de serem aplicadas a todos os objetos de dados individualmente. Uma vez que o número de células 

é tipicamente muito inferior ao volume de dados, o processamento torna-se significativamente mais 

eficiente. Porém, para distribuições muito irregulares ou muito concentradas, poderá ser necessário 

dividir a grelha em células mais pequenas (i.e., afinar a granularidade da grelha) de modo a garantir 

qualidade dos resultados (Liao et al., 2004).  

De entre os restantes algoritmos da mesma categoria encontram-se STING (Wang et al., 1997), Wave-

Cluster (Sheikholeslami et al., 2000) e CLIQUE (Agrawal et al., 2005).  

3.4 CARTAS DE CONTROLO 

Cartas de controlo (Shewhart, 1926) são ferramentas estatísticas de controlo de processos através da 

representação gráfica da evolução temporal de determinados parâmetros de qualidade.  

Cada gráfico é composto por uma linha central, que representa o valor médio do parâmetro, e duas 

linhas horizontais para os limites de controlo superior e inferior (ver Figura 10). Os limites são definidos 

a partir da análise estatística de dados históricos, e delimitam o intervalo de variação controlada do 

parâmetro, caracterizada por um padrão estável e associada a causas comuns. Um valor que se 

encontra fora dos limites é interpretado como evidência de que o processo está fora de controlo, sendo 

necessária investigação e ação corretiva de modo a encontrar e eliminar as respetivas causas 

(Montgomery, 2009).  
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Figura 10 – Representação genérica de uma carta de controlo, adaptado de Montgomery (2009) 

As cartas de controlo podem ser classificadas em cartas de variáveis ou cartas de atributos. Um 

parâmetro de qualidade que seja representado por um valor numa escala contínua é designado de 

variável. É conveniente que a sua monitorização seja efetuada através de cartas de controlo que 

analisem a média e desvio padrão do parâmetro, designadas por cartas de variáveis. Parâmetros de 

qualidade que não possam ser medidos numa escala contínua são designados de atributos e são 

estudadas através de cartas de controlo de atributos. Um dos tipos de análise permitido por estas cartas 

é a monitorização da proporção de inconformidades (por exemplo, a percentagem de peças defeituosas 

numa amostra) através da carta de controlo para fração de inconformidades, também designada por 

carta p. Em outras situações poderá ser mais conveniente estudar o volume absoluto de defeitos ou 

inconformidades observadas, em que é utilizada uma carta de controlo de inconformidades, ou carta 

de Poisson. 

Apesar de vastamente utilizadas em processo industriais, as cartas de controlo têm grande domínio de 

aplicabilidade nas mais diversas áreas, tais como, em cuidados de saúde (Woodall, 2006), ambiente 

(Morrison, 2008), medicina veterinária (Barger & MacNeill, 2015), controlo financeiro (Dull & Tegarden, 

2004), entre outras. 

3.5 TÉCNICAS DE REGRESSÃO 

Os modelos de regressão constituem uma das técnicas mais importantes na análise estatística de 

dados quando se pretende modelar relações entre variáveis (Hosmer & Lemeshow, 2000). O principal 

objetivo destes modelos é, portanto, explorar a relação entre uma ou mais variáveis explicativas 

(variáveis independentes) e uma variável resposta (variável dependente).  

Um dos exemplos mais comuns de regressão é o modelo de regressão linear, onde se assume que a 

variável dependente é contínua. Nos casos em que a variável resposta se apresenta sob a forma binária 

ou que, de alguma forma, foi dicotomizada assumindo valores 0 ou 1, o modelo de regressão logística 

é o mais popular.  

Dado que o problema analisado na presente dissertação envolve uma variável de resposta binária, na 

medida em que se pretende que cada mensagem seja classificada como verdadeiro ou falso alerta, 

será dada maior atenção à regressão logística. 
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3.5.1 REGRESSÃO LOGÍSTICA 

A regressão logística é uma técnica estatística cujo objetivo é modelar a relação não linear entre uma 

variável resposta binária e um conjunto de variáveis explicativas a partir de um conjunto de 

observações. É, portanto, um recurso que permite estimar a probabilidade associada à ocorrência de 

um determinado evento em função dos valores das variáveis explicativas. O modelo de regressão 

logística diz-se univariado no caso onde existe uma única variável independente e multivariado quando 

se tem um conjunto de 𝑝 variáveis independentes. 

Segundo Kutner et al. (2005) qualquer problema de regressão passa por obter uma estimativa do valor 

esperado da variável de resposta 𝑌 dado pela variável independente 𝑥, 𝐸[𝑌|𝑥]. No caso da regressão 

linear, assume-se que o valor médio (1) pode ser expresso como uma função linear em 𝑥 podendo 

tomar qualquer valor entre −∞ e +∞. Contudo, se se pretende uma resposta binária, o valor esperado 

da variável de resposta deve pertencer ao intervalo [0,1] ((2). 

E[Y|x] = β0 + β1x (1) 

0 ≤ 𝐸[𝑌|𝑥] ≤ 1 (2) 

 

Desta forma, a variação do valor médio por unidade de variação de 𝑥 deve tornar-se progressivamente 

menor à medida que 𝐸[𝑌|𝑥] se aproxima de 0 ou 1 (aproximação gradual aos valores extremos), de 

onde se obtém uma curva em forma de S.  

Para a modelação da curva é utilizada a função de distribuição logística, de onde resulta que a variável 

de resposta 𝑌 é uma variável aleatória de Bernoulli, que assume os valores 1 ou 0 com a probabilidade 

𝜋(𝑥) ou 1 − 𝜋(𝑥), respetivamente, e cujo valor esperado é dado por (3). 

𝐸[𝑌|𝑥] = 𝜋(𝑥) = 𝛽0 + 𝛽1𝑥 (3) 

 

A função de resposta da regressão logística é dada pelo valor esperado de 𝑌 dado 𝑥 (4), cujos 

parâmetros são estimados através do método de máxima verosimilhança dado um conjunto de 

observações. 

𝜋(𝑥) =
𝑒𝛽0+𝛽1𝑥

1 + 𝑒𝛽0+𝛽1𝑥
 (4) 

 

É aplicada a transformação logit (5), de onde resulta (6). 

𝑔(𝑥) = 𝑙𝑛 [
𝜋(𝑥)

1−𝜋(𝑥)
]  (5) 

𝑔(𝑥) = 𝛽0 + 𝛽1𝑥  (6) 
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A importância da transformação logit deve-se ao fato de ser linear nos seus parâmetros, poder ser 

contínua e poder variar no intervalo entre -∞ a +∞, tal como acontece com a regressão linear. 

No caso da variável de resposta ser dicotómica, esta deve ser apresentada em função da variável 

independente (7), onde 𝜀 é o erro da resposta: se 𝑦 = 1, 𝜀 = 1 − 𝜋(𝑥) com probabilidade 𝜋(𝑥), enquanto 

que para 𝑦 = 0, 𝜀 = −𝜋(𝑥) com probabilidade 1 − 𝜋(𝑥).  

𝑦 = 𝜋(𝑥)+ 𝜀 (7) 

 

Desta forma, 𝜀 tem uma distribuição com média 0 e variância 𝜋(𝑥)[1 − 𝜋(𝑥)]. 

Os modelos de regressão logística são largamente utilizados, em diversas área de aplicação, tais como 

previsões financeiras (Kim & Gu, 2006; Hua et al., 2007; Han et al., 2008; Hauser & Booth, 2011), 

análise de risco (Bayaga, 2001), deteção de outliers ( Venter & de la Rey, 2007; Sarkar et al., 2011; 

Ahmad et al., 2012), deteção e prevalência de doenças (Bhatti et al., 2006; Liao & Chin, 2007; Chonchol 

et al., 2008)), análise genética (Chen et al., 2014), e previsões meteorológicas (Srivastava, 2005; 

Bröcker, 2010). 

3.6 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

Para a escolha dos métodos a implementar, e tendo em conta o contexto do presente projeto, um dos 

fatores determinantes é o volume de dados envolvidos, que remete para a utilização de técnicas 

aplicadas em data mining. Adicionalmente, o fato de não existir um critério bem definido para classificar 

um alerta enquanto verdadeiro ou falso positivo, faz com que este problema seja de natureza 

puramente descritiva, o que permite restringir a um subconjunto de técnicas especialmente 

desenvolvidas para este efeito – clustering. De entre os algoritmos particionais, hierárquicos, baseados 

em densidade e baseados em grelha, a seleção do algoritmo aplicar necessitará de maior nível de 

conhecimento dos dados e dos requisitos enumerados por um painel de peritos. De modo a desenvolver 

um sistema automático de redução de alertas em tempo real, os dados resultantes do algoritmo de 

clustering selecionado terão como objetivo alimentar uma ferramenta classificadora de mensagens. 

Para o efeito serão analisados e comparados os desempenhos de classificação por cartas de controlo, 

dado serem algoritmos especialmente desenvolvidos para a deteção e identificação de irregularidades 

através de estudo estatístico dos dados (Borror, 2003), e por regressão logística, por se tratar de uma 

ferramenta vastamente utilizada na deteção de outliers  (Ahmad et al., 2012). 
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4  
SISTEMA PRELIMINAR DE REDUÇÃO DE ALERTAS 

“The fact that the criterion we happen to use has a fine ancestry of highbrow statistical theorems does not justify its use. 
Such justification must come from empirical evidence that it works.” 

Walter A Shewhart 
Physicist, engineer and statistician 

4.1 INTRODUÇÃO 

A escolha da utilização de cartas de controlo numa fase preliminar do projeto foi determinada pela necessidade 

de complementar a appMonitor com um algoritmo de redução de alertas a ser implementado de imediato. Foi 

solicitada especial atenção à eficiência computacional, compatibilidade com a arquitetura da aplicação, e 

simplicidade nos cálculos, de modo a facilitar não só a sua implementação, como também os respetivos testes 

funcionais de validação. Considerou-se, portanto, adequado estudar a viabilidade da aplicação destas 

ferramentas, com recurso ao Microsoft Excel e à linguagem de programação Visual Basic for Applications 

(VBA).  

Na secção 4.2 descreve-se o funcionamento geral do sistema, seguido da seleção das cartas de controlo e 

dos parâmetros de qualidade para cada tipo de alerta. A secção 4.3 apresenta os resultados obtidos para o 

tipo de alerta Alteração de preço de produto, sendo que os restantes resultados se encontram no Anexo. A 

secção 4.4 inclui as principais conclusões a retirar da análise do sistema, bem como o resultado da avaliação 

por um painel de gestores.  

4.2 FUNCIONAMENTO DO SISTEMA  

As lojas da ORG operam de forma muito diferente umas das outras e, na origem da diferença, estão fatores 

como a localização geográfica, o volume de vendas, o número de colaboradores, o horário de funcionamento 

e estratégias de marketing, o que significa que um determinado procedimento que é considerado anómalo para 

uma loja, pode não o ser para as restantes. Assim, propõe-se o desenvolvimento de um sistema que processe 

os dados de cada loja de forma individual, tendo em conta o seu próprio histórico e o seu contexto particular, 

sem cruzamento com dados de outras lojas.  

Dos 60 dias de mensagens de alerta que compõem a amostra, os 30 mais antigos formam o histórico de 

referência, a partir do qual se calcula o limite superior de controlo do parâmetro (LSC), sendo os restantes 30 

utilizados para simular o funcionamento do sistema. De modo a garantir que os valores de referência 

acompanham as variações do modus operandi de cada loja ao longo do tempo, propõe-se a sua atualização 

com uma periodicidade 30 dias. 
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O funcionamento básico consiste em enviar todas as mensagens de alerta geradas nos dias em que o valor 

do parâmetro de qualidade exceder o valor de referência, considerando-se que houve um comportamento fora 

dos padrões habituais. Nos restantes dias considera-se que os valores estão de acordo com os padrões 

regulares de funcionamento da loja, não sendo enviadas quaisquer mensagens para o utilizador. 

Aquando da integração das cartas de controlo constatou-se que era essencial efetuar uma filtragem inicial aos 

dados históricos, de modo a garantir que não são considerados os dados representantes de atividades 

anómalas para o primeiro cálculo do valor de referência. O processo de inicialização consiste nos seguintes 

passos: com base no histórico de dados, é calculado o limite superior de controlo e quaisquer pontos do mesmo 

histórico que excedam esse limite são automaticamente retirados.  Após a exclusão dos pontos, o limite 

superior é atualizado, tornando-se apto a ser utilizado como referência para respetiva carta de controlo. Em 

suma, o processo de inicialização filtra os pontos que causam maior desvio no limite de referência, tornando-o 

mais fiável enquanto fronteira que separa um falso de um verdadeiro alerta. 

4.2.1 CARTAS DE CONTROLO 

A escolha do tipo de carta de controlo varia consoante o tipo de análise pretendida. Serão aplicadas cartas das 

médias para monitorizar o valor médio de determinados parâmetros de qualidade, cartas de Poisson para 

analisar o total de mensagens por dia, e cartas p para observar a evolução temporal da proporção de 

mensagens geradas em comparação com o número de vendas.  

Apesar de os limites de atuação serem comummente calculados usando 3σ, pretende-se que o sistema seja 

menos tolerante a atividades irregulares, que impliquem maior variabilidade do processo, pelo que foi definido 

o limite com 2σ para todas as cartas. No contexto do presente problema o limite inferior das cartas de controlo 

é 0. 

A carta das médias será aplicada no estudo dos valores médios de uma característica de qualidade. O limite 

superior de controlo (8) é determinado com base no valor médio das médias dos 30 dias do histórico (9) e 

respetivo desvio padrão, 𝜎�̅� (10). 

𝐿𝑆𝐶 =  �̿� + 2𝜎�̅� (8) 

com   �̿� =  
∑ �̅�𝑖

30
𝑖=1

30
 (9) 

e   𝜎�̅� = √∑ (�̿�−�̅�𝑖)
230

𝑖=1

30
 (10) 

A carta de Poisson será utilizada para analisar o número de ocorrências por dia, ou seja, a quantidade de 

mensagens produzidas diariamente. O limite superior (11) é determinado através do cálculo da média 𝑐̅ das 

mensagens geradas em cada um dos 30 dias no histórico de referência, 𝑐𝑖 (12).  

𝐿𝑆𝐶 =  𝑐̅ + 2√𝑐̅ (11) 

com 𝑐̅ =
∑ 𝑐𝑖

30
𝑖=1

30
 (12) 
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A carta p será aplicada no estudo da proporção diária entre mensagens geradas e o volume total de vendas. 

Para aceder aos dados das vendas de cada loja é necessária integração com a base de dados das vendas. O 

volume de vendas é calculado através do número de transações efetuadas, ou seja, a título de exemplo, uma 

compra que contenha dois produtos diferentes, com três unidades de cada tipo de produto, contribuirá com 

uma única transação para o volume total das vendas. Da mesma forma que cada venda irregular (i.e., venda 

que deu origem a uma mensagem de alerta) contribuirá com uma venda para o total de vendas irregulares de 

cada dia.  

Pretende-se que os limites superiores das cartas sejam constantes, tanto para facilitar a implementação, como 

a leitura dos mesmos. Para ir ao seu encontro optou-se por usar uma carta de controlo p cujo denominador no 

cálculo do desvio padrão é dado pela média do volume de vendas do histórico. O limite superior de controlo 

(13) é calculado a partir do volume médio de vendas do histórico de cada loja, �̅�, e da proporção, �̅�, entre as 

vendas irregulares, 𝑛𝑝𝑖, e volume total de vendas, 𝑛𝑖, do histórico (14). 

