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RESUMO 
 

 

Os avanços na Tecnologia da Informação e a proliferação de itens de consumo, 

entre outros aspectos, mudaram o cenário e o desempenho das previsões. Os 

processos de previsão devem ser reexaminados, estabelecendo mecanismos de 

comunicação formais que compartilhem a informação entre os diferentes níveis 

hierárquicos dentro da organização, eliminando ou reduzindo o desconforto das 

previsões paralelas e desconexas oriundas de níveis hierárquicos diferentes. O 

objetivo deste trabalho é propor um sistema de apoio à decisão baseado em 

métodos matemáticos e sistemas de informação, capaz de integrar as previsões de 

vários níveis hierárquicos de uma empresa por um repositório de dados (Data 

Warehouse ou DW) e um Sistema de Apoio à Decisão (SAD) com sistema Business 

Intelligence (BI), onde os níveis hierárquicos acessem as informações com o nível de 

detalhe apropriado dentro do processo de decisão, alinhado às expectativas 

corporativas de crescimento. Assim, a modelagem realizada neste trabalho teve 

como foco a geração de cenários para criar um sistema de apoio à decisão, 

prevendo demandas agregadas e individuais, gerando uma estrutura de integração 

entre as previsões feitas em diferentes níveis e alinhando valores oriundos de 

métodos quantitativos e julgamento humano. Uma das maiores preocupações foi 

verificar qual método (séries temporais, métodos causais) teria destaque em um 

processo integrado de previsão. Entre os diferentes testes efetuados, pode-se 

destacar os seguintes resultados: (1) a suavização exponencial tripla proporcionou 

melhor ajuste (dos dados passados) de séries históricas de demandas mais 

agregadas e proporcionou previsões mais precisas de representatividades 

agregadas. Para séries históricas de demanda individual e representatividade 

individual, os outros métodos comparados apresentaram desempenho muito 

próximo; (2) a criação de diferentes cenários de previsão, fazendo uso de um 

repositório de dados e sistema de apoio à decisão, permitiu análise de uma gama de 

diferentes valores futuros. Uma forma de simulação para apoiar a formulação das 

expectativas da diretoria foi adaptada da literatura e sugerida; (3) os erros de 

previsão nas abordagens top-down ou bottom-up são estatisticamente iguais no 

contexto desta pesquisa. Conclui-se que o método de suavização exponencial tripla 

traz menos erros às previsões de séries mais agregadas, se comparado com outros 
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métodos abordados no trabalho. Esse fato está de acordo com asserções 

encontradas na literatura pesquisada de que o método de suavização exponencial é 

cada vez mais utilizado na previsão, em detrimento dos métodos causais como a 

regressão múltipla.  Conclui-se, principalmente, que os sistemas SAD e BI propostos 

deram suporte aos vários níveis hierárquicos, proporcionando variedades de estilos 

de decisão e que podem diminuir o hiato entre o raciocínio qualitativo adotado em 

nível estratégico e o aspecto quantitativo mais comum em níveis operacionais em 

qualquer empresa. 

 

Palavras-chave: Previsão de vendas. Análise de séries temporais. Sistemas de 

apoio à decisão.  
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ABSTRACT 
 

 

Advances in Information Technology (IT), and the increase of consumption items, 

among other things, changed the performance in the forecasts predictions. It is not 

uncommon that organizations will perform parallel forecasts within the various 

hierarchical levels without communicating with each other. The objective of this work 

is to build an integrated "infrastructure" for forecasting through a repository of data 

(Data Warehouse or DW) and a Decision Support System (DSS) with Business 

Intelligence (BI) where the hierarchical levels have access to the information with the 

appropriate level of detail within the process, aligned to the corporate growth 

expectations.  The modeling in this work focused in the generation of scenarios to 

create a decision support system, predicting individual and aggregate demand, 

create a structure for integrating and aligning the estimated forecast generated by 

quantitative and qualitative methods. After a series of experimental tests, main 

results found were: (1) triple exponential smoothing provided the best fit using 

historical aggregated demand, and provided a more precise estimate of aggregate 

representation. For historical series of individual demand and individual 

representation, the other methods used for comparison performed similarly; (2) the 

creation of different scenarios for prediction, using data repository and decision 

support system, allowed for analysis of a range of different future values. The 

simulation to support management expectations has been adapted from the 

literature; (3) the prediction errors in the top-down and bottom-up approaches are 

statistically the same in the context of this research. In conclusion, the method of 

triple exponential smoothing has fewer errors in the forecasts of aggregated series 

when compared to other methods discussed in this work. Moreover, the DSS and BI 

systems provided decision-making support to the various hierarchical levels, reducing 

the gap between qualitative and quantitative decision processes thus bridging the 

strategic and operational decision making processes. 

  

Keywords: Sales forecasting. Time series analysis. Decision support systems. 
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1 INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 
 

 

1.1 PREVISÃO NO SISTEMA DE PRODUÇÃO 
 

 

O propósito de um sistema de produção é usar, de forma eficiente, recursos 

limitados que são utilizados na produção de bens (ou serviços) para satisfazer a 

demanda de clientes e criar lucro para os acionistas da empresa. As instalações 

produtivas, a mão-de-obra e os materiais são considerados recursos que alimentam 

um sistema produtivo. São considerados recursos que alimentam um sistema 

produtivo, as instalações produtivas, mão-de-obra e materiais.  

Um sistema de produção possui algumas funções como previsão, planejamento, 

programação e controle de estoques e que são aplicadas tanto na manufatura como 

em segmentos de serviços. Um sistema de produção é um conjunto de atividades 

inter-relacionadas, com uma série de eventos cíclicos representados na figura 1. 

 
Figura 1 – Representação de um sistema produtivo. Adaptado de Bedworth e Bailey (1987). 
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O sistema de produção em si está descrito dentro da caixa da figura 1, com 

atividades complementares ao redor, alimentando ou saindo do sistema. A atividade 

produtiva inicia-se com a previsão de demanda para cada classe de produto ou 

serviço. O período entre a captação de pedidos de compras de clientes e a entrega 

dos respectivos pedidos pode durar até meses. Em alguns casos, é fácil prever 

vendas e se antecipar para atender pedidos cada vez mais rapidamente.  

Sem previsões adequadas, não é possível realizar um planejamento da capacidade 

produtiva para longo prazo. Nesse planejamento são definidos o número de 

funcionários necessários para o atendimento da produção, o número de horas-

extras, a quantidade de estoque necessária para atender a demanda, entre outras 

questões. Quando há variação da demanda, parte dos pedidos de clientes podem 

ser atendidos com produtos estocados. O controle de estoques é a atividade que 

verifica a divergência entre quantidade de produtos já processados e a quantidade 

realmente necessária para atendimento das exigências dos clientes. Assim, observa-

se que o controle de estoques é afetado pelas decisões tomadas no planejamento 

da capacidade. 

Outra atividade afetada pelas decisões tomadas no planejamento da capacidade de 

longo prazo é o planejamento de curto prazo, onde a produção em um futuro muito 

mais próximo é tratada, exigindo um plano (ou programação) mestre de produção 

para as próximas horas ou dias. Falta de capacidade produtiva e previsões 

imprecisas são “pedra de tropeço” para o planejamento de curto prazo. 

O plano mestre de produção não é estático, pois no caso de manutenção de 

equipamentos e insuficiência de outros recursos produtivos, por exemplo, o plano 

pode ser ajustado para cada turno de trabalho. 

Assim, a previsão de demanda num sistema produtivo é responsável pelo sucesso 

ou fracasso de várias ou todas as etapas subseqüentes. (BEDWORTH; BAILEY, 

1987). 

Empresas que não produzem, mas somente distribuem, focam em tarefas de 

compra, estocagem e venda. O sistema produtivo representado pela figura 1 poderia 

ser simplificado para ilustrar esta situação.  

Em cenário de globalização, as empresas precisam tornar-se mais competitivas. As 

incertezas da demanda (variabilidade, sazonalidade, etc) aliadas às limitações de 
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estocagem caracterizam um problema continuamente enfrentado por inúmeros 

gerentes de produção de bens e serviços. 

As referências bibliográficas destacam a necessidade de estruturação do problema 

de planejamento da produção e estoques obedecendo o nível hierárquico da 

organização (níveis de decisão estratégico, tático e operacional), tanto na dimensão 

temporal quanto na dimensão espacial, o que permitiria uma melhor compreensão e 

utilização dos modelos de apoio à decisão. 

A necessidade de prever vendas não é apenas comum à quase todo tipo de 

empresa, mas também aos diversos departamentos funcionais, que necessitam 

dessas previsões como elemento fundamental de seu processo de tomada de 

decisão. 

Os seguintes fatores fizeram com que a importância da previsão aumentasse nos 

mais diversos segmentos:  

1) Aumento na complexidade das organizações e de seu ambiente; 

2) Adoção de procedimentos decisórios mais sistemáticos e integrados; 

3) Desenvolvimento contínuo dos métodos de previsão e entendimento por 

parte dos gerentes e decisores de diversos escalões. 

A correta previsão de vendas otimiza estoques, reduz erros em geral e aumenta 

lucros. As previsões feitas pelos níveis hierárquicos mais altos abrangem maior 

horizonte de tempo e planejamento agregado por família de itens (ou representando 

a empresa como um todo), enquanto que as feitas em níveis mais baixos abrangem 

menor horizonte de tempo e são feitas, geralmente, item a item. 

A previsão é mais indicação do que um veredito, não sendo possível esperar 

respostas inteiramente fidedignas de um sistema de previsão; recorre-se à 

flexibilidade dos gestores e analistas para se ajustarem aos desvios. Como sempre 

há erros de previsão, esses devem ser analisados. Alguns pesquisadores 

(PETERSON; SILVER, 1985) ressaltam que a questão que deve ser colocada em 

pauta não é "as empresas devem prever vendas?", mas sim "como empresas devem 

prever vendas ao menor custo possível?", como ilustrado na figura 2. 

No estágio atual de tecnologia e com a grande capacidade de armazenagem de 

dados e processamentos dos computadores, diversos modelos e métodos 

quantitativos de previsão têm sido pesquisados, permitindo rápida e complexa 
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modelagem de vários itens ao mesmo tempo. O custo de utilizar o sentimento do 

gerente como previsão de vendas é baixíssimo, em detrimento do custo incorrido 

com os erros de previsão, como por exemplo, estocagem excessiva. Por outro lado, 

o uso de modelos sofisticados e caros é pouco aconselhável, pois o custo de 

operação não compensa a precisão do estoque. As empresas, portanto, devem 

escolher o(s) método(s) que se situe(m) mais próximo(s) da região de operação 

ideal, isto é, aquele(s) que apresenta(m) a melhor relação compensatória (trade-off) 

custo/precisão. Vários outros trade-offs precisam ser estudados, como facilidade de 

uso/precisão, necessidade do usuário/precisão, simplicidade/precisão, etc.  

 

 
Figura 2 - Dois principais componentes do custo total de previsão de vendas. Adaptado de Peterson e 
Silver (1985). 

 
A previsão de curto prazo talvez seja a atividade mais complexa no controle de 

produção, para obter alta precisão de resposta. Em contrapartida, horizontes de 

planejamento maiores trazem respostas mais vagas e maiores erros de previsão.  

Existem alguns métodos de previsão que são bastante elaborados e que exigem 

conhecimento matemático considerável, enquanto outros são menos elaborados. 

Não existe unanimidade sobre qual o melhor método, mas a resposta à pergunta 

“Qual o objetivo do setor/empresa ao realizar previsão?” define a abordagem 

(método, horizonte de planejamento, etc).  
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Quanto maiores as discrepâncias entre as previsões feitas em níveis hierárquicos 

diferentes, piores podem ser os impactos para o negócio, em termos de imobilização 

de capital em estoques, entre outros. Torna-se necessária a aplicação de um modelo 

que permita uma integração entre os valores de previsão oriundos de diversos níveis 

hierárquicos, ajustados às expectativas da diretoria.  

A evolução da tecnologia da informação trouxe ferramentas de apoio à decisão, 

chamadas Sistemas de Apoio à Decisão (SAD), proporcionando aos gestores o 

suporte decisório nas tomadas de decisão, permitindo: combinação de métodos 

quantitativos com julgamento e intuição, criação de regras de negócios, 

arquivamento de dados, modelagem e análise de resultados, geração e 

armazenagem de conhecimento e outros.  

 

 

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA E OBJETIVOS 
 

 

O problema de pesquisa é tratado à luz de um estudo que constatou que os avanços 

na Tecnologia da Informação e proliferação de produtos, entre outros aspectos, 

mudaram o cenário e o desempenho das previsões. A integração funcional dos 

processos de previsão deveria ser reexaminada, estabelecendo mecanismos de 

comunicação formais que compartilhem a informação entre os níveis funcionais. 

Previsões paralelas e desconexas oriundas de níveis diferentes trazem desconforto 

e insatisfação a todos os envolvidos no processo de previsão. (MCCARTHY et al., 

2006). 

Um problema de previsão se torna mais complexo em uma empresa quando 

diferentes previsões com diferentes níveis de agregação de produtos ou serviços 

são adotados ao mesmo tempo nos vários processos de tomada de decisão. 

(ZOTTERI; KALCHSCHMIDT; CANIATO, 2005) 

Diante do aumento da complexidade causada por diferentes níveis de agregação de 

produtos ou serviços, o problema de pesquisa pode ser traduzido pela questão: “É 

possível usar ferramentas de TI para realizar a integração funcional dos processos 

de previsão e estabelecer mecanismos de comunicação que compartilhem as 

informações entre diferentes escalões?”. 
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Com o intuito de minimizar os impactos das falhas de comunicação entre níveis 

hierárquicos de uma organização e reduzir a possibilidade de disseminação de 

valores e expectativas diferentes entre tais níveis, esta dissertação objetiva propor 

um sistema de apoio à decisão baseado em métodos matemáticos e sistemas de 

informação, capaz de integrar as previsões de vários níveis hierárquicos de uma 

empresa. Este sistema deve permitir aos gestores simular projeções de demandas 

agregadas e individuais, alinhadas com as expectativas de crescimento dos níveis 

hierárquicos superiores e decidir entre os melhores cenários. 

Os objetivos específicos desta dissertação são: 

1) Observar diferentes métodos de previsão de vendas aplicados a um 

contexto real, avaliando a precisão desses métodos e os recursos 

necessários para utilizá-las dentro desse contexto; 

2) Demonstrar a criação de diferentes cenários de previsão, fazendo uso de 

um repositório de dados e facilidades cada vez maiores oferecidas pelo 

Sistema de Apoio à Decisão (SAD) e Business Intelligence (BI); 

3) Avaliar diferentes cenários de agregação e desagregação de valores de 

previsão, buscando padrões que favoreçam algum cenário em detrimento de 

outros. 

Embora a previsão de demanda seja o ponto de partida para atividades de 

planejamento agregado, não é objeto dessa dissertação abordar tais atividades 

como: programação e controle da produção, contratação/demissão de funcionários, 

aumento/redução de jornada de trabalho, estocagem, elaboração de orçamentos, 

etc. 

Também não é objeto dessa dissertação ilustrar a fase contínua de coleta diária (ou 

consolidada mensal) de dados dos sistemas transacionais da empresa e nem 

abordar o consenso entre previsões feitas por diferentes departamentos. 

Esta pesquisa está dividida em tópicos:  

1) Introdução e Objetivos;  

2) Revisão da Literatura; 

3) Gestão de Negócios usando Tecnologia da Informação; 

4) Metodologia;  
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5) Modelagem e Validação da Previsão usando Dados Reais do Segmento   

Farmacêutico; 

6) Resultados Obtidos; 

7) Conclusões; 

8) Referências Bibliográficas; 

9) Apêndices; 

10) Anexos.   
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

 

2.1 PREVISÃO DE DEMANDA  
 

 
2.1.1 Classificações 
 

 

O dilema da previsão é que embora não haja forma de julgar o futuro exceto pelo 

passado, é plausível que confiar só no passado resulte em conjecturas falhas sobre 

o futuro. (PETERSON; SILVER, 1985). 

A importância da decisão dita o esforço que conduz à previsão, seja ela complexa 

ou não. Em gestão de operações, previsões de vendas, de consumo de energia e de 

matérias-primas são comuns. Previsão é uma área tradicional na literatura de 

operações e gestão de estoques. A decisão de quanto produzir no próximo ano afeta 

o número de funcionários e nível de matéria-prima, promoções, publicidade, 

armazenamento, distribuição, entre outros. Dependendo do horizonte de 

planejamento e do nível hierárquico da decisão a ser tomada, a preocupação é com 

vendas agregadas ou com itens individuais. (ZOTTERI; KALSCHMIDT; CANIATO, 

2005). 

A chave para entender problemas de previsão é entender o processo que cria 

demanda para um produto. Talvez nunca se compreenda por completo tal processo, 

mas analisar dados quando esses existem e lançar pressupostos que levam a 

previsões podem ajudar a ganhar entendimento. (SIPPER; BULFIN, 1998). 

Muitas empresas cometem engano ao usar dados históricos de entregas de produto, 

pois acabam por prever apenas sua habilidade de suprir clientes com bens e 

serviços, restrita à capacidade de produção ou distribuição. Levando em 

consideração que alguns clientes não compram mais do que já o fazem pelo fato de 

as empresas não poderem atender seus pedidos na totalidade, a demanda é a 

combinação das vendas efetuadas e das vendas perdidas. Infelizmente, é mais difícil 

prever demanda do que vendas, pois são necessários mecanismos para medir 
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vendas perdidas. Prever demanda proporciona às empresas a oportunidade de 

adaptação de capacidade produtiva.  (MOON et al., 1998). 

Previsão de vendas é um processo gerencial e uma boa previsão contribui para o 

sucesso da empresa, na medida em que aumentam as vendas e mantém alto o nível 

de serviço, reduz os níveis de estoque. Por conseqüência, evita perda de vendas por 

falta de estoque, impede ou minimiza migração de clientes para os competidores, 

reduz custos de contratação e treinamento de pessoal, instalações adequadas, 

contratos de fornecimento, fretes e obsolescência de materiais, entre outros. (MOON 

et al., 1998). 

Previsão pode ser confundida com planejamento. São coisas diferentes, porém, 

relacionadas. A diferença entre previsão e planejamento é que a primeira lida com o 

que se espera que aconteça no futuro e a segunda lida com o que deveria acontecer 

no futuro. Um bom planejamento é alimentado por previsões. (SCHROEDER, 1993). 

Uma das características principais de um problema de previsão é o horizonte de 

tempo. O tempo abrangido pela definição “longo”, “médio” ou “curto prazo” é relativo, 

pois empresas diferentes de segmentos diferentes consideram o horizonte de tempo 

de forma diferente. Assim, uma empresa pode entender como horizonte de longo 

prazo o período de dois anos e outra empresa, vinte ou trinta anos.  

Atividades imediatas têm aspectos operacionais, conduzidos principalmente por 

baixa e média gerência, com previsão para curto prazo ao invés de projeções de 

longo prazo. Previsões de curto prazo envolvem controle sobre o curso dos eventos, 

com decisões sobre alocação de força de trabalho, material e outros recursos. 

Previsões de médio prazo envolvem alocação de recursos entre atividades que 

competem entre si, como ocorre com o ajuste de orçamentos. Previsões de longo 

prazo são usadas em conexão com planejamento estratégico para determinar o nível 

e a tendência de fatores econômicos agregados. Levando em consideração que não 

existe um único método de previsão que atenda a todas as situações de tomada de 

decisão, é necessário considerar vários problemas e cenários de previsão, conforme 

quadro 1 (MAKRIDAKIS; WHEELWRIGHT, 1989). 

Ao selecionar um modelo que descreva o fenômeno, deve ser escolhido aquele que 

capture a essência do problema e que seja simples ao mesmo tempo. 
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Horizonte de 
Tempo 

Ambiente

Produção Gerência Social Meio de 
Competição 

Fator Natural

Imediato  

(menos que 1 mês) 

Demanda 

individual 
Competição X 

Campanhas 

publicitárias 

Condições 

climáticas 

Curto prazo  

(1 a 3 meses) 

Demanda por 

família de 

produtos e total 

Vendas 

agregadas. 

Rupturas de 

vendas 

X 

Promoções. 

Introdução de 

novos produtos 

Condições 

climáticas 

Médio Prazo  

(3 meses a 2 anos) 

Compra de 

maquinário. 

Orçamentos 

Objetivos. 

Controle. 

Condições 

econômicas 

gerais 

Atitudes 

sociais 

Desenvolvimento 

de novos 

produtos 

Colheitas 

Longo Prazo  

(mais que 2 anos) 

Expansão de 

plantas. Filiais 

Tendências 

econômicas 

e sociais. 

Estratégias. 

Novos 

produtos 

Tendências 

sociais. 

Gostos. 

Persuasão 

Investimentos. 

Novas 

tecnologias 

Restrições 

ambientais (nível 

de poluição, 

disponibilidade 

de matéria-

prima) 

 

Quadro 1 – Cenários de previsão de acordo com ambiente e horizonte de tempo. Adaptado de 
Makridakis e Wheelwright (1989). 

 
A figura 3 ilustra a escolha do método baseada na ausência ou presença de dados 

quantitativos. No primeiro caso, recorre-se a julgamento de diversos tipos. No 

segundo caso, recorre-se a métodos estatísticos. A divisão entre fonte de 

conhecimento baseado em julgamentos (qualitativo) e fonte de conhecimento 

baseado em estatística (quantitativo) não é nítida. 

O uso de métodos de previsão combinados ao invés de um único método em busca 

de melhores resultados é defendido por vários autores. As fraquezas de um modelo 

tendem a ser amenizadas pelas forças do outro e vice-versa. (PETERSON; SILVER, 

1985; RIGGS, 1987). 
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Figura 3 – Árvore de escolha de métodos. Adaptada de Armstrong (2001).  
 

Previsões baseadas em opiniões são subjetivas (qualitativas). Previsões baseadas 

em dados históricos são objetivas (quantitativas).  Os métodos não causais são os 

que usam os valores passados de uma variável para predizer seus valores futuros, 

assumindo que as causas que moldaram os eventos no passado continuarão a 

moldar os eventos no futuro. Métodos causais procuram fazer previsões baseadas 

em uma relação de causa-efeito. Conhecendo os fatores que influenciam um 

fenômeno, por exemplo, fatores que estimulam ou inibem as vendas, pode-se 

estimar valores futuros deste fenômeno. As causas que moldaram os eventos no 

passado podem não ser as mesmas que moldarão os eventos no futuro. 

Os quadros 2, 3 e 4 descrevem as vantagens, usos, limitações, precisão da previsão 

de acordo com o horizonte de previsão, capacidade de identificar rupturas no 

comportamento do fenômeno e o custo de implantação do método. Levam em 

consideração os conhecidos métodos de previsão subjetivos (qualitativos), objetivos 

(quantitativos) não causais e objetivos causais.  
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  Precisão da Previsão  

Métodos 
Subjetivos 

Descrição do Método Usos Curto 
Prazo 

Médio 
Prazo 

Longo 
Prazo 

Identifica
Rupturas 
Projeção 

Custo
do 

Método 

1. 

Delphi 

 

Especialistas 

respondem várias 

questões em até 6 

rodadas para que a 

previsão venha a 

convergir. Para isso, as 

respostas são 

devolvidas aos 

participantes de forma 

anônima 

Previsões de 

vendas de longo 

prazo para 

planejamento de 

capacidade 

Razoável 

ou Muito 

Bom 

Razoável 

ou Muito 

Bom 

Razoável 

ou Muito 

Bom 

Razoável

ou Bom 

Médio 

ou Alto 

2. 

Pesquisa de 

Mercado 

Questionários ou 

pesquisas usados para 

agrupar dados das 

condições de mercado 

Previsão de 

vendas totais, 

por classe de 

produtos e 

produtos 

individuais 

Muito 

Bom 
Bom Razoável 

Razoável 

ou Bom 
Alto 

3. 

Analogia de 

ciclo de vida 

Previsão baseada nas 

fases de introdução, 

crescimento e saturação 

de produtos similares 

Previsões de 

vendas de longo 

prazo para 

planejamento de 

capacidade 

Pobre 
Razoável 

ou Bom 

Razoável 

ou Bom 

Pobre ou 

Razoável 
Médio 

4. 

Julgamento 

Informado 

 

Simulação de um 

sistema de distribuição 

todo, descrevendo 

mudanças de vendas. 

Previsões de 

vendas totais e 

produtos 

individuais 

Pobre ou 

Razoável 

Pobre ou 

Razoável 

Pobre ou 

Razoável 

Pobre ou 

Razoável 
Baixo 

 

Quadro 2 – Métodos subjetivos de previsão. Adaptado de Schroeder (1993). 
 

Previsões subjetivas devem ser usadas quando não existem dados históricos, 

quando os dados históricos não são confiáveis ou apresentam padrão instável. 

Quando esse é o caso, os dados históricos devem ser ponderados por julgamento, 

antes de realizar a previsão em si. Os métodos subjetivos são, em geral, mais 

apropriados para horizontes maiores de previsão devido à maior variabilidade 

inerente a esses horizontes. (SCHROEDER, 1993; SIPPER; BULFIN, 1998). 
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  Precisão da Previsão  

Métodos 
Objetivos 

Não Causais 

Descrição do 
Método 

Usos 
Curto 
Prazo 

Médio 
Prazo 

Longo 
Prazo 

Identifica 
Rupturas 
Projeção 

Custo 
Método 

1. 

Médias 

Móveis 

Média aritmética ou 

média ponderada de 

um certo número de 

períodos históricos 

Previsão de 

curto a médio 

prazo usado 

para 

dimensionar 

estoques e 

níveis de 

produção.  

Capaz de 

modelar muitos 

produtos 

Pobre ou 

Bom 
Pobre 

Muito 

Pobre 
Pobre Baixo 

2. 

Suavização 

Exponencial 

Ponderação 

exponencial com 

maior peso nos dados 

mais recentes. Bem 

adaptado ao uso do 

computador 

Como o método 

1 

Razoável ou

Muito Bom 

Pobre ou 

Bom 

Muito 

Pobre 
Pobre Baixo 

3. 

Modelos 

Matemáticos 

 

Modelos lineares ou 

não-lineares 

ajustados às séries 

temporais, 

geralmente via 

regressão. Inclui 

linhas de tendência, 

polinômios, séries de 

Fourier, etc 

Como o método 

1, mas é 

indicado para 

previsões de 

apenas poucos 

produtos devido 

ao custo do 

método 

 

Muito Bom 
Razoável 

ou Bom 

Muito 

Pobre 
Pobre 

Baixo ou 

Médio 

4. 

Box-Jenkins 

 

Métodos de 

autocorrelação 

usados para 

identificar séries 

temporais 

subjacentes e ajustar 

ao melhor modelo. 

Requer histórico 

mínimo  60 períodos 

Indicado para 

produtos que 

exigem 

previsões de 

curto prazo 

muito precisas. 

Devido ao custo 

do método, 

indicado para 

poucos 

produtos 

Muito bom 

ou 

Excelente 

Razoável 

ou Bom 

Muito 

Pobre 
Pobre 

Médio ou 

Alto 

 

Quadro 3 – Métodos objetivos não causais. Adaptado de Schroeder (1993). 
 

Os métodos objetivos não causais - também conhecidos como métodos temporais 

por utilizar dados históricos ou séries temporais - são úteis para previsões de curto e 
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médio prazo, onde se espera que o padrão de demanda permaneça estável. 

(SCHROEDER, 1993). 

 

  Precisão da Previsão  

Métodos 
Objetivos
Causais 

Descrição do Método Usos 
Curto 
Prazo 

Médio 
Prazo 

Longo 
Prazo 

Identifica
Rupturas 
Projeção 

Custo 
Método 

1. 

Regressão 

 

Relacionamento das vendas 

com outras variáveis que 

podem afetar a demanda. 

 

Previsões de curto 

a médio prazo para 

poucos produtos, 

quando há fortes 

relações causais 

Bom ou 

Muito Bom 

Bom 

ou 

Muito 

Bom 

Pobre 
Muito 

Bom 
Médio 

2. 

Econo- 

métrico 

 

Sistema de equações de 

regressão independentes que 

descreve as vendas ou lucros 

de um segmento 

 

Previsão de 

vendas de curto a 

médio prazo por 

classe de produtos 

Muito Bom 

ou 

Excelente 

Muito 

Bom 
Bom Excelente Alto 

3. 

Entrada- 

Saída 

 

Previsão dos resultados de 

um segmento da economia 

baseados nas entradas 

(insumos) em outro 

segmento 

Previsões de 

vendas da 

empresa como um 

todo por 

segmentos 

industriais 

X 

Bom 

ou 

Muito 

Bom 

Bom 

ou 

Muito 

Bom 

Razoável 
Muito 

alto 

4. 

Simulação 

 

Simulação de um sistema de 

distribuição, descrevendo 

mudanças de vendas. 

Previsões de 

vendas da 

empresa como um 

todo para grupos 

de produtos 

Muito Bom 

Bom 

ou 

Muito 

Bom 

Bom Bom Alto 

 
Quadro 4 – Métodos objetivos causais. Adaptado de Schroeder (1993). 
 

Os métodos objetivos causais são mais precisos que os não causais para previsão 

de médio e longo prazo devido a sua capacidade de identificar pontos de ruptura de 

comportamento. (SCHROEDER, 1993).  

Em previsões de médio prazo, os métodos objetivos causais e os não causais são 

os mais usados, em um processo que não envolva muitos itens. Mesmo em 

previsões de curto prazo, os métodos objetivos causais são úteis. (SIPPER; BULFIN, 

1998). 

Devido ao custo do método causal de regressão múltipla (coleta de dados 

necessários, desenvolvimento da equação inicial e verificação de contínuo ajuste da 

equação), tal método deve ser usado para horizontes de médio e longo prazo, 

quando valores precisos são exigidos e para poucas séries de produtos agregadas.  
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Quando se projeta centenas de produtos individuais, o método de séries temporais 

(históricas) é apropriado, principalmente quando o fenômeno é estável ou o analista 

não conhece a situação que rege o fenômeno. Com esse método, é possível prever 

qualquer período futuro a partir do modelo equacionado. (ARMSTRONG, 2001; 

MAKRIDAKIS; WHEELWRIGHT, 1989;). 

O estágio do ciclo de vida do produto é importante na escolha do método de 

previsão. Autores seminais dividiram o ciclo de vida do produto em fases e 

comentaram quais os métodos apropriados para cada fase. (CHAMBERS; 

MULLICK; SMITH, 1971). 

No estágio de introdução de produtos, não existem dados de demanda do próprio 

produto e assim, métodos subjetivos são usados, como analogia de produtos 

similares, pesquisa de mercado, entre outros.   

No estágio de crescimento, existem alguns dados disponíveis sobre o 

comportamento do produto, permitindo o uso de métodos objetivos causais e não 

causais, além da combinação destes métodos objetivos com métodos subjetivos, na 

tentativa de tornar as previsões mais precisas.  

No estágio de maturidade do produto, existem dados de demanda, níveis de 

estoque, etc, permitindo utilizar os métodos que oferecem estimativas de tendências 

e sazonalidades (como suavização exponencial, por exemplo) e relacionamento com 

fatores externos (como regressão) em previsões de curto a longo prazo, 

concentrando-se em estratégias para evitar declínios de demanda.  

 No estágio de declínio do produto, existem todos os dados das fases anteriores e as 

previsões devem se concentrar em prazos cada vez mais curtos, usando estimativas 

de tendências e sazonalidades (sendo esperadas tendências negativas), pesquisa 

de mercado e outros métodos que possam indicar sinais de mudança. 

 

 

2.1.2 Princípios usados para escolha do método 
 

 

Alguns princípios úteis na escolha do método de previsão (ARMSTRONG, 2001; 

MAKRIDAKIS; WHEELWRIGHT, 1989) são:  
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1) Preferência dos métodos estruturados sobre os métodos não-estruturados;  

2) Utilizar métodos quantitativos ao invés de subjetivos (qualitativos), se 

existirem dados suficientes para tal; 

3) Utilizar métodos causais ao invés de temporais (não causais), 

principalmente quando se esperam grandes mudanças na resposta; 

4) Utilizar métodos simples, a não ser que haja forte evidência de que a 

complexidade ajude.   

No quadro 5, os métodos de previsão são analisados segundo alguns critérios como 

horizonte de tempo, padrão de dados, custo, precisão e aplicabilidade do método. A 

legenda “X” indica quais métodos são apropriados em quais horizontes de tempo. Os 

três últimos critérios são medidos na escala de zero (baixo) a dez (alto).  
 

 
Séries Temporais 

(Extrapolação) 
Causais Outros 

Fatores 

Ú
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o 
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r 

M
éd

ia
 

M
éd

ia
 M

óv
el

 

Su
av

. E
xp

o 

B
ox

-J
en

ki
ns

 

R
eg

er
ss

ão
 

M
úl

tip
la

 

M
od

el
o 
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o 

D
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i 

Horizonte de Tempo 

Imediato X X X X X    

Curto Prazo X X X X X X X  

Médio Prazo X    X X X  

Longo Prazo X     X X X 

Padrão dos dados Período Mínimo 5 30 5-10 2 60 30+4 >100 N 

Custo (0 a 10) 

Desenvolvimento 0 1 1 0,5 8 6 8 5 

Armazenamento 3 5 1 0 7 8 9 N 

Funcionamento 0 1 1 0 10 6 8 N 

Precisão (0 a 10) 
Previsão de Padrão 1 1,5 2 3,5 10 8 10 5 

Previsão Rupturas 3 0 0 0 8 4 6 0 

Aplicabilidade (0 a 10) 

Tempo de resposta 5 2 1 0,5 7 6 9 4 

Entendimento dos 

resultados 
10 10 10 8 4 7 3 8 

 

Quadro 5 – Critérios de avaliação na escolha de métodos de previsão. Adaptado de Armstrong (2001) 
e Makridakis e Wheelwright (1989). 

 

Os custos estão relacionados com capacidade computacional, visto que os métodos 

geralmente são implementados em computadores. Assim, parte dos custos 

relaciona-se a linhas de código e desenvolvimento de algoritmos, armazenagem de 

dados, conhecimento técnico de analistas e outros. Com o uso cada vez mais 
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facilitado de softwares prontos, o custo de desenvolvimento pode vir a perder 

sentido. 

A aplicabilidade do método é dividida em duas partes: a primeira leva em 

consideração o tempo entre o levantamento da necessidade de realizar previsão até 

que valores de previsão estejam disponíveis – tempo esse que aumenta 

proporcionalmente com a sofisticação do método - e a segunda leva em 

consideração o entendimento e a interpretação dos resultados por parte dos 

gestores e decisores. 

Um estudo compara 20 anos de práticas de previsão de vendas sob vários aspectos, 

tomando como base os estudos de Mentzer e Cox (1984) e Mentzer e Kahn (1995) e 

os dados atualizados em 2006. (MCCARTHY et al., 2006). 

Esse estudo considera a satisfação dos respondentes com os métodos, sendo a 

suavização exponencial o preferido atualmente e um dos preferidos no passado. 

Regressão era o método preferido até duas décadas atrás, perdendo várias 

posições atualmente. Os autores comentam que a insatisfação e desconhecimento 

dos métodos de previsão levam muitos usuários a utilizarem métodos muito simples 

como um “porto seguro”, ou a confiarem cada vez mais em softwares “caixa-preta”, 

atribuindo a esses programas a responsabilidade de realizar projeções que, por 

constatação do estudo, têm sido cada vez menos precisas. 

 
Tabela 1 – Satisfação com os métodos de previsão.  
 

 
% satisfeitos % neutros 

%  não 
satisfeitos 

Método 

M
C

O
X 

M
K

A
H

N
 

20
06

 

M
C

O
X 

M
K

A
H

N
 

20
06

 

M
C

O
X 

M
K

A
H

N
 

20
06

 

QUALITATIVAS    

Opinião de Especialistas 54 35 26 24 36 48 22 29 26 

Sistemas Especialistas  45 21  47 74  8 4 

QUANTITATIVAS    

Média Móvel 58 40 42 21 35 45 21 25 13 

Suavização Exponencial 60 72 69 19 24 27 21 4 4 

Regressão 67 66 39 19 29 56 14 5 6 

Séries Box-Jenkins 30 44 33 13 45 62 57 11 4 

Redes Neurais  38 18  49 76  13 6 

 

Adaptado de McCarthy et al. (2006). 
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A importância de vários critérios de avaliação de métodos de previsão foi comparada 

usando o estudo de Mentzer e Kahn (1995), com 186 respondentes, e o estudo com 

dados atualizados em 2006, com 86 respondentes. A precisão é uma das 

características principais exigidas de um problema de previsão.  

 
Tabela 2 – Importância de vários critérios de avaliação de métodos de previsão.  
 

Critério 
Porcentagem indicando 

que o critério é importante 
ou muito importante 

 MKAHN 2006 

Precisão 92 82 

Credibilidade 92 82 

Desempenho (serviço ao consumidor) 77 69 

Facilidade de Uso 75 63 

Quantidade de Dados  46 52 

Custo 41 41 

Retorno de Investimento 35 27 
 

Adaptado de McCarthy et al. (2006). 
 

 
2.1.3 Medidas de Erros de Previsão 
 

 

Um estudo mostra com detalhes as equações usadas para obter várias medidas de 

precisão, assim como desvantagens e vantagens de cada medida. (HYNDMAN; 

KOEHLER, 2006). 

Existem medidas que dependem da escala de medidas adotadas, como a média dos 

erros quadráticos (Mean Square Error ou MSE), a raiz da média dos erros 

quadráticos (Root Mean Square Error ou RMSE), a média dos erros absolutos (Mean 

Absolute Error ou MAE) e a mediana dos erros absolutos (Median Absolute Error ou 

MdAE), úteis para comparar diferentes métodos aplicados sobre o mesmo conjunto 

de dados, porém não apropriadas para conjuntos de dados que estejam em escalas 

diferentes entre si. O uso de RMSE e MSE são comuns na prática, embora o RMSE 

tenha a vantagem de estar na mesma escala dos dados. 

Existem as medidas baseadas em valores percentuais, como a média dos erros 

percentuais absolutos (Mean Absolute Percentage Error ou MAPE), a mediana dos 
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erros percentuais absolutos (Median Absolute Percentage Error ou MdAPE), a raiz 

da média dos erros percentuais quadráticos (Root Mean Square Percentage Error ou 

RMSPE), a raiz da mediana dos erros percentuais quadráticos (Root Median Square 

Percentage Error ou RMdSPE), a média simétrica dos erros percentuais absolutos 

(Symmetric Mean Absolute Percentage Error ou sMAPE) e a mediana simétrica dos 

erros percentuais absolutos (Symmetric Median Absolute Percentage Error ou 

sMdAPE) que não dependem da escala e são freqüentemente usadas para 

comparar o desempenho entre diferentes conjuntos de dados. Os índices MAPE e 

MdAPE possuem a desvantagem de penalizar mais os erros positivos do que os 

negativos. Tal observação levou ao uso de índices chamadas simétricos, como 

sMAPE e sMdAPE, onde valores próximos a zero acarretam menos problemas.  

Existem as medidas baseadas em erros relativos, como a média dos erros absolutos 

relativos (Mean Relative Absolute Error ou MRAE), a mediana dos erros absolutos 

relativos Median Relative Absolute Error (MdRAE) e a média geométrica dos erros 

absolutos relativos (Geometric Mean Relative Absolute Error ou GMRAE), medidas 

estas que comparam o erro de determinado método de previsão e  um método 

padrão, geralmente o chamado método “ingênuo” ou do último valor. Uma 

deficiência dessas medidas acontece quando o denominador das equações possui 

valor próximo a zero (quando o erro do método padrão é muito pequeno). Soluções 

para este problema levam a cálculos muito complexos. 

Uma outra forma de comparar métodos é usar a medida “Melhor percentual” 

(Percent Better ou PB), que é a porcentagem de séries históricas em que 

determinado método é mais preciso que outro adotado como padrão, como por 

exemplo, o método “ingênuo”, usando menor MAE ou MSE, por exemplo. É possível 

que um determinado método seja levemente mais preciso que o padrão em 99 

séries e extremamente impreciso em 1 série, resultando em PB de 99, mesmo que o 

padrão seja preferível no panorama geral. 
 

Medida de erro Confiabilidade Validade 
Proteção contra dados 

discrepantes 

Sensibilidade à 

complexidade do método 

Percent better Boa Razoável Boa Não 

MAPE Razoável Boa Pobre Sim 

MdAPE Razoável Boa Boa Sim 

MdRAE Razoável Boa Boa Não 
 

Quadro 6 – Avaliação de medidas de erro. Adaptado de Armstrong (2001). 
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Alguns princípios úteis na escolha de medidas de erro são listados:  

1) Verificar a confiabilidade do método, ou seja, se em aplicações repetidas de 

um procedimento obtém-se resultados similares; 

2) Assegurar a validade da medida de erro, ou seja, a capacidade que o índice 

tem de transmitir ao analista de previsões quão adequada é a previsão; 

3) Evitar medidas que são afetadas pelo grau de complexidade do método; 

4) Evitar medidas enviesadas (como exemplo, aquelas que favorecem projeções 

de valor baixo); 

5) Evitar medidas sensíveis a medições não esperadas (dados discrepantes).  

É útil usar várias medidas de erro ao mesmo tempo e que cada situação particular 

tem um índice mais apropriado. (ARMSTRONG, 2001). 

A importância de vários critérios de avaliação de métodos de previsão foi comparada 

usando a pesquisa de Mentzer e Kahn (1995), com 186 respondentes, e o estudo 

atualizado em 2006, com 86 respondentes, sendo que mais de uma medida de 

precisão poderia ser escolhida por cada respondente. 
 

Tabela 3 – Importância de vários critérios de avaliação de métodos de previsão.  
 

Medida de Precisão 

Porcentagem de 

respondentes usando a 

medida de precisão 

 MKAHN 2006 

MAPE 52 45 

MAE 25 20 

MSE 20 6 

Desvio 4 36 

Erro Percentual 3 45 
 

Adaptado de McCarthy et al. (2006). 
 