𝐿𝑆𝐶 =  �̅� + 2√
�̅�(1 − �̅�)

�̅�
 (13) 

com �̅� =
∑ 𝑛𝑝𝑖

30
𝑖=1

∑ 𝑛𝑖
30
𝑖=1

 (14) 

Cada tipo de alerta tem sintaxe própria, visando identificar características específicas dos processos 

associados. De acordo com estas diferenças, e com a informação disponível nas respetivas sintaxes, foram 

definidos os parâmetros de qualidade mais relevantes. 

Repetição de uso de cartão de cliente. De todos os cartões utilizados mais que uma vez ao longo de um dia, 

é calculada a média das repetições desses cartões e a média dos pontos acumulados nas operações. 

Pretende-se que o utilizador seja notificado nos dias em que a média diária de repetições exceda o valor de 

referência, ou a média dos pontos acumulados ultrapasse o limite superior de controlo. Em ambos os casos 

serão utilizadas cartas das médias.  

A combinação de duas cartas de controlo é importante para analisar o mesmo alerta de dois pontos de vista 

distintos. A título de exemplo, um cartão que seja utilizado com uma frequência muito superior à habitual poderá 

fazer com que a média diária de repetição de uso de cartões ultrapasse o limite de valor de referência, mesmo 

que não acumule um grande volume de pontos. Por outro lado, um cartão que acumule muitos pontos numa 

só operação poderá fazer com que a média diária de pontos acumulados exceda o valor de referência.  

Venda com Stock ≤ 0.  O sistema envia todas as mensagens de alerta nos dias em que, ou o número de 

vendas com stock ≤ 0 ultrapasse o limite, ou que a percentagem de vendas com stock ≤ 0 no total de vendas 

seja superior ao limite de referência correspondente. Note-se que o número de vendas com stock ≤ 0 é igual 

ao número de mensagens geradas deste tipo de alerta. Utilizar-se-ão as cartas de Poisson e p, respetivamente, 

para as duas situações antes descritas. 

Alteração de preço de produto. São enviadas todas mensagens geradas nos dias em que, ou o número de 

alterações de preço excede o limite de controlo, ou a média diária dos valores das alterações seja superior ao 
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valor de referência. Esta análise será efetuada com recurso às cartas de Poisson e das médias, 

respetivamente.  

Venda com PVP<0. O sistema envia as mensagens de alerta de acordo com os seguintes critérios: se a média 

dos módulos dos valores das vendas que incluem produtos com preço negativo for superior ao limite superior 

de controlo, ou se a percentagem entre vendas nas condições anteriores e o total de vendas for acima do valor 

de referência. Serão utilizadas as cartas das médias e p, respetivamente.  

A Tabela 3 resume a proposta de aplicação de cartas de controlo para os alertas anteriormente referidos. Nos 

dias em que uma das medidas de qualidade exceder o valor de referência, os alertas gerados serão enviados 

para o utilizador. 

Tabela 3 – Proposta de aplicação de cartas de controlo e parâmetros de qualidade a analisar 

Tipo de alerta Medidas de qualidade a analisar e respetivas cartas de controlo 

Repetição de uso de 
cartão de cliente 

Número médio de repetições. Médias 

Média dos valores acumulados de pontos. Médias 

Venda com  
Stock ≤ 0 

Número de vendas com stock ≤ 0  Poisson 

Percentagem de alertas gerados face ao total de vendas. P 

Alteração de preço de 
produto 

Número de alterações de preço. Poisson 

Média diária dos valores das alterações de preço. Médias 

Venda com PVP<0 
Média dos valores das vendas que incluem produtos com preço negativo. Médias 

Percentagem de alertas face ao total de vendas. P 

4.3 RESULTADOS DA APLICAÇÃO DE CARTAS DE CONTROLO 

A Figura 11 mostra o resultado da aplicação das cartas de controlo no estudo das mensagens do tipo Alteração 

de Preço de Produto, para uma loja de teste, no período de 30 dias entre 26 de outubro e 24 de novembro de 

2016.  (Os dias em que a loja esteve encerrada foram omitidos nos gráficos.) Os valores de referência foram 

calculados com base nos 30 dias de histórico, entre 28 de setembro e 25 de outubro de 2016. 
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Figura 11 – Cartas de controlo aplicadas em loja de teste, 26Out-24Nov 2016 

Na primeira carta – Número de alterações de preço – pode observar-se que o número de alterações de preço 

ultrapassou o limite de referência nos dias 31 de outubro, 3 de novembro e 14 de novembro (assinalados a 

vermelho), pelo que teriam sido enviados somente os alertas gerados nestes dias. Nos restantes, uma vez que 

o limite superior não foi excedido, não seriam enviadas quaisquer mensagens para o utilizador. Esta carta 

usada isoladamente teria reduzido em 81% o volume de alertas acumulados no período de simulação. 

No que respeita à carta Média dos valores das alterações de preço, nos dias 27 de outubro, 2 de novembro 

e 23 de novembro, o valor médio excedeu o valor de referência. Com a aplicação da carta de controlo seriam 

enviados somente os alertas correspondentes a estes dias sendo que, nos restantes, não existiriam 

notificações. A aplicação isolada desta carta de controlo permitiria diminuir em 88% a quantidade de 

mensagens deste tipo para a loja de teste.  

Em suma, a utilização simultânea das duas cartas acima mencionadas resultaria no envio de todas as 

mensagens de alerta nos dias 27 e 31 de outubro, e 3, 14 e 23 de novembro, sendo que nos restantes dias 

não seriam enviadas quaisquer mensagens para a aplicação. No período de simulação foram enviadas 911 

mensagens deste tipo de alerta, mas com a implementação das cartas de controlo, teriam sido enviadas 

somente 283, traduzindo-se numa redução de 69% nas mensagens para esta loja, no período de simulação. 

Na Figura 12 observa-se o impacto das cartas de controlo na redução de mensagens do tipo Alteração de 

preço de produto, nas 200 lojas, no período de simulação. As lojas foram organizadas por ordem decrescente 

do volume de alertas para facilitar a sua visualização gráfica. A linha azul representa o volume acumulado de 

mensagens original, enquanto que a linha laranja corresponde ao volume após implementação das cartas de 

controlo.  
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Figura 12 – Número de alertas por loja, acumulado entre 26/10/2016 e 24/11/2016. Comparação entre o valor 

original e o volume após a implementação das cartas de controlo, o alerta Alteração de Preço de Produto. 

Com a implementação deste sistema, foi obtida uma redução média de 58,3% no número total de alertas no 

período de simulação para o alerta Alteração de Preço de Produto. 

Pode observar-se que a curva das mensagens enviadas após implementação do sistema, a laranja, tem um 

comportamento mais errático, não decrescendo na mesma proporção que o número original de mensagens 

enviadas. De facto, a percentagem de redução varia consideravelmente entre lojas mesmo que com volumes 

semelhantes de notificações. Para tal, é importante ter em conta que quanto maior a variabilidade dos dados 

de referência, maior o limite superior de controlo e, consequentemente, maior a tolerância do sistema à 

variação da característica de qualidade, ou seja, maior terá que ser a sua variação para que sejam enviadas 

notificações. 

A análise dos restantes tipos de alerta Venda com Stock ≤ 0, Venda com PVP < 0 e Repetição do uso de cartão 

de cliente é análoga à anteriormente apresentada e, deste modo, os resultados obtidos encontram em Cartas 

de controlo. 

A Tabela 4 resume a redução média do volume de mensagens de alerta após implementação das cartas de 

controlo. Com este sistema é possível uma redução média de 58,3% para mensagens do tipo Alteração de 

preço de produto, 68,7% para o tipo Venda com stock ≤ 0, 72,7% para Venda com PVP<0 e 85,9% para 

Repetição do uso de cartão de cliente.  

Tabela 4 – Redução média do volume de alertas após aplicação das cartas de controlo 

Tipo de alerta 
Redução média 

na amostra 

Alteração de preço de produto 58,3% 

Venda com Stock ≤ 0 68,2% 

Venda com PVP < 0 72,7% 

Repetição do uso de cartão de cliente 85,9% 
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4.4 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

É notável o impacto da aplicação de cartas de controlo no objetivo do presente projeto, traduzindo-se na 

redução substancial da quantidade de alertas que cada gestor recebe na appMonitor. 

Este sistema permite o envio de mensagens somente quando os limites de controlo são excedidos, ou seja, 

somente quando o sistema considera que foi praticada uma atividade fora do habitual. Trata de forma 

individualizada cada tipo de alerta para cada estabelecimento, respeitando, deste modo, as diferenças de 

funcionamento entre lojas. Adicionalmente, através da implementação de duas cartas em simultâneo por tipo 

de alerta é possível estudar a evolução temporal de duas variáveis e, consequentemente, analisar cada 

mensagem de duas perspetivas diferentes. 

Após a incorporação deste sistema na appMonitor, foi reunido um painel de gestores com o intuito de, não só 

entender o impacto efetivo juntos das lojas, como também identificar oportunidades de melhoria funcional. Foi 

unanimemente notada a diminuição, tanto no volume de mensagens recebidas, como na frequência da 

receção. Esta redução permitiu, segundo os gestores, a identificação de irregularidades operacionais, o que 

resultou na melhoria de processos relacionados sobretudo com a gestão de inventário e utilização dos cartões 

de cliente. A redução no volume de alertas acrescentou valor à aplicação appMonitor aproximando-a do 

propósito para o qual foi desenvolvida. As melhorias foram sentidas de imediato, após entrada em produção, 

o que proporcionou um impulso positivo na utilização da appMonitor. A onda de confiança gerada permitiu 

também reduzir a ansiedade da equipa responsável pelo projeto.  

Contudo, este sistema não é suficiente para solucionar o problema na totalidade. Em primeiro lugar, porque 

tem algumas limitações ao nível do funcionamento em tempo real, uma vez que foi projetado para analisar 

todas as mensagens de alerta ao final de cada dia, ou seja, em modo offline. Assim, só será possível ao gestor 

verificar a presença de atividades irregulares ao final do dia, instante em que são enviadas todas as mensagens 

de alerta classificadas como anómalas. 

Adicionalmente, porque nos dias em que uma variável ultrapassa o valor limite, são enviadas todas as 

mensagens de alerta e não somente as que contribuíram para a transposição desse mesmo valor. Deste modo, 

uma só atividade pode fazer com que se exceda o limite superior de controlo de uma variável, sendo enviadas 

todas as mensagens geradas nesse dia, incluindo falsos positivos. Tal significa que não há redução do volume 

de mensagens nos dias em que há envio de alertas, o que comporta o risco de o utilizador continuar a ser 

sobrecarregado com demasiadas mensagens. 
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5  
CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

“Ignorance is the curse of God, knowledge the wing we fly to heaven.” 
William Shakespeare 

Poet, dramatist and actor 

5.1 INTRODUÇÃO 

O sistema preliminar de redução de alertas com recurso às cartas de controlo, apresentado no Capítulo 4, 

apesar de ir no sentido do cumprimento dos objetivos do projeto, tem limitações significativas na forma como 

procede à eliminação das mensagens. No entanto, antes de avançar para a exploração de outras ferramentas 

que permitam uma maior redução do volume de falsos alertas, é importante proceder a uma análise mais 

aprofundada da amostra de mensagens, com o intuito de identificar outros mecanismos subjacentes ao 

problema que, devido às limitações de tempo para o desenvolvimento do sistema inicial, não foi possível efetuar 

anteriormente. 

Ao longo deste capítulo serão apresentados os principais passos que conduziram à identificação e 

quantificação de um conjunto de fatores responsáveis pela presença de volumes excessivos de falsos 

positivos. A secção 5.2 descreve o processo de levantamento de possíveis causas do problema, enquanto que 

a secção 5.3 apresenta o impacto destes fatores em cada tipo de alerta, bem como os resultados da eliminação 

das causas identificadas. Na secção 5.4 são apresentadas as principais conclusões a retirar, analisando os 

resultados no sentido da redução do volume de mensagens de alerta. 

5.2 LEVANTAMENTO DE CAUSAS DO PROBLEMA 

Nem sempre as causas mais óbvias são as que mais contribuem para um determinado problema. Pode 

acontecer que a causa mais evidente seja afinal uma causa menor e que as causas inicialmente consideradas 

como menores sejam as mais relevantes. Deste modo, para o levantamento de possíveis causas do presente 

problema, foi construído um diagrama de Ishikawa, também denominado por diagrama de causa-efeito 

(Goetsch & Davis, 2014). Este diagrama permite também identificar potenciais falhas na implementação de 

processos, erros de programação, ou incumprimento de requisitos funcionais. Em suma, esta ferramenta visual 

concede a oportunidade de distinguir e isolar as causas dos sintomas, elevando o nível de compreensão do 

problema, e possibilitando o desenvolvimento de melhores soluções. 

Apesar de ter envolvido uma parte substancial de análise individual dos dados, foi fundamental para a 

construção do diagrama de Ishikawa a informação adquirida em outros contextos, tais como a comparência 

em reuniões de desenvolvimento da appMonitor, a presença no dia-a-dia de uma loja (observando a execução 

das diversas atividades associadas ao negócio), e a realização e posterior apresentação de diversos estudos 

da amostra, especialmente solicitados pelo painel de diretores da ORG. Todas estas atividades foram deveras 

importantes para a aquisição de poder crítico e compreensão do contexto do negócio e do funcionamento da 
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aplicação. Uma das limitações encontradas ao longo do processo de identificação de causas prende-se com o 

fato de a informação estar limitada ao conteúdo de cada mensagem de alerta, que pode não conter dados 

suficientes para identificar outro tipo de causas. Desta forma, no diagrama de Ishikawa (1976) apresentado na 

Figura 13  só se mostram as causas que podem ser identificadas pela análise exclusiva do conteúdo das 

mensagens e que, consequentemente, podem ser quantificadas e eliminadas. 

Foi construído um único diagrama de Ishikawa devido ao fato das causas identificadas serem, na sua grande 

maioria, transversais a todos os tipos de alerta, não se justificando uma abordagem individualizada da 

ferramenta. Assim, para os 4 tipos de alerta, o conjunto de causas foi agrupado em três categorias: Algoritmo, 

Estrutura da aplicação e Operadores. 

 

Figura 13 – Diagrama de Ishikawa 

A categoria Algoritmo abrange as causas ligadas à implementação inadequada dos requisitos técnicos ou 

funcionais definidos para a aplicação appMonitor. É essencial verificar se a aplicação está a comportar-se 

como pretendido, ou seja, se o algoritmo cumpre os requisitos inicialmente propostos. A presença de falhas 

deste tipo pode provocar o envio indevido de mensagens de alerta que não representam qualquer risco, 

contribuindo assim para o aumento do volume de falsos positivos. 

A existência de lapsos informáticos que provoquem o envio de mensagens repetidas é uma potencial causa 

do problema. O critério de identificação de duplicados parte do princípio de que é muito improvável que, no 

mesmo instante, sejam geradas duas mensagens de alerta com o mesmo conteúdo. E, uma vez que a data 

que consta no descritivo da mensagem é detalhada ao nível dos segundos, considera-se que um alerta tem 

duplicado quando existem pelo menos dois alertas com o mesmo conteúdo, associados ao mesmo operador 

e que ocorreram precisamente no mesmo segundo. Desta forma, procedeu-se à eliminação de todas as 

mensagens duplicadas. Outra causa que poderá estar a contribuir para o problema é a implementação incorreta 

dos critérios de geração de alertas, fazendo com que o processo de filtragem das mensagens seja aplicado 

com valores de referência que não foram os definidos para a aplicação. Dado que a appMonitor não foi criada 
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com o objetivo de identificar este tipo de causas, o envio de mensagens de alerta resultante deste tipo de falhas 

deve ser evitado através da criação de um filtro capaz de as identificar e eliminar. 

São incluídas na categoria Estrutura da aplicação as causas relacionadas com a arquitetura da appMonitor. 

A estrutura de construção da aplicação influencia significativamente a complexidade do acesso aos dados, 

podendo tornar-se num fator limitador na extração de informação e, consequentemente, restringir o tipo de 

análises efetuadas e respetivas conclusões. 

Um dos fatores que poderá estar na origem do problema diz respeito aos códigos dos produtos: constatou-se 

que cada loja cria os seus próprios códigos de desconto, e que estes são interpretados pelo sistema como 

códigos de produtos. Assim, o atual algoritmo da appMonitor, ao analisar os dados das vendas, não só está a 

avaliar os preços e quantidades dos produtos vendidos, como também o número de códigos de desconto 

aplicados em cada venda, e respetivos valores descontados. Uma vez que a aplicação não foi desenvolvida 

para identificar irregularidades associadas a códigos de desconto, todas as mensagens geradas com base nos 

valores dos descontos (e não nos produtos vendidos) são efetivamente falsos positivos, pelo que deve ser 

criado um filtro capaz de as detetar, de modo a impedir o seu envio para o gestor de loja.  

A categoria Operadores engloba as causas diretamente relacionadas com a atividade dos operadores de cada 

loja. Faz parte do objetivo da appMonitor selecionar os alertas representativos da prática de atividades 

irregulares ou fraudulentas, ou da implementação incorreta de processos que, por sua vez, estarão sempre 

associadas à atividade dos operadores. O trabalho em loja compreende a realização de diversas tarefas, em 

que muitas destas são parte integrante de processos, padronizados, que garantem o regular funcionamento 

da loja. Assim, uma falha na execução de uma atividade pode ter implicações negativas ao nível do processo, 

podendo traduzir-se em perdas de natureza variada para as lojas e, por se poderem tratar de verdadeiros 

alertas, quer-se que as respetivas mensagens continuem a ser enviadas para os gestores de loja. 

5.3 RESULTADOS APÓS REMOÇÃO DAS CAUSAS IDENTIFICADAS 

Após a construção do diagrama de Ishikawa, na Figura 13, procedeu-se à identificação e separação das 

mensagens por tipo de causa. Seguidamente são apresentados os resultados obtidos por tipo de alerta, para 

a amostra global referente às 200 lojas, com mensagens acumuladas entre os dias 26 de outubro e 24 de 

novembro de 2016, descrita previamente na secção 2.2.  

5.3.1 ALTERAÇÃO DE PREÇO DE PRODUTO 

Das 359 381 mensagens de alerta, constatou-se que 205 013 mensagens (57,05%) têm origem em alterações 

de preço de códigos de desconto (ver Figura 14). Não foram encontradas mensagens repetidas, e os critérios 

de criação de mensagens estão corretamente implementados no sistema, o que significa que todos os alertas 

foram gerados devido a uma alteração efetiva do preço de um código de produto/desconto. A remoção da 

causa acima referida, permitiu reduzir em 57,05% o volume global de mensagens para este tipo de alerta. 



40 

 

Figura 14 – Segmentação das mensagens de Alteração de preço de produto pelas causas identificadas 

5.3.2 VENDA COM STOCK ≤ 0 

Do conjunto inicial de 412 370 mensagens, verificou-se que 203 449 (49,34%) são geradas devido a alterações 

de preço de códigos de desconto, e que 45 117 (10,94%) são mensagens repetidas (ver Figura 15). Foi 

verificada a correta implementação dos critérios de envio de mensagem, sendo que todos os alertas gerados 

dizem respeito a vendas de produtos com valores de stock iguais ou inferiores a zero no sistema. Após a 

remoção das causas supracitadas, verificou-se uma redução de 60,28% no volume de mensagens para este 

tipo de alerta. 

 

Figura 15 – Segmentação das mensagens de Venda com stock ≤ 0 pelas causas identificadas 

5.3.3 VENDA COM PVP < 0 

Do volume inicial de 221 022 mensagens, identificou-se a presença de 202 316 mensagens (91,54%) relativas 

a códigos de desconto, e 18 679 mensagens (8,45%) repetidas (ver Figura 16). Os critérios de criação de 

alertas foram verificados, constatando que todos os produtos foram efetivamente vendidos com preço negativo. 

A eliminação das causas permitiu uma redução de 99,99% no volume global deste tipo de alerta.  

 

Figura 16 – Segmentação das mensagens de Venda com PVP < 0 pelas causas identificadas 
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Este evento teve especial atenção devido à elevada percentagem de mensagens eliminadas, restando 

somente 27 mensagens após limpeza da amostra. Ao analisar individualmente cada mensagem do conjunto 

final, constatou-se que todas dizem respeito a produtos vendidos com preço negativo, o que constituiu uma 

irregularidade para qualquer loja. Trata-se de verdadeiros alertas, com informação crítica para o gestor de loja, 

que devem ser enviados na sua totalidade, sem necessidade de estudos adicionais. 

A identificação e remoção das causas não só reduziu o volume de alertas enviados como também foi suficiente 

para delimitar com clareza a fronteira entre os verdadeiros e falsos alertas, independentemente da loja e das 

suas especificidades.  

5.3.4 REPETIÇÃO DO USO DE CARTÃO DE CLIENTE 

Da análise efetuada à amostra verificou-se que não existem mensagens repetidas, e que o estudo da causa 

associada aos códigos de desconto não se aplica a este tipo de alerta uma vez que, na sua sintaxe, não existe 

referência ao tipo de produtos movimentados nas operações.  

Porém, foi identificada uma irregularidade na implementação dos critérios de criação das mensagens. Segundo 

a documentação funcional, este alerta tem como objetivo a identificação da utilização repetida dos cartões de 

cliente, pelo que deveria ser enviada uma mensagem sempre que o número de operações diárias com o 

mesmo cartão de cliente fosse estritamente superior a um. Contudo, verificou-se que a appMonitor está a gerar 

alertas sempre que um cartão é utilizado, mesmo que com uma só operação diária.  

Da amostra inicial de 385 221 mensagens, 313 883 (81,48%) correspondem a cartões que foram utilizados 

uma só vez no respetivo dia, pelo que correspondem a uma implementação incorreta dos critérios de envio de 

alertas (ver Figura 17). A correção desta falha possibilitou uma redução de 81,48% no volume inicial de alertas 

deste tipo. 

 

Figura 17 – Segmentação das mensagens de Repetição do uso de cartão de cliente pelas causas identificadas 

5.3.5 RESUMO DOS RESULTADOS 

Para obter uma visão global do impacto que a identificação e remoção das causas acima enunciadas tiveram 

sobre a amostra inicial, segue-se a Figura 18, que resume a percentagem de redução do volume de alertas 

por tipo de causa.  
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Figura 18 – Redução percentual do volume global de mensagens resultante da remoção de todas as causas 

identificadas, por tipo de alerta 

No que respeita ao alerta Alteração de preço de produto, foi possível restringir o envio de 57,05% das 

mensagens. O impacto foi similar para o alerta Venda com stock ≤ 0, que limitou em 60,28% o envio de alertas. 

O alerta Venda com PVP < 0 sofreu a maior redução, tendo sido identificadas como falsos positivos 99,99% 

destas mensagens. Por fim, as mensagens do tipo Repetição do uso de cartão de cliente sofreram uma redução 

global de 81,48%. 

A  Figura 19 mostra a percentagem de mensagens cuja origem foi identificada, com discriminação das 

diferentes causas. Da amostra extraída respeitante aos 4 tipos de alerta, foi possível identificar a origem de 

969 301 mensagens (71,33%), das quais 629 456 (46,32%) são associadas a códigos de desconto, 313 883 

(23,10%) são causadas por falhas na implementação dos critérios de criação e 25 962 (1,91%) são mensagens 

repetidas. É de referir que todas as mensagens com causa anteriormente enumerada são falsos positivos, pelo 

que se procedeu à sua eliminação. As restantes 389 537 mensagens, cuja causa se mantém por identificar, 

correspondem a 28,67% do volume inicial da amostra. 

 

Figura 19 – Segmentação da amostra inicial por tipo de causa, para a amostra que inclui os 4 tipos de alerta 
apresentados. 
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Devido ao fato de cada loja adotar os seus próprios processos e ter o seu próprio modus operandi, a 

identificação das causas associadas aos Operadores torna-se praticamente inexequível, remetendo para a 

necessidade de recorrer a outro tipo de ferramentas, que serão exploradas nos capítulos seguintes. 

5.4 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

O impacto global do procedimento descrito neste capítulo possibilitou não só uma redução muito significativa 

no volume de alertas enviados, como também teve grande relevância no aumento da qualidade dos alertas, 

pois todas as mensagens eliminadas correspondem a falsos alertas. O maior impacto foi sentido no alerta 

Venda com PVP < 0, em que a limpeza da amostra foi considerada suficiente para resolver o problema, não 

sendo necessário o desenvolvimento de sistemas adicionais de redução de alertas.  

Acresce à importância desta atuação o facto de terem sido identificadas falhas técnicas e funcionais na própria 

aplicação, que permitiram a deteção e correção do motivo causador da duplicação de mensagens, bem como 

a correção dos critérios de criação de alertas do tipo Repetição do uso de cartão de cliente. Outra das mais 

valias do presente estudo reside no facto de que o sistema de redução de alertas a desenvolver terá em 

consideração apenas as mensagens cuja causa se mantém desconhecida, o que resulta numa diminuição 

substancial do esforço computacional necessário ao seu processamento. 
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6  
DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA FINAL 

6.1 INTRODUÇÃO 

A implementação das cartas de controlo, apresentada no Capítulo 4, apesar de bem-sucedida, não foi 

suficiente para alcançar os objetivos estabelecidos na redução em tempo real do volume de falsos positivos, 

exigindo a implementação de outro tipo de técnicas. Considerou-se mais adequada a aplicação de data mining 

usando técnicas de clustering para tratamento dos dados e identificação de verdadeiros positivos, que servirá 

de referência para o desenvolvimento do modelo de classificação de mensagens. Neste capítulo são 

explorados dois modelos distintos, de cartas de controlo e de regressão logística, e com base nos resultados 

obtidos, seleciona-se o que melhor se adequa aos objetivos do presente projeto. 

Para que a avaliação das técnicas seja devidamente efetuada, um dos aspetos a ter em consideração é o 

abuso da utilização de técnicas data mining em prol da obtenção de resultados. Fayyad et al. (1996b) referem 

que a implementação destas técnicas é legítima desde que os resultados sejam compreensíveis e façam 

sentido para o utilizador. Os autores mencionam ainda que a tentativa cega de extração de conhecimento, 

mesmo que em dados aleatórios, resulta sempre na obtenção de padrões, podendo pôr em causa a qualidade 

das decisões tomadas no seu seguimento. 

É também importante ter em conta a complexidade computacional inerente aos métodos utilizados, 

nomeadamente se se estiver perante bases de dados de grande dimensão. A elevada complexidade levará ao 

aumento do tempo consumido no processamento, o que ganha especial importância, na medida em que se 

pretende construir um sistema capaz de atuar em tempo real. 

Um dos maiores desafios subjacentes ao presente trabalho prende-se com o fato de não existir uma fronteira 

bem definida que distinga os falsos dos verdadeiros alertas. Por este motivo é necessário desenvolver um 

modelo de classificação de mensagens de alerta com base no julgamento de um painel de peritos, 

conhecedores do negócio, que lhe garantam supervisão. 

Neste capítulo são apresentados os principais passos da construção do modelo de classificação. A secção 6.2 

descreve a amostra de dados utilizada nas secções subsequentes. Na secção 6.3 dá-se início ao 

desenvolvimento do modelo através da seleção dos campos mais relevantes para cada tipo de alerta; quanto 

maior o número de variáveis de entrada a considerar pelo modelo, maior a capacidade computacional exigida 

aos sistemas, e mais complexa se torna a interpretação dos resultados, criando condições propícias à tomada 

de decisões desajustadas. A construção do modelo propriamente dito envolveu duas fases distintas: em 

primeiro lugar, e após a escolha dos atributos a mostrar ao modelo, procedeu-se à apresentação gráfica dos 

mesmos ao painel de peritos (ver secção 6.4). Ao longo das reuniões com esta equipa foi possível efetuar o 

levantamento de um conjunto de critérios de classificação das mensagens de alerta para os diferentes tipos de 

alerta. Tendo em consideração esses critérios, a técnica de clustering DBSCAN (Ester et al., 1996), aplicada 

na secção 6.5, possibilitou a criação de uma fronteira entre os falsos e verdadeiros positivos; em segundo 

lugar, procedeu-se à aplicação da ferramenta que gerasse o modelo de classificação final a partir dos 
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resultados do DBSCAN. Para o efeito foram estudadas duas ferramentas distintas, regressão logística e cartas 

de controlo, cujos modelos foram analisados e comparados na secção 6.6. Após a seleção de uma das 

ferramentas mencionadas, são apresentados na secção 6.7 os resultados do sistema final, bem como as 

principais conclusões a retirar. São ainda analisados os resultados no sentido do cumprimento dos objetivos 

da dissertação. 

6.2 DESCRIÇÃO DA AMOSTRA UTILIZADA 

O conjunto de dados utilizado na criação do modelo é composto pelas mensagens de alerta de 200 lojas 

geradas no período de 60 dias entre 28/09/2016 e 24/11/2016, e cujas causas não foram identificadas após a 

aplicação do diagrama de Ishikawa (ver Capítulo 5). 

O modelo a desenvolver terá uma fase de aprendizagem, ou fase de treino, em que irá analisar o conjunto dos 

dados classificados pelo DBSCAN, designado por amostra de treino. Em seguida proceder-se-á à fase de 

avaliação do desempenho do modelo, ou fase de teste, efetuada através da análise da classificação de um 

conjunto de dados desconhecido, designado por amostra de teste. A amostra de treino é composta pelas 

mensagens geradas nos 30 dias compreendidos entre os 28/09/2016 e 25/10/2016 (período de treino), 

enquanto que a amostra de teste é composta pelas mensagens geradas nos 30 dias entre 26/10/2016 e 

24/11/2016 (período de teste). 

O método DBSCAN será aplicado à amostra de treino, e classificará todos os seus dados. Esta classificação 

será a base de aprendizagem para os modelos de regressão logística e cartas de controlo. Após a fase de 

aprendizagem, será apresentada amostra de teste ao sistema de modo a testar a reação do modelo a dados 

nunca analisados.  

6.3 SELEÇÃO DOS ATRIBUTOS A ANALISAR 

Um dos aspetos a considerar aquando da seleção dos atributos foi o compromisso entre a quantidade de 

informação e a compreensibilidade dos resultados. Por um lado, quanto maior o número de atributos 

escolhidos, maior o nível de informação introduzida no sistema e, consequentemente, mais ajustado será o 

modelo final à sua realidade. Por outro lado, com o aumento da quantidade de informação tende também a 

aumentar a complexidade do sistema, no que resulta não só num aumento de exigência computacional como 

também em maior dificuldade de interpretação dos resultados. Em suma, pretende-se que os atributos 

selecionados forneçam informação relevante e suficiente para construir um modelo robusto, sem que a 

compreensibilidade dos resultados seja comprometida. Este compromisso torna-se especialmente importante 

na medida em que o desenvolvimento do modelo é acompanhado por um painel de peritos, com elevados 

conhecimentos do negócio, mas sem qualquer formação técnica. Deste modo, optou-se por uma análise 

bidimensional dos alertas, contando com os dois atributos mais distintivos de cada tipo de alerta.  