Na medida MAPE era a mais usada no passado e atualmente divide tal posição com 

o Erro Percentual. Metade dos usuários do Erro Percentual no estudo atualizado de 

2006 combinam tal medida com o MAPE, o que é uma ferramenta de diagnóstico 

útil.  (MCCARTHY et al., 2006). 

Outro estudo levantou referências que concluem que a precisão da previsão 

depende do nível de agregação dos dados e que cada caso exige um nível de 

agregação diferente, levando em consideração que o nível apropriado de agregação 

depende do processo de geração de demanda. (ZOTTERI; KALCHSCHMIDT; 
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CANIATO, 2005). Tal conclusão segue a mesma linha de raciocínio de diversos 

autores citados no início desse tópico, que comentam que a chave para entender 

problemas de previsão é entender o processo que cria demanda para um produto. 

 

 

2.1.4 Coleta de dados, abordagens Bottom-up e Top-down 
 

 

Níveis hierárquicos superiores da organização conhecem os objetivos globais do 

negócio e enxergam problemas panorâmicos com mais facilidade, portanto, 

necessitam de informações agregadas, sem conhecer os detalhes operacionais e as 

decisões de menor horizonte tomadas nos níveis hierárquicos inferiores. Tais 

projeções de longo prazo envolvem maiores incertezas, que são compensadas pela 

agregação normalmente realizada nesses casos. Por outro lado, níveis hierárquicos 

inferiores utilizam séries históricas mais desagregadas e conhecem as limitações 

operacionais que as pessoas de níveis mais altos não conhecem. Em geral, séries 

históricas de vendas de itens individuais oscilam mais que séries históricas de 

vendas agregadas (PETERSON; SILVER, 1985; RIGGS, 1987). 

Na coleta, os dados devem estar na forma mais detalhada possível, para poder usá-

los na forma detalhada ou agregada. É mais eficiente do que coletar dados mais 

agregados e correr o risco de precisar coletar dados novamente, caso a abordagem 

mude.  

Duas abordagens são as mais conhecidas. Na abordagem bottom-up ou 

acumulativa, previsões de demanda de itens individuais são combinadas (somadas, 

por exemplo) para produzir a previsão de demanda agregada. Na abordagem top-

down ou derivada, dados de demanda agregada de produtos são usados para gerar 

previsões de demanda. Os dados previstos são desagregados usando uma 

representatividade (razão ou proporção) que o item individual possui perante o nível 

agregado, para produzir valores de previsão individual.  

Existem diversas formas de calcular a representatividade, como a simples suposição 

de uma participação constante ao longo do tempo, a média de um intervalo histórico, 

suavização exponencial, entre outros. (DANGERFIELD; MORRIS, 1992; WANKE, 

2008). 
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Se o objetivo for prever demanda de itens individuais mês a mês, parece natural 

analisar a demanda e os fatores explicativos no mesmo nível de agregação. Quanto 

mais heterogênea a demanda, pior é a previsão agregada. Por exemplo, diferentes 

lojas de uma cadeia podem reagir de forma diferente a promoções similares, 

tornando a variável explicativa de promoções, uma variável imprecisa dentro de um 

modelo de regressão, se a demanda for tratada de forma agregada para toda a 

cadeia de lojas. Por outro lado, prever demanda de uma única loja pode ser 

ineficiente, se houver pouca informação disponível para modelar tal demanda 

desagregada.  

A demanda de um item individual pode ser menos previsível que a demanda de uma 

família agregada. A demanda agregada é geralmente menos volátil que a demanda 

de itens individuais porque a agregação reduz variabilidade. A abordagem top-down 

é mais simples, mas a abordagem bottom-up permite analisar diferenças nos 

padrões de demanda. A comparação do desempenho de ambas as abordagens é 

justo, visto que as empresas em geral as usam ao mesmo tempo em seus diferentes 

processos de tomada de decisão. (ZOTTERI; KALCHSCHMIDT; CANIATO, 2005). 

De acordo com um estudo (LAPIDE, 1998), a abordagem top-down faz sentido se a 

série histórica agregada é composta de séries individuais que possuem padrões de 

variação similares. Assim, o rateio dos valores agregados produz previsões 

individuais mais precisas. A abordagem inversa faz sentido se as séries individuais 

têm diferentes padrões de variação. Se, por exemplo, previsões bottom-up resultam 

em valores agregados mais estáveis enquanto a previsão feita no nível agregado 

gera valores crescentes em 10%, um fator de correção (1,10) pode ser imposto nas 

previsões individuais. Assim, pode ser conveniente usar ambas as abordagens e até 

mesmo, uma abordagem híbrida (middle-out) onde os valores previstos são 

lançados num ponto de agregação intermediária e sofrem tanto agregação como 

desagregação em sentidos contrários. 

Um estudo (DANGERFIELD; MORRIS, 1992) com séries históricas usando o 

método de suavização exponencial tripla verificou que em 74% dos casos, a 

abordagem bottom-up trouxe menos erros às previsões (melhores resultados) do 

que a abordagem top-down. Este estudo propôs 15753 famílias (séries agregadas) 

usando todas as possíveis combinações de 2 itens não repetidos entre 178 itens e 

pesquisou a influência da correlação entre as séries destes 2 itens e da 
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representatividade do item nomeado “Item1” perante a família. A abordagem bottom-

up foi melhor na maioria dos casos, independentemente de baixa ou alta correlação 

entre os 2 itens da família e independentemente de baixa ou alta representatividade 

do “Item1” perante a família. Esse estudo propõe uma revisão dos resultados sob a 

ótica de métodos causais e também um método recursivo para vencer a limitação do 

trabalho, a fim de estudar famílias com mais do que dois itens - quando o primeiro 

item é considerado um indivíduo e o segundo item é uma somatória dos itens 

restantes da família.  

Um trabalho (ZOTTERI; KALCHSCHMIDT; CANIATO, 2005) cita autores favoráveis 

a cada uma das duas abordagens, além de citar aqueles que acreditam não haver 

melhor método a priori. Exemplos de partidários da abordagem top-down são Lapide 

(1998) e Schwarzkoph et al. (1988) que comentam que tal abordagem possui 

melhores previsões no nível mais agregado, mas previsões piores no nível 

desagregado, porque a agregação é uma representação artificial da verdadeira 

natureza do negócio, pois picos e vales de vendas de itens de uma mesma família 

podem ser cancelados pela agregação. Exemplos de partidários da abordagem 

bottom-up citados neste trabalho destacam que tal abordagem acarreta em perda de 

informação com a agregação. Comentam que previsões mais precisas são feitas no 

nível individual (que representa a natureza real do negócio), mas que as somas dos 

erros de previsão geram valores menos precisos ao agregar os itens.  

Estes mesmos autores (ZOTTERI; KALCHSCHMIDT; CANIATO, 2005) pesquisaram 

séries históricas reais de 5 itens em 38 lojas usando abordagens híbridas, além das 

tradicionais top-down e bottom-up, considerando dois níveis de detalhamento: loja 

individual e cadeia de lojas, usando regressão logarítmica. Eles comentam sobre a 

importância de comparar as previsões em todas as abordagens e em todos os níveis 

de detalhamento, considerando justa tal análise. 

Outro trabalho (WANKE, 2008) cita pesquisadores que analisaram questões 

matemáticas e estatísticas que permeiam a melhor aderência a uma ou outra 

abordagem. Este mesmo autor contribui com a literatura ao aprofundar estudos 

sobre questões matemáticas e estatísticas, incluindo a influência dos parâmetros do 

método de suavização exponencial e dos chamados efeito portfolio e efeito 

ancoragem na aderência a uma ou outra abordagem de previsão e seus 

desdobramentos sobre dimensionamento de estoques. Este trabalho usou séries 
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históricas geradas aleatoriamente com distribuição normal bivariada e assemelha-se 

ao trabalho de Dangerfield e Morris (1992) ao estudar as possíveis combinações de 

itens (chamados A e B) que aos pares, formam famílias numa estrutura de dois 

níveis de detalhamento. 

 
Autor Abordagem Top-down Abordagem Bottom-up 

Kahn (1998) Correlação negativa  

Lapide (1998) 

Correlação positiva, se as 

demandas apresentam mesma 

tendência 

Correlação negativa, se as 

demandas apresentam tendências 

inversas 

Gordon et al. (1997) 

Correlação negativa e qualquer 

participação (representatividade) 

no total 

Correlação positiva e grande 

participação (representatividade) no 

total 

Schwarzkopf (1988) Correlação nula  

 

Quadro 7– Características que favorecem as abordagens. Adaptado de Wanke (2008). 
 

O presente trabalho se aproxima do trabalho de Zotteri, Kalchschmidt e Caniato 

(2005) apenas por usar séries históricas reais, aproxima-se do trabalho de 

Dangerfield e Morris (1992) apenas por usar método de previsão por suavização 

exponencial tripla. O presente trabalho traz contribuição e difere de todos os demais 

ao propor que séries históricas reais de inúmeros itens em estruturas de 

detalhamento superiores a dois níveis sejam tratadas por métodos de previsão 

diversos (quer sejam os usados por algum destes autores ou não), sem as análises 

estatísticas de correlação, tendência, representatividade e efeitos portfolio e 

ancoragem que possam justificar uma ou outra abordagem. Esta proposta envolve 

gerar cenários de agregação e desagregação para que gestores escolham cenários 

para suas tomadas de decisão baseadas em testes de precisão, independentemente 

de conhecerem complexos fenômenos estatísticos. Assim, ao projetar um futuro 

desconhecido, o gestor pode escolher determinado cenário baseado em precisão, 

custo, tempo e outros fatores apresentados por este mesmo cenário em períodos 

passados. Esta proposta não foi encontrada na literatura estudada que abrange os 

autores listados neste subtópico e os trabalhos citados por estes mesmos autores. 

O uso de ferramentas modernas de TI, como SAD e BI deve resolver, em grande 

parte, a controvérsia sobre a vantagem/desvantagem da abordagem top-down e 

bottom-up.  
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2.1.5 Algumas questões finais 
 

 

O advento da computação no estágio avançado é um aliado do ser humano e que 

pode realizar as mesmas tarefas exigidas pelo processo de previsão de forma muito 

mais rápida. O interesse da indústria em estabelecer bancos de dados na área de 

previsão não é recente. (MAKRIDAKIS; WHEELWRIGHT, 1989). 

Dados de diferentes variáveis são coletados e então, armazenados em algum 

sistema de acesso facilitado, ficando disponíveis para uso. Além do mais, os 

diferentes tipos de dados necessários já estarão disponíveis quando novos tipos de 

previsão forem exigidos. 

Alguns quesitos úteis para procedimentos contínuos de previsão (MAKRIDAKIS; 

WHEELWRIGHT, 1989), entre outros, são: 

1) Equipe de suporte: numa empresa de porte médio ou grande, algumas 

pessoas podem compor uma equipe de suporte para os gerentes que fazem 

uso de previsão. Essa equipe deve se responsabilizar por coletar dados e 

aplicar os métodos apropriados ao tipo de problema e negócio. Tal equipe, 

então, deve ser composta por pessoas com conhecimento tanto em métodos 

de previsão como em problemas gerenciais. 

2) Gerentes comprometidos: eles devem estar interessados em melhorias nas 

tomadas de decisão. Gerentes envolvidos com o processo de previsão devem 

conhecer as linhas gerais de cada método, como suas vantagens e 

desvantagens. 

3) Integração e comunicação: a equipe de suporte deve disponibilizar a previsão 

para o gerente em tempo hábil e num formato que facilite a tomada de 

decisão. Devem comunicar-lhe sobre a qualidade dos dados e até sobre 

dúvidas quanto à precisão da previsão. 

4) Revisão periódica: a equipe de suporte e os gerentes devem se reunir para 

avaliar tanto os erros de previsão como a utilidade do método em andamento. 

Fenômenos incertos e instáveis exigem constante atualização do modelo com 

as observações mais recentes. Ao comparar valores previstos e valores 

realizados, verifica-se a qualidade do procedimento de previsão com o intuito 

de melhorar o modelo ou se necessário for, trocá-lo por outro melhor.  
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5) Previsão em tempo suficiente para antecipação das decisões. 

6) Atualização periódica do modelo. 

7) Permissão de julgamento humano sobre as previsões. 

O pessoal de assessoria ao nível tático e estratégico realiza as previsões de vendas 

para um mês de horizonte rolante. Dados históricos de vendas de itens individuais, 

de famílias agregadas e do agregado mensal, abrangem os 36 meses mais antigos 

e são modelados juntamente com variáveis explicativas de vendas do mesmo 

período, gerando previsões por regressão linear múltipla. Os mesmos dados 

históricos de vendas de itens individuais, de famílias agregadas e do agregado 

mensal, são também modelados segundo o método de suavização exponencial 

tripla, que não envolve variáveis explicativas. 

 

 

2.2 EXEMPLO DE UM MÉTODO CAUSAL: REGRESSÃO LINEAR 
MÚLTIPLA 
 

 

A figura 4 ilustra o desenvolvimento de modelos causais de previsão que relacionam 

variáveis explicativas da demanda ao longo do tempo e a demanda individual de 

produtos.  

 
 

Figura 4 – Modelo de previsão de vendas com uso de dados individuais e modelagem causal. 
Adaptado de Mentzer e Kent (1999) e Subrahmanyan (2000). 

 
Publicações de associações de classe e agências governamentais fornecem boas 

informações específicas sobre diversos setores, algo muito útil no estudo de causa-

efeito da previsão. 

Os procedimentos básicos são: 
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a) Determinação de uma lista de fatores potenciais ‘xi’ que possam afetar as 

variáveis dependentes ‘y’ analisadas, baseada na opinião de especialistas, na 

disponibilidade dos dados e no esforço e custo associados à aquisição dos mesmos; 

Como exemplo de fatores causais ou independentes ‘xi’ que alteram o 

comportamento do consumo ‘y’ na indústria farmacêutica, temos: 

- Inovações técnicas; 

- Influências sazonais; 

- Preços competitivos dos concorrentes; 

- Tipos de produtos retirados da linha de produção; 

- Renda per capita; 

- Promoções, campanhas de marketing; 

- Disponibilidade de estoque; 

- Inflação. 

b) Redução para uma lista mais curta, eliminando alguns fatores menos relevantes. 

Isto pode ser feito: 

- observando as correlações entre cada fator independente ‘xi’;  

- efetuando uma regressão múltipla com todas as variáveis ‘xi’;  

- usando métodos sofisticados como regressão passo a passo chamada de stepwise 

(método interativo de retirada de variáveis e testes de significância); 

- e análise de componentes principais. 

Regressão linear múltipla é o método que contempla situações onde mais de uma 

variável independente ‘xi’ afeta o resultado (resposta) de uma variável dependente 

‘y’. Uma equação pode ser escrita para expressar esse relacionamento: 

 

y = β0 +β1.x1 +β2.x2 + +βk. xk + e          (1) 
 

Nota-se que a resposta a ser prevista (‘y’) é linearmente relacionada com os 

parâmetros desconhecidos β0, β1, β2, ..., βk e com as variáveis x1, x2, ..., xk, 

também chamadas de variáveis regressoras ou covariáveis. É esperado que o erro 

‘e‘ seja nulo.  

A eq. (1) representa um modelo linear de primeira ordem apenas com as variáveis 

independentes. A eq. (2) representa um modelo linear com a interação de duas 

variáveis e a eq. (3) é um modelo polinomial de segunda ordem com duas variáveis. 
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y = β0 +β1.x1 +β2 .x2 +β12. x1. x2 + e          (2) 

 

y = β0 +β1. x1 +β2. x2 +β12. x1. x2 +β11. x1² +β22. x2² + e          (3) 

 

Os modelos de regressão linear geralmente usados como aproximação de 

polinômios, são às vezes chamados de modelos empíricos, podendo modelar 

fenômenos desconhecidos e mais complexos. Os modelos lineares, além de 

possuirem “estética” matemática, geralmente funcionam de forma fácil e eficiente em 

problemas práticos. (MYERS; MONTGOMERY; VINING, 2002). 

Os fenômenos da realidade são, na sua maioria, representados por modelos não-

lineares. Quando um modelo é muito complexo, pode ser usado um modelo linear 

que, embora não pareça ser realista, é útil, pois reproduz, a curto prazo, as 

características principais do fenômeno sob estudo. (DRAPER; SMITH, 1998). 

No caso linear da equação (1), o método dos mínimos quadrados pode ser usado 

para encontrar os valores dos parâmetros desconhecidos e obter a estimativa ŷ da 

reta y. Um gráfico de três eixos (‘y’, ‘x1’ e ‘x2’) é desenhado para contemplar uma 

equação de regressão linear sobre um plano para o caso de duas variáveis 

independentes x1 e x2 que se ajuste aos pontos espalhados. A figura 5 ilustra que a 

melhor equação é aquela que minimiza as distâncias dos pontos à reta, ou seja, a 

estimativa ŷ minimiza os erros (y – ŷ) ², onde ŷ = b0 + b1.x1 + ... + bk.xk e b0, b1, ..., 

bk são os coeficientes de regressão aproximados pelo método dos mínimos 

quadrados.  

No método dos mínimos quadrados, a notação matricial facilita os complexos 

cálculos necessários. Assume-se, neste trabalho, que um programa de computação 

realizará tais cálculos, embora alguns detalhes das equações sejam mostrados ao 

longo deste capítulo. 
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Figura 5 – Ajuste de reta de regressão aos pontos em um problema de duas dimensões 

 
Testes de hipótese são importantes, como o teste de significância do modelo. Este 

teste determina se existe relação linear entre a variável resposta e um conjunto das 

variáveis independentes. Se a hipótese Ho descrita na eq. (4) for verdadeira, a 

equação linear de regressão deixa de existir; caso contrário, pelo menos uma das 

variáveis regressoras βi é diferente de zero e contribui significativamente para a 

equação de regressão, pois o coeficiente βi correspondente é diferente de zero.  
 

Η0: β0 = β1 = β2 = ... = βk = 0          (4) 
 

Para o teste de significância de Η0 utiliza-se um processo matemático chamado de 

análise de variância (ou ANOVA). O quadro 8 ilustra o resumo desse processo.   
 

Fonte de 

variação 

Soma dos 

Quadrados 

Graus de 

Liberdade 

Média dos 

Quadrados 

Fo 

Regressão SSR k MSR  MSR/MSE 

Erro (resíduos) SSE n-k-1 MSE  

Total SST n-1   
 

Quadro 8– Análise de Variância para teste de significância em regressão múltipla.  
 

A coluna soma dos quadrados representa as diferentes variâncias, onde: 

 SSR (Regression Sum of Squares) é a variância explicada pela regressão, 

através do quadrado dos desvios entre os valores ajustados pela equação (ŷ) e o 

valor da média das observações (ū); 

 SSE (Errors Sum of Squares) é a variância não explicada ou erros cometidos 

pela regressão, sendo o quadrado dos desvios entre as observações (y) e os 

valores ajustados pela equação (ŷ); 
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 SST (Total Sum of Squares) é a soma das duas variâncias acima, ou ainda, o 

quadrado dos desvios entre as observações (y) e o valor da média de todas as 

observações (ū). 

Grau de liberdade é um conceito ligado ao número de observações do fenômeno 

que estão disponíveis para o cálculo da estatística e o número de variáveis 

independentes da equação. De forma simplificada, o número de graus de liberdade 

da regressão é o número de variáveis independentes (k). O número de graus de 

liberdade total é sempre ‘n -1’ (onde n é o número de observações) e o número de 

graus dos erros é a diferença entre os dois (n -1 e k). (MYERS; MONTGOMERY; 

VINING, 2002). 

A média dos quadrados é a divisão da soma dos quadrados pelo número de graus 

de liberdade. 

MSR = SSR / k          (5) 

 

MSE = SSE / (n – k – 1)          (6) 
 

Na última coluna do quadro 8 Fo representa o quociente entre variância explicada e 

variância não-explicada e que possui distribuição F de Snedecor. Se o valor de Fo 

calculado for maior que o valor tabelado da distribuição F de Snedecor (encontrada 

nos livros de estatística em forma de tabelas e ilustrada adiante), a hipótese Ho é 

descartada, ou seja, existe ao menos uma variável independente com coeficiente 

βι diferente de zero, que compõe a equação. 

A tabela 4 ilustra um exemplo numérico onde foram coletadas 14 observações de 

um fenômeno e foram ajustadas ou modeladas com uma equação com 2 variáveis 

regressoras: ŷ = -520,1 + 10,7812*x1 + 152,15*x2.  

A tabela 5 ilustra o teste de significância realizado para o exemplo do fenômeno 

acima. 
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Tabela 4 – Variáveis independentes, valores observados e valores previstos e os respectivos erros.  
 

Observação 
x1 ( drive-in 

em minutos) 

x2 (íons x 
100 trilhões) 

yi (ganho 

ou hFE) 

ŷi (valores 

ajustados) 

ei 
(erro) 

1 195 4,00 1004,0 973,7 30,3 

2 255 4,00 1636,0 1620,5 15,5 

3 195 4,60 852,0 882,4 -30,4 

4 255 4,60 1506,0 1529,2 -23,2 

5 225 4,20 1272,0 1266,7 5,3 

6 225 4,10 1270,0 1281,9 -11,9 

7 225 4,60 1269,0 1205,8 63,2 

8 195 4,30 903,0 928,0 -25,0 

9 255 4,30 1555,0 1574,9 -19,9 

10 225 4,00 1260,0 1297,1 -37,1 

11 225 4,70 1146,0 1190,6 -44,6 

12 225 4,30 1276,0 1251,4 24,6 

13 225 4,72 1225,0 1187,5 37,5 

14 230 4,30 1321,0 1305,3 15,7 
 

Adaptado de Myers; Montgomery e Vining (2002). 
 
Tabela 5 –Teste de significância em regressão múltipla para o exemplo do ganho do transistor.  
 

Fonte de 

variação 

Soma dos 

Quadrados 

Graus de 

Liberdade 

Média dos 

Quadrados 
Fo P-value 

Regressão 651996,1 2 325983,0 267,2 4,74 x 10 ^ -10 

Erro 

(resíduos) 
13421,1 11 1220,1   

Total 665387,2 13    

 
Adaptado de Myers; Montgomery e Vining (2002). 

 
O valor F correto do problema é pesquisado na tabela das distribuições F quando se 

conhece: (1) o valor da probabilidade α − chamada de nível de significância que é a 

probabilidade de rejeitar a hipótese Ho descrita na eq. (4) quando ela é verdadeira, 

(2) os graus de liberdade para a regressão (considerado numerador) e (3) os graus 



 51

de liberdade para os erros. Observa-se que o Fo calculado na tabela 5 é 267,2 e o 

valor de F na tabela de distribuição de Snedecor é de 3,98, assumindo o valor de 

α como 0,05, com 2 graus de liberdade para a regressão e 11 graus de liberdade 

para os erros. Portanto, o valor de F tabelado é bem menor que o valor de F 

calculado (F0) e rejeita-se a hipótese Η0, ou seja, existe pelo menos algum βi 

diferente de zero, atestando a existência da equação de regressão linear. 

O nível de significância é controlado pelo pesquisador, e é ele que define a margem 

de erro que está disposto a correr. Em pesquisas onde as variáveis são mais fáceis 

de mensurar e onde os instrumentos de medida são confiáveis, entre outros, é 

desejado um maior rigor e, portanto, pode-se ser mais exigente, diminuindo o nível 

de significância. O nível de 5% ou 0,05 é bastante usual. 

Se o nível de significância é 0,05, o tamanho do intervalo de confiança é de 95% 

(0,95 = 1 – 0,05). O intervalo de confiança é um intervalo onde há probabilidade de 

que a estimativa pontual contenha o verdadeiro valor da observação. Se o intervalo 

de confiança é de 95%, o valor verdadeiro da observação será algum valor na faixa 

de 2 desvios-padrão acima e 2 desvios-padrão abaixo do valor estimado. 

Na tabela 5 encontramos também o p-value, dado por pacotes estatísticos e que tem 

a mesma função equivalente do valor F, mas sem exigir consulta em tabelas de 

distribuições. Se o p-value for menor que o nível de significância escolhido, 

rejeitamos a hipótese Ho da eq. (4) e existe regressão, como foi o caso da tabela 5, 

onde o p-value é menor que 0,05. 

Além de saber se existe regressão, deve-se saber quais variáveis da regressão são 

significativas. Assim, um teste de hipóteses individual é realizado variável por 

variável, a fim de identificar quais são relevantes para a regressão. O p-value de 

cada variável individual é dado por pacotes estatísticos e indica as variáveis 

irrelevantes que devem ser descartadas; assim, a regressão é reduzida a seus 

termos mais significantes. 

Um procedimento de inclusão e exclusão de variáveis em virtude de seus p-values 

está embutido em pacotes estatísticos e é chamado de stepwise regression, ou 

regressão passo a passo. Assim, com algumas interações computacionais, é 

possível descobrir um modelo que contemple o princípio da parcimônia - que seja 

simples e ao mesmo tempo, se ajuste razoavelmente aos dados.  
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O coeficiente de determinação múltiplo R² da eq. (7) é apropriado para definir o 

quanto a equação de regressão se ajusta ao fenômeno, embora, nem sempre um 

valor alto de R² represente um bom modelo. Modelos com alto coeficiente de 

determinação podem gerar previsões pobres. (MYERS; MONTGOMERY; VINING, 

2002) 

R² deve ser interpretado como a proporção da variação total da resposta (y) que é 

explicada pela variação das variáveis independentes. O coeficiente de determinação 

é o quociente ‘variação explicada’/ ‘variação total’ ou 

 

R² = SSR / SST          (7) 
 

O coeficiente de determinação não diminui se novos termos são incluídos no 

modelo. O coeficiente de determinação ajustado da eq. (8) diminui quando termos 

desnecessários são incluídos no modelo. (MYERS; MONTGOMERY; VINING, 2002). 
  

R² adj = 1 – [(SSE / (n – k – 1)] / [(SST / (n - 1)]          (8) 
 

A raiz quadrada do coeficiente de determinação é o coeficiente de correlação (R) e 

mede tanto a inclinação da reta (valor positivo indica reta crescente e valor negativo, 

decrescente) quanto à aglomeração dos pontos em torno da equação de regressão 

no caso da regressão linear simples y = β.x (quanto mais aglomerado em torno da 

reta com 45º (graus) de inclinação, mais o valor se aproxima de 1).  

O método de regressão exige uma estimativa futura das variáveis causais ‘xi’ para 

que a variável dependente ‘y’ possa ser estimada, pois as variáveis causais só 

podem ser coletadas de tempos em tempos. Por exemplo, no caso de variáveis 

causais econômicas, quando são publicadas por órgãos oficiais. (MAKRIDAKIS; 

WHEELWRIGHT, 1989). 

Há divergência nesta questão, pois outros autores defendem que a variável 

dependente e a(s) variável(is) independente(s) devem ser defasadas no tempo, a fim 

de que não seja necessária a estimativa futura da(s) variável(is) independente(s), o 

que pode introduzir erro adicional na previsão da variável dependente. (SIPPER; 

BULFIN, 1998). 

A ênfase da previsão, no que tange a planejamento, é verificar os padrões do 

fenômeno e extrapolar estes padrões para o futuro. Não se deve extrapolar 



 53

resultados usando valores de variável(is) independente(s) ‘xi’ fora da faixa utilizada 

para ajustar a equação de regressão, pois um modelo que se ajusta bem na região 

dos dados originais possivelmente não se ajustará fora dela. 

 

 

2.2.1 Pressupostos Estatísticos 
 

 

Vários outros autores (MAKRIDAKIS; WHEELWRIGHT, 1989; MYERS; 

MONTGOMERY; VINING, 2002) discorrem sobre alguns pressupostos básicos 

utilizados para verificar se um modelo é adequado. Embora esses autores usem 

nomes diferentes para os pressupostos e os apresentem em seqüência diferente, 

neste trabalho serão apresentados e nomeados da forma em que foram encontrados 

com mais freqüência na literatura revisada. Se estes pressupostos são 

desobedecidos, o modelo pode levar a estimativas errôneas e imprecisas. São eles: 

a) Linearidade: levando em consideração que a classe dos modelos em pauta é 

linear, a resposta deve ser uma função linear das variáveis envolvidas. Embora o 

pressuposto da linearidade dificilmente seja confirmado nas questões práticas, a 

regressão linear múltipla não é grandemente afetada por pequenos desvios da 

linearidade. Mas é prudente relacionar a variável resposta com cada variável 

independente, separando e identificando, graficamente, o comportamento de cada 

um desses pares. 

b) normalidade ou distribuição normal dos resíduos (erros): se os resíduos se 

aproximam de uma linha reta, como se observa na figura 6, o pressuposto é 

atendido. (MCKENZIE; GOLDMAN, 1999; MYERS; MONTGOMERY; VINING, 2002). 

Quando o gráfico de resíduos é padronizado, o eixo horizontal deixa de representar 

escala numérica e passa a representar os desvios-padrão. O gráfico padronizado do 

modelo normal é útil na medida em que os pontos suspeitos (fora da faixa -2 desvios 

a +2) são facilmente detectados. Esses pontos, chamados outliers, podem ser 

oriundos de erro de coleta, má calibragem de equipamento, etc. 

Se existem mais de 30 observações, este pressuposto é considerado como 

atendido. Aumentar o número de observações é sempre uma boa abordagem. Se 
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houver menos de 50 observações coletadas, o gráfico pode apresentar curvatura 

nas caudas, mesmo que os resíduos sejam distribuídos normalmente.  

 
 

Figura 6 – Gráfico de probabilidade normal dos resíduos, resultante do exercício da tabela 4. 
Adaptado de Myers; Montgomery e Vining (2002). 

 
Usando testes de ajuste, como por exemplo, a estatística de Anderson-Darling, é 

possível verificar a normalidade da distribuição dos resíduos. Se o p-value desse 

teste for maior do que o nível de significância α, os dados seguem uma distribuição 

normal. A normalidade está também validada se, para um intervalo de confiança de 

95%, o valor AD (Anderson-Darling) for menor que 0,787000. (MCKENZIE; 

GOLDMAN, 1999; STEPHENS, 1974). 

c) variância constante dos erros ou homocedasticidade: se os pontos do gráfico de 

valores previstos versus residuais formarem uma “nuvem aleatória” (sem padrão 

definido), como se observa na figura 7, o pressuposto é atendido, pois os resíduos 

não dependem do valor do ganho de transitor (hFE) previsto pelo exercício da tabela 

4.  

Um exemplo visual da falta da variância constante (ou heterocedasticidade) é um 

gráfico com pontos que seguem um padrão de “funil aberto à direita”. Quando há 

heterocedasticidade, os testes de significância perdem sentido. Na tentativa de 

corrigir o problema, variáveis adicionais podem ser incluídas, e as variáveis 
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existentes podem sofrer transformações. As medidas corretivas não são tão fáceis 

de serem implementadas e não serão abordadas neste trabalho.  

 

 
Figura 7 – Gráfico de probabilidade normal dos resíduos, resultante do exercício da tabela 4. 
Adaptado de Myers; Montgomery e Vining (2002). 

 
Algumas situações que levam a heterocedasticidade são: equipamento que 

descalibra quanto mais se colhe observações; experimentos desbalanceados 

(números de observações diferentes para cada período de tempo), entre outras. 

d) autocorrelação ou independência dos resíduos: cada valor residual deve ser 

independente do valor anterior e posterior. Do contrário, existe correlação serial – 

autocorrelação – entre valores residuais sucessivos. A existência de autocorrelação 

ocorre quando alguma variável independente importante é omitida ou quando uma 

variável do modelo apresenta forma funcional autoregressiva. Nesses casos, as 

variâncias são estimadas erroneamente, invalidando os testes de significância e 

trazendo valor errôneo para R². (ARMSTRONG, 2001; MAKRIDAKIS; 

WHEELWRIGHT, 1989). 

O teste estatístico Durbin-Watson (ou Dwa) é considerado conveniente por vários 

autores. É um teste que determina se o resíduo entre duas observações adjacentes 

é zero. É necessária a comparação entre os valores críticos do teste estatístico, ou 
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seja, das bordas superior e inferior, com os valores teóricos tabelados. Estes valores 

críticos variam de acordo com o nível de significância, o número de observações do 

fenômeno e o número de variáveis independentes do modelo. 

 

 
 

 
 

Figura 8 – Gráfico de interpretação para valores do teste de Durbin-Watson 
 

Como os valores de DWa estão obrigatoriamente entre zero e quatro, a figura 8 

ilustra todas as possibilidades de interpretação dos valores obtido neste teste. Se 

DWa (Durbin-Watson) for maior que o valor da borda superior (dU – upper) e ao 

mesmo tempo menor do que quatro subtraído deste mesmo valor (4 – dU), não 

existe autocorrelação. Se DWa for menor que o valor da borda inferior (dL – lower), 

existe correlação positiva. Se DWa for maior do que quatro subtraído da borda 

inferior (4 – dL), existe correlação negativa. Valores entre as duas bordas (dL~dU ou 

4 – dU~4 – dL) representam que o teste é inconclusivo. 

Embora os valores do teste devam ser analisados fazendo uso de uma tabela 

apropriada, como regra geral, valores do teste de Durbin-Watson entre 1,5 e 2,5 

representam ausência de autocorrelação. (FEMENIAS, 2004; MAKRIDAKIS; 

WHEELWRIGHT, 1989; UYAK; OZDEMIR; TOROZ, 2007). 

Soluções possíveis numa situação de autocorrelação podem ser:  

 uso de modelos autoregressivos – não considerados neste trabalho; 

 inclusão de variável importante que tenha sido esquecida; 

 método das primeiras diferenças, onde a série temporal da variável com 

problema passa a ser as diferenças entre termos adjacentes.  
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e) multicolinearidade: significa alta correlação entre duas ou mais variáveis 

independentes. Multicolinearidade é um problema freqüente em economia e 

administração de negócios por causa da alta correlação entre os fatores comumente 

analisados nestes tipos de fenômenos: população, produto interno bruto, renda 

pessoal, estoques, vendas e custos. Devem ser escolhidas variáveis independentes 

que estejam altamente correlacionadas com a variável dependente, mas não 

correlacionadas entre si. Nesse caso, pequenas flutuações nos dados podem levar a 

grandes flutuações no tamanho dos parâmetros β e até mesmo mudar seus sinais 

(LEWIS-BECK, 1980). Na presença de multicolinearidade, os erros-padrão são 

inflacionados e por isso, os testes de significância perdem sua importância. As 

variáveis independentes podem aparentar não ser significantes no modelo, quando 

na verdade, são significantes. O diagnóstico deste problema pode ser feito ao obter 

R² alto sem aparentemente ter variáveis significativas no modelo. 

O variance inflation factor ou fator de inflação da variância (VIF) ajuda a identificar 

multicolinearidade. Quanto maior o fator, maior a evidência do problema. Como 

regra geral usada por muitos práticos e pesquisadores, um fator VIF acima de 5 é 

motivo de atenção e um fator VIF acima de 10 é motivo de preocupação. Algumas 

soluções paliativas podem ser adotadas, como a combinação linear das variáveis 

que apresentam correlação (gerando uma única variável), a simples retirada de uma 

das variáveis que motivam a correlação, ou ainda, aumentar o número de 

observações. Tal questão merece um estudo aprofundado. (MAKRIDAKIS; 

WHEELWRIGHT, 1989; MCKENZIE; GOLDMAN, 1999). A matriz de correlação é 

uma ferramenta também útil na avaliação da multicolinearidade. Se o coeficiente de 

correlação for de 0,75 entre um ou mais pares de variáveis, pode haver 

multicolinearidade.  

f) uma questão e não um pressuposto é: “quais variáveis são as mais importantes na 

explicação do fenômeno?” Uma das respostas seria: basta analisar a magnitude dos 

parâmetros desconhecidos β.  

Alguns trabalhos comentam a tarefa de saber a importância de cada parâmetro da 

regressão, estando as variáveis em escalas diferentes (como dezena, centena e 

milhar) e em unidades de medida diferentes (como graus centígrados, anos, metros 

quadrados). As variáveis são chamadas padronizadas quando se subtrai de cada 

valor a média da série histórica e divide-se pelo desvio-padrão da mesma. De 
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acordo com os defensores de tal prática, torna-se possível saber qual variável é 

mais importante para o fenômeno e quanto que a variável resposta muda ao 

acrescentar um desvio-padrão em determinada variável, por exemplo. (BOBKO; 

SCHEMMER, 1980; LUSKIN, 1991). 

A equação composta de coeficientes padronizados não retornará, como previsão, 

valores de resposta na escala de valores original esperada. Para tal, é utilizada a 

equação original. 

 

 

2.3 EXEMPLO DE MODELO NÃO CAUSAL: SUAVIZAÇÃO EXPONENCIAL 
TRIPLA (HOLT-WINTERS) 
 

 
A suavização exponencial teve origem com Robert Goodell Brown, um analista de 

pesquisa operacional da Marinha norte-americana na década de 1940. Na década 

seguinte, ele estendeu seu modelo de suavização exponencial simples e 

desenvolveu modelos para tratar tendência e sazonalidade. Seu trabalho seminal foi 

publicado em 1959. Na década de 1950, Charles Carter Holt desenvolveu modelos 

de suavização exponencial independentemente de Brown, usando métodos 

diferentes. Seu trabalho seminal foi publicado em 1957. Na década de 1960, Peter 

R. Winters testou os métodos de Holt com dados empíricos, e esse sistema de 

previsão passou a ser conhecido como Holt-Winters. Seu trabalho seminal foi 

publicado em 1960. 

A primeira coluna da figura 9 ilustra a forma gráfica de um fenômeno sem tendência 

ou com tendência (aditiva ou multiplicativa). A primeira linha da mesma figura ilustra 

a forma gráfica de um fenômeno sem sazonalidade ou com sazonalidade (aditiva ou 

multiplicativa). As nove combinações possíveis por tipo de tendência e sazonalidade 

são ilustradas a seguir. 

A sazonalidade aditiva trata amplitudes (picos) de séries históricas aproximadamente 

constantes ao longo do tempo. A sazonalidade é multiplicativa se a magnitude da 

variação sazonal aumenta proporcionalmente com o nível médio da série histórica. O 

tipo de tendência é difícil de se avaliar e, em muitos casos, não é esperado que 
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determinado tipo de tendência persista. Quando há muitas séries históricas para 

modelar, modelos mais “brutos” são geralmente usados (CHATFIELD ET AL., 2001; 

KOEHLER; SNYDER; ORD, 2001). 

 
Figura 9 – Tipo de tendência e sazonalidade. Adaptado de Buffa e Sarin (1987). 
 

O quadro 9 contém equações para os métodos de suavização exponencial, 

sendo extensões dos trabalhos dos autores seminais mencionados no início 

deste tópico.  

 Sazonalidade 

Nenhuma Aditiva Multiplicativa 

Te
nd

ên
ci

a 
N

en
hu

m
a St = α.Xt+(1-α).St-1 

Xt(m) = St 

St = α.(Xt-It-p)+(1-α).St-1 

It = γ.(Xt-St)+(1-γ).It-p 

Xt(m) = St+It-p+m 

St = α.(Xt/It-p)+(1-α).St-1 

It = γ.(Xt/St)+(1-γ).It-p 

Xt(m) = St.It-p+m 

A
di

tiv
a 

St = α.Xt+(1-α).(St-1+Tt-1) 

Tt = β.(St-St-1)+(1-β).Tt-1 

Xt(m) = St+m.Tt 

 

St = α.(Xt-It-p)+(1-α).(St-1+Tt-1) 

Tt = β.(St-St-1)+(1-β).Tt-1 

It = γ.(Xt-St)+(1-γ).It-p 

Xt(m) = St+m.Tt+It-p+m 

St = α.(Xt/It-p)+(1-α).(St-1+Tt-1) 

Tt = β.(St-St-1)+(1-β).Tt-1 

It = γ.(Xt/St)+(1-γ).It-p 

Xt(m) = (St+m.Tt).It-p+m 

M
ul

tip
lic

at
iv St = α.Xt+(1-α).(St-1.Tt-1) 

Tt = β.(St/St-1)+(1-β).Tt-1 

Xt(m) = St.Tt
m 

St = α.(Xt-It-p)+(1-α).(St-1.Tt-1) 

Tt = β.(St/St-1)+(1-β).Tt-1 

It = χ.(Xt-St)+(1-χ).It-p 

Xt(m) = St.Tt
m+It-p+m 

St = α.(Xt/It-p)+(1-α).(St-1.Tt-1) 

Tt = β.(St/St-1)+(1-β).Tt-1 

It = γ.(Xt/St)+(1-γ).It-p 

Xt(m) = (St.Tt
m).It-p+m 

 

 

Quadro 9 – Métodos de Suavização Exponencial. Adaptado de Gardner (2006). 
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Dependendo da característica da tendência e sazonalidade e seguindo a mesma 

seqüência dos quadrantes da figura 9, diferentes equações são propostas, onde: 

α = constante de suavização de nível 

β = constante de suavização de tendência 

γ = constante de suavização de sazonalidade 

Xt = valor observado da série histórica no período t 

St = nível da série suavizado após computar Xt 

Tt = tendência suavizada no final do período t 

It  = sazonalidade suavizada no final do período t 
m = número de períodos no horizonte de previsão 

p = número de períodos do ciclo sazonal 

Xt(m) = valor previsto a partir do período t para m períodos à frente 

Ao observar o quadrante central do quadro 9, são encontradas 4 equações 

recursivas, que representam o método de tendência e sazonalidade aditivos usado 

neste trabalho. Pela primeira equação, entende-se que o nível suavizado da série 

histórica em um determinado período é uma ponderação entre o nível real neste 

período sem o efeito da sazonalizade e o nível suavizado no período anterior 

considerando o efeito da tendência suavizada neste período anterior. 

Pela segunda equação, entende-se que a tendência suavizada da série histórica em 

um determinado período é uma ponderação entre a variação do nível suavizado 

entre o período anterior e o período em questão e a tendência suavizada no período 

anterior. 

Pela terceira equação, entende-se que o índice sazonal suavizado em determinado 

período é uma ponderação entre a diferença entre o nível real e o nível suavizado do 

mesmo período e a sazonalidade do mesmo período do ciclo anterior. 