Para o tipo de alerta Repetição do uso de cartão de cliente, concluiu-se que os atributos mais relevantes na 

classificação das mensagens são o número de operações efetuadas com um cartão de cliente e os respetivos 
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pontos transacionados (acumulados ou rebatidos) por dia; relativamente ao alerta Alteração de preço de 

produto, foram selecionados o valor inicial e valor final dos produtos que sofreram alteração de preço; por fim, 

quanto às mensagens do tipo Venda com stock ≤ 0, foram selecionados o número de unidades vendidas e o 

respetivo preço. A Tabela 5 apresenta os atributos escolhidos para cada um dos alertas. 

Tabela 5 – Atributos selecionados para cada tipo de alerta 

Tipo de alerta Atributos selecionados 

Repetição do uso de cartão de cliente 
- Número de operações 
- Número de pontos transacionados 

Alteração de preço de produto 
- Valor inicial (€) 
- Valor final (€) 

Venda com stock ≤ 0 
- Número de unidades vendidas 
- Preço das unidades vendidas (€) 

6.4 DESCRIÇÃO DOS ATRIBUTOS E CLASSIFICAÇÃO DO QUADRO DE PERITOS 

Após a seleção dos atributos, procedeu-se à apresentação gráfica dos dados ao quadro de peritos. O conjunto 

de dados é composto pela amostra escrita no subcapítulo 6.2, composta por mensagens de 200 lojas geradas 

no período de 60 dias da amostra, entre 28/09/2016 e 24/11/2016, à qual foi aplicado o procedimento descrito 

no Capítulo 5. No esforço de criar uma regra geral para cada tipo de alerta que depois pudesse ser aplicada a 

cada loja individualmente, optou-se por efetuar uma análise aos dados de todas as lojas para cada um dos 

alertas Repetição de uso de cartão de cliente, Alteração de preço de produto e Venda com stock ≤ 0.  

Devido ao elevado número de pontos sobrepostos nos gráficos, torna-se importante recolher informação 

adicional, que permita conhecer as principais características estatística da amostra, tais como o valor máximo, 

valor mínimo e quartis. 

6.4.1 ALTERAÇÃO DE PREÇO DE PRODUTO 

A Figura 20 mostra a distribuição dos atributos valor inicial e valor final das alterações de preço de produto e é 

complementada pela Tabela 6, que expõe os respetivos valor mínimo, valor máximo e quartis. 
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Figura 20 – Atributos para o tipo de alerta Alteração de preço de produto (Valor inicial (€) e Valor final (€)). 
Conjunto composto por 154 368 mensagens. 

Observa-se uma simetria em torno do eixo valor inicial = valor final, coincidente com a bissetriz dos quadrantes 

ímpares. Os pontos mais próximos deste eixo, em que os valores inicial e final são semelhantes, representam 

mensagens de alerta com alterações de preço reduzidas. Os pontos acima do eixo dizem respeito a aumentos 

preço, enquanto que os pontos abaixo representam reduções de preço. 

A presença de pontos no 2.º quadrante evidencia aumentos de preço de valor inicial negativo para valor final 

positivo, da mesma forma que os pontos no 4.º quadrante representam a redução de preços de valores 

positivos para valores negativos. A ausência de pontos no 3.º quadrante significa que não foram efetuadas 

alterações de preço com valores inicial e final simultaneamente negativos, por nenhuma das 200 lojas no 

período de amostragem. 

Através da Tabela 6 pode constatar-se que ambos os atributos têm padrões semelhantes: o valor inicial varia 

entre -28,40€ e 8 692€, em que pelo menos metade da amostra compreende valores entre 5,48€ e 17,54€; da 

mesma forma, o valor final compreende valores entre -99,35€ e 7 050€, tendo pelo menos 50% dos pontos 

entre 5,5€ e 17,54€. 

Tabela 6 – Limites mínimo, máximo, e quartis dos atributos Valor inicial e Valor final, para o alerta Alteração de 
preço de produtos 

Atributo Valor mínimo 1.º quartil 2.º quartil 3.º quartil Valor máximo 

Valor inicial -28,40 € 5,48 € 9,59 € 17,54 € 8 692 € 

Valor final -99,35 € 5,50 € 9,70 € 17,54 € 7 050 € 

 

Observações do painel de peritos: Na área de negócio da Empresa não é habitual haver alterações 

frequentes do preço de venda dos artigos. Adicionalmente, do ponto de vista do funcionamento do negócio, 

aquando da aplicação de descontos promocionais, campanhas ou emissão de vales, estes são subtraídos ao 
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valor do PVP dos produtos, com um código específico, nunca provocando alteração do respetivo preço de 

venda. Desta forma, não é suposto haver alterações frequentes de preço de produto. 

Os pontos mais afastados do eixo em que o valor inicial iguala o valor final representam alterações maiores de 

preço e, consequentemente, poderá ser necessária maior atenção por parte do gestor de loja. Além disso, 

mesmo para pequenas alterações de preço, quanto mais elevado forem os valores de PVP mais valiosos são 

os produtos, o que poderá exigir medidas de controlo mais apertadas. O caso extremo diz respeito às 

mensagens com aos valores máximos do atributo valor inicial ou do valor final, que se encontram muito acima 

dos preços de venda habitualmente praticados pelo que, segundo os peritos, deveriam ser analisados com 

maior atenção por parte do gestor de loja. 

6.4.2 REPETIÇÃO DO USO DE CARTÃO DE CLIENTE 

No que respeita ao alerta Repetição do uso de cartão de cliente, apresenta-se na Figura 21 a distribuição 

do número de pontos acumulados/rebatidos e do número de operações efetuadas com o mesmo cartão, 

complementada pela Tabela 7, que mostra o valor mínimo, valor máximo e quartis de ambos os atributos. 
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Figura 21 – Atributos para o tipo de alerta Repetição de uso de cartão de cliente (Número de operações e 
Número de pontos). Conjunto composto por 71 338 mensagens. 

Relativamente ao número de operações, de acordo com as mensagens da amostra, foram efetuadas no mesmo 

dia entre 2 a 28 operações com o mesmo cartão de cliente, em que pelo menos 75% das mensagens 

correspondem a 2 operações, estando as restantes entre 3 e 28 operações. 

O atributo número de pontos abrange valores entre -795 e 528, o que significa que houve pelo menos um dia 

em que as operações realizadas com um determinado cartão resultaram num rebate de 795 pontos, da mesma 

forma que se verificou que as operações com um cartão de cliente resultaram em 528 pontos acumulados. 

Trata-se de valores extremos e significativamente afastados da maioria, tendo em conta que pelo menos 50% 

da amostra diz respeito a mensagens em que houve entre 1 a 20 pontos acumulados no mesmo dia. 
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Tabela 7 – Limites mínimo, máximo, e quartis dos atributos Número de operações e Número de pontos, para o 
alerta Repetição do uso de cartão de cliente 

Atributo Mínimo 1.º quartil 2.º quartil 3.º quartil Máximo 

Número de 
operações 

2 2 2 2 28 

Número de 
pontos 

-795 1 6 20 528 

 

Observações do painel de peritos: No que respeita ao número de operações, a grande maioria dos alertas 

registaram 2 operações por dia, o que representa duas compras efetuadas no mesmo dia e com o mesmo 

cartão, o que não é necessariamente indicador de irregularidade. Porém, um cliente que utilize 28 vezes o 

mesmo cartão no mesmo dia já revela um comportamento extraordinário, que deve ser analisado com mais 

atenção pelo gestor de loja. 

Da mesma forma que, para o número de pontos, o fato de pelo menos metade da amostra ser respeitante a 

compras em que o volume acumulado de pontos variou entre 1 e 20 não é um caso só por si fora do normal. 

Já os valores limite de 795 pontos rebatidos e 528 pontos acumulados não são valores aceitáveis, sendo 

essencial que os gestores sejam notificados neste tipo de casos. 

6.4.3 VENDA COM STOCK ≤ 0 

Apresenta-se na Figura 22 a distribuição do número de unidades vendidas com stock ≤ 0 e respetivo montante, 

complementada pela Tabela 8, onde constam o valor mínimo, valor máximo e quartis de ambos os atributos. 
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Figura 22 – Atributos para o tipo de alerta Venda com stock ≤ 0 (Número de unidades e Valor da linha).      
Conjunto composto por 163 804 mensagens. 

Cada ponto do gráfico da Figura 22 diz respeito a uma venda que incluiu pelo menos um produto com indicação 

de stock ≤ 0 no sistema. O número de unidades nestas condições variou entre 1 e 72 por ato de venda, sendo 

que em pelo menos 75% dos casos o número de unidades foi igual a 1. 

O valor da linha, ou seja, o montante pelo qual foram vendidos os produtos nestas condições varia entre -15€ 

e 19 999,98€, sendo que 50% das mensagens assume valores entre 4,92€ e 18,35€ por venda. O facto de o 

valor mínimo ser negativo identifica a venda de produtos a preço negativo, o que é só por si uma situação 
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irregular. Todavia, o alerta Venda com stock ≤ 0 não tem como objetivo identificar este tipo de casos, existindo 

outro tipo de alerta para o efeito: Venda com PVP < 0, pelo que não será analisado no presente contexto. 

Tabela 8 – Limites mínimo, máximo, e quartis dos atributos Número de unidades e Valor de linha, para o alerta 
Venda com stock ≤ 0 

Atributo Mínimo 1.ºquartil 2.º quartil 3.º quartil Máximo 

Número de unidades 1 1 1 1 72 

Valor da linha -15 € 4,92 € 8,94 € 18,35 € 19 999,98 € 

Observações do painel de peritos: O número de unidades vendidas com stock negativo é frequentemente 

indicador de falha no processo de receção de nova mercadoria. Quanto maior o número de unidades vendidas 

de um determinado produto com stock a descoberto, maior é o erro de stock entre o que deu entrada na loja e 

o que está contabilizado em sistema e, consequentemente, mais importante se torna o envio do alerta para o 

gestor de loja. É praticamente inevitável a existência de pequenos erros de stock pelo que, segundo os peritos, 

é aceitável uma diferença de 1 ou 2 artigos. Desta forma, o caso extremo em que, na mesma venda, foram 

vendidas 72 unidades de um artigo esgotado em sistema, representa um erro significativo de stock cuja 

notificação deve ser enviada para o gestor de loja.  

No que respeita ao montante da venda dos produtos com stock negativo, pelo menos 50% dos alertas se 

encontram num intervalo aceitável de valores, em linha com os preços médios de venda aplicados ao 

consumidor final. Todavia, a situação limite de 19 999,98€ está completamente desfasada dos valores 

praticados, sendo de extrema importância que seja lida e investigada pelo gestor de loja. Quanto maior o valor, 

mais afastado se encontra dos valores praticados habitualmente nas lojas, e, portanto, mais atenção 

necessitará por parte do utilizador final. 

6.5 MODELAÇÃO DO CONHECIMENTO DO PAINEL DE PERITOS 

Cada negócio tem as suas particularidades e este não é exceção. Para que seja possível desenvolver um 

sistema automático de redução de alertas que respeite as caraterísticas do negócio, é necessário encontrar 

uma forma supervisionada de classificar cada mensagem de alerta sustentada nas observações do painel de 

peritos. Procurou-se encontrar um critério ou conjunto de critérios que permitisse a classificação das 

mensagens com base em conhecimento do negócio, não sendo meramente um sistema de identificação de 

padrões não supervisionado. 

Ao analisar os comentários do painel de peritos foi possível extrair a noção básica, transversal a todos os tipos 

de alerta, de que, para cada loja, quanto maior o número de pontos na mesma área do gráfico (maior 

densidade), mais representativos são esses mesmos pontos do modus operandi da respetiva loja. Da mesma 

forma que, quanto menor for a densidade de pontos numa determinada área do gráfico, menos representativa 

é do comportamento regular da loja, requerendo maior atenção por parte do gestor. Tal foi possível uma vez 

que se considerou natural assumir que a prática de atividades irregulares não é frequente nas lojas, pelo que 

os pontos situados em zonas menos densas podem ser considerados como estando fora do modo habitual de 
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trabalhar de cada loja. Apesar de a análise ter sido efetuada com os dados de todas as lojas em simultâneo, 

foi considerado aceitável assumir que o mesmo continua a ser válido para cada uma individualmente.  

Optou-se pelo método de clustering DBSCAN (Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise) 

(Ester et al., 1996) devido à capacidade de agrupar os pontos com base na densidade. Os pontos incluídos no 

cluster com maior densidade são considerados como falsos positivos e, como tal, não deverão ser mostrados 

ao utilizador final. Todos os restantes pontos serão considerados outliers e, com tal, deverão ser enviados para 

o gestor de loja. Este método de clustering, uma vez baseado na densidade de pontos, respeita o carácter 

dinâmico dos dados ao acompanhar possíveis alterações de padrões ao longo do tempo. Trata-se de uma 

característica muito importante uma vez que se pretende desenvolver um mecanismo automático e robusto de 

redução de alertas. Este tipo de ferramentas não é conhecido nem utilizado na ORG, pelo que se fez sentir 

significativa relutância e inércia na sua adoção. Para não dificultar a aceitação, foi utilizado o mesmo método 

para todos os tipos de alerta, o que permitiu simplificar e acelerar o processo de aprendizagem e familiarização 

com a ferramenta.  

Para a implementação desta ferramenta, foram tidos em consideração alguns aspetos:  

 Em primeiro lugar, uma vez que, segundo os peritos, o negócio não varia significativamente de mês 

para mês, definiu-se que a cada 30 dias fossem atualizados os resultados do método com os dados 

dos alertas dos 30 dias antecedentes, garantindo a devida atualização da ferramenta de supervisão. 

No presente caso, foi aplicado o DBSCAN aos pontos respeitantes às mensagens geradas durante o 

período de treino (entre 28/09/2016 e 25/10/2016); 

 O método é somente aplicado a lojas que tenham tido pelo menos 30 mensagens de alerta nos 30 dias 

anteriores à análise, valor abaixo do qual se considerou não ter um conjunto suficiente de pontos para 

aplicar a ferramenta. Assim, para todas as lojas que tenham gerado um volume de alertas inferior a 30 

nos 30 dias anteriores, não será aplicada a ferramenta DBSCAN e todas as mensagens dos 30 dias 

seguintes serão enviadas. Esta situação será avaliada de 30 em 30 dias. 

 Os parâmetros do DBSCAN foram ajustados com a supervisão dos peritos, a partir da apresentação 

dos diferentes resultados para diferentes combinações de parâmetros. Este processo foi efetuado para 

diferentes lojas para assegurar a validade para todos os pontos de venda. 

Seguidamente são apresentados os resultados da aplicação do método de clustering para os diferentes tipos 

de alerta. Os resultados dizem respeito a uma loja da amostra (loja piloto), que foi escolhida não só pela 

quantidade elevada de mensagens geradas como também pela significativa dispersão dos pontos, o que 

permite uma melhor visualização da fronteira de classificação. 

6.5.1 ALTERAÇÃO DE PREÇO DE PRODUTO 

A Figura 23 representa a distribuição dos pontos da loja piloto nos períodos de treino e de teste. Apesar de o 

método DBSCAN ser aplicado apenas à amostra de treino optou-se por apresentar os gráficos dos dois 

intervalos, de modo a mostrar que a distribuição dos dados não se alterou significativamente num intervalo de 

30 dias. 
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Figura 23 – Distribuição de pontos da loja piloto para o alerta Alteração de preço de produto: (a) nos 30 dias do 
período de treino; (b) nos 30 dias do período de teste. 

Os resultados da aplicação do DBSCAN à amostra de treino são apresentados na Figura 24, com os pontos 

correspondentes a falsos positivos a azul e os restantes, considerados outliers, a vermelho. Os pontos 

classificados como falsos alertas encontram-se maioritariamente ao longo do eixo Valor inicial = Valor final, 

que corresponde a alterações de preço reduzidas. Porém, esta tendência verifica-se somente para produtos 

de médio e baixo valor. Os pontos correspondentes a alterações de preço de produtos mais valiosos continuam 

a ser classificados como verdadeiros alertas, tal como foi requerido pelos peritos. Pode ainda observar-se que 

os pontos com valores negativos foram classificados de verdadeiros alertas, o que está igualmente de acordo 

com as observações dos peritos, pois em nenhuma situação regular o preço de produtos pode ser negativo. 

V
a

lo
r 

fi
n

a
l 
(€

) 

 

 Valor inicial (€) 

Figura 24 – Alteração de preço de produto: resultado da aplicação do DBSCAN na loja piloto, nos 30 do período 
de treino. Distinção entre pontos regulares (a azul) e irregulares (a vermelho). 

No período de treino foram gerados 599 alertas para a loja piloto. O DBSCAN permitiu filtrar 499 mensagens, 

que foram classificadas como regulares, enquanto as restantes 100 foram classificadas como verdadeiros 

positivos. A aplicação desta ferramenta proporcionou uma redução de 83,31% no volume de alertas enviados, 

neste período, passando de uma média diária de 30 mensagens para aproximadamente 3 mensagens. 

Para ter uma visão mais global do impacto do DBSCAN, construiu-se o histograma da Figura 25, com a 

distribuição das lojas pelos intervalos de redução percentual de mensagens. 
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Figura 25 – Histograma: redução percentual do volume de mensagens com a aplicação do DBSCAN nas 200 
lojas da amostra, para o alerta Alterção de preço de produto. 

A aplicação do DBSCAN permitiu reduzir significativamente o volume de mensagens do tipo Alteração de preço 

de produto na amostra das 200 lojas; em 162 lojas houve uma redução entre 80% e 100% das mensagens, 24 

lojas sofreram uma redução entre 60% e 80% e apenas 14 lojas sofrem uma redução inferior a 60%. Em suma, 

esta ferramenta possibilitou uma redução média de 83,04% na amostra das 200 lojas no período de treino. 

6.5.2 REPETIÇÃO DO USO DE CARTÃO DE CLIENTE 

A distribuição dos pontos da loja piloto nos períodos de treino e de teste encontra-se representada na Figura 

26. 
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Figura 26 – Distribuição de pontos da loja piloto para o alerta Repetição do uso de cartão de cliente: (a) gerados 
no período de treino; (b) gerados no período de teste. 

A Figura 27 apresenta os resultados da aplicação do DBSCAN à amostra de treino da loja piloto. A azul 

encontram-se os falsos positivos e a vermelho os verdadeiros alertas. A ferramenta classificou como falsos 

positivos um conjunto de mensagens que combina o facto de corresponderem a um máximo de 2 operações 

com o mesmo cartão e não excederem um determinado valor de pontos acumulados ou rebatidos, o que vai 

ao encontro do julgamento do quadro de peritos. Tal como referido pelo quadro de peritos, o facto de haver 

alertas que registem 2 operações com o mesmo cartão no mesmo dia não é necessariamente representativo 

de irregularidade. No entanto, se nestas duas operações houver um número significativo de pontos acumulados 

ou rebatidos, já poderá ser motivo para notificar o gestor de loja.  
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Figura 27 – Repetição de uso de cartão de cliente: resultado da aplicação do DBSCAN à amostra treino da loja 
piloto. Distinção entre pontos regulares (a azul) e irregulares (a vermelho). 

No período de treino foram gerados 62 alertas para a loja piloto, das quais o DBSCAN permitiu filtrar 44 

mensagens, classificadas como falsos positivos, enquanto as restantes 18 foram classificadas como outliers. 

A aplicação desta ferramenta proporcionou uma redução de 70,97% no volume de alertas neste período. 

A Figura 28 mostra a distribuição da redução do número de alertas a enviar para o utilizador após 

implementação do DBSCAN na amostra de teste. 

 

Figura 28 – Histograma: redução percentual do volume de mensagens com a aplicação do DBSCAN nas 169 
lojas da amostra, para o alerta Repetição de uso de cartão de cliente. 

Da amostra dos 200 pontos de venda, 169 tinham alertas do tipo Repetição de uso de cartão de cliente, sendo 

que não há registo mensagem deste tipo nas restantes 31 lojas. 

Quanto à redução do volume de alertas pela implementação do DBCAN, esta foi igualmente significativa: em 

10 lojas a redução das mensagens encontra-se entre 80% e 100%, 125 lojas tiveram uma redução entre 60% 

e 80%, sendo que 34 lojas sofreram uma redução inferior a 60%. Resumindo, esta ferramenta possibilitou uma 

redução média de 63.63% da amostra, no período referido. 

6.5.3 VENDA COM STOCK ≤ 0 

A Figura 29 revela a distribuição dos pontos da loja piloto nos períodos de treino e teste. 
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Figura 29 – Distribuição de pontos da loja piloto para o alerta Venda com stock ≤ 0: (a) amostra de treino; (b) 
amostra de teste. 

A Figura 30 mostra os resultados da aplicação do DBSCAN à amostra de treino da loja piloto, com os pontos 

classificados de verdadeiros alertas a vermelho e os falsos alertas a azul. As mensagens correspondentes à 

venda unitária de produtos com stock a descoberto com montantes de venda médios foram classificadas como 

falsos alertas. Tal vai de encontro com os comentários proferidos pelo painel de peritos, que considera aceitável 

a existência de erros até 2 artigos. Por outro lado, o fato de haver alertas que, apesar de corresponderem à 

venda de um único produto, estejam associados a montantes elevados de venda (produtos valiosos), deve ser 

condição suficiente para notificar o gestor de loja da sua ocorrência. 
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Figura 30 – Venda com stock ≤ 0: resultado da aplicação do DBSCAN à amostra de treino da loja piloto. Distinção 
entre pontos regulares (a azul) e irregulares (a vermelho). 

Ao longo do período de treino houve 587 alertas para esta loja piloto. O DBSCAN permitiu filtrar 511 

mensagens, que classificou como falsos positivos, sendo as restantes 76 classificadas como verdadeiros 

alertas. A aplicação desta ferramenta permitiu uma redução de 87,05% no volume de alertas neste período, 

passando de uma média diária de 19,6 mensagens para aproximadamente 3 para este tipo de alerta.  

Segue-se a Figura 31, com o nível de redução do volume de mensagens nas 200 lojas após a implementação 

do DBSCAN, com valores distribuídos por 5 intervalos. 
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Figura 31 – Histograma: redução percentual do volume de mensagens com a aplicação do DBSCAN nas 200 
lojas da amostra, para o alerta do tipo Venda com stock ≤ 0. 

Também para a Venda com stock ≤ 0 a utilização do DBSCAN teve um impacto significativo na redução do 

volume de mensagens das 200 lojas: em 152 pontos de venda a redução das mensagens encontra-se entre 

80% e 100%, 41 lojas tiveram uma redução entre 60% e 80%, sendo que somente 7 lojas sofreram uma 

redução inferior a 60%. Em suma, esta ferramenta possibilitou uma redução média de 84,33% da amostra das 

200 lojas no período referido para este tipo de alerta. 

6.6 MODELO DE CLASSIFICAÇÃO DE ALERTAS 

Após a classificação dos alertas com base nos critérios definidos pelo painel de peritos, é agora necessário 

desenvolver um modelo que permita classificar em tempo real as mensagens de alerta. Para tal, o 

desenvolvimento do modelo partirá de uma fase de aprendizagem, em que irá analisar os pontos da amostra 

de treino classificados previamente pelo DBSCAN. De seguida será analisado o desempenho do modelo para 

uma nova amostra de mensagens (amostra de teste), que consistirá na fase de teste. 

Notando a importância de não explorar uma só ferramenta, recorreu-se à implementação e comparação de 

duas abordagens diferentes. Em primeiro lugar, e uma vez que já foram abordadas as cartas de controlo, 

considerou-se relevante repensar a sua utilização. Para além de se tratar de uma ferramenta já conhecida por 

parte dos decisores, que facilita a interpretação dos resultados por parte dos decisores, não exige esforços 

adicionais a nível computacional e pode ser utilizada em tempo real. Em segundo lugar, considerou-se 

relevante a utilização de outro método de classificação tendo sido selecionada a regressão logística. É uma 

ferramenta que permite desenvolver modelos de classificação binária a partir de atributos com distribuição 

arbitrária não necessitando de informação prévia sobre o seu comportamento estatístico. É 

computacionalmente eficiente, o que é um fator muito importante para a implementação em tempo real, e 

permite boa compreensibilidade dos resultados. Para além de cumprir estes requisitos, encontra-se 

extensamente estudada e utilizada em diversas áreas de aplicação, o que permitiu uma aprendizagem mais 

eficaz. 

Cartas de Controlo 

Nesta fase do projeto, esta ferramenta será utlizada para gerar um modelo de classificação em tempo real, 

baseado na classificação resultante do DBSCAN. Por isso, e por todos os atributos selecionados serem 

numéricos, serão apenas utilizadas cartas das médias no estudo das variáveis – uma por cada atributo, ou 
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seja, duas por cada tipo de alerta (ver Tabela 5). O cálculo dos valores de referência é efetuado apenas com 

o subconjunto de mensagens originadas por causas regulares, isto é, classificadas pelo DBSCAN como 

negativas, por forma a determinar os limites superiores de controlo – ver equações (8), (9) e (10). 

Na fase de teste, todas as mensagens da amostra de teste previamente classificadas pelo DBSCAN serão 

analisadas pelas cartas de controlo. As mensagens cujos atributos excedam os limites definidos serão 

classificadas como positivos e as restantes como negativos. Na prática, tal significa que os positivos serão 

enviados, em tempo real, para os responsáveis da loja enquanto que as restantes, classificadas como 

negativos, serão filtradas e omitidas.  

 

Regressão Logística 

Da mesma forma que o modelo de cartas de controlo, a regressão logística tem como objetivo gerar um modelo 

de classificação em tempo real, baseado no resultado da classificação do método de clustering DBSCAN à 

amostra de treino. Foi desenvolvido um modelo multivariado, com duas variáveis de entrada referentes aos 

dois atributos selecionadas para cada tipo de alerta (ver Tabela 5). Ao contrário das cartas de controlo, a 

regressão logística terá uma fase de treino com todos os pontos da amostra de treino.  

O modelo de regressão foi criado a partir da função glm, cuja implementação foi efetuada integralmente em 

linguagem R, bem como a avaliação do desempenho do modelo. Este será analisado a partir dos valores da 

probabilidade condicionada de classificar uma mensagem como positiva dado o vetor de valores das variáveis 

independentes P (Y = 1 | X). O limite de decisão selecionado foi 0.5, ou seja, o modelo classifica como positiva 

uma mensagem em que se verifique que probabilidade condicionada P (Y = 1 | X) > 0.5 e como negativa no 

caso contrário. 

Os resultados dos dois modelos serão avaliados através das respetivas tabelas de classificação (ver modelo 

na Tabela 9), onde são confrontados com os resultados da classificação dos peritos resultante da aplicação do 

DBSCAN, e a partir das quais será possível determinar os respetivos desempenhos.  

Tabela 9 – Modelo de tabela de classificação dos modelos, adaptado de (Olson & Delen, 2008) 

  Resultado da classificação 

  0 1 

DBSCAN 
1 Falsos Negativos (FN) Verdadeiros Positivos (VP) 

0 Verdadeiros Negativos (VN) Falsos Positivos (FP) 

 

O desempenho será medido através de quatro indicadores frequentemente utilizados em problemas de 

classificação (Olson & Delen, 2008): sensibilidade (15) – rácio entre as mensagens corretamente identificadas 

pelo modelo de classificação face ao total de mensagens classificadas como verdadeiros alertas pelo DBSCAN, 

especificidade (16) – taxa de falsos alertas que foram corretamente identificados pelo modelo de classificação, 

precisão (17) – proporção de alertas corretamente identificados como positivos face a todos os identificados 
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como positivos e exatidão (18) – proporção de alertas corretamente identificados, sendo assim um indicador 

da capacidade preditiva do modelo. 

 Sensibilidade =
𝑉𝑃

𝑉𝑃 + 𝐹𝑁
 (15) 

 Especificidade =
𝑉𝑁

𝑉𝑁 + 𝐹𝑃
 (16) 

 Precisão =
𝑉𝑃

𝑉𝑃 + 𝐹𝑃
 (17) 

 Exatidão =
𝑉𝑃 + 𝑉𝑁

𝑉𝑃 + 𝐹𝑃 + 𝑉𝑁 + 𝐹𝑁
 (18) 

6.6.1 ALTERAÇÃO DE PREÇO DE PRODUTO 

6.6.1.1 RESULTADOS PARA A LOJA PILOTO 

Seguem-se os resultados dos modelos gerados através da aplicação das cartas de controlo e da regressão 

logística na amostra de teste da loja piloto, para o tipo de alerta Alteração de preço de produto. No que 

respeita aos resultados obtidos pelas cartas de controlo, na Figura 32 é apresentado o gráfico com a 

classificação das mensagens, complementado pela tabela de classificação – Tabela 10. O equivalente para a 

regressão logística é apresentado na Figura 33 e Tabela 11.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  Cartas de controlo 

  0 1 

DBSCAN 
1 0 47 

0 247 45 

Figura 32 (esquerda) – Classificação da amostra de teste da loja piloto, com recurso às Cartas de controlo, para o alerta 
Alteração de preço de produto. 

Tabela 10 (direita) – Tabela de classificação da amostra de teste da loja piloto, resultante do modelo das cartas 
de controlo, para o alerta Alteração de preço de produto. 

A amostra de teste da loja piloto para este tipo de alerta é composta por 339 mensagens, das quais 47 são 

alertas reais. O modelo gerado pelas cartas de controlo classificou corretamente todos os verdadeiros alertas, 

o que corresponde a uma sensibilidade de 100%. Quanto aos 292 outliers, 247 mensagens foram corretamente 

classificadas, tendo sido as restantes 45 classificadas como positivos quando na realidade não são, o que 

resulta numa especificidade de 85%. O modelo tem uma precisão de 51% uma vez que, das 92 mensagens 
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que classificou como positivos, apenas 47 são efetivamente positivos, e uma exatidão de 87% pois classificou 

corretamente 294 do total da amostra. 

 

 

 

 

 

  Regressão logística 

  0 1 

DBSCAN 
1 18 29 

0 267 25 

Figura 33 (esquerda) – Classificação da amostra de teste da loja piloto, com recurso à Regressão logística para o alerta 
Alteração de preço de produto. 

Tabela 11 (direita) – Tabela de classificação da amostra de teste da loja piloto, resultante do modelo de regressão 
logística, para o alerta Alteração de preço de produto. 

Quanto ao modelo gerado pela regressão logística, dos 47 alertas reais, 29 foram corretamente identificados, 

o que corresponde a uma sensibilidade de 62%. Relativamente aos falsos alertas, o modelo tem uma 

especificidade de 91%, dado que classificou corretamente 267 mensagens do total de 292. A sua precisão é 

de 54% uma vez que, das 47 mensagens que identificou como positivos, 25 não o são e, por fim, das 339 

mensagens da amostra, foram classificadas corretamente 296 mensagens, o que corresponde a uma exatidão 

de 87%.  

Tabela 12  – Comparação das métricas resultantes da aplicação das cartas de controlo e regressão logística, 
para o alerta Alteração de preço de produto. 