Finalmente, a quarta equação resulta na previsão da série histórica para m períodos 

adiante, contados a partir do período em questão. 

Embora não exista uma metodologia pré-definida para que se estimem os valores 

iniciais de St, Tt e It, um padrão é sugerido para o caso aditivo. (NIST/SEMATECH, 

2004; MAKRIDAKIS; WEELWRIGHT; HYNDMAN, 1998). 
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St=0 = (X1 + X2 + ... + Xp)/p          (10) 

 

Tt=0 = [(Xp+1 - X1)/p + (Xp+2 - X2)/p + ... + (Xp+p - Xp)/p]/p          (11) 

 

I1 = X1-St=0, I2 = X2-St=0, ... , Ip = Xp-St=0          (12) 

 

Outra forma para estimar os índices sazonais é feita em passos: 

1) Para um histórico de vendas (X) em trimestres (4 por ano) ao longo de 6 anos, é 

computada a média de vendas de cada um dos 6 anos (Sp). 

2) As observações são divididas pela média anual apropriada, conforme a matriz 

que segue: 

 

1 2 3 4 5 6 
X1/Sp1 X5/Sp2 X9/Sp3 X13/Sp4 X17/Sp5 X21/Sp6 
X2/Sp1 X6/Sp2 X10/Sp3 X14/Sp4 X18/Sp5 X22/Sp6 
X3/Sp1 X7/Sp2 X11/Sp3 X15/Sp4 X19/Sp5 X23/Sp6 
X4/Sp1 X8/Sp2 X12/Sp3 X16/Sp4 X20/Sp5 X24/Sp6 

 

Quadro 10 – Índices sazonais. Adaptado de NIST/SEMATECH (2004). 
 
3) Os índices sazonais são formados computando a média de cada linha. Assim, os 

índices sazonais iniciais são: 
 

I1 = (X1/Sp1 + X5/Sp2 + X9/Sp3   + X13/Sp4 + X17/Sp5 + X21/Sp6) / 6          (13) 
I2 = (X2/Sp1 + X6/Sp2 + X10/Sp3 + X14/Sp4 + X18/Sp5 + X22/Sp6) / 6          (14) 
I3 = (X3/Sp1 + X7/Sp2 + X11/Sp3 + X15/Sp4 + X19/Sp5 + X23/Sp6) / 6          (15) 
I4 = (X4/Sp1 + X8/Sp2 + X12/Sp3 + X16/Sp4 + X20/Sp5 + X24/Sp6) / 6          (16) 

 
É aconselhável usar período de tempo suficientemente longo para que os valores de 

inicialização se estabilizem. (PETERSON; SILVER, 1985).  Os parâmetros de 

suavização exponencial (α, β, γ) variam entre os extremos (0,0,0) e (1,1,1) e não 

dependem dos valores de inicialização. Estes parâmetros podem ser atribuídos de 

forma arbitrária ou encontrados por bons algoritmos de busca, como o Excel Solver, 

um programa não linear de otimização. É aconselhável iniciar a rotina de busca 

usando diferentes pontos (como (0,0,0), (0,1,0), (1,0,1) e assim por diante) para 

avaliar diferentes valores ótimos locais. (GARDNER, 2006). 
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Um exemplo de previsão de demanda pelo método de suavização exponencial tripla 

é ilustrado a seguir. As fórmulas de suavização de nível, tendência e sazonalidade e 

a fórmula final de previsão, em seqüência, são as seguintes: 

 
St = α.(Xt-It-p)+(1-α).(St-1+Tt-1)          (17) 

Tt = β.(St-St-1)+(1-β).Tt-1              (18) 

It = γ.(Xt-St)+(1-γ).It-p                (19) 

Xt(m) = St+m.Tt+It-p+m              (20) 

 
Tabela 6 – Exemplo de previsão pelo método de suavização exponencial tripla aditiva. 
 

Mês Venda Real ($) Previsão ($) Nível ($) Tendência ($) Sazonalidade ($) Erro 
1 86985    -17247  
2 66142    -38090  
3 49114    -55118  
4 53696    -50263  
5 55839    -48393  
6 46261    -57971  
7 93017    -11215  
8 188117    83885  
9 181968    77736  
10 149835    45603  
11 211899    107667  
12 67637  104232 -1878 -36594  
13 64450 85107 94080 -1878 -29630 20657 
14  54112     

 

Lembrando que não existe uma metodologia pré-definida para cálculo dos valores 

iniciais, o nível inicial foi calculado pela média das vendas reais dos primeiros 12 

meses. A tendência inicial foi calculada subtraindo o valor de venda real do mês 12 

pelo valor de venda real do mês 1 e depois, dividindo tal resultado pelo número de 

meses do período. Este cálculo é uma simplificação da eq. (11) por usar somente 

um período de 12 meses para iniciar o modelo. A eq. (11) pressupõe que existem, 

ao menos, 2 períodos de 12 meses de dados históricos para iniciar o modelo. 

As 12 sazonalidades iniciais foram calculadas subtraindo o valor de venda real de 

cada mês pela média de vendas dos primeiros 12 meses. 

Assim, são obtidos o valor de nível inicial de $104232, o valor de tendência inicial de 

$-1878 e as 12 primeiras sazonalidades iniciais: $-17247, $-38090, $-55118, $-

50263,  $-48393, $-57971, $-11215, $83885, $77736, $45603, $107667 e $-36594. 

A previsão inicial (para o 13.º mês) é baseada nos valores iniciais de nível, tendência 

e sazonalidade e é calculado pela eq. (20) onde m=1 (o mês seguinte ao 12.º mês) e 
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a equação é descrita por: X12(1)=S12+1.T12+I1 ou X12(1)=104232+1*(-1878)+(-

17247)=85107. Ao obter o valor de venda real do 13.º mês, calcula-se o nível, 

tendência e sazonalidade deste 13.º mês e realizar a previsão para o 14.º mês. 

Assim: 

Pela eq. (17), calcula-se o nível S13=α.(X13-I1)+(1-α).(S12+Tt12) ou S13= 0,4.(64450-(-

17247))+(1-0,4).(104232-1878)=$94080. 

Pela eq. (18), calcula-se a tendência T13=β.(S13-S12)+(1-β).T12  ou T13=0.(94080-

104232)+(1).(-1878)=$-1878.   

Pela eq. (19), calcula-se a sazonalidade I13= γ.(X13-S13)+(1-γ).I1 ou I13=1.(64450-

94080)+(1-1).(-17247)=$-29630 

Pela eq. (20), calcula-se a previsão do 14.º mês X13(1)=S13+1.T13+I2 ou X13(1)=94080 

+1*(-1878)+(-38090)=$54112 

Os valores de α, β e γ foram arbitrariamente escolhidos e são, respectivamente, 0,4, 

0 e 1. 

A média dos índices sazonais dentro dos períodos do ciclo deve ser zero no modelo 

aditivo e 1 (um) no modelo multiplicativo. A renormalização é uma técnica de 

correção dos índices sazonais quando a média destes índices foge dos valores já 

mencionados. Existe controvérsia na literatura sobre a necessidade de 

renormalização, como e quando realizá-la. Os métodos com tendência e 

sazonalidade ambos aditivos não precisam ter seus índices renormalizados, pois os 

vieses de nível e sazonalidade se contrabalanceiam e não afetam a previsão. O 

método aditivo comum e o método aditivo com renormalização geram os mesmos 

valores pontuais de previsão. O mesmo não acontece com métodos de tendência e 

sazonalidade multiplicativos (ARCHIBALD; KOEHLER, 2003; GARDNER, 2006).  

As equações de renormalização são complexas e não serão ilustradas neste 

trabalho. Inclusive, o fato de não necessitar de renormalização foi fator importante na 

escolha do método aditivo para este trabalho. 

Quando o pressuposto de variância constante não é atendido, o intervalo de 

previsão é alterado, mas as previsões pontuais do método de suavização 

exponencial permanecem inalteradas. As equações para verificação dos 

pressupostos são complexas e entediantes para cálculo manual. (GARDNER, 2006). 
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O mesmo autor ainda cita estudos empíricos onde diferentes métodos foram 

testados e suas referências são citadas. Suavização exponencial com tendência e 

sazonalidade aditivos foram estudados em previsões de: volume de chamadas 

telefônicas em centros de telemarketing, índices de produção industrial, vendas de 

produtos em supermercados, turismo, etc. 
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3 GESTÃO DE NEGÓCIOS USANDO TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO 
 

 

3.1 SISTEMAS DE SUPORTE À DECISÃO (SAD) E BUSINESS 

INTELLIGENCE (BI) 
 

 

Um SAD é um conjunto de programas computacionais modelados com o intuito de 

processar dados e analisar problemas, tendo como finalidade dar assistência aos 

administradores no processo de decisão.  

Algumas características listadas de um SAD (TURBAN; ARONSON, 2001) são: 

 Dar suporte aos vários escalões de gerência; 

 Permitir decisão individual ou em grupo, articulando julgamento humano e 

informações computacionais; 

 Ser de fácil utilização, tendo interface amigável com o usuário; 

 Proporcionar variedade de estilos de decisão; 

 Ter adaptabilidade e flexibilidade frente às mudanças; 

 Facilitar a formulação do problema pelo usuário final; 

 Permitir modelamento e análise de resultados. 

Numa escala evolutiva, nos anos 1970 surgiram os Sistemas de Informação 

Gerencial (SIG), que evoluíram nos anos 1980 para os Sistemas de Informação para 

Executivos (SIE) e depois para os SAD. Uma evolução do SAD nos anos 1990 são 

os BI (Business Intelligence) ou SADs de nova geração. Os objetivos em comum 

entre todos tem sido propiciar informações aos decisores na condução de seu 

negócio. Implementações frustradas nas décadas passadas ocorreram por conta de 

software e hardware precários da época. 

Os SADs da nova geração contam com ferramentas específicas  para melhorar sua 

operação, como o Data Warehouse (DW), Online Analytical Processing (OLAP), 

Data Mining e outros. É freqüente a confusão de conceitos entre SIE, SAD e BI, 

principalmente no ambiente comercial. Os termos SIE e SAD têm sido substituídos 

aos poucos por termos como BI. (CARLSSON; TURBAN, 2002) 
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Um trabalho recente divide a estrutura do BI em duas partes: a entrada de dados e a 

saída de dados. A entrada de dados está relacionada com a carga de dados 

significativos para apoio à decisão em uma ferramenta DW, entre outras tarefas 

relacionadas com tal ferramenta. A saída, que é comumente chamada de BI, 

consiste de usuários e aplicativos de acesso de dados do DW, como Data Mining, 

queries (pesquisas), OLAP e outros. OLAP tem papel vital em acessar e reportar a 

inteligência criada pelo sistema. (KOUTSOUKIS; MITRA; LUCAS, 1999; WATSON; 

WIXOM, 2007). 

 

 
Figura 10 – Estrutura do Business Intelligence. Adaptado de Watson e Wixon (2007). 
 

O termo Business Intelligence foi proposto na década de 1990 por Howard Dressner, 

um analista do Gartner Group. O termo BI é bastante difundido especialmente no 

meio comercial.  

A entrada de dados é a tarefa que consome mais tempo e recursos, por questões 

como qualidade dos dados, tecnologia e interface com sistemas caseiros. A atenção 

das organizações reside na obtenção de informações e conhecimento, embora o BI 

não seja composto apenas pelas ferramentas de análise. Com o amadurecimento 

das análises e previsões realizadas pelos usuários dos sistemas BI, os benefícios da 

ferramenta se tornam mais abrangentes e difíceis de medir. O BI pode facilitar a 

decisão estratégica da empresa de entrar em novos mercados, criar linhas de 

produtos, etc (WATSON; WIXOM, 2007). 
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Estes mesmos autores comentam condições que facilitam implantações bem-

sucedidas e o uso adequado deste sistema. Entre elas estão: 

 Incentivo da alta gerência na adoção do BI; 

 O uso de informação e raciocínio analítico como parte da cultura 

organizacional; 

 Alinhamento com o negócio da empresa; 

 Governança (gestão de projetos, prioridades, etc.); 

 Usuários treinados. 

Sistemas BI continuam em desenvolvimento, sendo que propostas e aplicações 

recentes incluem, entre outros, os BIs em tempo real, gestão de desempenho de 

negócios e acesso remoto via sistemas com base na Internet. 

 
 

Figura 11 – Dados, Informação, Conhecimento e Decisão. Adaptado de IBM CORP (1980). 
 

Este esquema da figura 11 foi adaptado para atender às necessidades desta 

pesquisa. Diversas planilhas organizam os dados brutos, transformando-os em 

informação útil. A ferramenta de Data Mining (ou mineração de dados) busca 

descobrir novos fatos, relacionamentos entre as variáveis independentes e a variável 

dependente (com métodos de regressão estatística e correlação, por exemplo) e 

tendências. O conhecimento gerado pela ferramenta de Data Mining alimenta o Data 

Warehouse que tem o propósito de realizar funções OLAP (ver Anexo A para 

maiores detalhes sobre a operação de DW e OLAP), agregando valores, executando 

funções matemáticas, descobrindo outros relacionamentos por mineração de dados, 

induzindo decisões, etc. 

O presente trabalho se aproxima da proposta de Fortulan (2006) por usar SAD (ou 

BI) com dados reais, embora este trabalho não aborde decisões no chão-de-fábrica 

e sim, decisões sobre cenários de previsões. 
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3.2 DATA WAREHOUSE (DW) 
 

 

Um data warehouse (ou como o próprio nome diz, “repositório” de dados) é um 

depósito único de dados onde se pode buscar informações para o conhecimento, 

inteligência e extensão do aprendizado do negócio; é orientado a assunto, integrado 

e alimentado pelos vários sistemas transacionais antes dispersos na empresa. 

(INMON, 2005). 

O atual ambiente de negócios exige soluções com mais criatividade e eficiência para 

seus problemas. O DW é uma entre as várias técnicas de TI que se transformou em 

ferramenta estratégica para obter sucesso na gestão dos negócios. Assim, DW 

também pode ser definido como um banco de dados exclusivo que serve para 

auxiliar os gestores (e não o ambiente operacional) em tomadas de decisão.  É uma 

coleção de dados orientada por assunto e integrada, representando num formato 

multidimensional e amigável, dados provenientes de diversas fontes. 

A arquitetura de um DW é dividida em três componentes: o primeiro é o próprio 

“armazém de dados” ou DW e o software associado. O segundo é o software de 

aquisição de dados que serve para extrair dados de outras fontes e carregá-los 

dentro do DW – conhecido também como ETL (extract-transform-load). O último 

componente é o frontend ou interação homem-máquina, que permite aos usuários 

acessar e analisar os dados. (GRAY; WATSON, 1998). 

Alguns trabalhos descrevem a função de integração entre bases operacionais que 

um DW possui, facilitando o uso estratégico de dados e aumentando a produtividade 

do decisor. Ferramentas deste tipo disponíveis no mercado, como Microsoft OLAP 

Server, Oracle OLAP Server e outras, fazem agregação de dados no formato de 

cubos, sendo que os usuários podem recuperar informações importantes vistas sob 

um determinado ângulo do ambiente, sem precisar ter uma visão global. (CORRAL; 

SCHUFF; ST. LOUIS, 2006; HUANG; CHOU; SENG, 2007). 
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Figura 12 – Ambiente de um Data Warehouse. Adaptado de Huang, Chou e Seng (2007). 
 

É possível saber quantos carros foram vendidos em cada ano, independentemente 

do modelo e cor. Neste caso da figura 13, a agregação (somatória de vendas) foi 

feita na dimensão “ano”. Também é possível saber quantos carros de cada modelo 

foram vendidos em cada ano, independentemente da cor, e assim sucessivamente, 

até esgotar as possibilidades de agregação. 

 
Figura 13 – Formato do cubo para agregações do resumo de vendas. Adaptado de Gray et al.(1997). 
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O resumo das vendas e todas as operações possíveis de agregação são ilustrados 

na tabela 7: 
 

Tabela 7– Resumo de vendas.  
 

Ano / Cor 

Modelo de Soma 

de Vendas 

1994 Total 

1994 

1995 Total 

1995 

Total 

Preto 

Total 

Branco 

Total 

Geral Preto Branco Preto Branco 

Chevy 50 40 90 85 115 200 135 155 290 

Ford 50 10 60 85 75 160 135 85 220 

Total Geral 100 50 150 170 190 360 270 240 510 

 
Adaptado de Gray et al.(1997). 

 

Um exemplo de banco de dados baseado no modelo relacional de banco de dados 

que facilita o uso de operações de agregação é mostrado na figura 14.  

No exemplo de uma transação de venda, é possível que o registro contenha 

identificação e código do: vendedor, produto, data da transação entre outras. 

Quando cada dimensão está gravada em uma tabela diferente, este esquema é 

chamado de star schema. Existe a tabela-fato (entidades centrais) que captura 

eventos de negócios das tabelas-satélite (tabelas de dimensão) conectadas.  

 

 
Figura 14 – Exemplo de star schema. Adaptado de Corral; Schuff e St. Louis (2006). 
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Existem argumentações de que o modelo entidade-relaciomento (ilustrado na figura 

15) e o star schema são abordagens totalmente diferentes (INMON; IMHOFF; 

SOUSA, 1998), enquanto que para outros, o modelo dimensional star schema é uma 

simplificação do chamado modelo entidade-relacionamento que não possui 

entidades centrais. (CORRAL; SCHUFF; ST. LOUIS, 2006). As figuras 14 e 15 

ilustram uma situação de negócios parecida: a venda de livros. 

Dados podem ser organizados dentro de DW usando tanto o modelo relacional 

(diagramas entidade-relacionamento) defendido por alguns (INMON; IMHOFF; 

SOUSA, 1998), como o modelo dimensional (star schema ou cubos) defendido por 

outros (KIMBALL, 2002). O segundo modelo pode ser mais apropriado ao: permitir 

melhor entendimento e manipulação dos usuários decisores, reduzir custos e 

necessidade de intervenção e suporte de pessoal de TI.  (CHAU et al., 2002; 

CORRAL; SCHUFF; ST. LOUIS, 2006; JONES; SONG, 2008). 

 

 
Figura 15 – Exemplo de diagrama entidade-relacionamento. Adaptado de Corral; Schuff e St. Louis 
(2006). 
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3.3 OPERAÇÕES OLAP 
 

 

As ferramentas OLAP são capazes de navegar pelos dados de um DW, possuindo 

uma estrutura adequada tanto para a realização de pesquisas como para a 

apresentação de informações.  

Ferramentas OLAP são capazes de transformar as tabelas do “esquema estrela” em 

cubos multidimensionais que podem ser observados por diferentes perspectivas nas 

interfaces com o usuário, como Visual Basic, MS Access, MS Excel, etc. Um DW 

acoplado com ferramentas OLAP possibilita que gestores abordem, analisem e 

entendam, de forma criativa, problemas de tomada de decisão. (CHAU et al., 2002). 

Nas ferramentas de navegação OLAP, é possível navegar entre diferentes níveis de 

detalhamento (agregação ou granularidade) de um cubo de dados. Através de um 

processo chamado Drill, o usuário pode aumentar (drill-down) ou diminuir (drill-up) o 

nível de detalhamento dos dados. Por exemplo, se um relatório estiver consolidado 

por países, realizando a operação drill-down, os dados passarão a ser apresentados 

por estados, cidades, bairros e assim sucessivamente até o menor nível de 

detalhamento possível. As dimensões são hierárquicas por natureza. O processo 

contrário - drill-up (também chamado roll-up) - faz com que os dados sejam 

consolidados em níveis superiores de informação. (KOUTSOUKIS; MITRA; LUCAS, 

1999; MALINOWSKI; ZIMANYI, 2008). 

 

Figura 16 – Exemplo de drill-down e roll-up. Adaptado de Koutsoukis, Mitra e Lucas (1999). 
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Outras formas de navegação são: operação slice, que provê investigação de um 

sub-problema em duas dimensões, ou seja, numa face ou como indica o nome, 

numa “fatia” do cubo e operação dice, semelhante ao slice, mas faz restrições de 

valores em várias dimensões, como sendo operações slice em seqüência. 

(KOUTSOUKIS; MITRA; LUCAS, 1999). 

         

 

Figura 17 – Exemplo de slice e dice. Adaptado de Gray et al. (1997) e Koutsoukis, Mitra e Lucas 
(1999). 
 

Vendas, produção e outras metas podem ser definidas com base em dados 

históricos ou previstos. Tanto a abordagem top-down de planejamento como a 

bottom-up são possíveis. Por exemplo, gestores de alto nível hierárquico (diretores) 

pedem um resumo das previsões como indicativo do desempenho da empresa num 

futuro próximo. Os gestores de níveis hierárquicos mais baixos (por exemplo, 

gerentes de distribuição) estarão interessados na previsão mais detalhada para 

estimar a forma de trabalho de seus departamentos. Em ambos os casos, os 

mesmos dados e o mesmo modelo são usados, enquanto o OLAP assegura qual o 

nível de detalhe é apropriado para cada caso. 
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A ferramenta OLAP pode ser configurada para que as previsões de um nível da 

organização sejam distribuídas (agregadas e desagregadas) automática e 

consistentemente para todos os outros níveis organizacionais da hierarquia. 

Agregação é o processo onde valores de um nível agregado são gerados pela soma 

(ou outra operação) dos valores reais (ou planejados) de um nível mais detalhado, 

como ilustrado na figura 18, na soma de todos os materiais (em quilogramas). 

(MALINOWSKI; ZIMANYI, 2008). 

A desagregação é o processo inverso, onde valores de um nível detalhado são 

gerados quando a ferramenta multiplica o valor de um nível agregado por fatores 

percentuais (planejados com antecedência ou calculados por média histórica, por 

exemplo), como ilustrado na mesma figura. (ARMSTRONG, 2001). 

 

Figura 18 - Exemplo de agregação ou desagregação 
 

Levando em consideração que uma estrutura de informação pode ter vários níveis 

de detalhamento (ilustrada na figura 19), a ferramenta deve elaborar as relações dos 

nós mais detalhados com todos os outros nós.  

A agregação completa é feita facilmente, somando as vendas reais do nível mais 

detalhado para atingir o nível acima, e assim sucessivamente, até alcançar o topo. A 

desagregação completa é feita computando a representatividade de cada 

componente do nível imediatamente inferior, realizando tantos passos quantos forem 

os níveis.  

Neste exemplo, as vendas reais do Material 1 representam 60% das vendas da 

Divisão 1, que por sua vez, representa 38% das vendas do Canal de Distribuição 1. 

O Canal de Distribuição 1 é totalmente abrangido pela Organização de Vendas 1, 
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que representa 65% das vendas de toda a Estrutura. Assim, o Material 1 representa 

14,82% das vendas totais da Estrutura.  

 

Figura 19 - Exemplo de detalhamento: Etapa 1 
 

O cálculo do fator proporcional de cada nó detalhado está ilustrado na tabela 8. 

 
Tabela 8 - Exemplo de detalhamento: Etapa 2 
 

Nó detalhado Cálculo Fator proporcional 
01, 01, 01, material 1 65 % x 100 % x 38% x 60 % 14.82 % 
01, 01, 01, material 2 65% x 100% x 38% x 40% 9,88 % 
02, 01, 01, material 3 65% x 100% x 62% x 40% 16,12 % 
02, 01, 01, material 4 65% x 100% x 62% x 20% 8,06 % 
02, 01, 01, material 5 65% x 100% x 62% x 40% 16,12 % 
02, 02, 03, material 6 35% x 100% x 100% x 57% 19,95 % 
02, 02, 03, material 7 35% x 100% x 100% x 29% 10,15 % 
02, 02, 03, material 8 35% x 100% x 100% x 14% 4,9 % 
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4 METODOLOGIA 
 

 

4.1 ABORDAGENS, DIMENSÕES E MÉTODOS DE PESQUISA 
 

 

Devido à multidisciplinariedade característica da área de conhecimento em questão, 

torna-se necessário o domínio da pesquisa quantitativa e qualitativa. A abordagem 

de pesquisa quantitativa é tradicional e envolve (BERTO; NAKANO, 2000): 

 natureza empírica; 

 hipóteses bem formuladas; 

 relações de causa e efeito; 

 métodos lógico-dedutivos que possibilitam replicar resultados através da 

generalização; 

 distância ou ausência de contato entre o pesquisador e o objeto de estudo.  

A diferença entre a abordagem quantitativa e qualitativa não está na ausência (ou 

presença) de dados quantificados. As hipóteses influenciam as abordagens e são os 

fatores produtivos da pesquisa, em especial da pesquisa quantitativa, que envolve 

os métodos de survey (ou levantamentos), os estudos teórico-conceituais, 

diagnósticos, modelagens e simulações.  

Hipóteses são suposições admissíveis que requerem verificação; elas 

desencadeiam inferências sobre os dados ao estabelecer relações de importância 

entre as variáveis envolvidas no processo. Estas variáveis são mensuráveis e testam 

as relações (de idade, peso, produtividade, por exemplo), necessárias para verificar 

se uma hipótese formulada é aceita ou rejeitada. (BERTO; NAKANO, 2000). 
 

Aspecto Pesquisa Quantitativa Pesquisa Qualitativa 

Importância do contexto da organização  Menor Maior 

Proximidade do pesquisador em relação 

aos fenômenos estudados 
Menor Maior 

Alcance do estudo no tempo instantâneo Intervalo maior 

Número de fontes de dados Uma Várias 

Ponto de vista do pesquisador Externo à organização Interno à organização 

Quadro teórico e hipóteses Definidas rigorosamente Menos estruturadas 
 

Quadro11– Abordagem quantitativa vs.qualitativa. Adaptado de Bryman (1989). 
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Os métodos de pesquisa possuem a dimensão da geração de conhecimento e a 

dimensão da fonte e tipo de informação. A primeira dimensão é dividida em lógica 

dedutiva ou analítica (partindo de leis gerais, pode-se observar conseqüências 

específicas), indutiva ou interpretativa (partindo de observações em um campo do 

conhecimento, pode-se derivar leis gerais) e empiricismo (posição intermediária). A 

segunda dimensão é dividida em observação direta da realidade ou empírica, 

reconstrução artificial da realidade ou subjetiva e percepção pessoal da realidade 

(posição intermediária). A classificação dos tipos de pesquisa a partir da intersecção 

dessas duas dimensões pode ser visualizada na figura 20.  

 
Figura 20 – Alguns métodos de pesquisa e suas dimensões. Adaptado de Craighead et al. (2007). 
 

A modelagem descritiva (como exemplo, simulação) ou normativa (como exemplo, 

programação matemática) usa reconstrução artificial da realidade e lógica dedutiva, 

onde é comum o uso de exemplos numéricos para testar os modelos. Modelagem 

conceitual (taxonomias e categorizações) usa reconstrução artificial da realidade e 

lógica indutiva. Estudos de caso e pesquisa-ação usam observação direta da 

realidade e lógica indutiva, onde um problema departamental ou de um segmento 

específico é estudado em profundidade. Muitos métodos se encontram nas posições 

intermediárias das duas dimensões citadas, como exemplo, o survey, simulação e 

experimentos de laboratório. (CRAIGHEAD et al., 2007; MEREDITH et al., 1989). 
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A análise de cenários é uma abordagem que tem se tornado popular em estudos de 

previsão e níveis de agregação. Cenários, definidos de forma simples, são múltiplos 

futuros possíveis. Podem ser, por exemplo, conjuntos de valores originados por 

diferentes métodos quantitativos de previsão que são comparados.  

Embora a análise de cenários seja mais comum em horizontes maiores de previsão, 

não há evidências de que cenários não possam ser usados em horizontes de 

previsão mais curtos. O horizonte ideal depende do segmento, dos produtos e do 

contexto sob consideração.  

O número de cenários a criar não deve ser tão pequeno nem tão grande, a ponto de 

restringir ou confundir os analistas e gestores. Existem alguns fatores que competem 

e/ou interagem entre si ao caracterizar o futuro do negócio, como otimismo e 

pessimismo, questões econômicas, tecnológicas, etc. Não existe um método único 

para gerar cenários, mas uma diretriz plausível é examinar as possíveis 

combinações de fatores e depois escolher um subconjunto de valores mais 

prováveis. (SCHNAARS, 1987). 

Um dos maiores benefícios da análise de cenários é a ênfase em uma gama de 

diferentes valores futuros. É útil dispor de tempo em analisar cenários indesejáveis, 

porque muitas organizações têm a tendência de subestimar ou negar valores que 

contradigam suas expectativas.  

Os requisitos de cenários são: 

 compreensão: garantida por uma ampla cobertura de fatores relevantes e por 

uma descrição completa dos passos realizados. É aconselhável começar com 

poucos cenários, lembrando que, quando métodos quantitativos são usados, 

a construção de cenários se torna mais cara e demorada.  

 Consistência: alcançada quando diferentes valores futuros não se 

contradizem e depende do entendimento do ambiente e de suas variáveis, 

porém, muita ênfase neste requisito pode desencorajar cenários novos e 

originais.  

 Coerência: reside em obedecer às regras da teoria usada. É um requisito 

fundamental porque garante a estrutura conceitual para interpretação dos 

resultados.  

A análise de cenários tem o difícil compromisso de apoiar a decisão ao mesmo 

tempo em que provê aprendizado organizacional. (BUNN; SALO, 1993). 
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4.2 ABORDAGEM DO TRABALHO  
 

 

Levando em consideração que os avanços na Tecnologia da Informação e 

proliferação de produtos, entre outros aspectos, mudaram o cenário e o 

desempenho das previsões e que a globalização trouxe descentralização 

administrativa, os processos de previsão deveriam ser reexaminados, estabelecendo 

mecanismos de comunicação formais que compartilhem a informação entre os 

diferentes níveis hierárquicos da organização. (MCCARTHY et al., 2006). 

Um problema de previsão se torna mais complexo em uma empresa quando 

previsões paralelas e diferentes e com níveis de agregação diferentes são adotados 

ao mesmo tempo nos vários processos de tomada de decisão. (ZOTTERI; 

KALCHSCHMIDT; CANIATO, 2005). 

Seguindo algumas sugestões de trabalhos passados (MOON et al., 1998), o objetivo 

deste trabalho pode ser traduzido em justificar e construir uma “infra-estrutura” 

integrada e única de previsão, onde os níveis hierárquicos acessem as informações 

com o nível de detalhe apropriado dentro do processo de decisão, alinhado às 

expectativas corporativas de crescimento, eliminando esforços, custos e tempos 

redundantes. 

Métodos baseados somente em equações matemáticas se tornam muito complexos 

quando a descrição das variáveis do sistema se torna cada vez mais detalhada. O 

aperfeiçoamento de sistemas como DW e SAD, usando tecnologias conhecidas por 

OLAP e BI, pode diminuir o hiato entre o raciocínio qualitativo adotado em nível 

estratégico e o aspecto quantitativo mais comum em níveis operacionais. O OLAP 

possui características importantes já mencionadas em capítulos anteriores, como o 

conceito de visão multidimensional, que permite o usuário analisar a perspectiva do 

problema pelo ângulo mais apropriado, fazendo uso de operações como drill-down, 

roll-up, slice e dice e realizando agregação em níveis diferentes de detalhamento 

dos dados.  

Assim, os métodos considerados apropriados para o presente trabalho são 

modelagem e simulação, adotando como definições: 

 Modelagem: uso de técnicas matemáticas para descrever o funcionamento de 

um sistema ou parte de um sistema produtivo; 
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 Simulação: uso de técnicas computacionais para simular o funcionamento de 

sistemas produtivos, a partir de modelos matemáticos.  

Alguns princípios úteis na arte da modelagem são:  

 a simplicidade e transparência são desejadas para facilitar a manipulação e 

controle do modelo;  

 parcimônia - começar de forma simples e complicar somente quando 

necessário;  

 quando um modelo maior é necessário, é útil dividi-lo em um conjunto de 

modelos menores e realizar testes individuais com estes, prestando atenção 

nas interfaces;  

 analogia com outras áreas do conhecimento e criatividade;  

 a criação do modelo conduz o pesquisador à coleta de dados adequados;  

 tempo para entendimento do problema e refinamento da idéia. (PIDD, 1999). 

A simulação é conhecida como um processo de imitar a realidade, tirando 

conclusões por exercícios com modelos que representam a realidade. Problemas 

que envolvem incertezas são chamados de problemas estocásticos ou 

probabilísticos, como em planejamento, competição entre outros. Os resultados de 

simulação são usados para explicar o comportamento de sistemas, prever eventos 

futuros e ajudar decisores a escolher a melhor solução para um problema ou 

questão. Algumas vantagens da simulação:  

1) é possível avaliar sistemas ou decisões sem realmente implementá-los ou 

avaliá-los sem perturbá-los;  

2) propicia um melhor entendimento do processo do que abordagens 

analíticas;  

3) é capaz de modelar e testar uma hipótese ou premissa;  

4) projeta o futuro, como ferramenta de previsão e planejamento quantitativo. 
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4.3 INSTRUMENTOS DE PESQUISA 
 

 

Levando em consideração que se pretende utilizar um modelo dinâmico de previsão 

baseado em métodos quantitativos e sistemas de informação, alguns pacotes 

computacionais foram instalados. 

 

A) Software Estatístico (Minitab): 

O software estatístico utilizado possui interface parecida com a de uma planilha 

eletrônica, mas com a capacidade de executar análises estatísticas complexas.  

Alguns de seus recursos são: 

 Regressão e ANOVA (Analysis of Variance); 

 Gráficos com qualidade para apresentação;  

 Testes de hipótese diversos; 

 Correlações; 

 Importação, exportação e manipulação flexíveis de dados. 
 

Uma característica importante é sua capacidade de importar e salvar de forma 

rápida e fácil, arquivos em formato de planilhas eletrônicas. 

 
B) Planilhas Eletrônicas (Microsoft Excel): 

Usadas como registros consolidados das variáveis causais para leitura pelo software 

estatístico e também para receber os dados estatisticamente tratados pelo software. 

Usadas também para implantar o método de previsão conhecido como suavização 

exponencial tripla ou Holt-Winters por meio de equações otimizadas. 

Os dados de previsão por regressão linear oriundos do software estatístico e os 

dados de previsão por séries temporais oriundos do modelo desenvolvido em 

planilhas alimentaram o sistema de apoio à decisão, onde foram desempenhadas 

funções de análise para agregação e desagregação de dados, gerando diferentes 

cenários e permitindo comparações e decisões. 

A própria planilha eletrônica foi capaz de realizar tarefas de um sistema de apoio à 

decisão desenvolvido para esta pesquisa. 
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C) Sistema de Apoio à Decisão (Microsoft Excel e Aplicativo desenvolvido 

exclusivamente para esta pesquisa): 

Além do desenvolvimento de um sistema de apoio à decisão em Microsoft Excel, um 

software para administração de banco de dados relacionais e uma linguagem de 

programação orientada a objeto permitiu o desenvolvimento de um aplicativo capaz 

de gerar cenários de agregação e desagregação de valores de previsão. 

 

 

4.4 DESENVOLVIMENTO DAS HIPÓTESES  
 

 

Levando em consideração que o presente trabalho se enquadra na modalidade de 

modelagem e simulação e que hipóteses são suposições admissíveis que requerem 

verificação, parece conveniente tratar tanto de aspectos dedutivos e, portanto, 

genéricos (próprios da modelagem), como tratar de aspectos experimentais próprios 

da simulação.  

Os resultados obtidos com a modelagem são conjeturais, ou seja, um mesmo 

modelo validado a partir de uma amostra de dados, de determinado segmento, em 

determinado contexto com limitações e fronteiras de trabalho pode gerar resultados 

diferentes se aplicado em outras amostras de dados, segmentos, etc. 

Vários autores, entre eles Peterson e Silver (1985) e Riggs (1987) comentam que 

séries históricas agregadas oscilam menos que séries individuais. Esta afirmativa 

independe de contexto e serve como primeiro teste de hipótese. Outra hipótese foi 

gerada a partir da primeira para testar o ajuste passado das séries históricas em 

função de um ou outro método de previsão específico, com base em 

experimentação. Pode ser considerado um produto da primeira hipótese ou hipótese 

1.2. 

Myers, Montgomery e Vining (2002) comentam que modelos de regressão com alto 

coeficiente de determinação não necessariamente geram boas previsões. Tal 

afirmação é chamada de segunda hipótese neste trabalho e testada. Um 

relacionamento adicional é incluso neste mesmo teste, levando em consideração a 
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possibilidade de que o número de valores espúrios de uma série histórica venha a 

alterar a precisão do método de regressão. 

A terceira hipótese foi dividida em duas partes: teste da precisão da previsão de 

vendas e da precisão da previsão de representatividade.  A primeira parte deste 

teste (hipótese 3.1) está relacionada com a hipótese 1.2, visto que é plausível (mas 

não necessariamente obrigatório) esperar previsões mais precisas de um método 

que possua melhor ajuste passado. 

A quarta hipótese é qualitativa e se trata da questão principal do trabalho: propor um 

sistema de apoio à decisão com cenários, atendendo o maior número possível de 

requisitos esperados de um SAD. Através desta validação, o modelo pode ser 

considerado pronto para ser testado em outras conjecturas. 

H1 

1) Séries históricas de vendas agregadas oscilam menos que séries 

individuais. 

2) Séries históricas de vendas agregadas são melhor ajustadas por 

suavização exponencial tripla. 

H2 

O coeficiente de determinação e o número de valores espúrios ou 

discrepantes (outliers) de uma série histórica não estão ligados à 

capacidade de previsão do método de regressão linear múltipla em nenhum 

dos níveis de agregação. 

H3 

1) O método de suavização exponencial tripla traz resultados de previsão de 

vendas para o mês posterior mais precisos que o método de regressão 

linear múltipla. 

2) O método de suavização exponencial tripla traz resultados de previsão de 

representatividade para o mês posterior mais precisos que o método de 

média móvel. 

H4 
Os requisitos de construção de cenários para um sistema de suporte à 

decisão são atendidos através de aplicativo de planilhas. 

H5 
1) A abordagem bottom-up possui os piores valores no nível agregado. 

2) Não existe convergência para um único e melhor cenário. 

 
Quadro 12 – Algumas hipóteses lançadas com base da Revisão de Literatura e objetivos da 
pesquisa. 
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A quinta hipótese trata de atender um dos requisitos esperados de um SAD de 

acordo com Turban e Aronson (2001): permitir modelamento e análise de resultados. 

Atendido tal requisito, a própria hipótese 4 é reforçada. A hipótese 5.1 é baseada na 

afirmativa encontrada no trabalho de Zotteri et al. (2005). A hipótese 5.2 é exemplo 

de experimentação. 

Alguns testes estatísticos são necessários para a validação de hipóteses e podem 

ser considerados como técnicas de mineração de dados, visto que procuram 

relacionamentos, tendências, etc. O mesmo pacote estatístico que serve para 

previsões também serve para testes de hipóteses e pode, então, ser considerado um 

módulo participante do sistema de apoio à decisão, além do repositório de dados e 

da ferramenta OLAP. 

Tais testes serão tratados no capítulo de Resultados. 
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5 MODELAGEM E VALIDAÇÃO DA PREVISÃO USANDO DADOS 

REAIS DO SEGMENTO FARMACÊUTICO 
 

 

5.1. CARACTERÍSTICAS DO SEGMENTO FARMACÊUTICO 
 

 

O segmento farmacêutico é um dos mercados de maior dinamismo e perspectiva de 

expansão de longo prazo. De acordo com estudo da Federação Brasileira da 

Indústria Farmacêutica (BARBOSA; MENDES; SENNES, 2006), o comércio global 

de produtos farmacêuticos cresceu, na década de 1990, a uma taxa média de 12% 

ao ano; na década atual, a taxa de crescimento médio atingiu 23% ao ano. Alguns 

dos fatores da manutenção desta tendência de crescimento e dinamismo são: o 

desenvolvimento científico desta indústria especialmente ligada à qualidade de vida 

e longevidade, grande parcela de dinheiro investido em pesquisa e desenvolvimento 

(P&D) e o abastecimento de remédios em mercados que ainda não atingiram 

padrões razoáveis de atendimento médico e farmacêutico. (HAAG; STAROSTA, 

2006). 

Ainda de acordo com o mesmo estudo da Federação Brasileira da Indústria 

Farmacêutica, em 2005, o Brasil ocupava o posto de 31.º maior exportador mundial 

de medicamentos e 13.º maior importador de farmoquímicos – insumos para a 

elaboração de medicamentos, só superado pelos países desenvolvidos. 

A cadeia de suprimentos é formada pelos fornecedores que trabalham com pesquisa 

e desenvolvimento de novos princípios ativos como matéria-prima de novos 

medicamentos. Na figura 21, estes fornecedores são os de segunda camada. Estes 

fornecedores repassam esses novos princípios ativos para os laboratórios 

farmacêuticos, que transformam as matérias-primas em produto final e estocam este 

produto final. O(s) operador(es) logístico(s) é(são) responsável(is) pela retirada dos 

medicamentos dos laboratórios e pelo monitoramento do transporte até a chegada 

ao(s) centro(s) de distribuição (distribuidores) da cadeia. Os laboratórios, juntamente 

com os operadores logísticos podem ser considerados fornecedores de primeira 

camada. De acordo com a entrada de pedidos, os medicamentos solicitados são 

levados do(s) distribuidor(es) até às farmácias independentes, hospitais e centros de 
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saúde que atendem os usuários finais. Consideremos a distribuição farmacêutica 

como a operação principal da figura 21, as farmácias, hospitais e centros de saúde 

são os consumidores de primeira camada e os usuários finais, os consumidores de 

segunda camada.  

Os laboratórios produzem medicamentos com base em previsão de vendas e 

“empurram” quantidades de medicamentos para o(s) distribuidor(es) à jusante, em 

virtude do poder de barganha que possuem. Analisando do ângulo oposto, os 

consumidores compram ou “puxam” medicamentos de acordo com suas 

necessidades, fazendo com que as farmácias e centros de saúde tenham suas 

necessidades de compra transferidas ao(s) distribuidor(es) que repõe(m) os 

estoques destes. 

 
Figura 21 – Cadeia de abastecimento genérica. Adaptado de Slack; Chambers e Johnston (2002). 

 

O ponto de desacoplamento é o ponto (elo) na cadeia de suprimentos onde o 

produto deixa de ser produzido para estoque (baseado em previsão) e passa a ser 

produzido para atender a pedidos (demanda). (HOEK; VOS; COMMANDEUR, 1999). 
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Os distribuidores farmacêuticos são o ponto de desacoplamento da demanda no 

segmento farmacêutico. 

A publicidade dos medicamentos vendidos sob prescrição médica não é voltada 

para o consumidor final. Os médicos podem ser influenciados pelos representantes 

de laboratórios farmacêuticos, que reforçam o poder de suas marcas. O principal 

fator que afeta a demanda final, além do fator epidemiológico, está associado à 

divulgação dos produtos junto à comunidade médica e de saúde e fatores de 

natureza econômica. 

Uma análise econométrica da demanda por medicamentos no Brasil (TOLEDO, 

2004) demonstrou que a compra de remédios por prescrição médica tem ocorrido 

em 60% dos casos, sendo o restante, casos de automedicação. Assim, observa-se 

que a população, em geral, é altamente influenciada pelos médicos adeptos de um 

ou outro princípio ativo ou marca de medicamento.  

Esta posição intermediária na cadeia farmacêutica é, muitas vezes, incômoda para 

os centros de distribuição (distribuidores), trazendo variações inesperadas à 

previsão de demanda destes. 

Neste contexto complexo e dinâmico em que está inserida, a indústria farmacêutica 

necessita de uma gestão de operações e distribuição eficiente. 

 

 

5.2 MECANISMO DE DISTRIBUIÇÃO  
 

 

5.2.1 Previsões num centro de distribuição 
 

 

O pessoal de assessoria ao nível tático e estratégico realiza as previsões de vendas. 

Dados históricos de vendas de itens individuais, de famílias agregadas e do 

agregado mensal, abrangem os 36 meses mais antigos e são modelados juntamente 

com variáveis explicativas de vendas do mesmo período, gerando previsões através 

de regressão linear múltipla. Os mesmos dados históricos de vendas de itens 

individuais, de famílias agregadas e do agregado mensal, são também modelados 

segundo o método de suavização exponencial tripla, que não envolve variáveis 
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explicativas. O mês mais antigo do histórico de vendas é descartado e o mês mais 

recente é incluso, repetindo a tarefa de previsão acima descrita, prevendo 1 mês a 

cada rodada, encerrando com a quarta previsão (4.º mês). 

Outra tarefa realizada por este nível é calcular a representatividade (mix de item) 

real de vendas, mês a mês, dos itens individuais em relação a sua respectiva família, 

e das famílias em relação às vendas mensais. Uma série histórica é tabulada para 

cada item individual e família. Os 36 meses mais antigos de representatividade são 

modelados tanto por suavização exponencial tripla como por média móvel (não 

envolvendo variáveis explicativas), prevendo valores percentuais para o mês 

seguinte. O horizonte aqui também é um mês, como no caso da previsão de vendas 

em si. 

Tanto os valores previstos de vendas como de representatividade de vendas são 

lançados num banco de dados, completando 4 meses de previsões. A figura 22 

ilustra todo o processo.  

 

Figura 22 – Previsão de vendas e de representatividade (mix de itens) com horizonte mensal, por 
item, família e agregado mensal, usando diferentes modelos individuais para geração de cenários. 
 



 89

É importante lembrar que todos os valores reais de vendas e representatividade já 

são conhecidos e foram previamente lançados neste banco de dados para cálculo 

dos erros de previsão. O banco de dados alimenta um sistema de suporte à decisão 

que mostra diferentes cenários de previsão, tanto de agregação (abordagem bottom-

up) como de desagregação (abordagem top-down). Todos os níveis hierárquicos 

podem visualizar todos os cenários de previsões e os erros de cada cenário com 

diferentes níveis de agregação. A diretoria pode, ainda, testar diferentes valores de 

previsão agregada mensal de acordo com sua intuição, embutindo otimismo ou 

pessimismo em alguns cenários de previsão.  

Conhecendo tanto o tempo gasto na geração de previsões como a precisão dos 

cenários (expressa em erro percentual absoluto), a diretoria tem a oportunidade de 

verificar, por exemplo, que um determinado cenário é o melhor na maior parte do 

tempo e, ainda, escolher qual cenário adotar para o horizonte rolante que penetra no 

futuro desconhecido, formalizando valores de previsão de vendas que serão 

obedecidos em todos os níveis hierárquicos. 

  

 

5.2.2 Tratamento de Dados e Testes Modulares 
 

 

A) Coleta e Limpeza de Dados 

Os dados históricos de vendas (valor em moeda corrente) de aproximadamente 

5000 itens distribuídos na Grande São Paulo foram coletados em planilhas 

eletrônicas. Esse histórico abrange o período de agosto de 2002 a novembro de 

2005 por englobar o maior período confiável para extração de dados no sistema de 

gestão de estoques (Warehouse Management System - WMS) vigente na 

distribuidora em questão. O número de meses coletados não é suficiente para 

utilização de alguns métodos de previsão mais sofisticados e levando-se em 

consideração que os métodos de previsão usaram 36 meses móveis, a modelagem 

dificultou agregação temporal, como semestres, o que foi limitação do trabalho. 

Agregações espaciais como cidades, estados, etc poderiam ser feitas se houvesse 

dados de outras filiais. 
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A seleção e limpeza de dados foram feitas por filtros em planilha eletrônica, 

eliminando:  

 itens que não foram comercializados de forma contínua ao longo dos meses 

abrangidos pelo histórico;  

 itens com valores de vendas nulos ou negativos; 

 itens cujos estoques, ao longo do período de abrangência, comprometeram 

as vendas de alguma forma.  

Desta forma, somente 90 itens foram considerados adequados para análise e foram 

divididos em 7 famílias farmacêuticas das mais conhecidas popularmente. Também 

foram coletadas em planilhas eletrônicas, a partir de sítios oficiais na Internet, 

variáveis explicativas que sejam úteis numa possível modelagem causal:  

1) os dados mensais de temperaturas;  

2) índices sócio-econômicos, como Preço Máximo ao Consumidor (PMC) de cada 

medicamento, renda real trimestral, Índice de Preço ao Consumidor Amplo 

acumulado em 12 meses (IPCA) e Porcentagem de Desemprego; 

3) dias de internação e número de consultas ao médico.  

Estas variáveis são apresentadas em séries históricas mensais, referem-se à região 

da Grande São Paulo e abrangem o período de 2002 a novembro de 2005.  

 
B) Análise de Dados 

Paralelamente aos testes modulares descritos a seguir, foi feita a análise de dados 

com o intuito de descartar alguns itens farmacêuticos por eventuais dificuldades de 

modelagem, por apresentar valores de teste incompatíveis com pressupostos 

estatísticos e outros motivos. Esta etapa também teve o intuito de verificar a 

necessidade de coleta de novas variáveis explicativas. 

C) Teste Modular do Pacote Estatístico 

O método de regressão stepwise (passo a passo) foi usado para descobrir quais 

variáveis são mais significativas, ou seja, as variáveis que mais influenciam as 

vendas de cada item farmacêutico, tanto individualmente como famílias de itens. 

Baseadas na descoberta das variáveis mais significativas foram testadas várias 

equações de regressão possíveis, a fim de obter uma equação de regressão que, ao 

mesmo tempo, tenha o melhor ajuste possível e atenda o máximo de pressupostos 
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estatísticos. No caso da modelagem causal, foram escolhidos os modelos lineares 

por questões de simplicidade e serem aptos para indicar a tendência da previsão. 

D) Teste Modular das Planilhas Eletrônicas 

O método de suavização exponencial tripla ou Holt-Winters foi implantado por meio 

de equações em planilha eletrônica e ferramenta de otimização de parâmetros 

disponível no próprio aplicativo de planilhas em questão. 

As planilhas eletrônicas também servem de interface com o pacote estatístico e com 

o data warehouse. Assim, as funcionalidades de importação e exportação de dados 

são pontos de especial atenção.  

As próprias planilhas eletrônicas fizeram o papel de um repositório de dados simples 

e também, o papel de ferramentas OLAP, transformando dados em cubos 

multidimensionais que foram observados por diferentes perspectivas. 

E) Criação do Sistema de Apoio à Decisão e Validação de Cenários 

O repositório de dados recebeu valores de vendas reais e previstos item a item e os 

converteu (por agregação) em previsão por família e por mês. Também recebeu 

valores reais e previstos de representatividade de vendas (mix) de itens em relação 

às famílias e ao valor mensal agregado. Assim, tanto as expectativas da diretoria 

quanto as previsões mensais agregadas foram desagregadas e diversos cenários 

foram criados. 

 

 

5.3 EXEMPLOS ILUSTRATIVOS 
 

  

5.3.1 Previsão do Item Analgésico/ Antitérmico de Código 200955 
 

 

Usando suavização exponencial tripla, o valor de vendas previsto é de R$8240 para 

novembro de 2005 usando os 36 meses imediatamente anteriores. As equações 

genéricas utilizadas neste método foram apresentadas no tópico apropriado da 

Revisão de Literatura e a captura de tela da planilha com as fórmulas expostas se 

encontra no Anexo B. O erro absoluto médio (MAE) foi de R$825 e o erro percentual 
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absoluto mediano foi de 8,47%, levando em consideração que os parâmetros de 

suavização de nível (alfa), de tendência (beta) e de sazonalidade (gama) otimizados 

foram, respectivamente, 0,91, 0 e 0. Este foi o melhor ajuste possível para a série 

histórica em questão, pois entre outros parâmetros de suavização sugeridos pelo 

aplicativo Solver, nenhuma combinação de valores resultou em índices de erro mais 

baixos do que estes.  

Tabela 9 – Previsão de vendas para o item código 200955 para novembro de 2005, usando 
suavização exponencial tripla 
 

Mês Venda 
Real Previsão Nível Tendência Sazonal. Médias Erro-

MAE 
Erro-

MdAPE α 0,91 

nov/02 3901,12    -573,27    β 0,00 
dez/02 4723,13    -1126,28    γ 0,00 
jan/03 6203,29    -375,09      

fev/03 4100,05    -1834,13      

mar/03 4384,70    -688,97      

abr/03 4284,40    443,71      

mai/03 4301,25    470,43      

jun/03 5482,87    790,60      

jul/03 5796,11    593,19      

ago/03 5402,11    1508,89      

set/03 4820,28    13,92      

out/03 5051,63  4870,91 183,76 777,01 4870,91     
nov/03 5809,72 4481,41 6262,67 183,76 -573,27  1328,31 0,23   
dez/03 5821,59 5320,15 6902,45 183,76 -1126,28  501,44 0,09   
jan/04 6985,70 6711,12 7335,92 183,76 -375,09  274,58 0,04   
fev/04 5252,94 5685,55 7126,26 183,76 -1834,13  432,61 0,08   
mar/04 7607,10 6621,05 8206,76 183,76 -688,97  986,05 0,13   
abr/04 8299,45 8834,22 7904,18 183,76 443,71  534,77 0,06   
mai/04 7898,76 8558,38 7488,07 183,76 470,43  659,62 0,08   
jun/04 7967,54 8462,44 7221,76 183,76 790,60  494,90 0,06   
jul/04 6654,88 7998,71 6183,42 183,76 593,19  1343,83 0,20   

ago/04 7876,07 7876,07 6367,18 183,76 1508,89  0,00 0,00   
set/04 6411,50 6564,85 6411,47 183,76 13,92  153,35 0,02   

out/04 8327,24 7372,24 7463,73 183,76 777,01 7076,04 955,00 0,11   

nov/04 8942,08 7074,22 9346,16 183,76 -573,27  1867,86 0,21   
dez/04 6449,15 8403,64 7752,47 183,76 -1126,28  1954,49 0,30   
jan/05 6058,46 7561,14 6569,66 183,76 -375,09  1502,68 0,25   
fev/05 5517,34 4919,29 7297,30 183,76 -1834,13  598,05 0,11   
mar/05 6314,01 6792,09 7046,28 183,76 -688,97  478,08 0,08   
abr/05 9119,99 7673,75 8545,29 183,76 443,71  1446,24 0,16   
mai/05 9584,01 9199,48 9078,75 183,76 470,43  384,53 0,04   
jun/05 9294,12 10053,11 8572,27 183,76 790,60  758,99 0,08   
jul/05 9701,29 9349,21 9076,21 183,76 593,19  352,08 0,04   

ago/05 11621,22 10768,87 10035,12 183,76 1508,89  852,35 0,07   
set/05 9182,69 10232,80 9263,89 183,76 13,92  1050,11 0,11   
out/05 9324,87 10224,66 8629,37 183,76 777,01 8425,77 899,79 0,10   
nov/05  8239,86 1319,62 183,76 -573,27      

       MAE MdAPE   

       825,40 8,48%   



 93

A figura 23 ilustra a comparação entre valores de vendas reais e valores de vendas 

previstos quando o melhor ajuste da equação de previsão foi obtido com os 

parâmetros de suavização otimizados (alfa, beta e gama de 0,91, 0 e 0, 

respectivamente), gerando o erro absoluto médio de $825,40, que é o menor erro 

absoluto médio possível.   
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Figura 23 – Gráfico de vendas reais versus vendas previstas para o caso ilustrado na tabela 10. 
 

Previsões de vendas de horizonte mensal foram realizadas ao eliminar o mês mais 

antigo entre os 36 meses usados e incluir o mês mais recente, cobrindo o período de 

4 meses, usando a suavização exponencial tripla para modelar os 90 itens 

farmacêuticos individuais, as 7 famílias farmacêuticas e o agregado mensal, sendo 

lançados em planilha de 392 valores de previsão (4 vezes 98 séries históricas), erro 

absoluto médio, erro percentual absoluto mediano e tempo gasto, para posterior 

análise estatística. Previsões de representatividade de vendas por suavização 

exponencial tripla e por média móvel, seus índices de erro e tempo gasto também 

foram lançados em planilha para posterior análise estatística, abrangendo o mesmo 

número de itens, famílias e meses de horizonte. Parte desta planilha de valores 

serve também para alimentar o banco de dados, usando somente os valores de 

previsão. 
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Usando regressão linear múltipla, a série histórica de vendas do mesmo item código 

200955 (Analgésico/Antitérmico) e as séries históricas de possíveis variáveis 

explicativas foram lançadas num programa estatístico. A teoria relativa a este 

método foi apresentada em tópico apropriado. 

 
Figura 24 – Regressão stepwise ilustrando variáveis explicativas estatisticamente significantes para 
previsão do item 200955 em novembro de 2005. 
 

Usando a técnica stepwise por comando específico do programa estatístico, foi 

encontrado o máximo de variáveis explicativas que, juntas, possuem significâncias 

estatísticas (P-value abaixo de 0,100, definido pelo usuário) e que ao mesmo tempo, 

aumentem o coeficiente de determinação R² ajustado. De acordo com a figura 24, 

estas variáveis são: combinação preço unitário com PMC ($unit*PMC) com P-value 

0,000, índice de preços ao consumidor acumulado dos últimos 12 meses (IPCA) com 

P-value 0,000, preço máximo praticado permitido nas farmácias (PMC) com P-value 
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0,002 e Dias de internação com P-value 0,050 (ver detalhes sobre as variáveis 

explicativas no Anexo B). A equação de regressão gerada por estas variáveis possui 

coeficiente de determinação R² ajustado 82,91%. 

Para testar outras combinações de variáveis explicativas e seus respectivos 

coeficientes de determinação R² ajustados, o comando bestsubsets foi acionado. 

 
 

Figura 25 – Análise best subsets, ilustrando as possíveis combinações de variáveis explicativas na 
seqüência em que aumentam o coeficiente de determinação para previsão  
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Observa-se, pela captura de tela apresentada na figura 25, que a inclusão de muitas 

variáveis explicativas não resulta em melhora substancial do ajuste de uma equação 

de resposta (vendas). Observa-se nesta figura que a equação de 2 variáveis “preço 

unitário e IPCA” tem coeficiente R² ajustado 79,9% e que as 2 equações com 12 

variáveis têm R² ajustado 84,7%. Pelo princípio da parsimônia, deve-se preferir uma 

equação mais simples e com R² ajustado não tão inferior, pois maior complexidade 

do modelo não resulta em melhora substancial do ajuste.  

Sem conhecer ainda quais pressupostos estatísticos são atendidos pelas 

combinações de variáveis vistas até então (figuras 24 e 25), optou-se por usar o 

conjunto de variáveis sugerido pela técnica stepwise. 

A figura 26 ilustra o relatório de saída gerado pelo pacote estatístico. A equação de 

regressão é “venda$total = 4314 + 352*$unit*PMC – 255*IPCA.acum.12 – 

2388*$PMC + 0,0130*Dias Intern”. Ao observar as parcelas da equação, pode-se 

descobrir fenômenos que venham a reger o consumo deste item. Por exemplo, a 

parcela “– 255*IPCA.acum.12“ indica redução no volume de vendas deste item com 

o aumento no índice de preços IPCA. A parcela “+0,0130*Dias Intern” indica 

aumento no volume de vendas deste item com o aumento de dias de internação no 

mês. 

Em seguida, o relatório gerado lista a significância estatística das variáveis 

explicativas, sendo que todas elas possuem significância, ou seja, seus P-values 

estão abaixo de 0,050, com exceção da constante β0. Isto significa que as variáveis 

explicativas usadas na equação realmente contribuem com a variável resposta 

(vendas). 

O relatório gerado pelo programa mostra em primeiro lugar a equação de ajuste. Os 

valores de inflação da variância VIF são vistos ao lado da coluna de P-values. Aliás, 

os valores VIF de 2 das 4 variáveis estão altos por ultrapassar o valor 10. Isto é um 

ponto de atenção, pois pequenas variações nos dados podem resultar em grande 

variação do coeficiente β. Cabe ao analista avaliar a eliminação da variável 

“$unit*PMC” e também, se infrações contra alguns pressupostos são motivo de 

descartar uma equação. Se não for encontrada situação onde todos os pressupostos 

sejam atendidos ao mesmo tempo, o analista pode escolher quais pressupostos 

atender. 
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Figura 26 – Análise de regressão gerada pelo programa estatístico, usando o maior número de 
variáveis explicativas da figura 24 
 

Na seqüência do relatório, pode-se encontrar um bom coeficiente de determinação 

R² ajustado da equação: 82,9%.  

Na parte inferior da figura 26, descobre-se que os pontos 23 e 34 da série histórica 

de vendas podem ser oriundos de erro de coleta (outlier) ou algum outro problema. 

O valor verdadeiro da observação deveria ser algum valor na faixa de 2 desvios-
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padrão acima e 2 desvios-padrão abaixo do valor estimado (com intervalo de 

confiança de 95%).  

Cabe ao analista decidir eliminar tais pontos da série histórica e refazer os testes e 

ajuste de nova equação. Alguns picos e vales de vendas podem ser fruto de 

fenômenos não modelados (ausência de variáveis explicativas) nesta pesquisa. 

 
 

Figura 27 – Continuação da análise de regressão gerada pelo programa estatístico 
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Na continuidade do relatório gerado, percebemos que o valor do teste estatístico de 

Durbin-Watson (DWa) é aceitável por estar entre os valores de 1,5 e 2,5. Em 

seguida, pode-se observar a série histórica ajustada pela equação, com os limites 

superiores e inferiores de intervalo de confiança e predição.  

No final do relatório, descobre-se que não existe evidência de falta de ajuste geral 

(“no evidence of lack of fit”), visto que o teste é superior a 0,1. 
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Figura 28 – Gráficos de resíduos (erros) entre a série histórica original e a regressão gerada pelo 
programa estatístico, usando as variáveis ilustradas na figura 24. 
 

O programa estatístico permite captura de gráficos de resíduos que indicam se 

alguns pressupostos são ou não atendidos. Como o relatório gerado pelo programa 

(figuras 26 e 27) não exibe todos os pressupostos estatísticos, os gráficos da figura 

28 são especialmente úteis. 

O gráfico “Normal Probability Plot” mostra pontos alinhados com a reta de 

probabilidade e, junto com o valor da estatística de Anderson-Darling (AD) inferior a 

0,787 (0,129), confirma que o pressuposto de normalidade é atendido. O gráfico 

“Histogram of the Residuals” se aproxima do formato de distribuição normal, 

assemelhando-se à curva do sino e reforçando o pressuposto de normalidade. 
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O gráfico “Residuals Versus the Fitted Values” apresenta uma nuvem aleatória de 

pontos ao redor do valor nulo, confirmando o pressuposto de variância constante. 

Por este mesmo gráfico é possível encontrar valores não esperados (outliers), visto 

que 2 pontos ultrapassam a fronteira de 2 desvios-padrão acima ou abaixo do valor 

zero no eixo dos resíduos padronizados, e são justamente os pontos 23 e 34 da 

série histórica, já comentados anteriormente. 

O gráfico “Residuals Versus the Order of the Data” é útil por informar sobre o 

pressuposto de autocorrelação e sobre a calibração do instrumento de coleta. 

Quando existem muitos pontos numa seqüência crescente ou decrescente 

(tendência), muitos pontos seguidos num mesmo quadrante do gráfico (resíduos 

padronizados positivos ou negativos) ou ainda, rápida alternância de pontos de um 

quadrante para outro, há evidências de autocorrelação e/ou descalibração no 

instrumento ou equipamento de coleta. As séries históricas e variáveis explicativas 

foram coletadas em sistemas corporativos e sítios oficiais na Internet; assim, 

somente a autocorrelação foi avaliada. Nenhum dos comportamentos já descritos 

(pontos em seqüência ou alternância) é evidente neste gráfico e corrobora com o 

teste de Durbin-Watson de valor 1,777 da figura 27, atestando ausência de 

autocorrelação.  

Levando em consideração que o programa só mostra os valores previstos para os 

pontos que foram usados no ajuste da equação (no caso, 36 meses), o mês a ser 

previsto deve ser obtido usando valores das variáveis explicativas do mês em 

questão. Como os valores das variáveis “$unit*PMC”, “IPCA.acum.12”, “$PMC” e 

“Dias Intern” em novembro de 2005 são, respectivamente, 63,28, 6,22, 9,39 e 

530955, a previsão de vendas para novembro de 2005 é obtido pela equação: 

venda$total=4314 + 352*63,28 – 255*6,22 – 2388*9,39 + 0,0130*530955 = $9481,55 

Os valores ajustados e a própria equação de regressão podem ser capturados por 

uma planilha, assim como o erro médio absoluto (MAE) e erro percentual absoluto 

médio (MdAPE) que são, respectivamente, R$611 e 8,16%.  

As equações para cálculo de MAE e MdAPE estão ilustradas no Anexo B. 
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Tabela 10 – Cálculo do valor previsto para novembro de 2005, de acordo com a equação de 
regressão obtida na figura 26. 
 

Mês venda$total PREVISTO AE39 APE39 
nov/02 3901,12 4387,00 485,88 0,12 
dez/02 4723,13 4754,10 30,97 0,01 
jan/03 6203,29 4973,00 1230,29 0,20 
fev/03 4100,05 3817,50 282,55 0,07 
mar/03 4384,70 5310,00 925,30 0,21 
abr/03 4284,40 4848,00 563,60 0,13 
mai/03 4301,25 4906,50 605,25 0,14 
jun/03 5482,87 4851,40 631,47 0,12 
jul/03 5796,11 5538,20 257,91 0,04 

ago/03 5402,11 5345,90 56,21 0,01 
set/03 4820,28 5114,00 293,72 0,06 
out/03 5051,63 4845,70 205,93 0,04 
nov/03 5809,72 5482,10 327,62 0,06 
dez/03 5821,59 5080,40 741,19 0,13 
jan/04 6985,70 6224,40 761,30 0,11 
fev/04 5252,94 5738,70 485,76 0,09 
mar/04 7607,10 6758,10 849,00 0,11 
abr/04 8299,45 7693,10 606,35 0,07 
mai/04 7898,76 8339,00 440,24 0,06 
jun/04 7967,54 8279,70 312,16 0,04 
jul/04 6654,88 8200,40 1545,52 0,23 

ago/04 7876,07 8056,80 180,73 0,02 
set/04 6411,50 8206,00 1794,50 0,28 
out/04 8327,24 7468,30 858,94 0,10 
nov/04 8942,08 7743,30 1198,78 0,13 
dez/04 6449,15 6585,90 136,75 0,02 
jan/05 6058,46 6720,50 662,04 0,11 
fev/05 5517,34 6639,00 1121,66 0,20 
mar/05 6314,01 6706,30 392,29 0,06 
abr/05 9119,99 8571,50 548,49 0,06 
mai/05 9584,01 8964,50 619,51 0,06 
jun/05 9294,12 9396,00 101,88 0,01 
jul/05 9701,29 9389,20 312,09 0,03 

ago/05 11621,22 10098,80 1522,42 0,13 
set/05 9182,69 10009,60 826,91 0,09 
out/05 9324,87 9430,00 105,13 0,01 
nov/05  9482,55 611,68 8,16% 

   MAE39 MdAPE39 
 

 

5.3.2 Criação dos Cenários Completos em Planilhas 
 

 

A base de dados é composta por valores de vendas e representatividade reais e 

previstas, de acordo com os produtos, as famílias farmacêuticas a que pertencem os 

produtos, o mês em questão e o método (caso não seja o valor realizado). 
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Tabela 11 – Base de dados da pesquisa 
 

CD_ 
PRODUTO 

CD_ 
FAMILIA Família CD_ 

PERIODO Período CD_ 
STATUS Status VR_

VENDAS 
VR_
MIX 

200955 00001 Analgésicos / 
Antitérmicos 05-08 AGO-2005 00003 Previsto pelo 

Modelo HW 8541 1,0% 

260903 00001 Analgésicos / 
Antitérmicos 05-08 AGO-2005 00003 Previsto pelo 

Modelo HW 6812 0,7% 

263450 00001 Analgésicos / 
Antitérmicos 05-08 AGO-2005 00003 Previsto pelo 

Modelo HW 15891 1,5% 

290038 00001 Analgésicos / 
Antitérmicos 05-08 AGO-2005 00003 Previsto pelo 

Modelo HW 82441 7,9% 

290130 00001 Analgésicos / 
Antitérmicos 05-08 AGO-2005 00003 Previsto pelo 

Modelo HW 1180 0,0% 

780479 00001 Analgésicos / 
Antitérmicos 05-08 AGO-2005 00003 Previsto pelo 

Modelo HW 78657 7,9% 

789999 00001 Analgésicos / 
Antitérmicos 05-08 AGO-2005 00003 Previsto pelo 

Modelo HW 76362 7,7% 

1150170 00001 Analgésicos / 
Antitérmicos 05-08 AGO-2005 00003 Previsto pelo 

Modelo HW 8729 0,7% 

1211122 00001 Analgésicos / 
Antitérmicos 05-08 AGO-2005 00003 Previsto pelo 

Modelo HW 29570 2,7% 

1211195 00001 Analgésicos / 
Antitérmicos 05-08 AGO-2005 00003 Previsto pelo 

Modelo HW 65613 6,5% 

1250012 00001 Analgésicos / 
Antitérmicos 05-08 AGO-2005 00003 Previsto pelo 

Modelo HW 138589 17,9% 

1250024 00001 Analgésicos / 
Antitérmicos 05-08 AGO-2005 00003 Previsto pelo 

Modelo HW 2736 0,3% 

1300027 00001 Analgésicos / 
Antitérmicos 05-08 AGO-2005 00003 Previsto pelo 

Modelo HW 13247 1,5% 

1300039 00001 Analgésicos / 
Antitérmicos 05-08 AGO-2005 00003 Previsto pelo 

Modelo HW 81913 9,2% 

1302905 00001 Analgésicos / 
Antitérmicos 05-08 AGO-2005 00003 Previsto pelo 

Modelo HW 121513 12,5% 

1562277 00001 Analgésicos / 
Antitérmicos 05-08 AGO-2005 00003 Previsto pelo 

Modelo HW 7054 0,6% 

1712081 00001 Analgésicos / 
Antitérmicos 05-08 AGO-2005 00003 Previsto pelo 

Modelo HW 48954 5,2% 

1990020 00001 Analgésicos / 
Antitérmicos 05-08 AGO-2005 00003 Previsto pelo 

Modelo HW 4105 0,3% 

1990100 00001 Analgésicos / 
Antitérmicos 05-08 AGO-2005 00003 Previsto pelo 

Modelo HW 19127 1,6% 

1990202 00001 Analgésicos / 
Antitérmicos 05-08 AGO-2005 00003 Previsto pelo 

Modelo HW 34088 4,3% 

1990214 00001 Analgésicos / 
Antitérmicos 05-08 AGO-2005 00003 Previsto pelo 

Modelo HW 44711 6,3% 

2020208 00001 Analgésicos / 
Antitérmicos 05-08 AGO-2005 00003 Previsto pelo 

Modelo HW 16407 1,8% 

4550043 00001 Analgésicos / 
Antitérmicos 05-08 AGO-2005 00003 Previsto pelo 

Modelo HW 58 0,0% 

11111 00001 AGREGADO 05-08 AGO-2005 00003 Previsto pelo 
Modelo HW 1076224 63,3% 

OS REGISTROS CONTINUAM... 

 

A primeira coluna (“CD_PRODUTO”) é composta de números gerados por uma 

distribuidora farmacêutica para cada item. A coluna “Produto” é composta da 

descrição do produto farmacêutico como digitado no sistema de gestão da 

distribuidora e por motivo de sigilo, foi oculta.  A segunda e terceira coluna 

(“CD_FAMILIA” e “Família”) são compostas pelo código e descrição da família 

gerada pelo autor, sendo 00001 Analgésicos/Antitérmicos, 00002 

Ansiolíticos/Tranqüilizantes, 00003 Antiinflamatórios, 00004 Antimicóticos, 00005 
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Broncodilatadores, 00006 Mucolíticos, 00007 Produtos Hospitalares e 00008 um 

código que recebe valores agregados totais (mês). 

A quarta e quinta coluna (“CD_Periodo” e “Período”) são compostas pelo código e 

descrição do período (mês) para o qual foi feita a previsão ou coleta do valor real, 

iniciando em 02-08 (agosto de 2002, com dígitos invertidos do mês e ano) e 

terminando em 05-11 (novembro de 2005). A sexta e sétima coluna (“CD_STATUS” 

e “Status”) são o código e descrição do status da previsão gerados pelo autor, sendo 

00001 Realizado (valores reais), 00003 Previsto pelo Modelo HW (Holt-Winters) e 

00004 Previsto por Outro Modelo (que é regressão linear no caso de vendas e 

média móvel no caso de representatividade). A oitava e nona coluna são, 

respectivamente, o valor de vendas (“VR_VENDAS”, sem casas decimais para 

centavos) e o valor de representatividade (“VR_MIX”, em valor percentual). 

A base de dados pode ser acessada por diversas ferramentas de análise disponíveis 

no mercado. Um relatório de tabela dinâmica (pivot table em inglês) é uma 

ferramenta que o aplicativo de planilhas disponibiliza para combinar e comparar 

rapidamente grandes volumes de dados. Como o nome em inglês sugere, esta 

ferramenta permite rotacionar as linhas e colunas para ver diferentes resumos dos 

dados de origem. 

 
 

Figura 29 – Assistente de tabela dinâmica para modelar os dados da base ilustrada na tabela 11 
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O assistente de tabela dinâmico ilustrado na figura 29 gera um relatório onde os 

valores de previsão dos itens são somados (agregados) seguindo um agrupamento 

por família, por período e por status de previsão. A base de dados da tabela 11 

funciona como tabela associação, e os campos escolhidos na ferramenta de tabela 

dinâmica funcionam como tabelas-satélite, aproximando-se do esquema da figura 

30. 

 
Figura 30 – Star schema aproximado pela tabela dinâmica gerada  
 

A ferramenta de tabela dinâmica gera resultados com aparência multidimensional. A 

tabela 12 ilustra o agrupamento das previsões de itens (produtos) da família 

“Analgésicos/Antitérmicos”, no período “AGO-2005” e com o status “Previsto pelo 

Modelo HW” (Holt-Winters), por filtros disponíveis na tabela. A previsão de vendas 

pelo modelo Holt-Winters para todos os itens da família em questão no mês de 

agosto de 2005 totaliza $906297. 
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Tabela 12 – Resultado da tabela dinâmica gerada conforme figura 29. 
 

Soma de VR_VENDAS     
 

Família Período Status CD_PRODUTO Total 

Analgésicos/Antitérmicos AGO-2005 Previsto pelo 
Modelo HW 200955 R$ 8.541 

   260903 R$ 6.812 
   263450 R$ 15.891 
   290038 R$ 82.441 
   290130 R$ 1.180 
   780479 R$ 78.657 
   789999 R$ 76.362 
   1150170 R$ 8.729 
   1211122 R$ 29.570 
   1211195 R$ 65.613 
   1250012 R$ 138.589 
   1250024 R$ 2.736 
   1300027 R$ 13.247 
   1300039 R$ 81.913 
   1302905 R$ 121.513 
   1562277 R$ 7.054 
   1712081 R$ 48.954 
   1990020 R$ 4.105 
   1990100 R$ 19.127 
   1990202 R$ 34.088 
   1990214 R$ 44.711 
   2020208 R$ 16.407 
   4550043 R$ 58 

  Previsto pelo Modelo HW Total 
 R$ 906.297 

 AGO-2005 Total 
  R$ 906.297 

Analgésicos/Antitérmicos Total 
   R$ 906.297 

 

Agregações de produtos são facilmente realizadas por tabela dinâmica, mas 

desagregações envolvem diversos cálculos que não são realizados em uma única 

etapa de tabela dinâmica. Assim, foi construída uma tabela dinâmica com a função 

“máximo” que, ao invés de realizar agregações (soma), apenas retorna os próprios 

valores de vendas e representatividade (mix) de cada item que estão na base de 

dados, porém, aqui visualizados de acordo com filtros por família, período e status 

de previsão, conforme tabela 13. O filtro da coluna “Período” tem a função de 

alternar os valores de vendas e mix de acordo com o mês desejado. O filtro da 

coluna “Status” tem a função de alternar os valores de vendas e mix de acordo com 

cada método de previsão ou ainda reportar os valores reais. O filtro da coluna 

“Dados” tem a função de ora reportar os valores de previsão de vendas, ora os 

valores de previsão de representatividade.  
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Tabela 13 – Resultado da tabela dinâmica usando função “máximo” ao invés de função “soma” 
 

Família Período Status CD_PRODUTO Dados Total 
 

Analgésicos/ AGO-2005 Previsto pelo 200955 Máx de VR_VENDAS R$ 8.541 
Antitérmicos  Modelo HW  Máx de VR_MIX 0,96% 

   260903 Máx de VR_VENDAS R$ 6.812 
    Máx de VR_MIX 0,66% 
   263450 Máx de VR_VENDAS R$ 15.891 
    Máx de VR_MIX 1,50% 
   290038 Máx de VR_VENDAS R$ 82.441 
    Máx de VR_MIX 7,91% 
   290130 Máx de VR_VENDAS R$ 1.180 
    Máx de VR_MIX 0,03% 
   780479 Máx de VR_VENDAS R$ 78.657 
    Máx de VR_MIX 7,94% 
   789999 Máx de VR_VENDAS R$ 76.362 
    Máx de VR_MIX 7,72% 
   1150170 Máx de VR_VENDAS R$ 8.729 
    Máx de VR_MIX 0,68% 
   1211122 Máx de VR_VENDAS R$ 29.570 
    Máx de VR_MIX 2,69% 
   1211195 Máx de VR_VENDAS R$ 65.613 
    Máx de VR_MIX 6,53% 
   1250012 Máx de VR_VENDAS R$ 138.589 
    Máx de VR_MIX 17,88% 
   1250024 Máx de VR_VENDAS R$ 2.736 
    Máx de VR_MIX 0,31% 
   1300027 Máx de VR_VENDAS R$ 13.247 
    Máx de VR_MIX 1,49% 
   1300039 Máx de VR_VENDAS R$ 81.913 
    Máx de VR_MIX 9,15% 
   1302905 Máx de VR_VENDAS R$ 121.513 
    Máx de VR_MIX 12,45% 
   1562277 Máx de VR_VENDAS R$ 7.054 
    Máx de VR_MIX 0,64% 
   1712081 Máx de VR_VENDAS R$ 48.954 
    Máx de VR_MIX 5,20% 
   1990020 Máx de VR_VENDAS R$ 4.105 
    Máx de VR_MIX 0,30% 
   1990100 Máx de VR_VENDAS R$ 19.127 
    Máx de VR_MIX 1,63% 
   1990202 Máx de VR_VENDAS R$ 34.088 
    Máx de VR_MIX 4,26% 
   1990214 Máx de VR_VENDAS R$ 44.711 
    Máx de VR_MIX 6,26% 
   2020208 Máx de VR_VENDAS R$ 16.407 
    Máx de VR_MIX 1,81% 
   4550043 Máx de VR_VENDAS R$ 58 
    Máx de VR_MIX 0,01% 
  Previsto pelo Modelo HW Máx de VR_VENDAS R$ 138.589 
  Previsto pelo Modelo HW Máx de VR_MIX 17,88% 
 AGO-2005 Máx de VR_VENDAS  R$ 138.589 
 AGO-2005 Máx de VR_MIX  17,88% 
Analgésicos/Antitérmicos Máx de VR_VENDAS  R$ 138.589 

Analgésicos/Antitérmicos Máx de VR_MIX  17,88% 
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O código do produto foi usado como elemento comum entre a tabela dinâmica 

(tabela 13) e uma planilha criada para montar cenários mês a mês. Esta planilha de 

cenários foi preenchida com valores de previsão de vendas e de representatividade 

através da função PROCV. As colunas que mostram índice APE contêm fórmulas 

para cálculo do erro percentual, ou seja, a diferença existente entre valor previsto e 

realizado dividida pelo valor realizado (ver detalhes de fórmulas no Anexo B). 
 

Tabela 14 – Valores trazidos da tabela dinâmica para uma planilha de geração de cenários 
 

Item Prev37 HW Prev37HW.APE Prev37REG Prev37REG. APE Real 37 %MED 
Mix 

%HW 
Mix 

1302905 121513 25,6% 116530 28,6% 163244 12,8% 12,5% 
1300027 13247 45,2% 22733 5,9% 24166 2,2% 1,5% 
1300039 81913 32,0% 100359 16,7% 120490 10,6% 9,2% 
1562277 7054 69,7% 12314 47,0% 23254 1,4% 0,6% 
1990020 4105 11,0% 3208 13,2% 3698 0,4% 0,3% 
1990100 19127 7,1% 25361 42,0% 17860 2,0% 1,6% 
1990202 34088 5,6% 30289 16,2% 36127 4,8% 4,3% 
1990214 44711 46,4% 42265 49,3% 83408 8,3% 6,3% 
789999 76362 15,2% 65525 1,2% 66309 7,5% 7,7% 
780479 78657 28,4% 55148 10,0% 61267 9,4% 7,9% 
260903 6812 129,7% 4102 38,3% 2966 0,7% 0,7% 
263450 15891 118,8% 10902 50,1% 7262 1,5% 1,5% 
4550043 58 15,2% 134 96,7% 68 0,0% 0,0% 
290038 82441 33,6% 107642 13,4% 124244 9,8% 7,9% 
2020208 16407 100,3% 10042 22,6% 8190 1,3% 1,8% 
1150170 8729 41,4% 13150 113,0% 6174 0,9% 0,7% 
290130 1180 18,3% 1501 3,8% 1445 0,1% 0,0% 
200955 8541 26,5% 9373 19,3% 11621 0,8% 1,0% 
1211195 65613 135,1% 16537 40,8% 27914 5,5% 6,5% 
1250012 138589 149,0% 85765 54,1% 55666 11,6% 17,9% 
1211122 29570 16,0% 28205 19,9% 35203 3,5% 2,7% 
1250024 2736 62,2% 1825 8,2% 1687 0,2% 0,3% 
1712081 48954 10,5% 47718 12,8% 54698 4,7% 5,2% 
11111 1076224 14,9% 908619 3,0% 936960 60,6% 63,3% 

 

Dez cenários foram montados com base nas colunas apresentadas na tabela 14:  

1) Previsões Individuais geradas pelo método HW e Agregadas; 

2) Previsões Individuais geradas pelo método Regressão e Agregadas; 

3) Previsões Individuais geradas pelo método HW e Alteradas antes de Agregar; 

4) Previsões Individuais geradas pelo método Regressão e Alteradas antes de 

Agregar; 

5) Previsão Global gerada pelo método HW e Desagregada por “Mix” Médio; 
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6) Previsão Global gerada pelo método Regressão e Desagregada por “Mix” 

Médio; 

7) Previsão Global gerada pela Expectativa da Diretoria e Desagregada por 

“Mix” Médio; 

8) Previsão Global gerada pelo método HW e Desagregada por “Mix” Previsto 

por HW; 

9) Previsão Global gerada pelo método Regressão e Desagregada por “Mix” 

Previsto por HW; 

10) Previsão Global gerada pela Expectativa da Diretoria e Desagregada por 

“Mix” Previsto por HW. 

Os cenários de agregação usam as previsões de itens individuais e os agrupam em 

famílias; esses valores de famílias, por sua vez, são agregados (somados) gerando 

um valor total (mensal). O que muda de um cenário para outro é o método de 

previsão de vendas de itens individuais. A diretoria pode lançar uma expectativa 

mensal que, dividida pela previsão total mensal gerada pelo método vigente no 

cenário, gera um fator de correção que é multiplicado pelos valores individuais. 

Os cenários de desagregação usam as previsões totais mensais que, multiplicadas 

pela representatividade de cada família, geram valores de vendas por família; esses 

valores de famílias, por sua vez, são multiplicados pela representatividade de cada 

itens, gerando valores de vendas individuais. O que muda de um cenário para outro 

é o método de previsão de vendas totais mensais e o método de previsão de 

representatividade (mix). A diretoria pode lançar uma expectativa mensal que 

substitui a previsão total mensal e é multiplicada pelas representatividades previstas 

por um ou outro método. 