Indicador Cartas de controlo Regressão Logística 

Sensibilidade 1,00 0,62 

Especificidade 0,85 0,91 

Precisão 0,51 0,54 

Exatidão 0,87 0,87 

Acima encontra-se a Tabela 12, que compara os indicadores de desempenho dos dois modelos. Em primeiro 

lugar, é de referir que ambos os métodos permitiram bons resultados para o presente tipo de alerta. As cartas 

de controlo identificaram corretamente todos os alertas reais da loja piloto, enquanto que a regressão logística 

só conseguiu identificar 62%, indicando que 38% dos verdadeiros alertas não seriam enviados para o utilizador 

final. No que respeita à taxa de identificação de falsos positivos, ou especificidade, a regressão logística obteve 

um melhor desempenho ao ter identificado corretamente 91% dos outliers, face aos 85% das cartas de controlo. 

Os modelos não se distinguem significativamente na precisão e exatidão, tendo alcançado resultados 

semelhantes. Em suma, as cartas de controlo tiveram um desempenho superior na identificação dos 

verdadeiros alertas, enquanto que a regressão logística obteve resultados superiores na classificação de 

outliers. 
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6.6.1.2 RESULTADOS PARA AS LOJAS AMOSTRA 

Abaixo segue o resumo dos resultados para todas as lojas da amostra, com os histogramas dos quatro 

indicadores para cada um dos modelos. A Figura 34  é referente à Sensibilidade e a Figura 35 à Especificidade. 

A Precisão é representada pela Figura 36, enquanto que os resultados da Exatidão se apresentam através da 

Figura 37. Das 200 lojas que constituem a amostra, foram analisadas 195 uma vez que as restantes 5 não 

tinham mensagens suficientes para a aplicação dos modelos (amostra de treino ou amostra de teste inferior a 

30 mensagens). 

SENSIBILIDADE 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 34 – Histograma da Sensibilidade, na amostra das 200 lojas, para o alerta Alteração de preço de 
produto resultante da aplicação de: (a) cartas de controlo; (b) regressão logística. 

É notória a diferença da distribuição dos valores de sensibilidade obtidos através dos dois métodos, tendo o 

modelo de carta de controlo sido mais bem-sucedido na identificação de verdadeiros alertas. Das 195 lojas 

analisadas, foi possível identificar corretamente entre 80 a 100% dos alertas reais em 145 lojas, contra as 33 

lojas no caso da regressão logística. Em 42 lojas a sensibilidade do modelo de cartas de controlo ficou entre 

os 60 e 80%, estando as restantes 8 lojas com valores de sensibilidade entre os 20% e 60%. A distribuição 

dos resultados do modelo de regressão logística é claramente mais dispersa, tendo inclusive 11 lojas com 

modelos cuja sensibilidade não excedeu os 20%, significando que para estas lojas seriam enviadas ao 

utilizador final menos de 20% dos verdadeiros alertas. 

ESPECIFICIDADE 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 35 – Histograma da Especificidade, na amostra das 200 lojas, para o alerta Alteração de preço de 
produto, resultante da aplicação de: (a) cartas de controlo; (b) regressão logística. 
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Ambos os modelos obtiveram resultados favoráveis no indicador especificidade. O modelo de regressão 

logística obteve melhores resultados, tendo conseguido identificar entre 80% e 100% dos falsos alertas de 186 

lojas, enquanto que o modelo de cartas de controlo atingiu resultados semelhantes para 172 lojas. Contudo, 

para uma loja, o modelo de regressão logística não conseguiu ir além da identificação de 20% dos falsos 

alertas.  

PRECISÃO 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 36 – Histograma da Precisão, na amostra das 200 lojas, para o alerta Alteração de preço de produto, 
resultante da aplicação de: (a) cartas de controlo (b) regressão logística. 

A diferença dos valores de precisão é significativa entre os dois modelos. O modelo de regressão logística foi 

o mais bem-sucedido ao conseguir garantir, para 143 lojas, que 80 a 100% das mensagens identificadas como 

positivas eram efetivamente verdadeiros alertas, contra as 58 lojas no caso do modelo de cartas de controlo. 

Em 24 lojas a precisão do modelo ficou entre os 60 e 80%, estando as restantes 28 lojas com valores de 

precisão entre os 20% e 60%. A distribuição dos resultados do modelo de cartas de controlo é visivelmente 

mais dispersa, tendo inclusive 46 lojas cuja precisão não atingiu os 40%, significando que pelo menos 60% 

das mensagens identificadas como positivas não eram verdadeiros alertas (e que, por isso, seriam enviadas 

ao utilizador final). 

EXATIDÃO 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 37  – Histograma da Precisão, na amostra das 200 lojas, para o alerta Alteração de preço de produto, 
resultante da aplicação de: (a) cartas de controlo (b) regressão logística. 

No que respeita ao indicador exatidão, ambos os modelos obtiveram resultados satisfatórios. Os modelos de 

cartas de controlo e regressão logística obtiveram resultados bastante semelhantes na medida em que 
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conseguiram classificar corretamente entre 80 a 100% das mensagens de 172 e 171 lojas, respetivamente, 

num universo de 195 lojas. Ambos atingiram valores de exatidão entre os 60 e 80% para 22 lojas. 

6.6.2 REPETIÇÃO DO USO DE CARTÃO DE CLIENTE 

6.6.2.1 RESULTADOS PARA A LOJA PILOTO 

Abaixo encontram-se os resultados dos modelos gerados pelas cartas e controlo e regressão logística na 

amostra de teste da loja piloto, para o tipo de alerta Repetição do uso de cartão de cliente. A Figura 38, 

juntamente com a Tabela 13, dizem respeito aos resultados obtidos pelas cartas de controlo, enquanto que a 

Figura 39 e Tabela 14 descrevem os resultados alcançados na sequência da aplicação do modelo de regressão 

logística.  

 

 

 

 

 

  Cartas de controlo 

  0 1 
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1 4 21 

0 28 0 

Figura 38 (esquerda) – Classificação da amostra de teste da loja piloto, com recurso às Cartas de controlo para o alerta 
Repetição do uso de cartão de cliente. 

Tabela 13 (direita) – Tabela de classificação das cartas de controlo, para o alerta Repetição do uso de cartão 
de cliente. 

Ao longo do período de teste, foram geradas 53 mensagens, dos quais 25 são alertas reais. O modelo 

desenvolvido pelas cartas de controlo classificou corretamente 21 dos 25 verdadeiros alertas, correspondendo 

a uma sensibilidade de 84%, e identificou a totalidade dos outliers, o que equivale a uma especificidade de 

100%. O facto de todos pontos que classificou como positivos serem efetivamente verdadeiros alertas dá ao 

modelo uma precisão de 100%. Este tem uma exatidão de 92% uma vez que, das 53 mensagens que 

constituem a amostra, 49 foram classificados corretamente. 
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Figura 39 (esquerda) – Classificação da amostra de teste da loja piloto, com recurso à Regressão logística para o alerta 
Repetição do uso de cartão de cliente. 

Tabela 14 (direita) – Tabela de classificação da regressão logística, para o alerta Repetição do uso de cartão de 
cliente. 

No que respeita ao modelo de regressão logística, dos 25 alertas verdadeiros alertas, apenas 8 foram 

corretamente identificados, o que equivale a sensibilidade de apenas 32%. Contudo, e tal como aconteceu com 

a regressão logística, o modelo conseguiu uma especificidade de 100%, tendo identificado corretamente a 

totalidade dos outliers. Atingiu também uma precisão de 100% dado que todos os pontos que classificou como 

positivos são efetivamente alertas. Por fim, das 53 mensagens da amostra, foram classificadas corretamente 

36, o que corresponde a uma exatidão de 68%. 

Segue abaixo a Tabela 15, que compara os indicadores de desempenho resultantes do modelo de cartas de 

controlo e de regressão logística.  

 Tabela 15  – Comparação das métricas resultantes da aplicação das cartas de controlo e regressão logística, 
para o alerta Repetição do uso de cartão de cliente. 

Indicador Cartas de controlo Regressão Logística 

Sensibilidade 0,84 0,32 

Especificidade 1,00 1,00 

Precisão 1,00 1,00 

Exatidão 0,92 0,68 

 

A sensibilidade do modelo das cartas de controlo foi expressivamente superior, o que se traduz num melhor 

desempenho na identificação dos verdadeiros alertas face ao modelo da regressão logística. Quanto à taxa de 

classificação de verdadeiros negativos, ambos os modelos foram bem-sucedidos ao atingirem uma 

especificidade de 100%, o que também se verifica com a precisão. No que respeita ao desempenho de 

classificação global, as cartas de controlo foram mais exatas, tendo identificado corretamente 92% das 

mensagens, face aos 68% da regressão logística. 

Em suma, ao comparar os indicadores dos dois modelos pode concluir-se que as cartas de controlo 

possibilitaram melhores resultados para a amostra de teste da loja piloto. 
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6.6.2.2 RESULTADOS PARA AS LOJAS DA AMOSTRA 

Em seguida apresentam-se os resultados para todas as lojas da amostra, com os histogramas dos quatro 

indicadores, resultantes da aplicação dos modelos de cartas de controlo e regressão logística às mensagens 

do tipo Repetição do uso de cartão de cliente. 

A Figura 40 apresenta os resultados para a sensibilidade, e a Figura 41 mostram o desempenho dos modelos 

para a especificidade. Os resultados para o indicador precisão encontram-se na Figura 42, enquanto que a 

exatidão é apresentada nos histogramas da Figura 43. 

É de relembrar que das 200 lojas que constituem a amostra, 31 não têm mensagens deste tipo de alerta, das 

169 lojas restantes, foram analisadas 149 uma vez que 20 não tinham dados suficientes para a aplicação dos 

modelos (amostra de treino ou amostra de teste inferior a 30 mensagens). 

SENSIBILIDADE 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 40 – Histograma da Sensibilidade, na amostra das 200 lojas, para o alerta Repetição do uso de cartão 
de cliente, resultante da aplicação de: (a) cartas de controlo (b) regressão logística. 

ESPECIFICIDADE 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 41 – Histograma da Especificidade, na amostra das 200 lojas, para o alerta Repetição do uso de cartão 
de cliente, resultante da aplicação de: (a) cartas de controlo (b) regressão logística. 
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A diferença dos valores de sensibilidade obtidos através dos modelos de cartas de controlo e regressão 

logística são significativamente díspares. Enquanto que o modelo de cartas de controlo conseguiu que em 148 

lojas fossem identificados corretamente entre 80% a 100% dos verdadeiros alertas, o modelo de regressão 

logística só conseguiu atingir estes valores em 40 lojas. A distribuição dos resultados do modelo de regressão 

logística é significativamente mais dispersa, e os resultados não foram de todo satisfatórios, havendo 63 lojas 

com modelos cuja sensibilidade não excedeu os 20% o que significa que, para estas lojas, seriam enviadas 

menos de 20% dos verdadeiros alertas. 

Para o indicador especificidade, o modelo de cartas de controlo destaca-se positivamente face ao modelo de 

regressão logística, tendo identificado entre 80% e 100% dos falsos alertas de 124 lojas, enquanto que o 

modelo de cartas de controlo atingiu resultados semelhantes para 105 lojas. As diferenças tornam-se mais 

significativas na medida em que o modelo de regressão logística não conseguiu identificar mais que 20% dos 

falsos alertas para 41 lojas, significando que seriam enviados ao utilizador final mais de 80% dos falsos 

positivos, o que vai contra o objetivo do presente projeto. 

PRECISÃO 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 42 – Histograma da Precisão, na amostra das 200 lojas, para o alerta Repetição do uso de cartão de 
cliente, resultante da aplicação de: (a) cartas de controlo (b) regressão logística. 

A diferença dos valores de precisão é significativa entre os dois modelos, tendo sido o modelo de cartas de 

controlo o mais bem-sucedido. Este conseguiu garantir, para 132 lojas, que 60 a 100% das mensagens 

identificadas como positivas eram efetivamente verdadeiros alertas, contra as 100 lojas no caso do modelo de 

regressão logística. Em 24 lojas a precisão do modelo ficou entre os 60 e 80%, estando as restantes 28 lojas 

com valores de precisão entre os 20% e 60%. Em 17 lojas a precisão do modelo de cartas de controlo obteve 

valores menos satisfatórios, entre 20 e 40% enquanto que o modelo de regressão logística atingiu valores 

semelhantes para 46 lojas. 
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EXATIDÃO 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 43 – Histograma da Exatidão, na amostra das 200 lojas, para o alerta Repetição do uso de cartão de 
cliente, resultante da aplicação de: (a) cartas de controlo (b) regressão logística. 

Verifica-se uma diferença significativa nos resultados do indicador exatidão, para os dois modelos. Enquanto 

que o modelo de cartas de controlo conseguiu que, em 138 lojas, fossem classificadas corretamente entre 80% 

a 100% das mensagens, o modelo de regressão logística só conseguiu atingir estes valores em 31 lojas. A 

dispersão dos resultados do modelo de regressão logística é expressivamente superior, havendo 38 lojas cuja 

percentagem de mensagens classificadas corretamente não excedeu os 40% o que significa que, para estas 

lojas, seriam enviadas erradamente pelo menos 60% das mensagens de alerta. 

6.6.3 VENDA COM STOCK ≤ 0 

6.6.3.1 RESULTADOS PARA A LOJA PILOTO 

Abaixo encontram-se os resultados dos dois modelos para a amostra de teste da loja piloto, com mensagens 

do tipo Venda com stock ≤ 0. A Figura 44 e a Tabela 16 dizem respeito aos resultados obtidos pelas cartas 

de controlo, enquanto que a Figura 45 e a Tabela 17 descrevem os resultados alcançados na sequência do 

modelo de regressão logística.   

 

 

 

 

 
  Cartas de controlo 

  0 1 

DBSCAN 
1 0 55 

0 406 48 

Figura 44 (esquerda) – Classificação da amostra de teste da loja piloto, com recurso às Cartas de controlo para o alerta 
Venda com stock ≤ 0. 

Tabela 16 (direita) – Tabela de classificação das cartas de controlo, para o alerta Venda com stock ≤ 0. 
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A amostra de teste é composta por 509 mensagens, das quais 55 são verdadeiros alertas. O modelo de cartas 

de controlo classificou corretamente todos os alertas reais, o que corresponde a uma sensibilidade de 100%, 

e quanto aos 454 falsos alertas, 406 foram corretamente classificadas, que equivale a especificidade de 85%. 

O modelo tem uma precisão de 53% uma vez que, das 103 mensagens que classificou como positivos, apenas 

55 são reais positivos, e uma exatidão de 91% por ter classificado corretamente 461 mensagens do total da 

amostra. 

 

 

  Regressão logística 

  0 1 

DBSCAN 
1 15 40 

0 454 0 

Figura 45 (esquerda) – Classificação da amostra de teste da loja piloto, com recurso à Regressão logística para o alerta 
Venda com stock ≤ 0 

Tabela 17 (direita) – Tabela de classificação da regressão logística, para o alerta Venda com stock ≤ 0 

O modelo de regressão logística classificou corretamente 40 dos 55 verdadeiros alertas (sensibilidade de 73%) 

e a totalidade dos outliers (especificidade de 100%). Atingiu uma precisão de 100% uma vez que todas as 

mensagens que identificou como positivos o eram efetivamente. Por fim, das 509 mensagens da amostra, 

foram classificadas corretamente 494, o que corresponde a uma exatidão de 97%.  

Na Tabela 18, abaixo, encontram-se resumidos os indicadores de desempenho dos dois modelos. 

  Tabela 18  – Comparação das métricas resultantes da aplicação das cartas de controlo e regressão 
logística, para o alerta Venda com stock ≤ 0. 