No exemplo a seguir, é ilustrado um cenário de agregação onde as previsões 

individuais foram obtidas pelo método Holt-Winters (HW). A soma das previsões 

individuais gera um valor para cada família, e a soma dos valores das famílias gera 

um valor agregado mensal. Os valores da coluna “Prev37HW” (previsão para agosto 

de 2005) são iguais aos valores da coluna “AgregHW” apenas para os itens. A soma 

dos valores previstos para os itens de determinada família difere da própria previsão 

feita com a série histórica agregada por família. Por exemplo, a previsão agregada 

mensal sob código “88888” é $1335800 e a soma das previsões individuais dos itens 

de todas as famílias é $1393492. Ao calcular o erro percentual (PE) de cada item, 
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família e agregado mensal, toma-se a diferença entre cada valor real e o valor 

correspondente da coluna “AgregHW”, que é dividida pelo valor real. Para o mesmo 

exemplo do valor agregado mensal sob código 88888, o erro percentual é -1,9%  

 

Tabela 15 – Exemplo de cenário de agregação 
 

Item Real 37 Prev37 HW Agreg HW Agreg HW.PE 
1302905 163244 121513,45 121513,45 -25,6% 
1300027 24166 13246,60 13246,60 -45,2% 
1300039 120490 81912,85 81912,85 -32,0% 
1562277 23254 7053,78 7053,78 -69,7% 
1990020 3698 4105,06 4105,06 11,0% 
1990100 17860 19127,47 19127,47 7,1% 
1990202 36127 34088,16 34088,16 -5,6% 
1990214 83408 44711,19 44711,19 -46,4% 
789999 66309 76361,64 76361,64 15,2% 
780479 61267 78656,86 78656,86 28,4% 
260903 2966 6811,79 6811,79 129,7% 
263450 7262 15891,31 15891,31 118,8% 
4550043 68 57,69 57,69 -15,2% 
290038 124244 82440,98 82440,98 -33,6% 
2020208 8190 16406,53 16406,53 100,3% 
1150170 6174 8728,98 8728,98 41,4% 
290130 1445 1179,86 1179,86 -18,3% 
200955 11621 8540,81 8540,81 -26,5% 
1211195 27914 65613,44 65613,44 135,1% 
1250012 55666 138588,51 138588,51 149,0% 
1211122 35203 29569,83 29569,83 -16,0% 
1250024 1687 2736,30 2736,30 62,2% 
1712081 54698 48953,91 48953,91 -10,5% 
11111 936960 1076224 906296,98 -3,3% 
88888 1420339 1335800 1393492,57 -1,9% 

     
EXPECTATIVA 

DIRETORIA 1600000    

  Entre -10 E 10% 4  
Fator HW= 1,20 MEDIA DAS%ABS  37,7% 
Fator REG= 1,07 PREV OPER $ 1393492,57 -1,9% 

  PREV ESTR $ 1393492,57 -1,9% 
     

  Tempo Gasto c/ 
Previsões (min) 150 

 

O erro percentual dos valores atribuídos a cada item e família é calculado para cada 

um dos 10 cenários. Também, o erro percentual do agregado mensal, o número de 

previsões entre -10% e +10% de erro percentual e o tempo gasto com previsões são 

mostrados em cada cenário para descoberta dos melhores cenários.  
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As equações que geraram os 10 cenários mês a mês com seus erros percentuais 

são expostas nas planilhas capturadas e visualizadas no Anexo B. 

Os gestores dos níveis hierárquicos mais altos podem usar puramente métodos 

matemáticos, intuição, ou uma mescla das duas, de forma a gerar valores mais 

coerentes de seu ponto de vista. Uma forma de gerar valores é sugerida neste 

trabalho e foi adaptada de uma simulação encontrada na literatura. (BEDWORTH; 

BAILEY, 1987) 

 

Tabela 16 – Série histórica agregada real e as previsões ajustadas por Holt-Winters (HW) ou 
Regressão (REG) 
 

Venda Real Prev.HW $$ Prev.REG $$ 
1272924 1272924 1206736 
1148850 1148850 1212303 
1221093 1221093 1153268 
954394 954394 1212158 

1233319 1233319 1119986 
1201536 1201536 1299546 
988616 988616 1151052 

1566045 1566045 1277619 
1350153 1350153 1262720 
1256107 1256107 1407913 
1495853 1495853 1329749 
1697611 1697611 1417151 
1298424 1279938 1388578 
1403208 1274069 1318211 
1247636 1146993 1231650 
1277113 1170004 1282991 
1243295 1267627 1120754 
1371957 1239202 1303437 
1095329 1078750 1204432 
1565335 1515349 1410037 
1224102 1285116 1401407 
1428683 1450880 1424741 
1234147 1429591 1406917 
1202324 1479967 1397091 
1342762 1316547 1422409 
1339586 1310623 1422261 
1033024 1182391 1295116 
1329470 1202131 1347523 
1365624 1298020 1286421 
1174335 1268727 1250425 
1168791 1104517 1255033 
1418999 1539065 1344380 
1271946 1304730 1370947 
1647954 1467590 1470504 
1527861 1445389 1509776 
1503893 1496722 1420664 

FATOR 1,0 
1335800 1496225 
1330592 1452354 
1202908 1328470 
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A diretoria pode aproveitar as previsões totais mensais oriundas dos métodos de 

suavização exponencial tripla e regressão linear múltipla e embutir um fator de 

otimismo ao multiplicar as previsões por 1,2 (120%) ou um fator de pessimismo ao 

multiplicar as previsões por 0,8 (80%). A previsão original tem fator 1,0. 

Tabela 17 – Otimismo ou pessimismo embutido nas previsões agregadas mensais geradas por Holt-
Winters (HW) ou Regressão (REG) 
 

FATOR 1,2 

Prev.HW $$ Prev.REG $$ 

FATOR 0,8 

Prev.HW $$ Prev.REG $$ 
1602961 1795470 1068640 1196980 
1596710 1742825 1064474 1161884 
1443489 1594164 962326 1062776 

 

Os níveis de estoque da empresa no momento da simulação são registrados 

(Estq($) em t), assim como a soma de 3 meses previstos (Previsto t+’1a3($)), 

compondo uma previsão trimestral. São registrados também o erro percentual 

absoluto mediano (MdAPE) de cada um dos ajustes, como o erro de previsão do 

último mês que antecede a previsão. Subtraindo o estoque no momento da previsão 

pela previsão dos próximos 3 meses somados, pode-se observar quanto estoque 

viria a sobrar ou a faltar (necessidade de compra) em 3 meses (Estq Prev t($)). A 

necessidade de compra aumenta à medida do aumento do otimismo.  

 

Tabela 18 – Simulações de estoques, previsões e erros de acordo com cada método e com fatores 
(pessimista, original e otimista)  
 

Fator Otimismo 0,8 1,0 1,2 
Previsão Melhor HW MelhorReg Melhor HW MelhorReg Melhor HW MelhorReg 

Estq ($) em t 3041021 3041021 3041021 3041021 3041021 3041021 
Previsto t+'1a3' ($) 3095440 3421639 3869300 4277049 4643160 5132459 

MAE total ($) 88180 115025 88180 115025 88180 115025 
Erro t ($) -7171 -83229 -7171 -83229 -7171 -83229 

Estq Prev t ($) = 
Estq ($) em t  - 

Previsto t+'1a3' ($) 
-54419 -380618 -828279 -1236028 -1602139 -2091437 

 

Baseada nos registros observados na tabela 18, a diretoria pode, por exemplo, 

observar os erros MAE de cada método, observar o erro de previsão do último mês, 

recorrer a diversas outras questões e usar seu julgamento, levando-o a intuir, por 

exemplo, que o valor mais coerente de previsão está entre o modelo de suavização 

exponencial de fator 1,0 e o modelo de regressão de fator 1,2. Uma ponderação por 

média entre os modelos citados gera o valor previsto de aproximadamente R$ 
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4.500.000 para o próximo trimestre e o valor previsto de aproximadamente R$ 

1.600.000 para o mês seguinte (usando a mesma ponderação). 

Tabela 19 – Intuição da diretoria 
 

Opção: meio-termo entre HW (1,0)  
e Reg (1,2) 

3041021 Estq ($) em t 
4500880 Previsto t+'1a3' ($) 

-1459858 Estq Prev t ($) = Estq em t 
($) - Previsto t+'1a3' ($) 

 

 

5.3.3 Aplicativo criado para geração e comparação de cenários 
 

 

Levando em consideração que a criação e comparação de cenários por planilhas foi 

algo trabalhoso e pareceu caseiro (o que pode ter seus benefícios), um aplicativo foi 

desenvolvido única e exclusivamente para esta pesquisa por uma empresa de 

software, procurando atender aos quesitos de elegância e facilidade esperados em 

um SAD. Para este desenvolvimento, foi usado o ambiente Delphi, onde a 

linguagem de programação é o chamado Object Pascal ou Pascal orientado a 

objetos.  

Algumas vantagens do Delphi são a facilidade de uso e aprendizado e 

desenvolvimento rápido.  O ambiente Delphi tem algumas particularidades: 

1) A definição da interface e de parte da estrutura pode ser realizada com o 

auxílio de ferramentas visuais.  

2) Bastante utilizado no desenvolvimento de aplicações desktop, compatível com 

os banco de dados mais conhecidos do mercado. 

Este aplicativo acessa o sistema gerenciador de banco de dados (SGDB) FireBird, 

algumas vezes chamado de FirebirdSQL, baseado no código do SGDB relacional 

chamado InterBase, suportando sistemas com dezenas de usuários simultâneos e 

bases de dados acima de 2GB de tamanho, com suporte ao usuário gratuito na 

Internet. Este SGBD disponibiliza, aos seus usuários, uma interface que executa 

comandos na linguagem SQL. 
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A empresa de software conheceu os conceitos aplicados nesta pesquisa, as tabelas 

com dados, as equações necessárias para criação de cenários, realizou a 

importação de dados para o sistema, relacionou as tabelas, fez a programação, 

montou a interface do usuário e disponibilizou o aplicativo pronto. É possível alterar 

dados (descrições, códigos e valores de vendas e representatividade), inserir ou 

excluir produtos e famílias, mas não períodos. Algumas funcionalidades não estão 

disponíveis para o usuário nesta primeira versão de teste, como, por exemplo, carga 

de novas tabelas de dados. 

 

 
 

Figura 31 –Tela de Produtos por Família no aplicativo gerado. 
 

A tela de produtos apresenta o código e a descrição das 7 famílias (parte superior da 

tela) e 90 itens utilizados no trabalho, listando todos os itens (parte inferior da tela) 

que pertencem à família farmacêutica selecionada. 

A figura 32 mostra valores de previsão de venda agregada mensal e 

representatividade das famílias de acordo com o mês (período) selecionado. Por 

exemplo, a previsão da série histórica agregada mensal obtida pelo método Holt-

Winters para o mês de agosto de 2005 é $1335800 (igual ao valor correspondente 

na tabela 15). Ao selecionar o mês de agosto de 2005 na parte superior da tela, é 

listadas, na parte inferior da tela, a representatividade (mix) de cada família prevista 

pelo método Holt-Winters (HW) e pelo outro método (OM) – média móvel. A família 1 
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“Analgésicos/Antitérmicos” no período em questão, tem representatividade prevista 

de 63,3% e 60,6% pelos respectivos métodos. 

 
 

Figura 32 –Tela de Períodos no aplicativo gerado. 
 

 
 

Figura 33 –Tela de Cenários no aplicativo gerado. 
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A tela intitulada “Cenários” é ilustrada na figura 33 e contém 10 abas (telas 

secundárias), uma por cenário. Os cenários foram montados na mesma seqüência 

explicada após a tabela 14. Observa-se o cenário “Cena 1” no período “Ago-2005” 

que é correspondente ao cenário da tabela 15, contendo colunas de código e 

descrição de produto, previsão de vendas individuais por um determinado método 

(no caso “Prev Vendas HW), as vendas reais, os valores de previsão atribuídos ao 

item no cenário (neste caso, o valor da coluna “Prev.Vendas HW” é o mesmo valor 

da coluna “Agregação HW”), os erros percentuais e a contagem de erros percentuais 

no intervalo entre -10 e +10% dentro de cada família. Os totalizadores demonstram 

os valores reais agregados e os valores de previsão agregados por família e 

agregado mensal, atribuídos pelo cenário, o erro percentual de previsão em cada 

nível de agregação e quantos itens da família e quantas famílias dentro do mês têm 

erro percentual dentro do intervalo. A família selecionada para esta visualização foi a 

mesma da tabela 15, ou seja, “Analgésicos/Antitérmicos”. No mês em questão, as 

vendas reais desta família somam $936961 e a previsão feita para a série histórica 

desta família é $906297. Portanto, o erro percentual da previsão é -3,27%. Dois 

itens desta família apresentam previsões com erro entre -10% e 10%. As vendas 

reais agregadas somam $1420341 e a previsão agregada mensal obtida foi 

$1393491, com erro percentual de -1,89%. Quatro previsões agregadas por família 

estão no intervalo de erro entre -10% e 10%.  

O tempo gasto com previsões neste cenário é incluso no campo “Tempo Gasto com 

Previsões”. 

Ao pressionar o botão “GERAR CENÁRIO”, a tela “Comparações entre Cenários” é 

preenchida a cada cenário gerado. 

A figura 34 ilustra os valores reais e previstos de cada cenário, assim como os erros 

percentuais e o tempo gasto com previsões numa mesma tela são apresentados 

com a finalidade de comparar cenários. Observa-se na parte superior da tela, os 

valores reais de vendas de cada família, e nas colunas ao lado, os valores previstos 

para cada família obtidos pelo cenário. As colunas de erro percentual e contagens 

de erros no intervalo entre -10% e 10%, por família, apresentam os valores da última 

simulação feita. 
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Figura 34 –Tela de Comparações entre Cenários no aplicativo gerado. 
 

Na parte inferior da tela, observa-se os valores agregados mensais previstos por 

cada cenário e o respectivo erro percentual. A previsão agregada mensal obtida pelo 

cenário 1, como já visto, foi $1393491, com erro percentual de -1,89%. 

Observa-se, ainda, que os cenários 5, 6 e 7 exigiram poucos minutos de modelagem 

de previsão (Holt-Winters e outros). 
 

 
Figura 35 – Tela de Observações no aplicativo gerado. 
 

O gestor pode lançar observações, registrar dúvidas, oficializar decisões, etc. 
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6 RESULTADOS OBTIDOS 
 

 

Os 392 valores de previsão de vendas (90 itens individuais, 7 famílias e agregado 

mensal, a cada mês) usando a suavização exponencial tripla foram lançados em 

planilha na coluna “Prev t+1.HW”.  
 
Tabela 20 – Planilha para tratamento estatístico dos resultados das previsões por suavização 
exponencial tripla 
 

Item Família MAE ate 
t. HW 

MdAPE 
ate   t.HW 

Média 
ate t 

%MED
Mix ate t 

Correl.
ate t 

REAL 
t+1 

Prev 
t+1.HW 

APE 
t+1.HW 

1712081 Analgésicos/ 
Antitérmicos 7343 13,39% 37233 4,74% 0,363 54698 48954 10,50% 

1211195 Analgésicos/ 
Antitérmicos 10051 17,18% 44412 5,52% 0,503 27914 65613 135,06% 

1302905 Analgésicos/ 
Antitérmicos 16712 7,93% 101936 12,81% 0,568 163244 121513 25,56% 

1300027 Analgésicos/ 
Antitérmicos 5267 22,41% 17693 2,18% 0,485 24166 13247 45,18% 

1300039 Analgésicos/ 
Antitérmicos 18165 22,16% 86047 10,62% 0,679 120490 81913 32,02% 

1562277 Analgésicos/ 
Antitérmicos 2725 21,00% 11368 1,44% 0,291 23254 7054 69,67% 

1990020 Analgésicos/ 
Antitérmicos 515 10,39% 3201 0,41% 0,119 3698 4105 11,01% 

1990100 Analgésicos/ 
Antitérmicos 3363 19,39% 15088 1,96% 0,003 17860 19127 7,10% 

1990202 Analgésicos/ 
Antitérmicos 9619 14,18% 37080 4,76% 0,127 36127 34088 5,64% 

1990214 Analgésicos/ 
Antitérmicos 18960 23,41% 65126 8,27% 0,268 83408 44711 46,39% 

789999 Analgésicos/ 
Antitérmicos 9362 11,66% 58946 7,45% 0,658 66309 76362 15,16% 

780479 Analgésicos/ 
Antitérmicos 13732 17,62% 73609 9,40% 0,397 61267 78657 28,38% 

260903 Analgésicos/ 
Antitérmicos 1078 13,44% 5680 0,73% 0,340 2966 6812 129,66% 

263450 Analgésicos/ 
Antitérmicos 2434 17,34% 11530 1,45% 0,452 7262 15891 118,83% 

4550043 Analgésicos/ 
Antitérmicos 28 27,40% 103 0,01% -0,027 68 58 15,16% 

2020208 Analgésicos/ 
Antitérmicos 2537 14,55% 9868 1,26% 0,251 8190 16407 100,32% 

1150170 Analgésicos/ 
Antitérmicos 2148 22,30% 7160 0,88% 0,447 6174 8729 41,38% 

1250012 Analgésicos/ 
Antitérmicos 39406 30,52% 96621 11,62% 0,553 55666 138589 148,96% 

1211122 Analgésicos/ 
Antitérmicos 2010 6,61% 26754 3,46% 0,141 35203 29570 16,00% 

1250024 Analgésicos/ 
Antitérmicos 489 15,72% 1894 0,24% 0,205 1687 2736 62,20% 

290038 Analgésicos/ 
Antitérmicos 17267 20,94% 77593 9,81% 0,292 124244 82441 33,65% 

290130 Analgésicos/ 
Antitérmicos 351 21,39% 1197 0,15% 0,524 1445 1180 18,35% 

200955 Analgésicos/ 
Antitérmicos 725 7,87% 6357 0,81% 0,390 11621 8541 26,51% 

11111 Analgésicos/ 
Antitérmicos 81419 11,51% 796508 60,55% 0,920 936960 1076224 14,86% 

OS REGISTROS CONTINUAM PARA OUTRAS FAMÍLIAS E OUTROS MESES... 
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Essa planilha de valores inclui as medidas de erro “MAE ate t.HW” e MdAPE ate 

t.HW”. Usando o valor de vendas realizado (já conhecido) “REAL t+1”, foi possível 

descobrir o erro de previsão “APE t+1.HW”. A média da série histórica, a 

representatividade média do item perante sua respectiva família (ou da família 

perante o agregado mensal) e a correlação do item individual com sua respectiva 

família (e da família com o agregado mensal) também foram lançados, com o intuito 

de verificar relacionamentos e validar hipóteses. 

Os 392 valores de previsão de vendas usando a regressão linear múltipla foram 

lançados em planilha na coluna “Prev t+1.REG”. A tabela a seguir também possui 

suas medidas de erro, valores reais, valores médios e correlação, acrescidos do 

número de outliers (valores discrepantes ou erros de medida) e do coeficiente de 

determinação R² ajustado obtido pelo programa estatístico, também com o intuito de 

verificar relacionamentos e validar hipóteses. A tabela a seguir ilustra os valores 

para os mesmos itens da mesma família da tabela 20. 

Tabela 21 – Planilha para tratamento estatístico dos resultados das previsões por regressão linear  
 

MAE ate 
t.REG 

MdAPE 
ate t.REG 

Média 
ate t 

%MED 
Mix ate t 

Correl. 
ate t 

REAL 
t+1 

Prev 
t+1.REG 

APE 
t+1.REG 

Outlier R2 adj ate 
t.REG 

 
7345 17,22% 37233 4,74% 0,363 54698 47718 12,76% 4 27,30% 
10490 23,49% 44413 5,52% 0,503 27914 16537 40,76% 3 48,70% 
18480 15,60% 101937 12,81% 0,568 163244 116530 28,62% 4 39,60% 
6337 32,01% 17694 2,18% 0,485 24166 22733 5,93% 3 16,40% 
24363 28,02% 86047 10,62% 0,679 120490 100359 16,71% 0 25,30% 
4150 31,05% 11369 1,44% 0,291 23254 12314 47,05% 3 5,30% 
518 11,26% 3201 0,41% 0,119 3698 3208 13,25% 2 46,50% 

3803 22,86% 15089 1,96% 0,003 17860 25361 42,00% 2 43,61% 
8258 13,42% 37081 4,76% 0,127 36127 30289 16,16% 2 47,27% 
17034 23,50% 65126 8,27% 0,268 83408 42265 49,33% 3 48,56% 
8860 10,26% 58947 7,45% 0,658 66309 65525 1,18% 2 33,31% 
11228 13,45% 73610 9,40% 0,397 61267 55148 9,99% 1 52,92% 
890 12,22% 5680 0,73% 0,340 2966 4102 38,31% 1 55,93% 

2108 16,48% 11530 1,45% 0,452 7262 10902 50,12% 2 72,00% 
33 30,69% 104 0,01% -0,027 68 134 96,71% 1 42,10% 

2066 19,96% 9869 1,26% 0,251 8190 10042 22,62% 3 51,90% 
1548 19,62% 7160 0,88% 0,447 6174 13150 112,99% 2 78,74% 
25833 29,57% 96622 11,62% 0,553 55666 85765 54,07% 1 69,38% 
2347 7,23% 26755 3,46% 0,141 35203 28205 19,88% 2 22,30% 
406 22,25% 1895 0,24% 0,205 1687 1825 8,16% 2 55,01% 

12900 15,03% 77593 9,81% 0,292 124244 107642 13,36% 1 73,70% 
403 27,62% 1197 0,15% 0,524 1445 1501 3,85% 3 32,40% 
628 7,67% 6357 0,81% 0,390 11621 9373 19,34% 1 77,60% 

94633 8,89% 796508 60,55% 0,920 936960 908619 3,02% 2 36,70% 
OS REGISTROS CONTINUAM PARA OUTRAS FAMÍLIAS E OUTROS MESES... 
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Os resultados são apresentados de forma a aceitar ou rejeitar estatisticamente as 

hipóteses, atendendo a mesma seqüência das hipóteses do quadro 12.  

 

 

6.1 ANÁLISE DAS HIPÓTESES FORMULADAS 
 

 

H1.1) Séries históricas de vendas agregadas oscilam menos que séries 
individuais. 
O índice de erro MdAPE é útil ao comparar diferentes séries históricas que foram 

tratadas com o mesmo método, servindo aqui para o propósito de testar níveis de 

agregação diferentes. Os 4 meses de teste originalmente geraram 4 previsões 

agregadas mensais com método Holt-Winters e 4 com regressão, 28 previsões 

agregadas por família com cada método e 360 previsões individuais com cada 

método, independentemente de qualquer um dos 10 cenários. 

A ANOVA (Analysis of variance) é um teste que serve para fazer comparação de 

médias entre variáveis. Quando as observações não estão balanceadas (quantidade 

diferente de observações em cada variável) e/ou quando os erros das observações 

não atendem o pressuposto de normalidade, então o método de comparações 

múltiplas de Tukey pode ser usado. Neste teste, quando o p-value é maior que 0,05 

(intervalo de confiança de 95%), as médias das variáveis em questão são 

consideradas iguais com significância estatística. A análise do p-value é direta; a 

análise do valor F depende de comparação entre o valor F calculado pelo programa 

e o valor F tabelado encontrado em livros de estatística. Quando o p-value é inferior 

a 0,05, pelo menos uma das médias em questão é considerada diferente. Quando o 

modelo analisa apenas 2 variáveis, a conclusão é imediata; quando o modelo 

analisa mais do que 2 variáveis, é feita comparação aos pares (de variáveis) a fim de 

descobrir qual par tem médias estatisticamente diferentes.  O método de Tukey's 

ajusta o intervalo de confiança para os testes aos pares. O intervalo de confiança é a 

probabilidade de não cometer erro em dizer que há diferença quando não há. 

Cada variável é usada uma vez como referência e sua média é subtraída da média 

de outras variáveis. Os resultados são apresentados como um conjunto de intervalos 

de confiança para a diferença entre pares de médias. Se um intervalo de confiança 
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não contiver o valor nulo, há diferença estatisticamente significante entre as médias 

do par correspondente.  Todas as tabelas que ilustram os testes de Tukey deste 

tópico 6.1 possuem uma captura de tela correspondente com o relatório completo 

gerado pelo programa estatístico (ver Anexo A).   

Tabela 22– Níveis diferentes de agregação usando índice MdAPE para suavização exponencial tripla 
 

p-value 
GL Fator: 

0,003 

2 

F 
GLErros: 

5,77 

389 

Variável Média Observações Intervalo de confiança 
simultâneo Tukey: 95% MdAPE ate t.HW 1 0,18484 360 

MdAPE ate t.HW 11 0,13943 28 Intervalo de confiança 
individual: 98,02% MdAPE ate t.HW 111 0,05800 4 

MdAPE ate t.HW 1 subtraindo: Inferior Valor Superior 
MdAPE ate t.HW 11  -0,09106 -0,04541 0,00025 

MdAPE ate t.HW 111  -0,24383 -0,12684 -0,00984 

MdAPE ate t.HW 11 subtraindo: Inferior Valor Superior 
MdAPE ate t.HW 111  -0,20581 -0,08143 0,04295 

 

O teste da tabela 22 levou em consideração os índices MdAPE provenientes do 

método de suavização exponencial simples ou Holt-Winters. O p-value desta análise 

(0,003) indica que, pelo menos uma das variáveis tem média estatisticamente 

diferente das demais. O valor F (5,77) é maior que o valor F tabelado (3,02 para 2 

graus de liberdade no numerador ou fator e 389 - ou, para facilitar, 400 - graus de 

liberdade no denominador ou erro), também indicando o mesmo. A única análise de 

médias aos pares que gerou intervalo de confiança que não contém o valor nulo, 

está na comparação entre índice de erro dos itens individuais “MdAPE ate t.HW_1” 

(o complemento da legenda ”_1” foi gerado pelo próprio programa) e índice de erro 

do agregado mensal “MdAPE ate t.HW_1_1_1”, onde encontramos intervalo de 

confiança entre -0,24383 e -0,00984. A média de MdAPE dos itens individuais 

(0,18484  ou 18,48%) é estatisticamente diferente e menor do que a do agregado 

mensal (0,058 ou 5,8%).  

O teste apresentado na tabela 23 levou em consideração os índices MdAPE 

provenientes da regressão linear múltipla. O p-value desta análise (0,024) indica 

que, pelo menos uma das 3 variáveis tem média estatisticamente diferente das 

demais. Isto é comprovado pelo valor F (3,75) que é maior que o valor F tabelado 

(3,02). Resta descobrir em qual par está a diferença. Na continuidade da análise, 
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nenhum par de análises gerou intervalo de confiança que não contenha o valor nulo, 

mas a comparação entre o índice de erro dos itens individuais “MdAPE ate t.REG_1” 

e índice de erro do agregado mensal “MdAPE ate t.REG_1_1_1”, apresentou 

intervalo com valor muito próximo a zero (limites entre -0,2430 e 0,0089). Tais 

valores podem estar no limiar da significância, e isto pode ter acontecido pelo 

aumento do intervalo de confiança ajustado automaticamente pelo programa para 

98,02%.   

Matematicamente, a média de erros do nível mais agregado é menor que a média do 

nível detalhado neste método de previsão. Os resultados das tabelas 22 e 23 

demonstram que séries históricas de vendas agregadas oscilam menos que séries 

individuais, validando a hipótese H1.1. 

Tabela 23– Níveis diferentes de agregação usando índice MdAPE para regressão linear múltipla 
 

p-value 
GL Fator: 

0,024 

2 

F 
GLErros: 

3,75 

389 

Variável Média Observações Intervalo de confiança 
simultâneo Tukey: 95% MdAPE ate t.REG 1 0,1913 360 

MdAPE ate t.REG 11 0,1550 28 Intervalo de confiança 
individual: 98,02% MdAPE ate t.REG 111 0,0743 4 

MdAPE ate t.REG 1 subtraindo: Inferior Valor Superior 
MdAPE ate t.REG 11  -0,0854 -0,0363 0,0129 

MdAPE ate t.REG 111  -0,2430 -0,1170 0,0089 

MdAPE ate t.REG 11 subtraindo: Inferior Valor Superior 
MdAPE ate t.REG 111  -0,2147 -0,0808 0,0531 

 
 
H1.2) Séries históricas de vendas agregadas são melhor ajustadas por 
suavização exponencial tripla. 
O índice de erro MAE é usado para comparar diferentes métodos de previsão 

usados no mesmo conjunto de séries históricas. A mesma análise com método de 

Tukey é realizada. As tabelas 24, 25 e 26 comparam o índice MAE entre as 

previsões geradas pela suavização exponencial e regressão linear para itens 

individuais, agregações por família e por mês.  
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Tabela 24– Índices MAE de métodos diferentes no nível detalhado 
 

p-value 
GL Fator: 

0,678 

1 

F 
GLErros: 

0,17 

718 

Variável Média Observações Intervalo de confiança 
simultâneo Tukey: 95% MAE ate t.HW 1 3152 360 

MAE ate t.REG 1 2987 360  

O p-value 0,678 na tabela 24 indica que as médias do índice MAE gerados por Holt-

Winters e por regressão no nível mais detalhado são estatisticamente iguais. Uma 

análise do valor F leva à mesma conclusão.  
 
Tabela 25 – Índices MAE de métodos diferentes para agregação em famílias 

 

p-value 
GL Fator: 

0,629 

1 

F 
GLErros: 

0,24 

54 

Variável Média Observações Intervalo de confiança 
simultâneo Tukey: 95% MAE ate t.HW 11 19407 28 

MAE ate t.REG 11 23118 28  
 

 

Tabela 26 – Índices MAE de métodos diferentes para o agregado mensal 
 

p-value 
GL Fator: 

0,000 

1 

F 
GLErros: 

713,58 

6 

Variável Média Observações Intervalo de confiança 
simultâneo Tukey: 95% MAE ate t.HW 111 88183 4 

MAE ate t.REG 111 118174 4  
 

 

O p-value 0,629 na tabela 25 indica que as médias do índice MAE gerados por Holt-

Winters e por regressão no nível agregado de famílias são estatisticamente iguais, 

mas o p-value 0,000 na tabela 26 indica que as médias do índice MAE gerados por 

Holt-Winters e por regressão no nível agregado mensal são estatisticamente 

diferentes, sendo menor no método Holt-Winters ($88183) do que no método 

regressão ($118174).  

O índice Percent Better pode ser usado em conjunto com o índice MAE ao computar 

quantas vezes o erro MAE de um método foi melhor (menor) que o erro MAE de 

outro método. Usando a medida de erro Percent Better (PB) descrita na Revisão da 

Literatura, foram comparadas as medidas de erro MAE da suavização exponencial e 

da regressão linear de cada item, família e agregado geral. Para um mesmo item, 
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quando o índice MAE da suavização exponencial foi menor que o da regressão 

linear, conclui-se que, para tal item, a suavização exponencial foi melhor.  Usando o 

número de ocorrências onde determinado modelo foi melhor, foram encontrados: 

 164 ocorrências onde suavização exponencial foi o melhor método de 

previsão em 360 séries históricas de itens individuais; 

 17 ocorrências onde suavização exponencial foi o melhor método de previsão 

em 28 séries históricas de famílias agrupadas; 

 4 ocorrências onde suavização exponencial foi melhor em 4 séries históricas 

de agregado mensal. 

A suavização exponencial tripla tem melhor desempenho quanto mais agregada for 

a série histórica, sendo unânime para o nível mais agregado possível, convergindo 

com os resultados apresentados pelo método de Tukey. 

Conclui-se que as séries históricas de vendas agregadas são melhor ajustadas por 

suavização exponencial tripla (Holt-Winters), validando a hipótese H1.2. 

 

H2) O coeficiente de determinação e o número de valores espúrios ou 
discrepantes (outliers) de uma série histórica não estão ligados à capacidade 
de previsão do método de regressão linear múltipla em nenhum dos níveis de 
agregação. 
A correlação de Spearman é mais apropriada que a correlação de Pearson para 

descobrir relacionamentos entre variáveis que não atendem o pressuposto de 

normalidade. Em geral, valores de correlação superiores a 0,50 e inferiores a -0,50 

indicam, respectivamente, correlação positiva e negativa substancial, tornando-se 

mais forte à medida que tais valores se aproximam dos limites 1 e -1.   
 

Tabela 27 – Correlação de Spearman entre algumas das variáveis das colunas da tabela 21 
 

SPEARMAN ITEM APE t+1.REG Outliers 
Outliers -0,211  

R2 adj ate t -0,043 -0,221 
   

SPEARMAN FAMILIA APE t+1.REG Outliers 
Outliers -0,467  

R2 adj ate t 0,234 -0,358 
   

SPEARMAN TODO APE t+1.REG Outliers 
Outliers -0,400  

R2 adj ate t 0,400 -0,400 
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Especificamente para o método de regressão, o número de outliers e o coeficiente 

de determinação R² ajustado não estão ligados à capacidade de previsão para o 

mês subseqüente do método de regressão em nenhum nível de agregação, visto 

que as intersecções “Outliers e erro APE t+1.REG” e “R² ajustado e erro APE 

t+1.REG” não ultrapassam os limites de 0,50 e -0,50, validando a hipótese H2. 

 

H3.1) O método de suavização exponencial tripla traz resultados de previsão 
de vendas para o mês posterior mais precisos que o método de regressão 
linear múltipla. 
O índice de erro ‘APE t+1’ é usado para comparar o erro entre o valor previsto para 

o mês seguinte e o valor real do mesmo período, usando diferentes métodos de 

previsão no mesmo conjunto de séries históricas. A mesma análise com método de 

Tukey é realizada.  
 

Tabela 28 – Diferentes métodos usando índice APE t+1 no nível detalhado 
 

p-value 
GL Fator: 

0,402 

1 

F 
GLErros: 

0,70 

718 

Variável Média Observações Intervalo de confiança 
simultâneo Tukey: 95% APE t+1.HW 1 0,389 360 

APE t+1.REG 1 0,453 360  

 

Tabela 29 – Diferentes métodos usando índice APE t+1 no nível de famílias 
 

p-value 
GL Fator: 

0,271 

1 

F 
GLErros: 

1,24 

54 

Variável Média Observações Intervalo de confiança 
simultâneo Tukey: 95% APE t+1.HW 11 0,1894 28 

APE t+1.REG 11 0,2760 28  

 
Tabela 30 – Diferentes métodos usando índice APE t+1 no nível mais agregado 

 

p-value 
GL Fator: 

0,564 

1 

F 
GLErros: 

0,37 

6 

Variável Média Observações Intervalo de confiança 
simultâneo Tukey: 95% APE t+1.HW 111 0,10325 4 

APE t+1.REG 111 0,07700 4  
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As tabelas 28, 29 e 30 ilustram relatórios extraídos do programa estatístico. O p-

value superior a 0,05 nos 3 níveis de agregação (0,402, 0,271 e 0,564, 

respectivamente) demonstra que as médias dos erros de previsão para o mês 

seguinte originadas pelos métodos Holt-Winters e regressão nos diferentes níveis de 

agregação são estatisticamente iguais. 

Como ambos os métodos geram valores apenas estatisticamente iguais em média 

em todos os níveis de agregação, a hipótese H3.1 não foi validada.  

 

H3.2) O método de suavização exponencial tripla traz resultados de previsão 
de representatividade para o mês posterior mais precisos que o método de 
média móvel 
Esta hipótese é testada da mesma forma que foi testada a hipótese anterior: 

comparando o índice de erro ‘APE t+1’ oriundo de diferentes métodos de previsão 

em diferentes níveis de agregação, lembrando que a agregação mensal não possui 

representatividade por ser o último nível da estrutura e que até este ponto do 

trabalho, são os valores de previsão original que são testados e não os valores dos 

cenários. As tabelas 31 e 32 ilustram o desempenho dos métodos de suavização 

exponencial e média móvel em prever representatividade de item e de família.  
 

Tabela 31 – Comparação de erros de previsão de representatividade de item gerados por suavização 
exponencial e média móvel 
 

p-value 
GL Fator: 

0,549 

1 

F 
GLErros: 

0,36 

718 

Variável Média Observações Intervalo de confiança 
simultâneo Tukey: 95% APE t+1.MIX HW 1 0,4030 360 

APE t+1.MIX 1 0,4434 360  

 

Tabela 32– Comparação de erros de previsão de representatividade de família gerados por 
suavização exponencial e média móvel 
 

p-value 
GL Fator: 

0,008 

1 

F 
GLErros: 

7,57 

54 

Variável Média Observações Intervalo de confiança 
simultâneo Tukey: 95% APE t+1.MIX HW 11 0,1846 28 

APE t+1.MIX 11 0,4684 28  
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O p-value superior a 0,05 (0,549) na tabela 31 indica que ambos os métodos em 

questão apresentam desempenho igual na previsão de representatividade de itens, 

devido às médias de erro estatisticamente iguais.  

O p-value inferior a 0,05 (0,008) na tabela 32 indica que existe um método com 

desempenho superior a outra na previsão de representatividade de famílias. As 

médias de erro não são iguais: erros de suavização exponencial têm média de 

0,1846 (ou 18,46%) e erros de média móvel têm média de 0,4684 (ou 46,84%). 

Assim, pelo menos em um nível mais agregado, o método de suavização 

exponencial tripla traz resultados de previsão de representatividade mais precisos, 

validando a hipótese H3.2. 

 

H4) Os requisitos de construção de cenários para um sistema de suporte à 
decisão são atendidos através de aplicativo de planilhas 
Esta hipótese é validada qualitativamente de acordo com a aderência entre a teoria 

exposta na Revisão de Literatura e os passos de criação do capítulo de 

Desenvolvimento. Os cenários construídos em planilha permitem tratar questões 

como otimismo e pessimismo, dão ênfase a uma gama de diferentes valores futuros, 

são compreensíveis (dão ampla cobertura a fatores relevantes e foram descritos de 

forma a tratar detalhadamente os passos necessários) e coerentes (obedecem às 

regras da teoria usada, garantindo estrutura conceitual para interpretação dos 

resultados). Como sistema de apoio à decisão, os cenários dão suporte aos vários 

níveis hierárquicos, articula julgamento humano e informações computacionais, é de 

fácil utilização, possui interface amigável com o usuário (embora não tão amigável 

quanto o aplicativo desenvolvido pela empresa de software especificamente para 

esta pesquisa), proporciona variedade de estilos de decisão, é adaptável e permite 

modelagem e análise de resultados. As funções de agregação e desagregação são 

permitidas e realizadas. 

Um exemplo de análise de resultados é a tentativa de encontrar relacionamentos 

que expliquem se há uma convergência ao longo do tempo para um determinado 

cenário. As hipóteses H5.1 e H5.2 são exemplos da capacidade do SAD em gerar 

resultados que possam ser analisados dentre uma variedade de estilos de decisão.   
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H5.1) A abordagem bottom-up possui os piores valores no nível agregado 
Os 4 primeiros cenários são cenários de agregação e as previsões originais feitas 

com as séries mais agregadas foram substituídas pela soma de todos as previsões 

individuais. Nos últimos 6 cenários foram mantidas as previsões originais feitas com 

as séries mais agregadas ou intuição da diretoria, quando o cenário permite (ver 

detalhes das equações e montagem dos cenários no Anexo B). Os erros percentuais 

absolutos destes valores foram analisados. 

Ao transformar todos os valores em valores absolutos, evita-se o risco de que 

valores percentuais positivos e negativos se anulem e gerem médias próximas a 

zero. Analisando o p-value (0,973), conclui-se que a média dos erros absolutos de 

previsão no topo da estrutura de agregação é estatísticamente igual entre todos os 

cenários ao longo dos 4 meses de simulação. 

 

Tabela 33 – Comparação entre os erros absolutos de previsão dos 10 cenários no nível mais 
agregado ao longo dos 4 meses de testes 
 

p-value 
GL Fator: 

0,973 

9 

F 
GLErros: 

0,29 

30 

Variável Média Observações Intervalo de confiança 
simultâneo Tukey: 95% Agreg HW 0,06550 4 

Agreg REG 0,09600 4  

Agreg DIR HW 0,11675 4  

Agreg DIR REG 0,11300 4  

Desg HW %MED%MED 0,10325 4  

Desg RG %MED%MED 0,07700 4  

Desg DIR %MED%MED 0,10550 4  

Desg HW %HW%HW 0,10325 4  

Desg REG %HW%HW 0,07700 4  

Desg DIR %HW%HW 0,10550 4  

 

Assim, não se pode dizer que a abordagem bottom-up possui os piores valores no 

nível agregado, rejeitando a hipótese H5.1.  

 
H5.2) Não existe convergência para um único e melhor cenário 
Foi realizado o processo inverso, ao analisar a média dos erros dos 90 itens 

individuais ao longo dos 4 meses de simulação. Os 4 primeiros cenários são 

cenários de agregação e as previsões originais feitas com as séries individuais foram 
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mantidas. Nos últimos 6 cenários, as previsões das séries individuais foram 

substituídas pelos valores gerados pela desagregação das previsões feitas com as 

séries mais agregadas ou pela desagregação da intuição da diretoria, quando o 

cenário permite (ver detalhes das equações no Anexo B). 

Ao observar a tabela 34 conclui-se por p-value inferior a 0,05, que existe, ao menos, 

1 cenário que possui média estatisticamente diferente das demais. Nesta tabela, 

pode-se observar somente os pares que possuem tal diferença.  

O cenário de agregação de previsões individuais geradas por Holt-Winters (“Agreg 

HW”), assim como o cenário de previsão gerada por Holt-Winters e desagregada por 

Holt-Winters (“Desag HW %HW %HW”), são melhores e estatisticamente diferentes 

do cenário gerado gerada pela diretoria e com desagregação por representatividade 

com média móvel (“Desag DIR %MED %MED”), visto que o valor nulo não é 

encontrado em nenhum dos intervalos de confiança dos pares citados (0,0235 a 

0,4753 e -0,4685 a -0,0168), embora não exista um único cenário mais preciso e 

diferente dos demais. 

 

Tabela 34 – Comparação entre os erros absolutos de previsão dos 10 cenários no nível mais 
detalhado ao longo dos 4 meses de testes 
 

p-value 
GL Fator: 

0,005 

9 

F 
GLErros: 

2,60 

3590 

Variável Média Observações Intervalo de confiança 
simultâneo Tukey: 95% Agreg HW 0,3889 360 

Agreg REG 0,4531 360  

Agreg DIR HW 0,4739 360 

Agreg DIR REG 0,5009 360  

Desg HW %MED%MED 0,5371 360  

Desg RG %MED%MED 0,5867 360  

Desg DIR %MED%MED 0,6383 360  

Desg HW %HW%HW 0,3957 360  

Desg REG %HW%HW 0,4213 360 Intervalo de confiança 
individual: 99,84% Desg DIR %HW%HW 0,4596 360 

Agreg HW subtraindo: Inferior Valor Superior 
Desg DIR %MED%MED  0,0235 0,2494 0,4753 

Desg DIR %MED%MED subtraindo: Inferior Valor Superior 
Desg HW %HW%HW  -0,4685 -0,2426 -0,0168 
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Os resultados desta hipótese e da hipótese anterior não corroboram com aqueles 

que defendem que a abordagem top-down possui melhores precisões no nível mais 

agregado em detrimento do nível mais detalhado e nem corroboram com aqueles 

que defendem que a abordagem bottom-up possui melhores precisões no nível mais 

detalhado em detrimento do nível mais agregado. 

Assim, não houve convergência para um único e melhor cenário e a hipótese H5.2 é 

aceita com a ressalva de que o pequeno número de meses simulados pode ter 

escondido fenômenos que poderiam ser descobertos com maior número de 

simulações.  

 

 

6.2 RESULTADOS ADICIONAIS 
 

 

Avaliações do tempo gasto com previsões de métodos diferentes podem ser úteis, 

visto que um gestor pode escolher um determinado método não somente em virtude 

da precisão, mas levando em consideração também outros fatores. 

Conforme ilustra a figura 36, a mediana do tempo de processamento com previsões 

usando suavização exponencial tripla em planilhas eletrônicas é aproximadamente 

30 segundos, o terceiro quartil (Q3) é aproximadamente 1 minuto, havendo valores 

discrepantes (outliers) de 2 a 4 minutos nos casos de modelagem onde houve 

retrabalho. A caixa da esquerda demonstra que os dados relativos a tempo gasto 

neste modelo são mais simétricos e menos dispersos. 

A mediana das previsões usando regressão linear no pacote estatístico é 

aproximadamente 2 minutos, o terceiro quartil (Q3) é aproximadamente 3 minutos, 

havendo valores discrepantes (outliers) de 6 a 22 minutos nos casos de modelagem 

onde houve retrabalho. 

Na mediana, pode-se dizer que modelagem com regressão linear é 4 vezes mais 

demorada que a com suavização exponencial. 

Os tempos gastos com as 388 previsões de representatividade de cada modelo 

foram registrados. O tempo gasto com suavização exponencial tripla é próximo ao 

da figura 36 (caixa da esquerda), com mediana de 30 segundos por série histórica. 
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Usando média móvel, todas as 388 previsões foram computadas em um único 

comando de planilhas, levando 4 minutos.  
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Figura 36 – Tempos de Execução nos diferentes métodos de previsão de vendas 
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7 CONCLUSÕES 
 

 

A previsão de vendas é um elemento fundamental no processo de tomada de 

decisão nas empresas e, quando bem realizada, otimiza estoques, reduz erros em 

geral e aumenta lucros.  A maior complexidade das organizações e seu ambiente 

aumentaram a importância da previsão nos diversos segmentos. As incertezas da 

demanda são um problema enfrentado pelos gestores, assim como as previsões 

paralelas e desconexas oriundas de diferentes níveis hierárquicos dentro da 

organização, que trazem desconforto e insatisfação aos envolvidos no processo de 

previsão. Isso justifica a integração funcional dos processos de previsão e o 

compartilhamento da informação entre os diversos níveis funcionais. Entretanto a 

literatura pesquisada aponta dificuldades de se efetuar a integração de modo mais 

livre, devido ao problema do aumento da complexidade. 

A evolução da tecnologia da informação trouxe ferramentas de apoio à decisão, 

proporcionando aos gestores: o suporte decisório nas tomadas de decisão, 

arquivamento de dados, modelagem e análise de resultados, geração e 

armazenagem de conhecimento e outros. Assim, a modelagem realizada neste 

trabalho teve como foco a geração de cenários para um sistema de apoio à decisão, 

prevendo demandas agregadas e individuais, gerando uma estrutura de integração 

entre as previsões feitas em diferentes níveis e alinhando valores oriundos de 

métodos quantitativos e julgamento subjetivo. Este sistema de apoio à decisão foi 

validado com dados reais de mais de 3 anos de demanda de uma distribuidora 

farmacêutica que, não produzia mas comercializava centenas de itens comprados 

para estocagem e venda (sistema MTS ou make-to-stock), atuando no elo da cadeia 

que antecede a venda no varejo.  Espera-se, portanto, que os instrumentos da TI, 

utilizados neste trabalho, sirvam para efetuar, futuramente, testes mais organizados 

e abrangentes, sobre as dificuldades de integração funcional, mencionadas na 

literatura. 

Delimitando as fronteiras do trabalho, não foram levadas em consideração questões 

de programação e controle da produção, jornada de trabalho, orçamentos ou o 

controle de estoque em si, visto que os itens modelados foram escolhidos entre 

aqueles que não sofreram com falta de estoques no período em estudo. Assim, 
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pôde-se garantir que a venda coincidisse com a demanda dos itens escolhidos para 

modelagem. 

Os objetivos específicos verificados utilizando os instrumentos da TI, em forma de 

hipóteses foram atingidos, pois diferentes métodos de previsão foram aplicados a 

um contexto real. Os métodos de suavização exponencial tripla e regressão linear 

múltipla foram comparados na previsão de demandas agregadas e individuais para o 

mês posterior durante quatro meses. Suavização exponencial tripla e média móvel 

foram comparadas na previsão de representatividade (mix) dos itens e famílias para 

o mês posterior durante quatro meses. A suavização exponencial tripla proporcionou 

melhor ajuste (dos dados passados) de séries históricas de demanda mais 

agregadas, embora a precisão da previsão para os meses posteriores não difira 

entre os métodos. A suavização exponencial tripla proporcionou previsões mais 

precisas de representatividade agregadas, e proporcionou previsões igualmente 

precisas de representatividade individual.  

Vale ressaltar que os resultados gerados pelas previsões são conjeturais, em virtude 

dos métodos utilizados e a amostra de dados. Entretanto o trabalho serviu para 

mostrar as facilidades de usar os instrumentos de TI, em qualquer contexto, tendo 

em vista a integração funcional do processo de previsão. 

O objetivo específico de demonstrar a criação de diferentes cenários de previsão, 

fazendo uso de um repositório de dados e sistema de apoio à decisão também foi 

atendido, visto que os cenários construídos em planilha permitem tratar questões 

qualitativas (julgamento ou expectativa da diretoria), dão ênfase a uma gama de 

diferentes valores futuros, são compreensíveis e coerentes, dão suporte aos vários 

níveis hierárquicos, proporciona variedade de estilos de decisão, é adaptável e 

permite modelagem e análise de resultados. Uma forma de simulação aproveita as 

previsões totais mensais oriundas da suavização exponencial tripla e regressão 

linear múltipla e embute fatores de otimismo e pessimismo, a fim de apoiar a 

formulação das expectativas da diretoria de forma qualitativa. A diretoria pode 

escolher qual método e qual fator (ou ponderação entre métodos e fatores) atende 

às expectativas. 

O aplicativo de cenários criado por uma empresa de software não teve o propósito 

de ser comparado com o aplicativo de planilhas, apenas teve o propósito de reforçar 

os conceitos validados no aplicativo de planilhas, além de apresentar uma interface 
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mais amigável e melhor desenhada. O aplicativo desenvolvido pela empresa não 

possui algumas funções, como importação de dados, pois foi desenvolvida para 

testes com os dados desta pesquisa.  

O objetivo específico de avaliar diferentes cenários de agregação e desagregação 

de valores de previsão foi alcançado, embora a hipótese de não existir convergência 

para um único e melhor cenário tenha sido aceita. Vale ressaltar que o pequeno 

número de meses simulados pode ter escondido fenômenos que poderiam ser 

descobertos em maior número de simulações. Este resultado também é conjetural e 

depende da amostra de dados.  

O objetivo geral foi atendido, visto que o sistema de apoio à decisão proposto foi 

capaz de integrar as previsões de vários níveis hierárquicos de uma empresa. Este 

sistema permitiu aos gestores simular projeções de demandas agregadas e 

individuais, alinhar valores quantitativos com as expectativas de crescimento dos 

níveis hierárquicos superiores e decidir entre os melhores cenários. O SAD proposto 

reduz o hiato comumente existente entre julgamento qualitativo e raciocínio 

quantitativo. 

A principal contribuição deste trabalho reside na proposta de prever séries históricas 

de inúmeros itens reais em estruturas de detalhamento superiores a dois níveis, por 

métodos de previsão diversos, sem as análises estatísticas de correlação, tendência, 

representatividade e outras que possam justificar uma ou outra abordagem. Esta 

proposta envolve gerar cenários de agregação e desagregação para que gestores 

escolham cenários para suas tomadas de decisão baseadas em testes de precisão, 

independentemente de conhecerem complexos fenômenos estatísticos. Assim, ao 

projetar um futuro desconhecido, o gestor por escolher determinado cenário 

baseado na precisão, custo, tempo e outros fatores apresentados por este mesmo 

cenário em períodos passados. Tal proposta não foi encontrada na literatura 

revisada. 

A descrição das etapas de construção de um sistema de apoio à decisão baseado 

na geração de cenários, com definições e capturas de tela permite que este trabalho 

seja replicado. 

A modelagem realizada neste trabalho é de cunho dedutivo e o sistema de apoio à 

decisão foi criado para atender qualquer empresa. Assim, os dados de distribuição 
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farmacêutica e os métodos de previsão escolhidos serviram como validação da 

pesquisa efetuada.  

Outros métodos de previsão poderiam ser utilizados, e outros cenários que não os 

criados no capítulo Desenvolvimento poderiam ser criados. 

Futura pesquisa poderá incluir: 

 teste deste sistema de apoio à decisão usando dados de diferentes 

segmentos, com séries históricas mais longas;  

 estudos sobre escolha das variáveis explicativas de demanda mais 

apropriadas para diversos segmentos; 

 cenários do tipo middle-out, onde valores de previsão são lançados no ponto 

intermediário de uma estrutura de informação, permitindo, ao mesmo tempo, 

agregação para níveis superiores e desagregação para níveis inferiores; 

 agregação e desagregação temporal e espacial, gerando cenários mensais, 

semestrais e outros, com abrangência geográfica diferente (agregações 

regionais, nacionais, etc);  

 expansão das fronteiras de estudo, usando dados de empresas de 

manufatura e gerando previsões que necessitem de consenso entre 

departamentos e que alimentem as etapas subsequentes do planejamento 

agregado, ilustrando o ciclo completo da figura 1. 
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APÊNDICE A – ON-LINE ANALYTICAL PROCESSING E DATA 

WAREHOUSE  
 

 

1 OLAP  
 

 

Nos sistemas transacionais específicos de cada rotina operacional (On-Line 

Transational Processing ou OLTP), os dados de eventos de negócios são 

detalhados e o foco é operacional. Assim, estes são otimizados para atualizações e 

o armazenamento de dados abrange poucas semanas ou dias, pois os dados 

mudam com eventos de negócios em andamento. 

Em 1993, E.F.Codd criou o conceito de Processamento Analítico On-Line (OLAP), 

ferramenta que transforma dados crus em informações que são facilmente 

compreendidas pelos usuários e refletem a real dimensionalidade dos negócios da 

empresa. Os dados devem ser agregados e históricos, fixos num ponto específico de 

tempo e abrangendo geralmente alguns anos de dados.  

É uma ferramenta interativa, onde o usuário formula hipóteses, faz consultas, recebe 

informações, entre outras funções. Deve ser capaz de interagir facilmente com 

interfaces habituais dos usuários, como planilhas eletrônicas, processadores de 

texto, sistemas de apoio à decisão e outros. A comparação entre os conceitos OLTP 

e OLAP é sintetizada no quadro 13. 

 

OLTP OLAP 

Dados transacionais detalhados e 

correntes  

Geralmente dados agregados e 

históricos  

Foco operacional Foco estratégico 

Dados mudando com eventos de 

negócios 

Dados fixos num ponto específico de 

tempo 

Alguns dias de dados Alguns anos de dados 

Orientado a aplicação Orientado a assunto 
 

Quadro 13 – Sistemas OLTP versus OLAP. Adaptado de Jarke et al. (1999). 
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É importante salientar que as comparações não têm por objetivo definir qual dos dois 

sistemas é o melhor, pois eles têm aplicações distintas e complementares. 

 

 

2 ROLAP 
 

 

No final da década de 70, a técnica de modelagem de dados relacional surgiu 

graças ao pesquisador Chen, com o objetivo de criar uma linguagem simbólica para 

facilitar o diálogo entre os especialistas em tecnologia da informação e os usuários. 

O modelo de Chen possui entidades (objetos concretos ou abstratos) como: um ente 

físico ou jurídico (por exemplo, cliente), um documento (por exemplo, pedido de 

venda), um local (departamento de vendas), um histórico (vendas acumuladas), 

entre outros. Também possui relacionamentos (tabelas), que são interdependências 

de duplo sentido entre duas entidades. (FELICIANO NETO; FURLAN; HIGA, 1988) 

Um exemplo é: ALUNO – MATÉRIA onde cada aluno cursa de 1 a ‘n’ matérias e 

cada matéria é cursada por 1 a ‘n’ alunos.   

 

ALUNO MATÉRIA 

João Matemática 

Maria Matemática 

Maria Física 

 
Quadro 14 – Exemplo de Interdependência entre entidades 

 
Cada registro (linha) da tabela é chamado de tupla. João é um atributo (ou dado) 

dentro da entidade aluno. Quando existem dados redundantes - entre outras 

anomalias - o processo chamado normalização causa a simplificação dos atributos 

dentro da respectiva tupla. A normalização tende a multiplicar o número de tabelas, 

dividindo funcionalmente em tabelas separadas os grupos de atributos dependentes. 

(MALINOWSKI; ZIMANYI, 2008). 

Um banco de dados relacional é aquele visto pelo usuário como uma coleção de 

relações normalizadas de graus (binários, ternários) e variáveis no tempo. A relação 

serve para representar tanto as entidades como as suas associações. 
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O processamento analítico realizado sobre sistemas de bancos de dados relacionais 

ou Relational On-Line Analytical Processing (ROLAP) usa a arquitetura relacional, 

com tabelas relacionadas. Por exemplo, uma tabela pode conter três tipos de carros, 

onde cada um deles está relacionado com outra tabela: suas respectivas vendas por 

cor de carro. Assim, é possível saber quantos carros do modelo A e da cor vermelha 

foram vendidos, ou ainda, quantos carros do modelo B foram vendidos 

independentemente da cor, entre outras possibilidades de análise. 

Structured Query Language ou SQL é uma linguagem de pesquisa para banco de 

dados relacional. O SQL foi desenvolvido originalmente no início dos anos 70 nos 

laboratórios da IBM, que tinha por objetivo demonstrar a viabilidade da 

implementação do modelo relacional proposto por E. F. Codd. 

A palavra query vem do latim quœrere, que significa perguntar, inquirir, questionar. A 

query (ou consulta) provê a capacidade de enxergar virtualmente os dados 

armazenados num banco de dados, da forma que se queira.  

Os comandos em SQL servem para manipular, definir, controlar e consultar dados. 

O comando “SELECT” é o mais comum e realiza consultas simples ou 

extremamente elaboradas e complexas. Dentro do comando “SELECT” são 

utilizadas funções de agregação, como: “soma” (soma de todos os valores de um 

campo determinado), “média” (a “média” dos valores de um campo determinado) e 

outras. 

As cláusulas são condições que definem os dados que se deseja selecionar em uma 

consulta. Algumas cláusulas são: “FROM” (especifica a tabela de onde são 

selecionados os registros), “WHERE” (especifica as condições que devem reunir os 

registros que serão selecionados), “GROUP BY” (separa os registros selecionados 

em grupos específicos), “ORDER BY” (ordena os registros selecionados). 

Dentro da cláusula “WHERE”, são usados operadores lógicos (E, OU, NÃO), de 

comparação (> - “maior que”, < - “menor que”, <> - “diferente de”, = - “igual que”) e 

de intervalos (“ENTRE”), dependendo das condições que devem reunir os registros. 

A tabela 35 ilustra uma tabela armazenada em um banco de dados climáticos. As 

quatro primeiras colunas representam as quatro dimensões envolvidas: data, 

latitude, longitude e altitude. As colunas adicionais representam as medidas: 

temperatura e pressão. Cada novo registro climático (linha) é adicionado na tabela. 
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As ferramentas de visualização e análise de dados usam redução da dimensão (por 

agregação) para melhor entendimento.  

Tabela 35 – Tabela Climática.  
 

Clima 

Data Latitude Longitude Altit.(m) Temp.(C) Pres. (mb) 

01/06/96 15:00 37:58:33N 122:45:28W 102 21 1009 

Linhas como estas acima e abaixo 

07/06/96 15:00 34:16:18N 27:05:55W 10 23 1024 
 

Adaptado de Gray et al.(1997). 
 

Como exemplo, a média de todas as medidas de temperatura da tabela pode ser 

obtida selecionando o campo “Temp” da tabela “Clima” e realizando a operação 

“média”. Os comandos abaixo retornam um único valor de temperatura média: 

SELECT  MEDIA(Temp) 

FROM     Clima; 

 

 

3 MOLAP E COMPARAÇÕES COM ROLAP 
 

 

O processamento analítico realizado sobre sistemas de bancos de dados 

multidimensionais é chamado de Multidimensional On-Line Analytical Processing 

(MOLAP). Numa arquitetura multidimensional de dados, estes são armazenados e 

vistos como se fosse um cubo de informações. O cubo é uma metáfora visual para 

uma situação onde existem três dimensões. Entretanto, um conjunto de medidas 

pode ter mais dimensões, constituindo o que se chama de hipercubo. 

(KOUTSOUKIS; MITRA; LUCAS, 1999).  

Sistemas de bancos de dados multidimensionais armazenam os dados da forma 

mais aproximada a hipercubos. Os dados são armazenados em registros e 

processados na forma de matrizes.  

A figura 37 ilustra a análise da divisão de plásticos de uma empresa, na região sul, a 

partir de um cubo originalmente com nove características. 
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Dentro da abordagem multidimensional, diferentes técnicas são conhecidas, entre 

elas, o star schema. Este “esquema em forma de estrela” é um esquema especial de 

modelagem para representar um banco de dados relacional (ROLAP) em forma de 

um repositório multidimensional. A estrutura consiste de uma tabela central (“tabela-

fato”) representada por indicadores que se quer medir, associada a diversas tabelas-

satélite das dimensões. Todas as dimensões e medidas dos cubos precisam 

corresponder a colunas das tabelas. (JONES; SONG, 2008; MALINOWSKI; 

ZIMANYI, 2008). 

O nível de aceitação do “esquema em forma de estrela” é baseado na facilidade de 

assimilação e clareza, baseado em questões psicológicas e cognitivas (CHAU ET 

AL., 2002). 

 

 
 

Figura 37 – Visão multidimensional para análise de informações (hipercubos). Adaptado de 
Murayama (2001). 
 

Uma pesquisa comparou ferramentas ROLAP e MOLAP à luz de características que 

impliquem em facilidade de uso e utilidade da ferramenta, como visualização 

(capacidade de criação de tabelas e gráficos), sumarização (número de níveis 

hierárquicos permitidos e detalhamento), navegação (capacidade de realizar funções 

drill-down, drill-up, slice, dice, etc), funções query (construção de linhas de comando 
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e rapidez de resposta), análise sofisticada (como técnicas matemáticas e 

comparações entre dimensões do negócio), dimensionalidade (número de 

dimensões permitidas e tempo de atualização dos dados após redefinições) e 

desempenho (tempo de resposta na navegação, geração de relatórios, gráficos e 

outros) usando significância estatística. Houve também comparação entre “facilidade 

de uso” e “utilidade”. (GORLA, 2003) 

Nas ferramentas ROLAP, visualização e sumarização foram vinculadas 

positivamente à facilidade de uso e todas as características, com exceção das 

funções query, foram vinculadas positivamente com a utilidade. A facilidade de uso 

foi positivamente vinculada com a utilidade.  

Nas ferramentas MOLAP, visualização, sumarização, navegação e funções query 

tiveram vínculos significativos com a facilidade de uso e apenas visualização e 

sumarização tiveram vínculos significativos com a utilidade. Facilidade de uso e 

utilidade não tiveram vínculos significativos entre si. 

A visualização teve efeito positivo sobre a facilidade de uso nas ferramentas ROLAP 

e efeito inverso nas ferramentas MOLAP. O excesso de efeitos visuais das 

ferramentas MOLAP pode ter confundido os participantes da pesquisa.  

As ferramentas de análise para bancos relacionais ROLAP são as mais utilizadas, 

sendo que os comandos e construções SQL são de domínio público. Essa 

abordagem oferece ao usuário uma interface multidimensional para dados 

relacionais. Bancos multidimensionais são sistemas proprietários que não seguem 

padrões, ou seja, cada fornecedor cria a sua própria estrutura para o banco e as 

próprias ferramentas de suporte (KIMBALL, 2002). 

Fornecedores de sistemas ROLAP estão incorporando a capacidade 

multidimensional em seus produtos. Assim como fornecedores de sistemas MOLAP 

procuram oferecer alternativas para o uso do tipo relacional. 

Ferramentas ROLAP são adequadas para manufaturas e varejo devido à 

capacidade de lidar com um grande volume de dados relacionados à grande 

variedade de produtos. MOLAPs são mais fáceis de usar do que úteis e ROLAPs 

são mais úteis do que fáceis de usar (GORLA, 2003). 
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4 DEFINIÇÕES, ANATOMIA E LIMITAÇÕES DE UM DW 
 

 

Consultas OLAP têm muita aplicação em Data Warehouse (DW) e oferecem 

mecanismos que realmente aproveitam os benefícios de um DW. Em se tratando de 

data warehouse, William Inmon e Ralph Kimball são nomes mundialmente 

consagrados. Desde o início dos anos 90, um consenso informal de definição dos 

termos e componentes envolvendo data warehousing começou a ser criado por 

pesquisadores. 

Um DW é uma base de dados contendo informações extraídas do ambiente interno 

à empresa (dados de produção) e de fontes externas à empresa (dados 

significativos para condução do negócio) que são selecionados e condensados para 

processamento de consulta. (KIMBALL, 2002). 

Assim, DW pode ser definido como uma coleção de tecnologias que disponibilizam 

conhecimento aos tomadores de decisão (gestores, analistas e outros) para que 

suas decisões sejam as melhores possíveis e mais rápidas também. Então, um DW 

deve prover os dados certos aos usuários certos no tempo certo. Transforma bancos 

de dados operacionais e fontes de dados externas à organização em informações 

corporativas, sendo um importante recurso estratégico, permitindo a coleta, 

tratamento e armazenamento de dados heterogêneos provenientes de diversas 

fontes, em uma única plataforma e base de dados homogênea. (CHAU et al., 2002). 

Embora diversas arquiteturas possam ser implementadas dependendo de cada 

fornecedor e da visão conceitual ou modelagem adotada, a figura 39 ilustra uma 

arquitetura típica de DW e suas principais camadas, começando pela camada de 

extração de dados de diversos ambientes, capturados de fontes heterogêneas. 

Ferramentas conhecidas como extract, transform and load (ETL) têm o papel de 

extrair, limpar, transformar e carregar tais dados no repositório (warehouse).  É a 

parte responsável pela tarefa árdua de processar grandes volumes de dados com 

suas eventuais inconsistências. Tanto Inmon quanto Kimball concordam que o 

ambiente de um DW começa com as ferramentas de ETL, que trazem dados de 

sistemas operacionais (transacionais) para dentro do repositório. (BRESLIN, 2004). 
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As estruturas de dados desse repositório precisam ser normalizadas e ser 

granulares para armazenamento dos dados históricos, que podem ser sumarizados 

e agregados, gerando outras visões de dados em diferentes formatos (por exemplo, 

cubos multidimensionais ou data marts, ODS e outros). (INMON, 2001, 2005). 

Na parte superior da figura 38, estão os data marts (DM), que são oriundos do 

grande repositório e foram organizados em partes que atendem aplicações 

específicas, para o departamento de marketing, vendas ou outros. Os DMs recebem 

dados de fontes particularizadas do grande repositório e são beneficiados da mesma 

arquitetura e tecnologia dele, sem precisar das complexas rotinas que ele realiza.  

Os DMs permitem a geração de múltiplas bases de dados multidimensionais, em 

geral, denominados cubos, reduzidas ao escopo de um particular assunto. Sendo 

assim, eles são adequados para que os próprios usuários finais construam visões de 

dados no formato multidimensional e executem diferentes consultas por diversos 

ângulos com ferramentas OLAP. 

O ODS ou Operational Data Store é uma camada intermediária opcional, entre a 

extração de dados e o definitivo armazenamento destes. O ODS é uma coleção de 

dados orientada a um assunto, formada por valores atuais e em nível de detalhe 

maior que o normalmente necessário, que possibilita aplicações específicas como 

mineração de dados e integração com outros sistemas aplicativos, entre outros. É o 

lugar onde é armazenada uma cópia fiel dos dados capturados e transformados pelo 

mecanismo de limpeza. Permite acesso aos dados para eventuais análises e 

correções e busca de informações em tempo real diretamente no sistema 

transacional. 

Na mesma camada intermediária em que está o ODS, encontra-se o repositório de 

metadados (dados sobre os dados) que permite um efetivo gerenciamento do 

ambiente pelos administradores, pois documenta e padroniza o entendimento dos: 

dados técnicos, lógica de captura, tratamento de inconsistências, transformação dos 

dados, escalonamento para execução e atualização periódica do DW. Os usuários 

finais fazem uso desse “dicionário de dados” para saber a origem dos dados e 

entender e tratar regras de negócio específicas, baseadas no conhecimento.  

As legendas (em ordem alfabética) significam: 

 CRM – Customer Relationship Manager ou Gestor de Relacionamento com 

Clientes 
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 EDW – Enterprise Data Warehouse ou Banco de Dados Corporativo 

 ERP – Enterprise Resource Planning ou Planejamento de Recursos Corporativos 

 ETL – Extract, Transform and Load ou Extração, Transformação e Carga 

 Data Mining – Banco de Exploração/ Mineração de Dados 
 

 
 

Figura 38 – Arquitetura típica de um DW corporativo. Adaptado de Inmon (2001). 
 

 

5 POSSÍVEIS ABORDAGENS PARA PROJETOS DE DW 
 

 

As duas abordagens preferidas em DW são: 

 Top-down: a definição global e estratégica do modelo de negócios da corporação 

é resolvida antes de mapear os dados relacionados em diversas fontes. É a 

abordagem que gera maiores custos de desenvolvimento, com maior taxa de 

risco e consome mais tempo de equipes de projetos. Algumas características 

são: 

 EDW

 
Data Marts  

Departamentais 

Fontes  
 
 
Externas 

ETL 

ODS 
Global

ODS 
Local 

ERP

CR

BI

Data 
Mining 

Aplicações de Sistema 
de Apoio à Decisão 
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−  facilidade de manutenção (pois os data marts são originários do DW); 

−  possibilidade de extração de níveis menores de informações a partir do DW. 

 Bottom-up: de forma inversa, o projeto é acelerado e a implementação tem foco 

específico no desenvolvimento de DMs, reduzindo o escopo do projeto para 

atingir seu objetivo mais rapidamente. Algumas características são: 

−  alto nível de confiança; 

−  necessidade de um maior controle do negócio da empresa; 

−  maior quantidade de trabalho a ser realizado pelos desenvolvedores para 

extrair e combinar as fontes individuais. 

 
DMs e OLAPs são partes de um grande DW. Enquanto que um DW corporativo é 

alimentado a partir de diversas fontes por ferramentas ETL já comentadas, DMs 

recebem dados de fontes particularizadas, mas se beneficiando da mesma 

arquitetura. Para cada aplicação, haverá um modelo ótimo. 
  

Propriedades Data Warehouse Data Mart 

 

Âmbito 

Aplicações neutras Aplicações específicas 

Centralizado e compartilhado 
Departamento ou área 

de usuário 

Assuntos Múltiplas áreas Área única 

Fontes de dados Muitas Poucas 

Tempo de 

implementação 
Mais longo Mais curto 

 

Quadro 15 – Comparação entre DW e DM. Adaptado de Breslin (2004) e Jarke et al. (1999).  
 

Os DMs são muito interessantes para resolver certos problemas, mas não 

necessariamente substitutos de um projeto de DW. 

O presente trabalho adota a abordagem bottom-up, visto a redução do tempo e 

escopo do projeto. O foco do trabalho consiste em usar um DM que auxilie no 

processo de previsão de vendas farmacêuticas e rápida correção de expectativas 

através de equações matemáticas de regressão e operações OLAP. 

 
 
 



 151

 Inmon Kimball 

Metodologia e arquitetura 
Abordagem geral Top-down Bottom-up 

Estrutura (arquitetura) 
DW corporativos alimenta as 

bases departamentais (DM) 

DM modelam um único 

processo de negócios e a 

soma dos DMs forma o DW 

como um todo 

Complexidade do método Complexo Simples 

Modelagem de dados 
Orientação dos dados Dirigido aos dados Orientado a processos 

Acesso pelo usuário final Baixo Alto 

Filosofia 
Público-alvo Profissionais de tecnologia Usuários finais 

Objetivo 

Solução baseada em 

métodos e tecnologias já 

consagradas 

Solução facilitada para 

consulta do usuário final com 

tempo de resposta razoável. 

Outras características 
Apoio à Decisão Estratégico Tático 

Requisitos de Integração Corporativa Áreas de negócios 

Habilidades e Equipe 
Grandes equipes de 

especialistas 

Pequenas equipes de 

“generalistas” 

Tempo de entrega de projeto Longo Curto 

Custo inicial de projeto 
Alto, com projetos 

posteriores de custo menor 

Baixo, com projetos 

posteriores de mesmo custo 
 

Quadro 16 – Comparação entre os modelos de Inmon e Kimball. Adaptado de Breslin (2004). 
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ANEXO A – TESTES DE TUKEY 
 
 

 

 
Figura 39 – Níveis diferentes de agregação usando índice MdAPE para suavização exponencial tripla 
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Figura 40– Níveis diferentes de agregação usando índice MdAPE para regressão linear múltipla 
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Figura 41– Índices MAE de métodos diferentes no nível detalhado 

 

 
Figura 42– Índices MAE de métodos diferentes para agregação em famílias 
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Figura 43– Índices MAE de métodos diferentes para o agregado mensal 
 
 

 

 
Figura 44– Diferentes métodos usando índice APE t+1 no nível detalhado 
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Figura 45– Diferentes métodos usando índice APE t+1 no nível de famílias 
 
 

 
Figura 46– Diferentes métodos usando índice APE t+1 no nível mais agregado 
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Figura 47– Comparação de erros de previsão de representatividade de item gerados por suavização 
exponencial e média móvel 
 

 
Figura 48– Comparação de erros de previsão de representatividade de família gerados por 
suavização exponencial e média móvel 
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Figura 49 - Comparação entre os erros absolutos de previsão dos 10 cenários no nível mais agregado 
ao longo dos 4 meses de testes 
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Figura 50 - Comparação entre os erros absolutos de previsão dos 10 cenários no nível mais 
detalhado ao longo dos 4 meses de testes 
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ANEXO B – VARIÁVEIS EXPLICATIVAS, VALORES DE DEMANDA E 

PLANILHAS COM EQUAÇÕES 
 

 
Tabela 36 – Variáveis explicativas que não dependem de produtos individuais 

 

 
Mês 

Rend. 
real trim. 

IPCA. 
acum.12 

 
Desemp  Temp 

Dias 
Intern 

Cons. 
Médico  

temp* 
Dias Int. 

temp* 
ConsMed 

Desemp* 
ConsMed 

 
ago/02 1144 7,46 18,3 21 520897 4581 11112469 97728 83832 
set/02 1160 7,93 18,9 19 518780 5103 9745653 95864 96446 
out/02 1162 8,45 19,0 24 502607 4540 12062568 108960 86260 
nov/02 1105 10,93 19,0 23 521079 4681 12017384 107956 88939 
dez/02 1096 12,53 18,5 24 496613 3812 11918712 91488 70522 
jan/03 1066 14,47 18,6 25 555555 3780 13888875 94500 70308 
fev/03 1064 15,86 19,1 24 493071 5992 11833704 143808 114447 
mar/03 1022 16,57 19,7 24 536759 5454 12882216 130896 107443 
abr/03 1045 16,77 20,6 23 519060 7206 11938380 165738 148443 
mai/03 1052 17,24 20,6 19 568746 6883 10806174 130777 141789 
jun/03 1071 16,57 20,3 19 525332 9788 9981308 185972 198696 
jul/03 1053 15,43 19,7 18 564599 8363 10162782 150534 164751 

ago/03 1068 15,07 20,0 18 552321 8703 9941778 156654 174060 
set/03 1060 15,14 20,6 20 529870 8353 10597400 167060 172071 
out/03 1088 13,96 20,4 22 503043 8191 11066946 180202 167096 
nov/03 1104 11,02 19,9 23 523284 7849 12035532 180527 156195 
dez/03 1129 9,30 19,1 24 484486 5766 11627664 138384 110130 
jan/04 1117 7,71 19,1 23 545316 5610 12542268 129030 107151 
fev/04 1080 6,69 19,8 24 491985 8784 11807640 210816 173923 
mar/04 1064 5,89 20,6 23 560899 8210 12900677 188830 169126 
abr/04 1060 5,26 20,7 23 552359 9053 12704257 208219 187397 
mai/04 1094 5,15 19,7 19 557101 9985 10584919 189715 196704 
jun/04 1109 6,06 19,1 18 558621 9065 10055178 163170 173141 
jul/04 1105 6,81 18,5 17 560499 8477 9528483 144109 156824 

ago/04 1093 7,18 18,3 18 557165 10604 10028970 190872 194053 
set/04 1075 6,70 17,9 22 561670 10027 12356740 220594 179483 
out/04 1101 6,86 17,6 21 516499 10831 10846479 227451 190625 
nov/04 1083 7,24 17,4 22 547911 8339 12054042 183458 145098 
dez/04 1079 7,60 17,1 23 528899 8294 12164677 190762 141827 
jan/05 1062 7,41 16,7 24 525691 6846 12616584 164304 114328 
fev/05 1064 7,39 17,1 24 518645 8287 12447480 198888 141707 
mar/05 1063 7,54 17,3 24 538074 10016 12913776 240384 173276 
abr/05 1063 8,07 17,5 23 536702 11745 12344146 270135 205537 
mai/05 1059 8,05 17,5 22 565856 12383 12448832 272426 216702 
jun/05 1078 7,27 17,5 20 576709 12753 11534180 255060 223177 
jul/05 1097 6,57 17,5 18 550236 12251 9904248 220518 214392 

ago/05 1115 6,02 17,1 18 576844 12192 10383192 219456 208483 
set/05 1104 6,04 16,9 20 566380 11594 11327600 231880 195938 
out/05 1088 6,36 16,9 23 529205 10942 12171715 251666 184919 
nov/05 1094 6,22 16,4 22 530955 9965 11681010 219230 163426 
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Tabela 37 – Valores de preço máximo ao consumidor vigente em cada ano para algumas famílias 
 

Código Família AGO-02 ABR-03 OUT-03 ABR-04 ABR-05
200955 Analgésicos/Antitérmicos 6,80 8,20 8,36 8,87 9,39
260903 Analgésicos/Antitérmicos 3,72 4,46 4,47 4,91 5,53
263450 Analgésicos/Antitérmicos 7,30 8,79 9,14 10,13 10,81
290038 Analgésicos/Antitérmicos 40,44 50,81 58,43 66,48 77,27
290130 Analgésicos/Antitérmicos 40,53 51,23 58,90 64,68 73,84
780479 Analgésicos/Antitérmicos 13,25 15,26 15,27 16,69 17,79
789999 Analgésicos/Antitérmicos 66,65 79,07 81,45 94,77 103,68

1150170 Analgésicos/Antitérmicos 4,62 5,57 5,67 6,01 6,37
1211122 Analgésicos/Antitérmicos 31,95 38,34 41,83 44,42 48,61
1211195 Analgésicos/Antitérmicos 6,38 7,39 8,09 8,58 9,39
1250012 Analgésicos/Antitérmicos 136,52 163,53 178,49 189,56 207,46
1250024 Analgésicos/Antitérmicos 6,17 7,40 8,10 8,59 9,40
1300027 Analgésicos/Antitérmicos 12,28 14,49 15,20 16,72 18,13
1300039 Analgésicos/Antitérmicos 113,96 134,57 141,30 155,31 175,09
1302905 Analgésicos/Antitérmicos 7,70 9,08 9,52 10,36 11,34
1562277 Analgésicos/Antitérmicos 5,90 6,96 7,30 7,99 9,30
1712081 Analgésicos/Antitérmicos 22,02 26,59 31,20 41,07 44,10
1990020 Analgésicos/Antitérmicos 9,93 11,96 12,21 12,95 16,43
1990100 Analgésicos/Antitérmicos 79,63 95,75 97,67 103,72 131,44
1990202 Analgésicos/Antitérmicos 4,01 4,81 4,91 5,20 5,59
1990214 Analgésicos/Antitérmicos 7,26 8,73 8,91 9,46 10,16
2020208 Analgésicos/Antitérmicos 3,56 4,29 4,38 4,64 4,91
4550043 Analgésicos/Antitérmicos 6,76 6,76 6,90 7,61 8,21

40125 Ansiolíticos/Tranquilizantes 21,92 26,47 27,00 28,67 30,36
42109 Ansiolíticos/Tranquilizantes 8,51 10,28 10,49 11,14 11,79
42158 Ansiolíticos/Tranquilizantes 14,40 17,39 17,74 18,83 19,93
43000 Ansiolíticos/Tranquilizantes 4,18 5,05 5,16 5,47 5,79
43059 Ansiolíticos/Tranquilizantes 5,58 6,74 6,88 7,30 7,73

740196 Ansiolíticos/Tranquilizantes 10,36 12,48 12,71 13,47 14,47
740202 Ansiolíticos/Tranquilizantes 12,04 14,53 14,78 15,68 16,84
780364 Ansiolíticos/Tranquilizantes 6,20 7,47 7,63 8,09 8,56
930611 Ansiolíticos/Tranquilizantes 5,81 6,85 6,99 7,40 7,84
930623 Ansiolíticos/Tranquilizantes 10,79 12,88 13,14 13,89 14,71

1650099 Ansiolíticos/Tranquilizantes 1,35 1,61 1,65 1,74 1,84
1650907 Ansiolíticos/Tranquilizantes 5,21 6,27 6,40 6,79 7,17
1650919 Ansiolíticos/Tranquilizantes 6,30 7,60 7,76 8,23 8,71
1710722 Ansiolíticos/Tranquilizantes 4,43 4,87 4,98 5,23 5,53
1900092 Ansiolíticos/Tranquilizantes 5,84 7,05 7,18 7,63 8,09
1900109 Ansiolíticos/Tranquilizantes 11,40 13,75 14,01 14,87 15,75
1900481 Ansiolíticos/Tranquilizantes 17,09 20,62 21,02 22,33 23,64
3630031 Ansiolíticos/Tranquilizantes 4,87 5,88 6,00 6,33 6,70
3630286 Ansiolíticos/Tranquilizantes 17,58 20,98 21,40 22,62 23,94
4500600 Ansiolíticos/Tranquilizantes 5,61 6,77 6,91 7,34 7,77
4500611 Ansiolíticos/Tranquilizantes 8,95 10,81 11,03 11,71 12,40
5030031 Ansiolíticos/Tranquilizantes 10,98 13,20 13,20 14,02 14,02
5030043 Ansiolíticos/Tranquilizantes 11,87 14,27 14,27 15,15 15,15
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Tabela 38 – Valores de preço máximo ao consumidor vigente em cada ano para algumas famílias 
(continuação) 

 

Código Família AGO-02 ABR-03 OUT-03 ABR-04 ABR-05
181201 Antiinflamatórios 13,18 15,37 15,67 16,64 17,63
410615 Antiinflamatórios 10,97 13,23 13,50 14,32 15,00
690077 Antiinflamatórios 61,07 73,74 75,21 79,87 84,57
693042 Antiinflamatórios 25,39 30,67 31,28 33,22 35,18
693054 Antiinflamatórios 20,92 25,24 25,73 27,33 28,93

1150078 Antiinflamatórios 7,34 8,84 9,01 9,55 9,55
1211353 Antiinflamatórios 24,60 29,36 29,94 31,79 33,66
1900122 Antiinflamatórios 17,03 20,56 20,97 22,16 23,46
2040190 Antiinflamatórios 9,10 10,98 11,21 11,90 12,61
2410527 Antiinflamatórios 17,25 20,83 21,24 22,19 23,50
2410631 Antiinflamatórios 11,25 13,57 13,83 14,46 15,32
4500040 Antiinflamatórios 16,69 20,15 20,56 21,83 23,11
4500076 Antiinflamatórios 9,05 10,67 10,89 11,54 12,22
1300404 Antimicóticos 19,56 23,38 23,83 25,30 27,16
1300416 Antimicóticos 14,40 17,22 17,56 18,63 20,00
1302000 Antimicóticos 26,95 32,23 32,87 34,89 35,68
1560141 Antimicóticos 19,60 23,43 23,89 25,35 26,85
1560153 Antimicóticos 52,10 62,28 63,52 67,45 71,41
1560177 Antimicóticos 14,49 17,32 17,66 18,73 19,83
2020099 Antimicóticos 7,28 8,68 8,86 9,40 10,09
2020154 Antimicóticos 6,02 7,25 7,40 7,85 8,42
2020749 Antimicóticos 9,91 11,97 12,21 12,95 13,91
2020993 Antimicóticos 18,15 21,66 22,09 23,45 25,18
3070712 Antimicóticos 10,72 12,93 13,19 13,19 15,03
3070724 Antimicóticos 28,53 34,44 35,13 35,13 40,05
1210105 Broncodilatadores 3,24 3,89 3,97 4,20 4,44
1210117 Broncodilatadores 2,98 3,35 3,41 3,62 3,83
1210166 Broncodilatadores 24,92 28,39 28,95 30,52 32,32
1712251 Broncodilatadores 18,60 21,94 22,38 23,50 24,88
1712263 Broncodilatadores 5,26 5,26 5,36 5,63 5,96

300263 Mucolíticos 16,94 20,36 20,76 23,11 25,40
782300 Mucolíticos 11,51 13,89 14,18 15,89 18,93

1210452 Mucolíticos 8,19 9,29 9,47 11,03 12,21
1211456 Mucolíticos 6,39 7,54 7,69 8,95 9,76
4522114 Mucolíticos 17,73 21,32 21,76 23,10 24,45
4522126 Mucolíticos 13,10 14,40 14,69 15,59 16,51

102404 Produtos Hospitalares 18,86 22,78 23,24 24,68 26,13
102416 Produtos Hospitalares 27,74 33,50 34,17 36,29 38,43

1390168 Produtos Hospitalares 7,70 9,29 9,47 10,05 10,64
1881474 Produtos Hospitalares 16,06 19,39 19,78 21,00 22,23
1881504 Produtos Hospitalares 11,57 13,97 14,26 15,12 16,01
1883094 Produtos Hospitalares 19,32 23,33 23,80 25,27 26,76
1883124 Produtos Hospitalares 12,91 15,53 15,85 16,82 17,82
2230562 Produtos Hospitalares 48,76 58,90 60,07 63,09 66,81
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Variável 
Explicativa 

Definição Fonte e maiores informações 

Preço unitário 

 
Preço unitário praticado pela 

empresa no momento da transação, 
em virtude de descontos, 

promoções vigentes, e outros. 