Indicador Cartas de controlo Regressão Logística 

Sensibilidade 1,00 0,73 

Especificidade 0,89 1,00 

Precisão 0,53 1,00 

Exatidão 0,91 0,97 

As cartas de controlo identificaram corretamente todos os alertas reais, tendo tido um melhor desempenho que 

a regressão logística que só identificou 73%, o que significa que 27% dos verdadeiros alertas não chegariam 

ao utilizador final. No que respeita à taxa de identificação de falsos positivos, ou especificidade, a regressão 

logística obteve um melhor desempenho ao ter identificado corretamente a totalidade dos outliers, face aos 

89% obtidos pelo modelo das cartas de controlo. Quanto à precisão, o modelo da regressão logística destacou-

se com 100% face ao modelo das cartas de controlo, em que somente 53% dos pontos que classificou como 

positivos o eram efetivamente. Os modelos não se distinguem significativamente na exatidão, tendo alcançado 

resultados acima dos 90%. 
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Tal como sucedeu com o tipo de alerta Alteração de preço de produto, as cartas de controlo tiveram um 

desempenho superior na identificação dos verdadeiros alertas, enquanto que a regressão logística obteve 

resultados superiores na classificação de outliers. 

6.6.3.2 RESULTADOS PARA AS LOJAS DA AMOSTRA 

Seguidamente encontram-se os resultados para todas as lojas da amostra, com os histogramas dos quatro 

indicadores, resultantes da aplicação dos modelos de cartas de controlo e regressão logística às mensagens 

do tipo Venda com stock ≤ 0. A Figura 46 é relativa à sensibilidade e a Figura 47 à especificidade. Os 

resultados do indicador precisão são mostrados nos histogramas da Figura 48, enquanto que os referentes à 

exatidão se apresentam na Figura 49. 

Das 200 lojas da amostra, 2 não tinham dados suficientes para a aplicação dos modelos (amostra de treino ou 

amostra de teste inferior a 30 mensagens)., tendo sido analisadas as 198 remanescentes. 

SENSIBILIDADE 

 

(a) 

 

(b) 

 Figura 46 – Histograma da Sensibilidade, na amostra das 200 lojas, para o alerta Venda com stock≤0, 
resultante da aplicação de: (a) cartas de controlo (b) regressão logística. 

A diferença dos valores de sensibilidade obtidos entre os dois é mais uma vez significativa, com o modelo de 

carta de controlo a ser novamente o mais bem-sucedido na classificação dos verdadeiros alertas. Das 198 

lojas analisadas, foi possível identificar corretamente entre 80 a 100% dos alertas reais de 194 lojas, contra as 

89 lojas utilizando o modelo de regressão logística. Os resultados do modelo de regressão logística são mais 

dispersos, tendo inclusive 9 lojas com modelos cuja sensibilidade não excedeu os 20%, o que indica que para 

estas lojas seriam enviados menos de 20% dos verdadeiros alertas. 
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ESPECIFICIDADE 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 47 – Histograma da Especificidade, na amostra das 200 lojas, para o alerta Venda com stock ≤ 0, 
resultante da aplicação de: (a) cartas de controlo (b) regressão logística. 

Foram atingidos resultados favoráveis no indicador especificidade com ambos os modelos de classificação. O 

modelo de regressão logística obteve melhores resultados, tendo conseguido identificar entre 80% e 100% dos 

falsos alertas de 184 lojas, enquanto que o modelo de cartas de controlo atingiu resultados similares para 160 

lojas. A distribuição dos resultados com o modelo de cartas de controlo é ligeiramente mais dispersa, tendo 

havido mais lojas com especificidades menores, ou seja, com menor capacidade de classificar corretamente, 

e posteriormente omitir, os falsos alertas. 

PRECISÃO 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 48 – Histograma da Precisão, na amostra das 200 lojas, para o alerta Venda com stock ≤ 0, resultante da 
aplicação de: (a) cartas de controlo (b) regressão logística. 

Os resultados dos valores de precisão são significativamente diferentes entre os dois modelos. O modelo de 

regressão logística obteve melhor desempenho que o modelo de cartas de controlo. Este conseguiu garantir, 

para 134 lojas, que 80 a 100% das mensagens foram corretamente classificadas, em contraste com as 46 lojas 

no caso do modelo de cartas de controlo. Em 14 lojas a precisão do modelo obteve valores entre os 60 e 80%, 

contudo as restantes 50 lojas alcançaram valores mais reduzidos, entre os 0 e 60%. A distribuição dos 

resultados do modelo de cartas de controlo é visivelmente mais dispersa, tendo inclusive 67 lojas cuja precisão 

não atingiu os 40%, denotando que pelo menos 60% das mensagens classificadas como positivas são na 

verdade falsos alertas. 
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EXATIDÃO 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 49 – Histograma da Exatidão, na amostra das 200 lojas, para o alerta Venda com stock ≤ 0, resultante da 
aplicação de: (a) cartas de controlo (b) regressão logística. 

Quanto ao indicador exatidão, ambos os modelos obtiveram resultados favoráveis, verificando uma ligeira 

superioridade nos resultados do modelo de regressão logística. Este conseguiu classificar corretamente entre 

80 a 100% das mensagens de 185 lojas num universo de 198, enquanto que o modelo das cartas de controlo 

atingiu valores semelhantes em 171 lojas 

6.6.4 SELEÇÃO DO MÉTODO 

No que respeita ao indicador Sensibilidade, os resultados do modelo de cartas de controlo foram 

globalmentente superiores aos obtidos pelo modelo de regressão logistica nos três tipos de alertas estudados. 

Isto significa que este modelo foi são mais bem-sucedidos a classificar corretamente os verdadeiros positivos, 

garantindo o envio de maiores percentagens de verdadeiros alertas. Esta característica é de extrema 

importância uma vez que se pretende que os gestores de loja recebam a maior quantidade de verdadeiros 

alertas possível.  

Quanto ao indicador Especificidade, os resultados obtidos pelo modelo de regressão logística foram 

superiores, salvo para o tipo de alerta Repetição do uso de cartão de cliente, em que o modelo de cartas de 

controlo se destacou positivamente na identificação dos falsos alertas. Quanto maior a especificidade de um 

modelo, melhor a capacidade de classificar corretamente os falsos positivos, o que no contexto do presente 

projeto se traduz na respetiva omissão, libertando o utilizador final da receção de mensagens que não 

representam qualquer nível de irregularidade. 

Os resultados obtidos para o indicador Precisão com o modelo de regressão logística forma significativamente 

superiores para os alertas Alteração de preço de produto e Venda com stock ≤ 0 enquanto que, para o alerta 

Repetição do uso de cartão de cliente o modelo de cartas de controlo obteve resultados ligeiramente mais 

elevados. Quanto maior o valor deste indicador, maior a proporção de alertas corretamente identificados como 

positivos face a todos os classificados positivamente, o que no contexto do presente projeto se traduz na 

qualidade do volume de alertas enviados através da appMonitor. 

Relativamente ao indicador Exatidão, a aplicação dos dois modelos alcançou resultados semelhantes, exceto 

para o tipo de alerta Repetição do uso de cartão de cliente, onde se destacou o modelo de cartas de controlo, 
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mostrando, desta forma, um melhor desempenho na classificação das mensagens. Quanto maior a exatidão 

de um modelo, maior a capacidade de classificar corretamente a globalidade das mensagens, o que não indica 

necessariamente a combinação de valores elevados de especificidade e sensibilidade. Se, porventura, a 

percentagem de verdadeiros alertas for muito inferior à de falsos alertas, então valores elevados de exatidão 

podem apenas representar elevada capacidade de o modelo classificar corretamente os falsos positivos, ou 

seja, elevada especificidade. Da mesma forma que, se o volume de verdadeiros positivos for muito superior ao 

de falsos alertas, então valores elevados de exatidão poderão somente representar modelos com elevada 

sensibilidade. 

Deve ser relembrado que, por um lado, o objetivo da criação da appMonitor é o envio de alertas ao seu utilizador 

final e que, por outro, o presente projeto surgiu pela necessidade de reduzir o volume de falsos alertas que 

estão a ser efetivamente enviados. Pretende-se que o modelo de classificação identifique corretamente o maior 

volume de alertas possível, de modo a ser capaz de enviar a maior percentagem de verdadeiros alertas e omitir 

a maior percentagem de falsos positivos. Do ponto de vista dos indicadores analisados, tal significa uma 

combinação de elevada sensibilidade com elevada especificidade, o que resulta em valores elevados de 

exatidão (não sendo o contrário necessariamente verdade).  

Na globalidade da amostra das 200 lojas, o modelo de cartas de controlo alcançou os melhores resultados 

para a sensibilidade enquanto que o modelo regressão logística foi mais bem-sucedido no que respeita à 

especificidade. Deste modo, para a seleção do modelo, foi necessário avaliar e comparar a importância entre 

classificar melhor os verdadeiros alertas e identificar melhor os falsos positivos, ou seja, entre enviar maior 

percentagem de verdadeiros positivos e omitir a maior quantidade de falsos positivos. Para tal é importante 

recordar a extrema importância do envio da maior percentagem possível de verdadeiros alertas, previamente 

classificados pelo método de clustering DBSCAN. Esta classificação foi efetuada com base na supervisão do 

quadro de peritos que, com o seu conhecimento do negócio, contribuiu para a calibração da classificação 

destas mensagens. Por outro lado, este procedimento foi precedido pela análise mais aprofundada da amostra 

de mensagens, com o estudo das causas do problema, o que proporcionou uma redução expressiva no volume 

de mensagens de alerta. Assim, torna-se evidente a maior importância em garantir o envio do maior nível de 

verdadeiros alertas ao gestor de loja, mesmo que enviando alguns falsos positivos, face a dar prioridade à 

omissão do maior nível de falsos negativos e abdicar da chegada desses mesmo alertas ao utilizador final.  

Foi selecionado, portanto, o modelo de cartas de controlo por ter mostrado melhor desempenho na 

classificação dos verdadeiros alertas, sendo considerado o mais adequado aos objetivos e restrições do 

problema. Também pesou na decisão o facto de se tratar de uma ferramenta já implementada anteriormente, 

aquando do desenvolvimento do sistema preliminar de redução de alertas (mencionado no Capítulo 4), o que 

reduziu as barreiras técnicas, diminuindo significativamente a resistência à sua implementação e aumentando 

o nível de confiança nos novos desenvolvimentos. 
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6.7 RESULTADOS DO SISTEMA FINAL E CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

Após a seleção do modelo de cartas de controlo, apresentam-se seguidamente os resultados da aplicação do 

sistema final à amostra de teste com as 200 lojas. Os resultados expostos referem-se exclusivamente à 

amostra de teste dado que a amostra de treino serviu apenas para a aprendizagem do modelo de classificação. 

A Figura 50 recapitula o processo de análise que levou ao desenvolvimento do sistema final e a respetiva 

implementação. Utilizando uma amostra inicial efetuou-se um estudo sobre as causas que poderiam estar a 

gerar falsos alertas, causas essas que foram posteriormente removidas. As mensagens sobrantes foram 

depois filtradas por um modelo de cartas de controlo, desenvolvido com base nos critérios definidos pelo 

método de clustering DBSCAN. Desta última etapa resultou um conjunto de mensagens classificadas como 

verdadeiros alertas, a enviar ao utilizador final da appMonitor. 

 

Figura 50 – Processo de análise a que foram sujeitas as mensagens de alerta 

De seguida apresentam-se os resultados obtidos após submeter a amostra de teste ao processo representado 

na Figura 50, para cada tipo de alerta. 

Alteração de preço de produto 

A Tabela 19 mostra os resultados obtidos para o tipo de alerta Alteração de preço de produto. A coluna Total 

apresenta a quantidade total de mensagens de todas as lojas em cada uma das fases do processo 

representado na Figura 50, enquanto que as restantes colunas indicam a dispersão do número de mensagens 

entre lojas. A título de exemplo, a primeira linha da tabela, a cinzento, mostra que a quantidade inicial de 

mensagens das 200 lojas foi de 179 440 mensagens (ver coluna “Total”). Deste conjunto de lojas, houve pelo 

menos uma para a qual foram enviadas 41 mensagens de alerta (ver coluna “Mínimo”). Houve também pelo 

menos uma loja para a qual foram enviadas 6 737 mensagens de alerta (ver coluna “Máximo”). Tomando como 

referência o 2.º quartil, pode-se observar que pelo menos 50% das lojas receberam entre 500 e 6 737 

mensagens de alerta no período referido, sendo que as restantes 50% receberam entre 41 e 500 mensagens 

de alerta. A Figura 51 apresenta o resultado das diferentes fases do processo sob a forma de percentagem do 

volume de mensagens inicial de todas as lojas. 

Tabela 19 – Resultados da implementação do sistema final, total e por loja, para o alerta Alteração de preço de produto 

 Total Mínimo 1.º quartil 2.º quartil 3.º quartil Máximo 

1. Amostra inicial 179 440 41 294 500 886 6 737 

2. Amostra após causas 73 334 12 214 312 459 2 421 

3. Amostra final 15 515 12 48 66 90 469 

Do total de 179 440 dos alertas respeitantes ao período de teste de todas as lojas de amostra, foi possível 

identificar as causas e remover 59% das mensagens. Submeter o conjunto restante ao sistema final permitiu 
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Análise de causas DBSCAN + Cartas de Controlo 
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reduzir mais 32% das mensagens, classificadas como falsos alertas, de onde resultou que apenas 9% do 

volume inicial contém mensagens consideradas críticas para o funcionamento das lojas (outliers). 

 

Figura 51 – Resultado das fases do processo sob a forma de percentagem do volume inicial de todas as lojas, 
para o alerta Alteração de preço de produto 

A atividade de identificação e remoção de causas possibilitou uma redução significativa na globalidade das 

lojas. A quantidade de alertas associados a cada loja passou a variar entre 12 e 2 421 mensagens, em que o 

volume de mensagens de pelo menos 50% das lojas passou a estar compreendido entre 312 e 2421 

mensagens (ver linha 2 da Tabela 19). Por fim, na sequência da classificação do modelo de cartas de controlo, 

foi possível constatar uma nova redução no volume de alertas. Nesta fase final, a loja com maior frequência de 

alertas tinha 469 alertas verdadeiros, sendo que pelo menos 75% das lojas apresentavam entre 12 e 90 alertas 

(ver linha 3 da Tabela 19). Em suma, ambas as fases do processo constituíram um passo importante no sentido 

da redução do volume final de alertas. 

Venda com PVP < 0 

A Tabela 20 apresenta os resultados obtidos para o tipo de alerta Venda com PVP < 0, onde a coluna Total 

mostra a quantidade total de mensagens de todas as lojas em cada uma das fases do processo representado 

na Figura 50, enquanto que as restantes colunas indicam a dispersão do número de mensagens entre lojas. 

Na Figura 52 apresenta-se o resultado das diferentes fases do processo sob a forma de percentagem do 

volume de mensagens inicial de todas as lojas. 

Tabela 20 – Resultados da implementação do sistema final, total e por loja, para o alerta Venda com PVP < 0 

 Total Mínimo 1.º quartil 2.º quartil 3.º quartil Máximo 

1. Amostra inicial 115 360 30 67 158 668 6 000 

2. Amostra final 16 0 0 0 0 2 

 

 

Figura 52 - Resultado das fases do processo sob a forma de percentagem do volume inicial de todas as lojas, 
para o alerta Venda com PVP < 0 
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O volume de alertas de cada loja, que variava inicialmente entre 30 a 6000 mensagens (ver linha 1 da Tabela 

20), após a identificação e remoção das causas, passou a variar entre 0 e 2 mensagens (ver linha 2 da Tabela 

20). Desta forma, foi possível reduzir substancialmente a número de alertas de cada loja, de onde resultou que 

em pelo menos 75% das lojas a presença deste tipo de alerta foi eliminada na sua totalidade. As restantes 

lojas receberam no máximo 2 verdadeiros alertas nos 30 dias do período de teste, o que evidencia o sucesso 

da implementação deste processo. 