Os dados foram gentilmente cedidos pela 
distribuidora farmacêutica 

 
 
 

Preço máximo ao 
consumidor (PMC) 

 
 

Preço máximo de cada item 
praticado pelo comércio varejista, 
definido por resolução da CMED 

(Câmara de Regulação do Mercado 
de Medicamentos) 

 
ABCFARMA (Associação Brasileira do Comércio 

Farmacêutico)   
 
 

http://www.abcfarma.org.br/html/asp/      
 
 

 Os dados foram gentilmente cedidos pela 
própria Associação e não através de site. 

 
 
 

Renda Real 
Trimestral na 

Ocupação Principal 
na Região 

 
 

Rendimento monetário bruto (sem 
descontos de imposto de renda e 
previdência social) efetivamente 

recebido pelo ocupado, referente ao 
trabalho principal. 

 
 

DATASUS (Ministério da Saúde)    
 
 

 http://w3.datasus.gov.br/datasus/ 

 
 
 

Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo 

(acumulado nos 
últimos 12 meses) 

 
 
 

Índice oficial do Governo para 
medição das metas inflacionárias 
gerais e por área de abrangência, 

verificando as variações dos custos 
com os gastos das pessoas que 

ganham de 1 a 40 salários mínimos. 

 
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística)    
 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indi
cadores/precos/inpc_ipca/defaultinpc.shtm  

 
ou  

 
 http://fgvdados.fgv.br/index.htm 

 
 
 
 

Desemprego Total 
na Região 

 
A taxa de desemprego é uma 
porcentagem da População 

Economicamente Ativa. O DIEESE 
utiliza o critério de desemprego 

aberto (somente as pessoas que no 
período de referência estavam 

disponíveis para trabalhar e 
realmente procuraram trabalho) 

somado ao desemprego oculto (não 
procuraram emprego por desalento 
ou porque estavam exercendo um 

trabalho precário). 
 

 
DIEESE (Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeconômicos)      

 
 

http://www.dieese.org.br/cgi-
bin/wwwi32.exe/[in=bmacessa.in]?vis^t49=v

isitante 

 

Quadro17 – Lista das variáveis explicativas 
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Variável 
Explicativa Definição Fonte e maiores informações 

Temperatura Média 
Mensal na Região 

 

Mapas da resenha 
agrometeorológica (Temperatura 

média mensal na região) 
 

 
INMET (Instituto Nacional de Meteorologia)   

 
http://www.inmet.gov.br/html/agro.html 

 

Dias de internação 
na Região 

Total de dias de internação no 
período contado entre baixa, 

incluindo transferências e 
reinternações. 

DATASUS (Ministério da Saúde)  
          

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/sih/rxdescr.htm

Consultas Médicas 
na Região 

Consultas médicas de residentes 
na área de abrangência, na faixa 

etária de 0 a mais de 60 anos. 

DATASUS (Ministério da Saúde)  
                                       

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/siab/siabpdesc
r.htm 

Interações 
Algumas variáveis explicativas 
que podem vir a interferir em 
outras variáveis explicativas. 

Preço unitário * PMC, Preço unitário * IPCA, entre 
outras 

 

Quadro18 –Continuação da lista de variáveis explicativas  
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Tabela 39 – Valores de Demanda 
 

Código 1302905 1300027 1300039 1562277 43000 43059 
ago/02 77776,92 9750,58 47344,45 6961,49 963,54 3377,07 
set/02 66655,21 8858,07 44565,12 7457,84 1023,44 3053,39 
out/02 147927,73 16582,05 108929,16 15944,28 1113,39 3485,18 
nov/02 68793,74 7919,52 45159,02 6472,81 917,82 2624,55 
dez/02 173033,49 22669,37 119389,67 20199,48 911,17 3017,87 
jan/03 108854,25 18284,23 89992,03 12048,18 814,44 3121,92 
fev/03 93591,58 14675,65 56691,65 4248,47 923,86 2353,12 
mar/03 161006,56 24786,35 118083,01 15049,57 755,06 2477,36 
abr/03 109822,17 14168,38 72302,52 9209,18 748,15 2260,87 
mai/03 74917,36 21986,94 53634,46 15287,01 871,94 2682,14 
jun/03 127968,44 19979,79 98787,57 13304,48 811,99 2485,34 
jul/03 107524,49 15171,50 88423,77 8380,88 953,98 3463,98 

ago/03 72086,37 10997,53 60377,16 4737,98 714,64 1488,53 
set/03 117900,68 38174,08 164321,73 18345,23 928,96 2603,31 
out/03 91026,64 13907,65 69193,11 7943,62 807,44 2614,83 
nov/03 73755,78 10817,06 54839,73 7873,66 712,00 2296,93 
dez/03 64788,41 12200,77 55138,74 7629,43 853,93 2396,78 
jan/04 67545,70 10191,73 59062,36 5307,14 949,51 3561,57 
fev/04 47687,02 7562,75 47387,22 4178,06 861,63 2350,56 
mar/04 89350,15 17197,39 105008,59 10249,86 1100,35 3341,58 
abr/04 87316,58 14644,92 67270,25 16151,77 908,73 3413,04 
mai/04 136071,13 25880,41 130083,84 20726,85 752,40 2222,88 
jun/04 77715,95 11734,97 70668,42 10568,65 1013,76 3062,40 
jul/04 91783,36 13976,81 88505,28 10435,23 859,32 3220,80 

ago/04 94689,78 14847,06 81679,27 9737,53 839,52 3131,04 
set/04 159200,81 45969,77 155924,59 25549,06 550,44 1915,56 
out/04 48298,61 6506,89 33479,57 6111,76 526,68 2133,00 
nov/04 77633,35 11172,17 85943,97 9609,37 486,68 2366,82 
dez/04 84192,96 10372,94 73264,44 9530,38 631,72 1960,35 
jan/05 95580,69 14396,24 96273,38 9436,85 655,52 2290,62 
fev/05 84723,00 13476,82 78816,41 9851,73 503,64 1580,25 
mar/05 135519,25 53831,45 114015,64 17983,68 523,44 2070,33 
abr/05 111386,33 15784,77 50260,09 18994,94 829,32 2249,46 
mai/05 150271,22 19654,65 159670,51 18595,98 274,68 2557,49 
jun/05 151419,00 23120,07 96004,37 3230,23 864,71 2885,30 
jul/05 141899,58 25730,07 157207,87 11936,76 660,25 2432,40 

ago/05 163244,15 24166,42 120490,32 23253,93 530,22 1873,13 
set/05 148841,54 21119,75 133858,54 18245,64 499,01 2059,88 
out/05 124271,60 23542,05 114820,81 19949,49 642,30 1864,50 
nov/05 145398,54 23540,99 120488,86 23316,73 511,00 1666,27 
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Tabela 40 – Valores de Demanda (continuação) 
 

Código 1712081 1211195 1250012 1211122 1250024 290038 290130 200955 4500076 4500040 1210452 1211456 782300 4522114 
ago/02 40100,55 27453,12 19548,38 35511,22 1361,51 60401,37 754,65 5330,16 6053,58 7266,83 5986,00 4146,56 2007,14 28866,34 
set/02 31643,25 21532,70 16986,51 30505,20 1309,70 53632,20 596,16 5010,49 4720,97 5129,64 5301,14 3740,02 1440,79 22724,75 
out/02 33422,97 26330,06 19891,40 26069,50 1356,75 47830,37 734,97 4180,19 4999,66 6740,42 3547,35 2535,14 984,57 15100,30 
nov/02 33986,75 21675,08 27115,00 18666,87 1300,99 24384,88 533,27 3901,12 3797,46 5555,90 2264,86 1709,83 644,20 8983,77 
dez/02 31234,72 26023,65 36481,23 23587,76 1170,01 30401,81 429,13 4723,13 4439,73 5883,47 2676,30 1957,25 448,75 11716,69 
jan/03 35776,57 27123,82 4550,53 32877,48 1471,06 35392,21 431,48 6203,29 4782,89 6265,94 2790,24 1587,22 484,92 14037,56 
fev/03 26273,94 29844,85 20292,46 25200,79 1227,42 48630,83 492,77 4100,05 4623,35 5444,04 2692,56 1349,48 404,35 11553,89 
mar/03 34159,41 52561,33 63253,35 27750,83 1345,00 42962,45 553,86 4384,70 4716,69 6857,03 6435,67 3875,17 782,15 17869,50 
abr/03 27194,40 96876,55 165468,39 27112,12 835,22 30313,01 378,24 4284,40 4334,05 9445,96 21031,83 10332,85 963,74 28294,84 
mai/03 24386,00 33053,40 80318,18 32954,92 847,70 50545,48 1272,64 4301,25 5694,57 10797,34 10714,77 11977,95 1651,40 37601,19 
jun/03 28681,20 65755,88 132219,66 30243,95 813,07 84514,02 2111,69 5482,87 3937,82 4138,63 16522,04 16524,10 1553,32 40264,93 
jul/03 28083,20 60408,08 139532,62 28297,59 969,48 66966,79 3978,28 5796,11 6980,39 10809,90 40937,99 30036,34 2481,55 63688,71 

ago/03 30179,75 58893,43 175819,10 23615,63 1257,76 42968,25 676,25 5402,11 3856,53 5367,34 4578,63 3683,27 625,55 18619,95 
set/03 35162,03 37357,19 104914,91 25317,60 862,72 105607,87 2240,30 4820,28 3152,20 4739,50 3886,27 3194,61 1464,02 12090,37 
out/03 30719,06 28037,28 35251,86 29412,52 2338,21 28953,16 1314,91 5051,63 4751,58 7478,82 3661,04 2302,13 428,14 10678,07 
nov/03 36549,44 57364,42 148134,07 23583,78 3627,17 98790,60 561,55 5809,72 4733,57 7330,74 10646,60 3798,74 499,78 14450,84 
dez/03 42125,48 61090,75 153577,98 26069,75 2943,30 54046,01 395,01 5821,59 2643,01 3746,97 3283,83 2001,88 501,81 7672,51 
jan/04 53328,96 45411,31 134967,70 26681,56 2783,89 34861,69 929,95 6985,70 3832,69 5442,42 15066,14 1859,58 382,85 9176,42 
fev/04 32129,26 29054,34 70449,19 21864,04 1940,73 103417,72 891,94 5252,94 2770,24 4237,95 3718,32 1656,26 402,26 9868,98 
mar/04 76144,76 35985,26 66100,26 27776,64 2304,18 100631,98 1246,10 7607,10 4139,62 5442,42 16579,08 9433,64 1523,07 36501,06 
abr/04 25129,85 23864,86 27975,70 23713,52 1525,64 80416,27 1171,83 8299,45 3849,35 6031,78 2991,46 7243,02 1766,54 30763,11 
mai/04 46217,51 41064,61 74752,70 22218,29 2312,14 123632,49 1508,50 7898,76 3615,55 6173,89 7068,64 6391,48 1123,30 20836,36 
jun/04 54070,88 34092,94 47539,70 26036,56 2118,26 97265,53 1306,33 7967,54 3064,45 4973,85 10969,54 5908,50 1899,38 21021,18 
jul/04 36870,72 33582,14 37171,85 26290,15 2015,00 115230,64 1927,47 6654,88 3181,35 6268,63 12407,07 5883,85 1013,67 13919,43 

ago/04 34336,45 50680,43 74130,91 25857,48 2656,14 141989,51 1252,42 7876,07 3431,28 6991,73 11927,45 4221,10 711,27 12849,99 
set/04 26305,54 27598,66 25504,38 26304,77 1851,87 130555,29 939,22 6411,50 4632,32 6336,61 5101,87 3297,63 422,32 17416,85 
out/04 31170,42 47535,55 106730,36 25473,02 2370,59 91821,04 978,09 8327,24 2818,51 6475,86 4060,28 2377,81 522,69 11698,75 
nov/04 24914,83 87667,55 234232,67 26287,35 1212,95 103373,58 1032,26 8942,08 2657,11 5962,83 3128,75 2289,28 344,64 12138,28 
dez/04 25744,47 97636,70 309480,50 25372,72 2750,63 72568,34 1060,11 6449,15 3463,90 6909,83 3454,28 1903,39 217,87 10576,52 
jan/05 35316,65 45953,72 140559,18 25631,07 3454,40 76020,60 1057,73 6058,46 3725,34 6611,62 3385,47 1392,98 328,62 8561,04 
fev/05 28407,07 39923,28 133022,88 22228,52 1923,85 97158,19 1615,35 5517,34 2872,04 8598,60 3120,19 1403,40 249,14 9121,11 
mar/05 40564,48 36995,28 142230,40 28041,17 1494,62 121753,09 2723,45 6314,01 3367,25 2434,37 4096,54 2386,09 630,00 10686,89 
abr/05 44688,65 31123,68 62497,12 29709,88 1623,25 134459,19 1249,59 9119,99 3458,59 11538,92 4251,98 5212,74 869,37 11111,85 
mai/05 72901,22 49332,15 146463,84 21640,49 3596,15 94792,32 1904,38 9584,01 3323,44 8610,79 7394,83 6175,14 8396,34 20421,41 
jun/05 53284,49 50905,65 144329,89 30855,57 1826,40 97380,94 1754,91 9294,12 3344,22 6250,06 7802,63 5426,26 864,23 16513,72 
jul/05 49192,10 59072,73 156886,77 34416,09 3406,76 69686,36 1100,36 9701,29 3512,32 8350,29 7027,83 3745,50 743,23 15401,89 

ago/05 54698,11 27913,72 55665,66 35202,82 1686,97 124244,14 1444,56 11621,22 3485,50 8629,52 4333,97 2563,33 420,36 14260,07 
set/05 47013,96 48670,85 242994,74 21413,16 2377,5 69053,9 840,67 9182,69 5039,32 13816,18 3269,92 2082,98 253,23 10112,2 
out/05 49010,95 25010,43 74460,98 29093,99 1996,31 64674,95 1127,18 9324,87 3816,94 7293,99 4155,95 1879,97 301,09 10367,88 
nov/05 44258,51 28767,10 127350,81 30161,79 1913,54 63772,08 1601,49 9772,11 3445,56 7806,86 3144,56 1807,33 243,98 11716,98 
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Tabela 41 – Valores de Demanda (continuação 2) 
 

Código 4522126 5030031 5030043 3630031 3630286 410615 693042 693054 690077 1300404 1302000 1300416 1650907 1650919 
ago/02 25216,70 6055,26 1348,52 419,74 1579,97 30374,02 10511,96 71262,49 10729,31 2004,14 3582,37 1235,85 1903,28 11337,82 
set/02 25633,72 5244,74 1895,09 371,05 1351,28 39754,75 8551,39 67532,49 9173,80 1075,93 2011,66 569,18 1625,06 10597,25 
out/02 17402,12 4839,61 1456,21 458,97 1744,85 32110,49 8920,92 69765,09 7101,28 1612,40 5568,05 1439,60 1752,94 10123,46 
nov/02 12446,98 4183,39 1412,33 410,96 1190,17 19082,55 7260,62 74621,04 10921,76 734,50 1581,67 484,78 1486,59 9353,15 
dez/02 13179,56 4383,32 1243,31 426,54 1142,86 31528,64 7521,44 79013,42 8160,36 2703,96 5437,64 1952,49 1259,29 8828,55 
jan/03 11385,78 4374,93 1213,44 480,28 1187,44 23217,72 10186,57 69834,83 7245,04 1744,45 1716,04 770,88 1351,01 9614,62 
fev/03 11350,92 3685,34 862,40 371,61 885,90 18860,61 5881,29 53623,04 10257,16 707,89 1344,58 1329,67 1154,29 9066,59 
mar/03 20147,26 3016,34 839,45 371,06 1320,11 46735,07 6528,24 49149,31 10453,85 618,65 1243,64 681,08 1120,25 8814,68 
abr/03 69786,56 3255,75 763,41 473,35 1096,86 23004,82 6228,02 44420,38 8480,95 970,90 3829,87 1186,52 1443,19 8950,06 
mai/03 48677,43 2786,55 1018,48 412,49 1183,49 23242,26 7234,54 40594,54 6596,68 914,75 3833,40 1742,52 1197,69 9195,81 
jun/03 27284,74 3043,46 1204,86 409,28 1819,51 24989,05 9478,29 45708,35 6934,34 1477,98 3910,46 1735,36 1480,44 7927,09 
jul/03 36380,65 4919,89 874,59 394,95 704,61 22970,72 7359,89 37978,36 8625,57 3735,60 10927,25 2339,18 1897,51 13867,29 

ago/03 11690,90 4746,29 1400,63 452,36 1221,56 25460,05 5529,58 34243,76 6525,15 3061,11 7308,77 2954,34 2561,90 16399,22 
set/03 13365,39 4290,86 1262,99 513,19 1482,38 19101,38 6378,41 35551,33 5958,21 1292,23 6354,66 3100,43 2023,57 16543,78 
out/03 15641,41 4436,58 1078,53 373,06 1384,20 29059,61 7626,33 36327,89 8909,31 1708,27 7041,45 1110,20 1636,35 13735,16 
nov/03 13867,26 5284,32 1445,95 289,55 800,66 20329,10 5742,32 33365,96 8329,81 3132,47 3404,65 932,67 1567,23 9471,75 
dez/03 6964,80 5025,60 1845,65 405,55 1546,05 25417,48 9162,96 52166,81 9372,21 1302,58 1938,10 1005,48 1472,92 10572,09 
jan/04 6133,51 5492,35 1301,26 379,38 1397,95 21470,89 10952,42 55312,08 9056,69 3513,55 2792,80 2738,13 1708,58 19000,75 
fev/04 7589,82 5410,62 1348,38 396,40 1299,18 16835,79 7296,43 35772,33 4820,42 1263,31 1814,98 1948,49 1772,91 12390,21 
mar/04 40213,29 5713,30 1953,75 481,77 1648,82 28531,27 11456,68 49105,94 8591,87 1441,67 3798,76 1679,47 1755,95 14198,35 
abr/04 43800,24 6077,16 1917,17 592,69 1478,25 34901,25 13013,56 48447,66 5471,87 727,65 1218,62 631,92 1401,67 9471,92 
mai/04 31199,80 5849,92 1722,25 365,94 1138,94 56147,04 9343,95 38997,88 6208,01 245,37 1633,63 354,50 1179,45 9408,87 
jun/04 19672,32 5270,15 1743,16 419,74 1307,02 56982,08 8054,80 46250,94 6319,11 282,34 1630,75 344,73 1436,95 8337,17 
jul/04 12035,76 4956,04 1731,46 366,20 1242,44 37186,27 9599,26 50868,27 6566,39 347,62 799,37 383,61 1250,02 9149,82 

ago/04 11786,83 6145,17 1771,74 640,85 1122,84 46222,09 11063,45 50056,99 6814,82 560,47 1245,21 345,44 1709,88 8917,32 
set/04 16487,55 6640,52 1576,64 308,08 1087,09 34107,88 8100,89 46423,28 6714,88 464,33 2101,00 331,56 902,66 7922,30 
out/04 10821,31 4915,23 809,54 367,55 997,76 25468,39 13836,49 58150,38 5018,72 352,79 667,02 232,47 1090,09 6865,49 
nov/04 12300,34 5060,08 1376,92 435,88 1282,19 25319,41 10684,75 52907,32 7238,44 301,50 2357,22 259,61 1129,53 7064,34 
dez/04 9493,16 4811,10 917,69 283,99 1424,37 26500,34 6266,14 42459,47 4338,59 410,95 1978,01 207,93 1049,46 8038,92 
jan/05 5924,64 4852,86 1308,38 462,74 1298,90 38029,63 5745,57 27009,00 4164,98 611,57 704,15 368,25 1112,88 8359,73 
fev/05 6415,55 3681,87 941,94 277,79 1097,87 39770,29 7327,75 36265,97 4520,78 690,75 1154,67 401,19 901,78 6371,15 
mar/05 15544,39 5288,34 1534,65 431,17 1314,18 24577,31 4910,26 28007,48 4670,16 658,56 844,55 449,64 1140,53 7634,25 
abr/05 24003,23 4757,77 952,59 216,59 967,77 31536,23 5258,03 35987,55 3480,71 656,36 1143,28 461,11 930,76 7858,77 
mai/05 23117,64 4614,77 745,66 478,46 1456,19 25897,61 5238,96 43775,89 3301,09 260,31 1135,40 445,90 1279,36 8096,47 
jun/05 18079,11 4206,86 1161,79 475,22 1521,48 25511,06 6793,41 47620,14 4965,21 318,15 1835,05 356,85 1197,99 8648,51 
jul/05 12710,11 4763,79 1061,57 364,66 785,00 51469,37 6841,21 38199,68 3179,98 334,85 1564,18 272,44 1170,36 6883,79 

ago/05 10620,81 4774,85 1201,66 341,60 1754,15 42688,08 7986,62 54153,06 4937,66 733,66 1385,20 427,31 961,11 6977,37 
set/05 9699,18 4956,53 900,14 325,06 913,66 38725,29 16557,58 83030,19 13129,07 603,63 855,81 346,77 848,46 7638,98 
out/05 10368,76 3237,03 861,18 304,12 767,29 47545,33 9695,57 61599,90 16645,14 403,53 574,96 326,02 1211,14 7976,17 
nov/05 10832,48 3641,01 1014,07 193,75 746,59 16316,29 30244,96 186601,71 40782,02 564,47 893,75 462,03 1174,37 6955,60 
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Tabela 42 – Valores de Demanda (continuação 3) 
 

Código 1650099 1710722 1210166 2410631 2410527 1390168 1712251 1210105 1210117 1712263 930611 930623 1900092 1900109 
ago/02 702,48 4363,30 6302,65 4207,27 4236,03 10729,32 4455,72 15811,54 464,57 226,62 3757,80 2742,72 3909,36 13771,35 
set/02 544,72 4265,20 6600,11 4492,63 5091,52 8869,86 3173,95 16187,93 419,70 194,58 2875,76 2520,75 3230,25 12000,24 
out/02 386,24 5111,63 6121,32 5083,89 5553,73 10672,64 4236,83 14458,37 369,43 149,24 3086,46 2501,58 3122,60 12256,96 
nov/02 686,23 2962,05 6728,30 3387,90 3712,12 8193,56 4091,17 11271,34 283,50 93,56 2836,30 2370,34 2630,23 9559,96 
dez/02 184,86 4095,81 5963,34 5214,47 5864,47 9388,46 3292,97 13673,24 287,54 108,88 3029,86 2572,43 2710,78 9920,24 
jan/03 403,96 6801,23 6610,90 4417,86 5154,84 8651,03 4879,45 13205,76 243,06 101,76 3911,08 3174,11 2496,92 10134,39 
fev/03 394,14 3605,58 5572,16 3252,39 7797,59 6975,00 3661,65 9255,18 197,42 67,04 3248,98 2456,19 2494,03 7998,72 
mar/03 800,10 4520,11 8009,52 5357,71 6872,79 6903,79 4789,95 29191,90 425,16 152,01 5180,94 3341,61 2022,03 7418,85 
abr/03 341,79 4260,75 5796,85 3239,96 3464,24 10223,18 3988,85 44993,06 990,48 112,36 5300,98 3609,86 2321,39 9518,04 
mai/03 238,65 4707,47 7629,18 3720,45 4649,40 5925,45 3755,43 56096,84 799,06 192,60 11508,65 3838,13 2730,96 10996,30 
jun/03 468,33 4031,40 8422,20 3762,61 3387,10 7723,53 3090,67 34108,62 656,84 90,36 5077,30 3459,98 3321,46 9405,38 
jul/03 403,43 5121,94 7527,79 3403,68 3463,96 7680,97 3294,42 25685,54 417,07 77,16 7392,46 7372,20 3913,34 3704,40 

ago/03 440,98 3696,53 5296,79 3339,14 3230,12 7877,25 3080,76 17071,07 355,88 182,88 4951,98 3243,20 2173,58 4130,17 
set/03 412,75 4907,00 5088,71 3147,42 3121,09 7865,71 3330,02 19626,45 338,81 86,82 5219,72 3957,30 2278,13 8056,45 
out/03 443,12 5758,56 5485,35 4107,38 5656,55 7659,47 3942,08 16298,45 321,99 38,20 4494,47 6245,30 2254,09 5410,95 
nov/03 659,64 2961,49 8273,41 3522,52 2940,07 8075,78 3157,23 28658,96 382,75 42,99 4623,24 4234,27 1836,79 6416,04 
dez/03 532,78 5118,98 9065,05 4008,44 4504,16 9300,83 77,06 15542,55 246,35 68,38 6710,37 6533,98 3142,83 9893,83 
jan/04 808,56 5868,52 11394,64 5434,21 5527,66 10153,37 3732,64 22201,75 342,03 104,34 11335,85 6901,13 2629,35 10727,51 
fev/04 579,98 5135,50 5901,43 4899,44 3052,01 8280,10 680,99 15315,52 216,47 125,22 6028,48 4490,34 1933,18 8449,19 
mar/04 380,40 7539,39 5649,86 4047,24 4043,97 11304,03 2306,11 31562,51 393,87 191,39 5416,78 6287,95 2444,06 10419,59 
abr/04 555,75 5579,58 6134,61 3419,34 3625,93 9323,64 1997,16 29430,88 381,02 149,98 6405,51 7390,41 2462,92 10475,06 
mai/04 432,52 4321,35 6820,93 4357,95 3775,26 8258,10 2506,48 31792,79 526,27 169,20 2891,56 8720,84 1994,40 9439,54 
jun/04 97,85 4237,38 6728,95 3448,71 3345,69 8354,91 1943,70 21579,82 534,25 296,10 4165,25 7371,76 2260,95 10628,89 
jul/04 131,43 5318,46 5905,38 3484,61 3198,09 8455,34 3781,38 18386,84 442,98 63,45 3996,24 3547,47 2480,95 11107,01 

ago/04 326,09 4233,60 6130,86 3320,24 3811,85 12288,86 3638,81 30843,00 340,14 101,52 3807,81 4044,90 2131,60 9712,56 
set/04 164,24 4108,09 5732,27 2775,22 3015,60 10652,89 3958,08 14079,73 288,59 152,28 3771,66 2962,97 2011,89 8813,34 
out/04 104,70 3434,04 4601,76 3196,33 2629,78 10692,15 3561,78 13750,88 250,01 215,34 3225,64 2722,83 1729,34 7378,51 
nov/04 409,25 3920,31 4052,22 3321,40 2734,77 9908,83 3084,45 14316,01 230,42 162,20 3632,86 3222,37 2114,89 7499,05 
dez/04 18,83 4650,67 6888,27 3232,75 2690,54 8490,85 2305,35 19315,65 253,12 86,96 2999,30 2857,55 1806,95 6575,24 
jan/05 185,00 5368,22 5066,67 3858,98 3321,44 6744,55 5163,51 11363,00 242,50 99,14 3223,16 3099,42 2041,94 8601,85 
fev/05 291,39 4719,91 4305,92 3916,21 2926,26 9717,85 2516,00 11011,98 198,62 41,62 4235,65 4189,41 1898,11 7186,01 
mar/05 191,73 4925,93 4328,89 5040,77 3945,24 9298,40 2720,79 15564,24 268,29 151,09 4941,09 4208,23 1936,36 7860,88 
abr/05 309,91 4171,56 6236,66 3673,66 3488,43 13221,35 3254,60 21484,90 318,05 270,58 4618,87 4025,17 2483,67 7872,24 
mai/05 253,37 4226,60 6896,26 4375,67 4417,55 10451,92 2729,90 31584,28 475,57 124,09 6007,39 5282,55 2194,13 8821,87 
jun/05 135,70 4597,28 6300,58 4369,58 4328,64 9517,01 2824,53 18790,13 377,57 47,91 5293,52 4495,97 1816,53 8807,79 
jul/05 51,98 4062,64 6146,11 3484,88 3717,56 14300,25 2756,83 15334,63 278,82 192,64 4772,35 4586,47 1672,01 8549,65 

ago/05 135,29 4191,72 5783,39 5648,97 5876,28 13293,04 2844,56 14356,28 365,37 101,14 4272,00 4062,05 1987,20 8290,64 
set/05 96,78 4127,28 5250,41 9303,68 10202,58 13075,62 2977,19 12046,24 232,45 30,54 3830,79 3420,9 3251,19 10539,71 
out/05 40,15 3439,36 5034,32 5565,02 5126,22 11168,47 2776,12 13219,49 285,13 223,31 4096,61 4089,42 2527,26 10766,69 
nov/05 99,09 3426,32 5054,26 16400,87 12616,78 7464,32 2879,69 12027,32 244,59 43,84 3592,93 3501,43 3874,97 21022,28 
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Tabela 43 – Valores de Demanda (continuação 4) 
 

Código 1900481 3070712 3070724 2020099 2020993 1150078 2020154 2020749 2020208 1150170 2040190 42109 42158 40125 
ago/02 6946,36 7530,04 3208,77 5269,79 7966,60 18874,43 2863,00 2669,19 8943,29 2771,95 1047,15 35469,28 25122,62 18445,18 
set/02 6294,25 6077,74 2858,08 5542,50 7218,33 16474,43 2750,33 2662,58 9866,48 2805,46 911,67 30111,97 23383,29 19568,52 
out/02 6862,05 5959,33 3331,24 5802,12 7898,55 15819,17 2758,06 2917,88 8928,35 1772,59 688,33 30641,44 22686,39 19340,17 
nov/02 6264,76 4639,50 3647,95 5147,31 7887,41 12382,53 2860,60 3940,43 10452,19 2362,55 627,87 25771,50 21606,56 19199,26 
dez/02 7686,58 4219,05 3435,05 5787,89 6382,08 9526,34 2984,45 4079,45 6939,79 1735,98 601,42 31313,01 27490,18 23640,85 
jan/03 6679,74 4519,56 3844,54 8049,03 8539,25 16476,41 4169,68 4913,23 8005,86 2675,84 1146,52 24092,66 19436,02 18297,59 
fev/03 5957,15 5893,68 3972,17 7969,99 8559,20 10337,68 4324,72 3272,72 9881,79 1533,81 1440,95 22714,79 17700,55 17293,24 
mar/03 6551,26 5235,59 3811,90 8845,80 8840,00 10781,46 5162,29 4568,25 10852,64 2000,08 1276,41 23420,75 16152,97 14937,67 
abr/03 7192,39 4320,80 2862,82 6248,06 8599,64 11945,07 4550,78 3567,24 7950,45 3588,34 895,79 23104,55 17007,10 15538,80 
mai/03 8678,25 3088,96 2409,61 5386,14 7704,27 14445,41 3161,59 3135,58 7313,42 3802,81 741,57 26924,64 16453,53 15796,10 
jun/03 11078,19 3800,52 1789,59 5793,77 7520,66 16198,27 3249,78 3438,06 9485,71 5015,55 844,27 23708,15 17240,40 16424,07 
jul/03 11422,65 3621,56 2796,42 4622,51 8440,34 11182,92 3704,39 2591,36 6607,53 6145,54 737,75 25307,35 16932,92 19074,61 

ago/03 13198,20 3702,74 1801,19 4446,47 7284,90 11687,86 3309,80 2276,12 5987,61 3725,50 883,23 23654,12 16364,29 16553,02 
set/03 8763,73 3266,83 2241,37 3817,95 6632,13 11270,38 3051,21 2229,05 7225,48 3184,31 604,29 23458,04 18240,10 17046,82 
out/03 11482,66 4787,29 2683,73 4740,51 8295,93 16924,68 3156,06 3198,11 7400,65 7080,23 1051,73 23080,53 17617,56 18059,27 
nov/03 8390,45 3679,03 3026,48 4912,56 7658,50 11724,45 2797,99 3737,51 6735,41 7839,07 2050,34 19949,16 14700,45 16155,92 
dez/03 16198,09 4212,61 3185,02 5116,71 8579,11 14869,44 3688,79 2538,71 5345,94 5041,66 635,50 22618,72 16807,56 16741,94 
jan/04 13830,75 9350,73 7445,65 5628,70 6239,13 19102,09 3502,26 2533,21 5696,48 5186,48 1614,79 25356,30 19007,03 27064,78 
fev/04 11059,09 5611,19 2734,40 4608,99 5311,01 13594,41 2899,38 1783,10 4705,00 4094,96 1032,56 21813,66 15267,70 19412,82 
mar/04 11516,35 6103,54 3818,30 5712,14 8123,55 25499,98 3170,80 2450,39 8818,29 12786,76 1684,33 33008,91 19552,92 31697,19 
abr/04 11459,71 6201,09 5153,93 4902,79 7274,50 22455,19 3836,14 2916,65 7522,11 9030,22 1044,37 29005,21 23352,55 27489,48 
mai/04 9372,37 6469,75 3397,21 5707,99 9488,60 27545,84 4234,65 3669,52 10809,19 9940,93 1103,60 28064,92 16521,06 23477,68 
jun/04 10154,48 6592,62 3055,08 4597,82 8302,35 28822,17 4179,19 3506,79 8810,92 9524,29 1071,15 26372,32 26014,20 33598,80 
jul/04 10716,40 4423,79 2270,12 5187,40 8021,46 36908,32 3894,69 3648,56 9009,51 12910,71 1253,60 27742,52 21219,96 24846,52 

ago/04 10961,72 3761,57 3467,04 9628,09 16648,90 40586,71 13230,89 9327,69 21513,82 13424,24 1419,99 19884,02 17706,00 24618,38 
set/04 10519,05 4443,85 2563,14 6446,49 8067,82 39903,89 6375,24 5631,66 12625,96 14257,28 1136,08 18623,36 13886,82 21212,78 
out/04 10935,39 2781,23 1843,03 3690,92 5006,63 31989,76 3292,52 3843,66 6764,27 8530,50 691,04 16529,63 12469,86 21750,42 
nov/04 9083,64 3008,20 1922,75 5226,86 9767,89 33423,49 7527,78 6726,22 8119,87 11716,49 746,56 17145,88 11333,87 17412,52 
dez/04 10908,11 2018,91 1583,43 5562,05 6579,99 32140,63 6699,97 5637,23 10861,38 9869,61 840,72 16798,99 13194,99 19388,13 
jan/05 9852,91 3365,11 2270,25 8127,48 7498,57 26581,26 6337,34 7687,05 9628,68 4103,32 652,42 17423,42 12448,27 17506,91 
fev/05 8363,20 3476,78 4055,25 8745,42 12004,33 29766,10 12296,95 11277,39 21783,73 6379,62 582,02 15044,86 10843,32 16539,62 
mar/05 11024,51 3605,03 1903,30 8190,18 10750,86 46513,44 7631,67 5984,18 13753,05 14495,21 665,53 16898,59 12368,15 18940,45 
abr/05 9867,17 4584,69 2165,40 6106,40 5952,03 34711,19 5751,19 5266,08 10559,05 10929,06 796,58 18309,30 13060,52 17957,64 
mai/05 11762,16 2755,37 1842,47 5566,85 6611,22 39059,50 5584,92 5235,97 12247,33 19349,17 1487,14 23011,16 15251,83 18902,89 
jun/05 11541,50 2303,26 1321,57 7104,82 9091,76 34974,00 5638,83 8188,78 20311,26 9746,34 1360,12 24162,90 16219,81 24565,22 
jul/05 10089,21 1738,23 1566,44 9040,70 16111,03 37747,67 8462,28 6813,80 13820,54 8408,56 1802,73 18097,96 13323,57 17922,80 

ago/05 12556,84 1840,00 2174,39 4497,56 6017,15 24182,36 4855,19 4487,83 8189,53 6174,15 1242,89 17394,49 14119,48 19334,64 
set/05 20186,61 1452,72 1214,93 3901,21 5635,93 28617,05 4207,45 3790,78 7550,68 5611,84 936,94 17627,11 10705,26 20641,19 
out/05 20632,20 1702,68 1616,71 5883,49 5849,38 36491,54 4992,54 5993,76 10333,59 11834,57 1332,18 16655,71 11655,10 17873,16 
nov/05 44284,52 1625,04 1389,48 4173,17 5123,29 32970,77 4830,77 6960,38 9997,27 14839,03 1655,26 14492,51 11378,56 19203,30 
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Tabela 44 – Valores de Demanda (continuação 5) 
 

Código 789999 780479 260903 263450 4550043 1900122 1211353 300263 181201 1560141 1560153 1560177 1990020 1990100 
ago/02 47400,99 83094,25 8852,44 13919,44 217,18 2612,52 8547,91 1518,10 37979,54 6874,36 3013,01 5502,37 6747,83 35768,67 
set/02 39348,84 58697,75 6036,38 13396,25 161,73 1958,50 7732,54 1568,79 49224,91 6163,57 2576,24 4772,61 6374,91 32921,32 
out/02 47502,45 72159,28 4173,66 5687,40 90,72 2438,81 9266,31 1237,26 16660,43 13516,19 5461,58 9427,34 2805,34 12603,44 
nov/02 57928,82 96743,05 5813,84 7614,98 170,10 2003,27 7557,55 596,19 17035,01 6274,78 2773,88 4391,36 1930,41 9088,57 
dez/02 37836,87 49761,27 4003,50 5841,61 65,76 1619,14 9152,98 664,53 19163,70 14676,04 6616,44 11332,51 2396,77 9651,79 
jan/03 54148,01 83082,62 5049,46 9732,71 100,46 2016,58 9285,23 512,56 12565,72 7253,63 2614,80 5621,92 2704,77 27285,91 
fev/03 32871,90 56417,45 3616,06 6248,13 48,75 1806,92 8406,93 156,60 8716,81 10388,26 1565,58 9902,63 2285,09 10914,75 
mar/03 86450,42 132122,50 9627,06 7208,38 84,33 1544,19 7763,04 1338,98 12906,68 6091,63 1707,22 5635,36 2162,70 8337,28 
abr/03 43844,15 76356,39 4410,12 8819,14 82,77 1434,34 7393,44 1825,20 13560,25 6992,71 3910,26 7132,23 2520,37 8937,36 
mai/03 44387,46 72871,22 8200,76 18270,80 199,30 1905,41 7959,98 2871,90 37651,82 6453,86 5873,98 8665,05 2663,82 10142,64 
jun/03 53519,31 68150,20 6573,69 14644,72 203,19 2987,67 11131,96 1316,73 22907,74 15127,54 8200,86 7017,99 3115,89 10012,32 
jul/03 92369,03 129940,80 8597,13 21148,15 254,07 1128,99 11123,97 1372,24 21570,65 13584,59 9423,73 13750,00 4026,07 25994,16 

ago/03 72292,42 112268,56 6483,05 15401,29 81,55 1134,51 7819,18 2450,93 14131,17 12165,57 8459,08 11719,42 2779,74 29035,46 
set/03 57800,19 119358,82 3253,50 9491,79 88,07 1183,58 5749,69 1978,97 13708,33 16433,31 3808,91 9243,89 3128,79 14970,73 
out/03 59908,11 73359,47 3254,86 6966,68 117,42 1207,23 5379,34 678,02 26254,14 10340,94 7213,98 13629,70 3875,04 16245,96 
nov/03 57214,02 76472,40 3986,33 7343,42 188,87 1564,85 10166,40 1972,52 30047,62 7324,91 8867,27 4379,31 2919,31 13970,89 
dez/03 55302,03 69198,28 4883,63 8472,81 80,92 1337,56 6944,47 429,25 15775,21 8151,03 2765,54 7349,44 2523,28 9477,81 
jan/04 83301,49 92707,00 8229,94 10948,13 115,60 2450,05 12747,20 450,96 12995,64 18326,37 6773,28 12339,02 2780,68 15509,67 
fev/04 61194,69 65310,70 4716,80 9147,32 34,68 1350,66 5691,58 546,24 12337,92 13413,50 3719,56 8437,53 3505,91 15764,97 
mar/04 61788,27 64797,99 6533,91 9427,58 91,97 2238,67 8152,29 1007,07 37047,78 17598,50 4466,21 8421,80 3321,37 15334,07 
abr/04 72848,23 75939,95 5278,55 11104,55 112,71 1596,88 7487,99 919,64 11907,56 4281,53 1840,27 4240,91 2506,54 12492,38 
mai/04 56996,27 47245,95 4106,15 8962,80 72,59 1827,77 4988,47 812,51 42017,43 5083,60 2592,99 3044,42 2779,33 13760,93 
jun/04 51047,19 55048,39 6091,69 15170,04 112,71 1595,60 5145,56 1077,56 44030,28 3164,28 1485,04 2309,63 2610,59 11782,66 
jul/04 51179,00 63802,94 5432,03 12607,56 99,45 1706,97 4650,37 625,68 33982,74 2580,39 878,62 1550,77 2790,35 11554,52 

ago/04 52712,09 56315,00 4654,03 10160,92 39,78 1903,88 4283,10 729,96 20825,92 2814,94 605,91 2325,39 3210,53 14567,77 
set/04 47063,72 48824,18 8218,02 16788,32 165,75 1242,27 4078,26 502,83 28287,44 3376,44 795,21 2720,43 2847,96 12204,90 
out/04 49648,15 50067,94 4258,52 7096,72 78,91 1506,48 3206,50 242,79 16161,19 2237,63 938,90 1962,75 2586,00 10150,05 
nov/04 58125,72 58457,50 3016,76 6272,62 31,87 1979,84 2933,88 454,90 19498,23 3301,77 759,06 2598,43 3202,16 10191,09 
dez/04 55435,19 56310,81 4478,93 9957,71 45,06 1830,01 4403,81 532,31 14680,78 2978,04 1047,02 2145,20 2999,51 15098,02 
jan/05 56937,54 56010,23 5065,97 7173,40 53,04 1567,85 5786,80 256,50 14751,89 5195,68 1573,25 4886,98 2656,96 11094,82 
fev/05 49306,59 47829,43 3122,73 7773,80 32,07 1703,30 4485,87 204,36 13398,47 4567,87 1906,75 5122,97 2930,66 11694,89 
mar/05 58972,39 69979,47 6891,95 16302,30 85,54 1798,62 4752,03 290,39 17806,44 4176,75 1859,63 3500,82 4711,33 12629,45 
abr/05 72172,92 65444,75 5182,43 12238,83 34,57 1635,86 7005,54 597,19 19434,05 4525,61 1764,06 3867,63 3289,67 15810,15 
mai/05 94114,69 96588,78 6701,79 19976,04 69,88 2009,45 6748,14 495,04 24335,76 4040,34 1023,96 3361,55 4506,49 23434,77 
jun/05 80933,12 85734,60 8970,95 27020,86 146,13 2687,55 6347,62 962,19 17452,18 4952,07 6817,54 4419,67 3911,94 12398,76 
jul/05 68173,46 63476,99 6716,08 16752,15 70,56 2308,35 5381,20 784,96 13438,70 3668,60 1059,66 2911,02 3136,43 12362,34 

ago/05 66308,81 61266,55 2965,94 7261,47 68,40 2598,88 6186,24 729,58 14674,18 3587,58 1056,64 2814,65 3698,34 17859,50 
set/05 66490,06 66155,73 2567,54 6265,87 7,52 1923,98 5203,9 472,55 17825,74 3192,42 1146,2 2677,52 4076,01 13413,86 
out/05 62096,50 56299,59 2873,91 6170,78 47,04 5747,43 5400,62 594,55 24709,91 4657,55 1925,59 3829,18 3154,60 12244,19 
nov/05 60325,57 47902,85 2769,59 5579,20 53,76 7710,28 4208,25 735,24 19491,92 5712,86 1333,93 4336,46 2632,54 7503,20 
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Tabela 45 – Valores de Demanda (continuação 6) 