Venda com stock ≤ 0 

Os resultados relativos ao tipo de alerta Venda com stock ≤ 0 são apresentados na Tabela 21: a coluna Total 

indica a quantidade total de mensagens de todas as lojas em cada fase do processo representado na Figura 

50, enquanto que as restantes colunas mostram a dispersão do número de mensagens entre lojas. A Figura 

53 apresenta o resultado das diferentes fases do processo sob a forma de percentagem do volume de 

mensagens inicial de todas as lojas. 

Tabela 21 - Resultados da implementação do sistema final, total e por loja, para o alerta Venda com stock ≤ 0 

 Total Mínimo 1.º quartil 2.º quartil 3.º quartil Máximo 

1. Amostra inicial 211 931 59 326 549 1 056 9 297 

2. Amostra após causas 83 099 41 184 300 449 7 949 

3. Amostra final 16 920 8 42 62 98 1 175 

 

 

Figura 53 - Resultado das fases do processo sob a forma de percentagem do volume inicial de todas as lojas, 
para o alerta Venda com stock ≤ 0 
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nos 30 dias do intervalo de teste, o que constitui uma redução considerável na quantidade de mensagens a 

chegar ao utilizador final. 

Repetição do uso de cartão de cliente 

A Tabela 22 exibe os resultados obtidos para o tipo de alerta Repetição do uso de cartão de cliente, em valores 

absolutos, com a soma das mensagens de todas as lojas, e por loja. A Figura 54 apresenta o resultado das 

diferentes fases do processo sob a forma de percentagem do volume inicial de mensagens todas as lojas. 

Tabela 22 - Resultados da implementação do sistema final, total e por loja, para o alerta Repetição do uso de 
cartão de cliente 

 Total Mínimo 1.º 
quartil 

2.º 
quartil 

3.º 
quartil 

Máximo 

1. Amostra inicial 199 057 32 493 1134 1 798 4 278 

2. Amostra após causas 36 683 0 89 196 334 810 

3. Amostra final 13 998 0 34 74 115 353 

 

 

Figura 54 - Resultado das fases do processo sob a forma de percentagem do volume inicial de todas as lojas, 
para o alerta Repetição do uso de cartão de cliente 

Da amostra inicial composta por 199 057 mensagens, a atividade de identificação de causas resultou na 

redução 82% do volume de alertas, o que corresponde a 162 374 mensagens eliminadas. Ao implementar o 
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passado a variar entre 0 e 810 mensagens, em que o volume de mensagens de pelo menos 50% das lojas 
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353 alertas verdadeiros, sendo que pelo menos 75% das lojas tinha entre 0 e 115 alertas. Em suma, ambas 
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7  
CONCLUSÕES, TRABALHO FUTURO E REFLEXÕES FINAIS 

7.1 CONCLUSÕES E TRABALHO FUTURO 

Com o presente trabalho foi dado um passo significativo no sentido do cumprimento dos objetivos inicialmente 

estabelecidos. O sistema final, desenvolvido para operar em tempo real, permitiu a redução significativa do 

volume de mensagens a enviar aos gestores de loja, garantindo paralelamente a seleção dos alertas realmente 

críticos e merecedores de atenção.  

O desenvolvimento de um sistema robusto só foi possível pois foram constantemente tidos em conta 

determinados aspetos, tais como as características dos negócio, restrições na integração dos novos 

desenvolvimentos na aplicação, eficiência computacional (já que se pretendia um classificador com capacidade 

de resposta em tempo real), facilidade na interpretação dos resultados e simplicidade relativa das ferramentas, 

de modo a conseguir apresentar de uma forma simplificada o seu funcionamento interno e poder reduzir o 

efeito de “caixa negra”. Só desta forma foi possível criar um sistema adaptado às necessidades da ORG, que 

cumprisse os objetivos propostos. 

Este projeto deu visibilidade do conteúdo das mensagens que estavam a ser gerados pela appMonitor a todos 

os seus intervenientes e responsáveis, o que até à data não havia ocorrido. No início da análise da amostra 

pôde constatar-se um total desconhecimento pelo conteúdo do que estava a ser gerado. Adicionalmente, foram 

abertas portas à utilização de novas ferramentas de análise de dados e deteção de padrões, permitindo à ORG, 

não só a capacidade melhorar a appMonitor, como também a oportunidade de apresentar estas mesmas 

ferramentas a outros departamentos, estudando a viabilidade de as aplicar a outros projetos internos, de modo 

a melhorar o serviço em diferentes frentes simultaneamente. 

Contudo, há que relembrar que foram analisados 4 tipos de alerta, do total de 17. Futuramente poderá ser 

oportuno analisar os restantes tipos e verificar a viabilidade da implementação das mesmas ferramentas. Tal 

análise possibilitará a identificação de novas causas, aumentado a probabilidade de reduzir ainda mais o 

volume de falsos alertas. Poderá também ser do interesse da ORG ampliar a análise das mensagens a mais 

do que dois atributos. Acredita-se que incluir no modelo informação sobre o operador que fez gerar o alerta 

poderá revelar informação potencialmente importante para a melhoria do sistema de classificação. 

O sistema foi desenvolvido de modo a aplicar as mesmas ferramentas a todas as lojas da rede. Mas, sabendo 

de antemão que existem desigualdades relativamente à localização geográfica, volume de vendas, número de 

colaboradores, horário de funcionamento e estratégia de marketing, é natural que tenham modos de operação 

completamente díspares e, como tal, poderá ser producente analisá-las separadamente com o objetivo de 

encontrar características que permitam atribuir-lhes uma classificação e agrupá-las em conjuntos separados. 

Desta forma, poderá desenvolver-se um sistema de classificação orientado ao tipo de loja, que aplique 

diferentes ferramentas a diferentes tipos de lojas, procurando ajustar-se às características do negócio e 

melhorar os serviços prestados pela ORG. 
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7.2 REFLEXÕES FINAIS 

Este trabalho foi uma mais valia para ambas as partes, para a autora desta dissertação (doravante mencionada 

por autora) e para a ORG, pois houve muita partilha de conhecimento e muita vontade de desenvolver uma 

ferramenta robusta, que fosse ao encontro dos objetivos estabelecidos, respeitando o propósito da aplicação 

appMonitor. Para o desenvolvimento do presente trabalho, foi definida uma equipa de cariz multidisciplinar, 

com presença de responsáveis das áreas nas quais o projeto tem maior impacto. Para além da autora, 

intervieram a Coordenadora da Área de Estatística, a Gestora do Produto, o Programador Sénior da 

appMonitor, o Gestor de Tecnologias de Informação, o Diretor de Sistemas Informáticos, o Diretor de 

Consultoria de Negócio e dois membros do Conselho Administrativo da ORG.  

A autora participou no desenvolvimento deste trabalho enquanto Analista de Dados, onde efetuou todos os 

estudos estatísticos e processamento de dados necessários, que posteriormente apresentou, tanto em 

reuniões técnicas de produto, como em reuniões de direção.  

As reuniões técnicas de produto, quinzenais, envolviam a autora, a Coordenadora da Área de Estatística, a 

Gestora da appMonitor e o Programador Sénior da aplicação. Era um espaço de discussão, onde se realizavam 

atividades, tais como, brainstorming de outras análises a dados potencialmente úteis (e respetivo levantamento 

de informação adicional necessária, proveniente de outras fontes/bases de dados), levantamento de 

oportunidades de melhoria do trabalho efetuado até à data, brainstorming às causas que poderiam estar a 

gerar problemas, validação da implementação computacional dos métodos, e preparação das reuniões de 

direção. 

Nas reuniões de direção, efetuadas mensalmente, participavam a autora, a Coordenadora da Área de 

Estatística, a Gestora de Produto, o Programador Sénior da aplicação, o Gestor de Tecnologias de Informação, 

o Diretor de Sistemas Informáticos, o Diretor de Consultoria de Negócio e por dois membros do Conselho 

Administrativo. Tinham como objetivo a tomada de decisões técnicas e estratégicas relativas à appMonitor, 

através da apresentação e discussão dos resultados das análises efetuadas. Foi um espaço onde se tomaram 

decisões que envolviam alterações no produto, e onde foram definidos não só parâmetros técnicos que exigiam 

conhecimento aprofundado do negócio, como também os passos seguintes do desenvolvimento do produto. 

As reuniões de direção foram mais enriquecedoras e desafiantes devido ao desconhecimento técnico por parte 

dos intervenientes com cargos de gestão. Desta forma, houve especial atenção em adequar a linguagem ao 

nível de conhecimentos técnicos dos participantes, convertendo-a numa linguagem mais funcional e intuitiva, 

de modo a garantir a qualidade na comunicação aquando da apresentação das técnicas utilizadas e do 

levantamento de requisitos funcionais. No entanto, nem sempre foi fácil encontrar uma linguagem simplificada, 

nomeadamente nos momentos em que se pretendia utilizar o conhecimento do painel de peritos na definição 

de parâmetros técnicos. 

Uma parte importante do papel da autora consistia na antecipação das dúvidas que poderiam vir a ser 

levantadas nas reuniões, efetuando análises adicionais aos dados, de modo a agilizar o processo de decisão. 

A autora também entendeu que não se devia cingir somente à análise de dados. Para que a aplicação voltasse 

a ser utilizada na sua plenitude, e que os utilizadores voltassem a ter confiança nos seus conteúdos, propôs 

uma alteração de layout da aplicação, que foi aceite e que se encontra atualmente em fase de desenvolvimento.  
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Ao longo das reuniões, houve divergência sobre as decisões a tomar relativamente a novos desenvolvimentos. 

A título de exemplo, uma das decisões que consumiu mais tempo foi a de definir o conjunto final de tipos de 

alerta. Por um lado, havia a possibilidade de reduzir o número de tipos de alerta, cingindo-se a um subconjunto 

dos mais relevantes para o utilizador final – o gestor de loja. A esta opção estava associado um risco mais 

reduzido uma vez que, ao reduzir o número dos tipos de alertas, se estava automaticamente a reduzir o volume 

de alertas. Todavia, a descontinuação de tipos de alerta, implicava reduzir a diversidade de informação gerada, 

fazendo com que o utilizador final não tivesse acesso a tanta informação na hora de tomar decisões. Por outro 

lado, levantou-se a possibilidade de retirar os tipos de alerta menos relevantes e incluir novos alertas (que 

fizessem mais sentido do ponto de vista do gestor de loja). Incluir novos tipos de informação seria uma mais 

valia, porém, implicaria a realização de novos desenvolvimentos ao nível da programação, o que implicaria 

mais tempo despendido e consequentemente mais custos. O processo de decisão passou por enviar um 

inquérito a uma amostra representativa de lojas da ORG, de modo a entender quais os alertas que os gestores 

consideravam mais importantes e os que se consideravam irrelevantes. O inquérito incluiu também o 

levantamento de outros tipos de alerta que poderiam ser incluídos na appMonitor através de desenvolvimentos 

futuros, de modo a melhorar a qualidade do seu serviço. Por fim, foi decidido, numa primeira fase, descontinuar 

os alertas irrelevantes e lançar nova atualização da app com a análise e processamento do conjunto dos alertas 

mais relevantes, com o sistema de redução de alertas incluído. É de referir que os quatro tipos de alertas 

analisados no presente projeto se mantiveram na aplicação devido ao seu nível de relevância. Ficou ainda 

decidido que, numa segunda fase, e com o feedback do funcionamento do sistema de redução de alertas por 

parte dos gestores, se iria melhorar a aplicação complementando-a com a criação de novos tipos de alerta. 

Uma das principais barreiras identificadas foi a inércia na tomada de decisões, sobretudo se implicassem 

alterações mais estruturais à aplicação ou se envolvessem grande alocação de carga de trabalho de 

programação. Outra das limitações encontradas foi a dificuldade na resposta da ORG a um pedido de novos 

dados. A sua estrutura verticalizada implicou que cada pedido tivesse que passar por várias entidades até 

chegar a quem efetivamente poderia efetuar a extração dos dados, sendo este fato uma fonte de desperdício 

de tempo e recursos.  

Este trabalho, para além de ir ao encontro da resolução do problema, deu visibilidade à equipa de 

desenvolvimento da appMonitor sobre o que se está a passar nas lojas. Este fato permite um maior 

acompanhamento dos dados, o que cria maior valor e confiança por parte dos clientes da aplicação (os 

gestores de loja). Foi também permitido identificar incoerências na implementação da aplicação, já corrigidas, 

e repensar a app, alinhando-a com os objetivos para a qual foi desenvolvida. Houve tipos de alertas que foram 

descontinuados por não se entender o seu propósito e por não estarem a identificar causas realmente críticas. 

Houve novos alertas que foram criados, para ser possível monitorizar outros aspetos que até à data não tinham 

sido vistos e que foram identificados como importantes e a ter em conta. 

Em suma, permitiu alinhar os futuros desenvolvimentos do produto com as necessidades dos gestores de loja, 

do que lhes é verdadeiramente importante monitorizar. Deu visibilidade sobre o que se está a passar nas lojas 

à comissão executiva da ORG, o que até então era desconhecido. Permitindo delinear novas estratégias para 

o futuro, tanto a nível tecnológico como a nível estratégico. 
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ANEXO 

Cartas de controlo  

A.1.    VENDA COM STOCK ≤ 0 

 

Figura 55 – Cartas de controlo aplicadas em loja de teste - 26Out-24Nov 2016 

 
Figura 56 – Número de alertas por loja, acumulado entre 26/10/2016 e 24/11/2016, antes e após a 

implementação das cartas de controlo, o alerta Venda com stock ≤ 0. 

A carta respeitante ao número de vendas com stock ≤ 0 permitiria a redução de 57,41% no volume de 

mensagens, enquanto que a carta aplicada à percentagem de vendas possibilitaria um decréscimo de 

66% no número de alertas. 

A aplicação combinada das duas cartas mencionadas resultaria na redução global de 50% no volume 

de mensagens recebidas para esta loja, no período de simulação (ver Figura 55). 
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A.2.   VENDA COM PVP < 0 

 

 
Figura 57 – Cartas de controlo aplicadas em loja de teste - 26Out-24Nov 2016 

 
Figura 58 – Número de alertas por loja, acumulado entre 26/10/2016 e 24/11/2016, antes e após a 

implementação das cartas de controlo, o alerta Venda com PVP < 0. 

A carta referente à média do valor dos preços permitiria a redução de 53,89% no volume de mensagens, 

enquanto que a carta aplicada à percentagem de vendas possibilitaria um decréscimo de 94% no 

número de alertas. 

A aplicação combinada das duas cartas mencionadas resultaria na redução global de 54% no volume 

de mensagens recebidas para esta loja, no período de simulação (ver Figura 57). 
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A.3.   REPETIÇÃO DO USO DE CARTÃO DE CLIENTE 

 

 
 

Figura 59 – Cartas de controlo aplicadas em loja de teste - 26Out-24Nov 2016 

 

 
Figura 60 – Número de alertas por loja, acumulado entre 26/10/2016 e 24/11/2016, antes e após a 

implementação das cartas de controlo, o alerta Repetição do uso de cartão de cliente 

A carta relativa à média de repetições permitiria a redução de 97,83% no volume de mensagens, 

enquanto que a carta aplicada à média dos pontos acumulados possibilitaria um decréscimo de 89,13% 

no volume de mensagens. 

A combinação das duas cartas mencionadas resultaria na redução global de 89,13% no volume de 

alertas recebidos para esta loja, no período de simulação (ver Figura 59). 
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