 

Código 1990202 1990214 740196 740202 102404 102416 1883094 1883124 1881474 1881504 780364 4500600 4500611 2230562
ago/02 51754,90 71097,99 32120,14 1985,96 13461,48 2883,85 8652,20 5638,51 3501,57 5494,21 2918,49 8273,55 6605,58 5155,31 
set/02 45183,40 75168,50 25353,16 1342,52 13695,14 1962,68 7544,12 5273,18 3686,52 2016,69 2330,69 7195,02 5407,15 3490,50 
out/02 21032,78 58897,61 23672,04 1496,43 12876,62 2503,05 8400,98 1915,78 3248,10 933,67 2185,84 6773,83 5976,23 7631,31 
nov/02 18994,59 34150,68 21039,38 866,76 11438,40 1802,98 6910,82 1761,95 2806,26 889,51 2376,45 5753,66 5162,56 3343,76 
dez/02 29956,20 69305,86 21570,48 1166,10 12633,60 2332,45 8566,57 1234,02 3074,15 881,66 3094,25 6881,60 5483,22 5050,63 
jan/03 45719,01 101242,21 26998,75 1235,95 12210,90 2272,91 10103,50 1649,07 3851,15 1795,05 2364,45 6769,59 6210,87 4892,97 
fev/03 47159,61 69099,76 18764,21 1074,45 13139,14 2331,45 9833,30 1226,99 2894,94 1577,78 1806,14 6393,12 5223,07 2921,15 
mar/03 77924,32 164201,53 20889,31 1037,54 25705,64 3432,63 14180,25 1101,78 3917,32 2574,74 3298,89 7255,12 5548,63 3869,76 
abr/03 4482,44 63152,99 18736,44 820,35 10668,15 1930,16 9633,86 1039,95 3213,97 957,32 2483,33 10148,90 7344,71 3520,77 
mai/03 32837,77 62249,71 17729,55 1004,40 13020,82 1788,36 8737,29 1080,68 3378,26 846,33 2078,96 10990,55 7729,52 4558,71 
jun/03 48329,70 90831,92 18912,06 705,39 29087,11 4005,56 9511,22 775,16 2727,03 425,96 2530,47 6297,64 5604,78 5102,37 
jul/03 56634,67 131110,23 19505,44 961,00 21113,99 1320,69 8627,16 1761,71 3484,29 694,50 4273,81 12766,39 9228,99 3336,24 

ago/03 30597,58 58681,97 20240,40 858,61 13916,16 1929,40 15150,12 2107,16 3958,89 503,99 4055,28 13113,47 10118,64 3523,27 
set/03 30131,38 50893,13 21560,94 1206,65 19059,67 1440,70 10213,29 1861,00 2715,01 611,53 2740,60 6746,00 6583,09 4475,64 
out/03 103730,86 139089,57 20067,24 1020,80 16314,49 1308,46 7234,61 917,32 2690,22 379,98 3403,19 8305,13 6740,93 4387,54 
nov/03 55970,26 54452,68 24150,81 852,18 13728,97 1493,61 7381,04 1851,11 3080,62 501,71 3375,90 9750,87 6901,29 3921,62 
dez/03 57481,79 52295,81 24230,52 1229,29 26580,80 1536,56 18667,69 1722,73 5318,54 1349,54 4698,74 7714,45 5845,70 4480,09 
jan/04 45767,05 73725,63 27504,37 1420,89 18789,38 2841,38 14051,87 1274,77 2569,61 905,72 2209,53 7930,00 7549,08 7443,48 
fev/04 52348,53 94135,38 22067,04 1210,74 8264,99 1339,02 7832,00 1241,63 2585,15 545,02 2965,70 7245,00 6878,76 4840,71 
mar/04 51239,78 126052,15 28017,35 1347,26 8884,27 1621,84 14277,09 1504,95 11381,22 343,14 4603,34 9520,00 7509,18 4641,06 
abr/04 31093,82 50223,99 23458,07 1175,89 8474,51 1761,92 10829,15 1485,73 5909,04 779,22 2988,13 9281,88 7191,03 4316,99 
mai/04 30887,72 49771,78 19435,26 1071,38 7837,78 1849,33 8647,11 1872,58 3481,73 677,17 2538,94 6780,87 5632,55 3749,53 
jun/04 27591,31 40065,57 20863,03 1197,18 7292,57 1608,38 8750,44 1416,69 2990,68 483,99 2822,37 8188,02 5759,60 3799,70 
jul/04 22782,90 31779,64 21627,80 1250,78 7303,71 1207,05 8486,72 1408,03 2094,08 438,93 2584,75 7577,37 7309,61 2997,42 

ago/04 26528,81 40304,31 27720,26 1247,89 9631,26 1444,34 8287,64 1656,70 2926,68 405,21 3027,87 8910,18 8156,61 4215,01 
set/04 24066,10 38299,88 23045,44 1157,93 10572,80 1695,50 6926,94 1463,55 2366,96 442,60 2485,13 8037,17 5520,71 3251,67 
out/04 20586,38 33169,12 27178,23 1610,36 10075,67 1630,23 8314,94 1480,34 2859,00 379,82 1977,19 7507,15 5243,21 4248,17 
nov/04 20691,03 35304,90 26175,15 757,63 8221,70 1466,44 10588,35 1583,38 3069,42 276,30 1842,98 7857,75 6555,41 3370,69 
dez/04 20971,53 36040,14 34061,83 1448,25 8269,30 1655,14 9161,82 1175,20 2891,71 487,46 2032,10 6862,86 5021,79 3624,90 
jan/05 23528,55 37728,86 24926,34 1394,76 9716,50 1551,07 10239,85 1356,93 3741,42 333,42 2582,23 7348,19 5682,36 2687,94 
fev/05 22648,64 39605,45 31097,16 1386,95 8128,23 1411,94 17469,41 1337,23 2771,72 672,11 1843,47 6301,82 4904,51 2886,51 
mar/05 26032,20 41508,97 28503,58 1455,89 10300,34 1193,34 14522,86 3176,76 3496,97 354,64 2781,48 8448,72 6485,43 4207,65 
abr/05 29809,72 48749,36 37939,34 1697,50 10301,77 985,47 12795,39 1135,12 2902,42 372,50 4265,10 7230,23 6486,71 4195,79 
mai/05 29655,85 47771,36 38092,73 1300,84 11147,01 1671,92 16517,89 1528,64 4339,82 559,07 3817,51 8819,74 6821,50 6589,95 
jun/05 36800,37 65392,74 26411,83 1272,68 8918,46 2098,54 14345,17 1793,37 3936,04 569,51 2970,43 8902,42 7634,01 5779,92 
jul/05 33955,09 68998,33 23932,29 1037,30 8096,51 1107,81 15122,55 1382,39 3499,68 532,77 2075,87 7488,81 6230,33 3628,87 

ago/05 36127,46 83407,92 34624,53 1498,95 9594,08 1359,42 17274,13 1722,70 4250,12 437,64 3571,61 8455,33 5965,63 4027,31 
set/05 28167,12 46619,22 30353,19 1151,76 10061,29 1233,26 13914,17 1704,19 3610,68 395,51 2168,89 8856,32 7665,48 4891,38 
out/05 26948,91 52307,07 32619,37 1004,62 8945,14 1068,07 12613,16 1330,12 3680,03 494,24 2289,69 8876,32 7126,24 8058,87 
nov/05 28123,29 53059,11 29244,17 1172,87 8962,37 1360,81 11523,73 1367,74 3287,08 476,22 2266,79 7173,12 6368,75 13115,31 
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Venda Real Previsão Nível Tendência Sazonalidade
COLUNA E COLUNA F COLUNA G COLUNA H COLUNA F 
=Serie!E2       =V2 
=Serie!E3       =V3 
=Serie!E4       =V4 
=Serie!E5       =V5 
=Serie!E6       =V6 
=Serie!E7       =V7 
=Serie!E8       =V8 
=Serie!E9       =V9 
=Serie!E10       =V10 
=Serie!E11       =V11 
=Serie!E12       =V12 
=Serie!E13   =J13  TENDÊNCIA INICIAL =V13 
=Serie!E14 =SE((G13+H13+I2)<0;0;(G13+H13+I2)) =$O$1*(E14-I2)+(1-$O$1)*(G13+H13) =$O$2 * (G14-G13) + (1-$O$2)*H13 =$O$3 * (E14-G14) + (1-$O$3)*I2 
=Serie!E15 =SE((G14+H14+I3)<0;0;(G14+H14+I3)) =$O$1*(E15-I3)+(1-$O$1)*(G14+H14) =$O$2 * (G15-G14) + (1-$O$2)*H14 =$O$3 * (E15-G15) + (1-$O$3)*I3 
=Serie!E16 =SE((G15+H15+I4)<0;0;(G15+H15+I4)) =$O$1*(E16-I4)+(1-$O$1)*(G15+H15) =$O$2 * (G16-G15) + (1-$O$2)*H15 =$O$3 * (E16-G16) + (1-$O$3)*I4 
=Serie!E17 =SE((G16+H16+I5)<0;0;(G16+H16+I5)) =$O$1*(E17-I5)+(1-$O$1)*(G16+H16) =$O$2 * (G17-G16) + (1-$O$2)*H16 =$O$3 * (E17-G17) + (1-$O$3)*I5 
=Serie!E18 =SE((G17+H17+I6)<0;0;(G17+H17+I6)) =$O$1*(E18-I6)+(1-$O$1)*(G17+H17) =$O$2 * (G18-G17) + (1-$O$2)*H17 =$O$3 * (E18-G18) + (1-$O$3)*I6 
=Serie!E19 =SE((G18+H18+I7)<0;0;(G18+H18+I7)) =$O$1*(E19-I7)+(1-$O$1)*(G18+H18) =$O$2 * (G19-G18) + (1-$O$2)*H18 =$O$3 * (E19-G19) + (1-$O$3)*I7 
=Serie!E20 =SE((G19+H19+I8)<0;0;(G19+H19+I8)) =$O$1*(E20-I8)+(1-$O$1)*(G19+H19) =$O$2 * (G20-G19) + (1-$O$2)*H19 =$O$3 * (E20-G20) + (1-$O$3)*I8 
=Serie!E21 =SE((G20+H20+I9)<0;0;(G20+H20+I9)) =$O$1*(E21-I9)+(1-$O$1)*(G20+H20) =$O$2 * (G21-G20) + (1-$O$2)*H20 =$O$3 * (E21-G21) + (1-$O$3)*I9 
=Serie!E22 =SE((G21+H21+I10)<0;0;(G21+H21+I10)) =$O$1*(E22-I10)+(1-$O$1)*(G21+H21) =$O$2 * (G22-G21) + (1-$O$2)*H21 =$O$3 * (E22-G22) + (1-$O$3)*I10 
=Serie!E23 =SE((G22+H22+I11)<0;0;(G22+H22+I11)) =$O$1*(E23-I11)+(1-$O$1)*(G22+H22) =$O$2 * (G23-G22) + (1-$O$2)*H22 =$O$3 * (E23-G23) + (1-$O$3)*I11 
=Serie!E24 =SE((G23+H23+I12)<0;0;(G23+H23+I12)) =$O$1*(E24-I12)+(1-$O$1)*(G23+H23) =$O$2 * (G24-G23) + (1-$O$2)*H23 =$O$3 * (E24-G24) + (1-$O$3)*I12 
=Serie!E25 =SE((G24+H24+I13)<0;0;(G24+H24+I13)) =$O$1*(E25-I13)+(1-$O$1)*(G24+H24) =$O$2 * (G25-G24) + (1-$O$2)*H24 =$O$3 * (E25-G25) + (1-$O$3)*I13 
=Serie!E26 =SE((G25+H25+I14)<0;0;(G25+H25+I14)) =$O$1*(E26-I14)+(1-$O$1)*(G25+H25) =$O$2 * (G26-G25) + (1-$O$2)*H25 =$O$3 * (E26-G26) + (1-$O$3)*I14 
=Serie!E27 =SE((G26+H26+I15)<0;0;(G26+H26+I15)) =$O$1*(E27-I15)+(1-$O$1)*(G26+H26) =$O$2 * (G27-G26) + (1-$O$2)*H26 =$O$3 * (E27-G27) + (1-$O$3)*I15 
=Serie!E28 =SE((G27+H27+I16)<0;0;(G27+H27+I16)) =$O$1*(E28-I16)+(1-$O$1)*(G27+H27) =$O$2 * (G28-G27) + (1-$O$2)*H27 =$O$3 * (E28-G28) + (1-$O$3)*I16 
=Serie!E29 =SE((G28+H28+I17)<0;0;(G28+H28+I17)) =$O$1*(E29-I17)+(1-$O$1)*(G28+H28) =$O$2 * (G29-G28) + (1-$O$2)*H28 =$O$3 * (E29-G29) + (1-$O$3)*I17 
=Serie!E30 =SE((G29+H29+I18)<0;0;(G29+H29+I18)) =$O$1*(E30-I18)+(1-$O$1)*(G29+H29) =$O$2 * (G30-G29) + (1-$O$2)*H29 =$O$3 * (E30-G30) + (1-$O$3)*I18 
=Serie!E31 =SE((G30+H30+I19)<0;0;(G30+H30+I19)) =$O$1*(E31-I19)+(1-$O$1)*(G30+H30) =$O$2 * (G31-G30) + (1-$O$2)*H30 =$O$3 * (E31-G31) + (1-$O$3)*I19 
=Serie!E32 =SE((G31+H31+I20)<0;0;(G31+H31+I20)) =$O$1*(E32-I20)+(1-$O$1)*(G31+H31) =$O$2 * (G32-G31) + (1-$O$2)*H31 =$O$3 * (E32-G32) + (1-$O$3)*I20 
=Serie!E33 =SE((G32+H32+I21)<0;0;(G32+H32+I21)) =$O$1*(E33-I21)+(1-$O$1)*(G32+H32) =$O$2 * (G33-G32) + (1-$O$2)*H32 =$O$3 * (E33-G33) + (1-$O$3)*I21 
=Serie!E34 =SE((G33+H33+I22)<0;0;(G33+H33+I22)) =$O$1*(E34-I22)+(1-$O$1)*(G33+H33) =$O$2 * (G34-G33) + (1-$O$2)*H33 =$O$3 * (E34-G34) + (1-$O$3)*I22 
=Serie!E35 =SE((G34+H34+I23)<0;0;(G34+H34+I23)) =$O$1*(E35-I23)+(1-$O$1)*(G34+H34) =$O$2 * (G35-G34) + (1-$O$2)*H34 =$O$3 * (E35-G35) + (1-$O$3)*I23 
=Serie!E36 =SE((G35+H35+I24)<0;0;(G35+H35+I24)) =$O$1*(E36-I24)+(1-$O$1)*(G35+H35) =$O$2 * (G36-G35) + (1-$O$2)*H35 =$O$3 * (E36-G36) + (1-$O$3)*I24 
=Serie!E37 =SE((G36+H36+I25)<0;0;(G36+H36+I25)) =$O$1*(E37-I25)+(1-$O$1)*(G36+H36) =$O$2 * (G37-G36) + (1-$O$2)*H36 =$O$3 * (E37-G37) + (1-$O$3)*I25 
 =SE((G37+H37+I26)<0;0;(G37+H37+I26))    

 

Quadro 19 – Fórmulas do método de suavização exponencial tripla 
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TENDÊNCIA INICIAL =(1/12)*(((E14-E2)/12)+((E15-E3)/12)+((E16-E4)/12)+((E17-E5)/12)+((E18-E6)/12)+((E19-E7)/12)+((E20-E8)/12)+((E21-E9)/12)+  

+((E22-E10)/12)+((E23-E11)/12)+((E24-E12)/12)+((E25-E13)/12)) 
 

Médias Erro-MAE Erro-MdAPE  Parcial1 Parcial2 Parcial3 Somatório Coef. "I"
COLUNA J COLUNA K COLUNA L  COLUNA Q COLUNA R COLUNA S COLUNA T COLUNA U COLUNA V 

    =E2-$J$13 =E14-$J$25 =E26-$J$37 =SOMA(Q2:S2) I1 = =T2/3 
    =E3-$J$13 =E15-$J$25 =E27-$J$37 =SOMA(Q3:S3) I2 = =T3/3 
    =E4-$J$13 =E16-$J$25 =E28-$J$37 =SOMA(Q4:S4) I3 = =T4/3 
    =E5-$J$13 =E17-$J$25 =E29-$J$37 =SOMA(Q5:S5) I4 = =T5/3 
    =E6-$J$13 =E18-$J$25 =E30-$J$37 =SOMA(Q6:S6) I5 = =T6/3 
    =E7-$J$13 =E19-$J$25 =E31-$J$37 =SOMA(Q7:S7) I6 = =T7/3 
    =E8-$J$13 =E20-$J$25 =E32-$J$37 =SOMA(Q8:S8) I7 = =T8/3 
    =E9-$J$13 =E21-$J$25 =E33-$J$37 =SOMA(Q9:S9) I8 = =T9/3 
    =E10-$J$13 =E22-$J$25 =E34-$J$37 =SOMA(Q10:S10) I9 = =T10/3 
    =E11-$J$13 =E23-$J$25 =E35-$J$37 =SOMA(Q11:S11) I10 = =T11/3 
    =E12-$J$13 =E24-$J$25 =E36-$J$37 =SOMA(Q12:S12) I11 = =T12/3 

=MÉDIA(E2:E13)    =E13-$J$13 =E25-$J$25 =E37-$J$37 =SOMA(Q13:S13) I12 = =T13/3 
 =ABS(E14-F14) =K14/E14        
 =ABS(E15-F15) =K15/E15        
 =ABS(E16-F16) =K16/E16        
 =ABS(E17-F17) =K17/E17        
 =ABS(E18-F18) =K18/E18        
 =ABS(E19-F19) =K19/E19        
 =ABS(E20-F20) =K20/E20        
 =ABS(E21-F21) =K21/E21        
 =ABS(E22-F22) =K22/E22        
 =ABS(E23-F23) =K23/E23        
 =ABS(E24-F24) =K24/E24        

=MÉDIA(E14:E25) =ABS(E25-F25) =K25/E25        
 =ABS(E26-F26) =K26/E26        
 =ABS(E27-F27) =K27/E27        
 =ABS(E28-F28) =K28/E28        
 =ABS(E29-F29) =K29/E29        
 =ABS(E30-F30) =K30/E30        
 =ABS(E31-F31) =K31/E31        
 =ABS(E32-F32) =K32/E32        
 =ABS(E33-F33) =K33/E33        
 =ABS(E34-F34) =K34/E34        
 =ABS(E35-F35) =K35/E35        
 =ABS(E36-F36) =K36/E36        

=MÉDIA(E26:E37) =ABS(E37-F37) =K37/E37        
          
 MAE MdAPE        
 =MÉDIA(K14:K37) =MED(L14:L37)        

 

Quadro 20 – Fórmulas do método de suavização exponencial tripla (continuação) 
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Item Produto Prev37 HW Prev37HW.APE Prev37REG Prev37REG. APE Real 37 %MED Mix %HW Mix 
COLUNA A COLUNA B COLUNA C COLUNA D COLUNA E COLUNA F COLUNA G COLUNA H COLUNA I 

1300404  837 =(ABS(C64-$G64))/$G64 1241 =(ABS(E64-$G64))/$G64 734 0,0202 0,0203 
1302000  1817 =(ABS(C65-$G65))/$G65 2213 =(ABS(E65-$G65))/$G65 1385 0,0493 0,0305 
1300416  831 =(ABS(C66-$G66))/$G66 557 =(ABS(E66-$G66))/$G66 427 0,0176 0,0141 
3070712  3490 =(ABS(C67-$G67))/$G67 2727 =(ABS(E67-$G67))/$G67 1840 0,0869 0,0513 
3070724  2420 =(ABS(C68-$G68))/$G68 3041 =(ABS(E68-$G68))/$G68 2174 0,0559 0,0335 
2020099  8185 =(ABS(C69-$G69))/$G69 5898 =(ABS(E69-$G69))/$G69 4498 0,1178 0,1466 
2020993  12004 =(ABS(C70-$G70))/$G70 12266 =(ABS(E70-$G70))/$G70 6017 0,1627 0,2165 
2020154  8574 =(ABS(C71-$G71))/$G71 11183 =(ABS(E71-$G71))/$G71 4855 0,0951 0,1474 
2020749  7271 =(ABS(C72-$G72))/$G72 5216 =(ABS(E72-$G72))/$G72 4488 0,0876 0,1207 
1560141  4542 =(ABS(C73-$G73))/$G73 1779 =(ABS(E73-$G73))/$G73 3588 0,1367 0,0819 
1560153  2656 =(ABS(C74-$G74))/$G74 1983 =(ABS(E74-$G74))/$G74 1057 0,0616 0,0513 
1560177  6267 =(ABS(C75-$G75))/$G75 1378 =(ABS(E75-$G75))/$G75 2815 0,1081 0,0962 

44444 AGREG.MIC 55844 =(ABS(C76-$G76))/$G76 48239 =(ABS(E76-$G76))/$G76 33877 0,0411 0,0430 
1210166  5454 =(ABS(C77-$G77))/$G77 6949 =(ABS(E77-$G77))/$G77 5783 0,1049 0,1113 
4522114  4392 =(ABS(C78-$G78))/$G78 20979 =(ABS(E78-$G78))/$G78 14260 0,2568 0,2477 
4522126  5727 =(ABS(C79-$G79))/$G79 13018 =(ABS(E79-$G79))/$G79 10621 0,2644 0,2185 
1712251  3248 =(ABS(C80-$G80))/$G80 3471 =(ABS(E80-$G80))/$G80 2845 0,0536 0,0589 
1712263  161 =(ABS(C81-$G81))/$G81 149 =(ABS(E81-$G81))/$G81 101 0,0020 0,0025 
1210105  15371 =(ABS(C82-$G82))/$G82 20333 =(ABS(E82-$G82))/$G82 14356 0,3123 0,3484 
1210117  224 =(ABS(C83-$G83))/$G83 396 =(ABS(E83-$G83))/$G83 365 0,0055 0,0055 

55555 AGREG.BRONC 43659 =(ABS(C84-$G84))/$G84 64730 =(ABS(E84-$G84))/$G84 48332 0,0525 0,0322 
300263  1273 =(ABS(C85-$G85))/$G85 721 =(ABS(E85-$G85))/$G85 730 0,0759 0,1126 

1210452  3954 =(ABS(C86-$G86))/$G86 2670 =(ABS(E86-$G86))/$G86 4334 0,5181 0,4861 
1211456  0 =(ABS(C87-$G87))/$G87 3718 =(ABS(E87-$G87))/$G87 2563 0,3261 0,2627 
782300  778 =(ABS(C88-$G88))/$G88 2117 =(ABS(E88-$G88))/$G88 420 0,0797 0,0595 
66666 AGREG.MUCOL 6175 =(ABS(C89-$G89))/$G89 23009 =(ABS(E89-$G89))/$G89 8047 0,0108 0,0055 

1390168  12232 =(ABS(C90-$G90))/$G90 12341 =(ABS(E90-$G90))/$G90 13293 0,2101 0,2674 
102404  8258 =(ABS(C91-$G91))/$G91 6747 =(ABS(E91-$G91))/$G91 9594 0,2776 0,1439 
102416  1687 =(ABS(C92-$G92))/$G92 1399 =(ABS(E92-$G92))/$G92 1359 0,0411 0,0258 

1883094  14835 =(ABS(C93-$G93))/$G93 11173 =(ABS(E93-$G93))/$G93 17274 0,2384 0,2880 
1883124  1468 =(ABS(C94-$G94))/$G94 1341 =(ABS(E94-$G94))/$G94 1723 0,0387 0,0346 
1881474  3761 =(ABS(C95-$G95))/$G95 2355 =(ABS(E95-$G95))/$G95 4250 0,0788 0,0753 
1881504  221 =(ABS(C96-$G96))/$G96 207 =(ABS(E96-$G96))/$G96 438 0,0190 0,0022 
2230562  4370 =(ABS(C97-$G97))/$G97 4974 =(ABS(E97-$G97))/$G97 4027 0,0960 0,0983 

77777 AGREG.PH 51976 =(ABS(C98-$G98))/$G98 46558 =(ABS(E98-$G98))/$G98 51958 0,0346 0,0405 
88888 AGREG.GERAL 1335800 =(ABS(C99-$G99))/$G99 1496224 =(ABS(E99-$G99))/$G99 1420339 1 1 

EXPECTATIVA 1600000        
          
Fator HW= =B100/C99        
Fator REG= =B100/E99        
 

Quadro 21 – Valores iniciais para geração de cenários 
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Item Agreg HW Agreg HW.APE Agreg REG Agreg REG.APE Agreg 'DIR'HW Agreg 'DIR'HW.APE 
 COLUNA J COLUNA K COLUNA L COLUNA M COLUNA N COLUNA O 
1300404 =C64 =((J64-$G64))/$G64 =E64 =((L64-$G64))/$G64 =C64*$B$102 =((N64-$G64))/$G64 
1302000 =C65 =((J65-$G65))/$G65 =E65 =((L65-$G65))/$G65 =C65*$B$102 =((N65-$G65))/$G65 
1300416 =C66 =((J66-$G66))/$G66 =E66 =((L66-$G66))/$G66 =C66*$B$102 =((N66-$G66))/$G66 
3070712 =C67 =((J67-$G67))/$G67 =E67 =((L67-$G67))/$G67 =C67*$B$102 =((N67-$G67))/$G67 
3070724 =C68 =((J68-$G68))/$G68 =E68 =((L68-$G68))/$G68 =C68*$B$102 =((N68-$G68))/$G68 
2020099 =C69 =((J69-$G69))/$G69 =E69 =((L69-$G69))/$G69 =C69*$B$102 =((N69-$G69))/$G69 
2020993 =C70 =((J70-$G70))/$G70 =E70 =((L70-$G70))/$G70 =C70*$B$102 =((N70-$G70))/$G70 
2020154 =C71 =((J71-$G71))/$G71 =E71 =((L71-$G71))/$G71 =C71*$B$102 =((N71-$G71))/$G71 
2020749 =C72 =((J72-$G72))/$G72 =E72 =((L72-$G72))/$G72 =C72*$B$102 =((N72-$G72))/$G72 
1560141 =C73 =((J73-$G73))/$G73 =E73 =((L73-$G73))/$G73 =C73*$B$102 =((N73-$G73))/$G73 
1560153 =C74 =((J74-$G74))/$G74 =E74 =((L74-$G74))/$G74 =C74*$B$102 =((N74-$G74))/$G74 
1560177 =C75 =((J75-$G75))/$G75 =E75 =((L75-$G75))/$G75 =C75*$B$102 =((N75-$G75))/$G75 

44444 =SOMA(J64:J75) =((J76-$G76))/$G76 =SOMA(L64:L75) =((L76-$G76))/$G76 =SOMA(N64:N75) =((N76-$G76))/$G76 
1210166 =C77 =((J77-$G77))/$G77 =E77 =((L77-$G77))/$G77 =C77*$B$102 =((N77-$G77))/$G77 
4522114 =C78 =((J78-$G78))/$G78 =E78 =((L78-$G78))/$G78 =C78*$B$102 =((N78-$G78))/$G78 
4522126 =C79 =((J79-$G79))/$G79 =E79 =((L79-$G79))/$G79 =C79*$B$102 =((N79-$G79))/$G79 
1712251 =C80 =((J80-$G80))/$G80 =E80 =((L80-$G80))/$G80 =C80*$B$102 =((N80-$G80))/$G80 
1712263 =C81 =((J81-$G81))/$G81 =E81 =((L81-$G81))/$G81 =C81*$B$102 =((N81-$G81))/$G81 
1210105 =C82 =((J82-$G82))/$G82 =E82 =((L82-$G82))/$G82 =C82*$B$102 =((N82-$G82))/$G82 
1210117 =C83 =((J83-$G83))/$G83 =E83 =((L83-$G83))/$G83 =C83*$B$102 =((N83-$G83))/$G83 

55555 =SOMA(J77:J83) =((J84-$G84))/$G84 =SOMA(L77:L83) =((L84-$G84))/$G84 =SOMA(N77:N83) =((N84-$G84))/$G84 
300263 =C85 =((J85-$G85))/$G85 =E85 =((L85-$G85))/$G85 =C85*$B$102 =((N85-$G85))/$G85 

1210452 =C86 =((J86-$G86))/$G86 =E86 =((L86-$G86))/$G86 =C86*$B$102 =((N86-$G86))/$G86 
1211456 =C87 =((J87-$G87))/$G87 =E87 =((L87-$G87))/$G87 =C87*$B$102 =((N87-$G87))/$G87 
782300 =C88 =((J88-$G88))/$G88 =E88 =((L88-$G88))/$G88 =C88*$B$102 =((N88-$G88))/$G88 
66666 =SOMA(J85:J88) =((J89-$G89))/$G89 =SOMA(L85:L88) =((L89-$G89))/$G89 =SOMA(N85:N88) =((N89-$G89))/$G89 

1390168 =C90 =((J90-$G90))/$G90 =E90 =((L90-$G90))/$G90 =C90*$B$102 =((N90-$G90))/$G90 
102404 =C91 =((J91-$G91))/$G91 =E91 =((L91-$G91))/$G91 =C91*$B$102 =((N91-$G91))/$G91 
102416 =C92 =((J92-$G92))/$G92 =E92 =((L92-$G92))/$G92 =C92*$B$102 =((N92-$G92))/$G92 

1883094 =C93 =((J93-$G93))/$G93 =E93 =((L93-$G93))/$G93 =C93*$B$102 =((N93-$G93))/$G93 
1883124 =C94 =((J94-$G94))/$G94 =E94 =((L94-$G94))/$G94 =C94*$B$102 =((N94-$G94))/$G94 
1881474 =C95 =((J95-$G95))/$G95 =E95 =((L95-$G95))/$G95 =C95*$B$102 =((N95-$G95))/$G95 
1881504 =C96 =((J96-$G96))/$G96 =E96 =((L96-$G96))/$G96 =C96*$B$102 =((N96-$G96))/$G96 
2230562 =C97 =((J97-$G97))/$G97 =E97 =((L97-$G97))/$G97 =C97*$B$102 =((N97-$G97))/$G97 
77777 =SOMA(J90:J97) =((J98-$G98))/$G98 =SOMA(L90:L97) =((L98-$G98))/$G98 =SOMA(N90:N97) =((N98-$G98))/$G98 
88888 =J25+J49+J63+J76+J84+J89+J98 =((J99-$G99))/$G99 =L25+L49+L63+L76+L84+L89+L98 =((L99-$G99))/$G99 =N25+N49+N63+N76+N84+N89+N98 =((N99-$G99))/$G99 

 

Quadro 22 – Equações para geração de cenários de agregação 
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Item Agreg 'DIR'REG Agreg 

'DIR'REG.APE 
Desg HW 

%MED%MED 
Desg HW

%MED%MED.APE 
Desg REG 

%MED%MED 
Desg REG

%MED%MED.APE 
 COLUNA P COLUNA Q COLUNA R COLUNA S COLUNA T COLUNA U 

1300404 =E64*$B$103 =((P64-$G64))/$G64 =$R$76*H64 =((R64-$G64))/$G64 =$T$76*H64 =((T64-$G64))/$G64 
1302000 =E65*$B$103 =((P65-$G65))/$G65 =$R$76*H65 =((R65-$G65))/$G65 =$T$76*H65 =((T65-$G65))/$G65 
1300416 =E66*$B$103 =((P66-$G66))/$G66 =$R$76*H66 =((R66-$G66))/$G66 =$T$76*H66 =((T66-$G66))/$G66 
3070712 =E67*$B$103 =((P67-$G67))/$G67 =$R$76*H67 =((R67-$G67))/$G67 =$T$76*H67 =((T67-$G67))/$G67 
3070724 =E68*$B$103 =((P68-$G68))/$G68 =$R$76*H68 =((R68-$G68))/$G68 =$T$76*H68 =((T68-$G68))/$G68 
2020099 =E69*$B$103 =((P69-$G69))/$G69 =$R$76*H69 =((R69-$G69))/$G69 =$T$76*H69 =((T69-$G69))/$G69 
2020993 =E70*$B$103 =((P70-$G70))/$G70 =$R$76*H70 =((R70-$G70))/$G70 =$T$76*H70 =((T70-$G70))/$G70 
2020154 =E71*$B$103 =((P71-$G71))/$G71 =$R$76*H71 =((R71-$G71))/$G71 =$T$76*H71 =((T71-$G71))/$G71 
2020749 =E72*$B$103 =((P72-$G72))/$G72 =$R$76*H72 =((R72-$G72))/$G72 =$T$76*H72 =((T72-$G72))/$G72 
1560141 =E73*$B$103 =((P73-$G73))/$G73 =$R$76*H73 =((R73-$G73))/$G73 =$T$76*H73 =((T73-$G73))/$G73 
1560153 =E74*$B$103 =((P74-$G74))/$G74 =$R$76*H74 =((R74-$G74))/$G74 =$T$76*H74 =((T74-$G74))/$G74 
1560177 =E75*$B$103 =((P75-$G75))/$G75 =$R$76*H75 =((R75-$G75))/$G75 =$T$76*H75 =((T75-$G75))/$G75 

44444 =SOMA(P64:P75) =((P76-$G76))/$G76 =$R$99*$H$76 =((R76-$G76))/$G76 =$T$99*$H$76 =((T76-$G76))/$G76 
1210166 =E77*$B$103 =((P77-$G77))/$G77 =$R$84*H77 =((R77-$G77))/$G77 =$T$84*H77 =((T77-$G77))/$G77 
4522114 =E78*$B$103 =((P78-$G78))/$G78 =$R$84*H78 =((R78-$G78))/$G78 =$T$84*H78 =((T78-$G78))/$G78 
4522126 =E79*$B$103 =((P79-$G79))/$G79 =$R$84*H79 =((R79-$G79))/$G79 =$T$84*H79 =((T79-$G79))/$G79 
1712251 =E80*$B$103 =((P80-$G80))/$G80 =$R$84*H80 =((R80-$G80))/$G80 =$T$84*H80 =((T80-$G80))/$G80 
1712263 =E81*$B$103 =((P81-$G81))/$G81 =$R$84*H81 =((R81-$G81))/$G81 =$T$84*H81 =((T81-$G81))/$G81 
1210105 =E82*$B$103 =((P82-$G82))/$G82 =$R$84*H82 =((R82-$G82))/$G82 =$T$84*H82 =((T82-$G82))/$G82 
1210117 =E83*$B$103 =((P83-$G83))/$G83 =$R$84*H83 =((R83-$G83))/$G83 =$T$84*H83 =((T83-$G83))/$G83 

55555 =SOMA(P77:P83) =((P84-$G84))/$G84 =$R$99*$H$84 =((R84-$G84))/$G84 =$T$99*$H$84 =((T84-$G84))/$G84 
300263 =E85*$B$103 =((P85-$G85))/$G85 =$R$89*H85 =((R85-$G85))/$G85 =$T$89*H85 =((T85-$G85))/$G85 

1210452 =E86*$B$103 =((P86-$G86))/$G86 =$R$89*H86 =((R86-$G86))/$G86 =$T$89*H86 =((T86-$G86))/$G86 
1211456 =E87*$B$103 =((P87-$G87))/$G87 =$R$89*H87 =((R87-$G87))/$G87 =$T$89*H87 =((T87-$G87))/$G87 
782300 =E88*$B$103 =((P88-$G88))/$G88 =$R$89*H88 =((R88-$G88))/$G88 =$T$89*H88 =((T88-$G88))/$G88 
66666 =SOMA(P85:P88) =((P89-$G89))/$G89 =$R$99*$H$89 =((R89-$G89))/$G89 =$T$99*$H$89 =((T89-$G89))/$G89 

1390168 =E90*$B$103 =((P90-$G90))/$G90 =$R$98*H90 =((R90-$G90))/$G90 =$T$98*H90 =((T90-$G90))/$G90 
102404 =E91*$B$103 =((P91-$G91))/$G91 =$R$98*H91 =((R91-$G91))/$G91 =$T$98*H91 =((T91-$G91))/$G91 
102416 =E92*$B$103 =((P92-$G92))/$G92 =$R$98*H92 =((R92-$G92))/$G92 =$T$98*H92 =((T92-$G92))/$G92 

1883094 =E93*$B$103 =((P93-$G93))/$G93 =$R$98*H93 =((R93-$G93))/$G93 =$T$98*H93 =((T93-$G93))/$G93 
1883124 =E94*$B$103 =((P94-$G94))/$G94 =$R$98*H94 =((R94-$G94))/$G94 =$T$98*H94 =((T94-$G94))/$G94 
1881474 =E95*$B$103 =((P95-$G95))/$G95 =$R$98*H95 =((R95-$G95))/$G95 =$T$98*H95 =((T95-$G95))/$G95 
1881504 =E96*$B$103 =((P96-$G96))/$G96 =$R$98*H96 =((R96-$G96))/$G96 =$T$98*H96 =((T96-$G96))/$G96 
2230562 =E97*$B$103 =((P97-$G97))/$G97 =$R$98*H97 =((R97-$G97))/$G97 =$T$98*H97 =((T97-$G97))/$G97 

77777 =SOMA(P90:P97) =((P98-$G98))/$G98 =$R$99*$H$98 =((R98-$G98))/$G98 =$T$99*$H$98 =((T98-$G98))/$G98 
88888 =P25+P49+P63+P76+P84+P89+P98 =((P99-$G99))/$G99 =C99 =((R99-$G99))/$G99 =$E$99 =((T99-$G99))/$G99 

 

Quadro 23 – Equações para geração de cenários de desagregação  
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Item Desg 'DIR' 
%MED%MED 

Desg 'DIR' 
%MED%MED.APE 

Desg HW 
%HW%HW 

Desg HW
%HW%HW.APE 

Desg REG 
%HW%HW 

Desg REG
%HW%HW.APE 

Desg 'DIR' 
%HW%HW 

Desg 'DIR'
%HW%HW.APE 

 COLUNA V COLUNA W COLUNA X COLUNA Y COLUNA Z COLUNA AA COLUNA AB COLUNA AC 
1300404 =$V$76*H64 =((V64-$G64))/$G64 =$X$76*I64 =((X64-$G64))/$G64 =$Z$76*I64 =((Z64-$G64))/$G64 =$AB$76*I64 =((AB64-$G64))/$G64 
1302000 =$V$76*H65 =((V65-$G65))/$G65 =$X$76*I65 =((X65-$G65))/$G65 =$Z$76*I65 =((Z65-$G65))/$G65 =$AB$76*I65 =((AB65-$G65))/$G65 
1300416 =$V$76*H66 =((V66-$G66))/$G66 =$X$76*I66 =((X66-$G66))/$G66 =$Z$76*I66 =((Z66-$G66))/$G66 =$AB$76*I66 =((AB66-$G66))/$G66 
3070712 =$V$76*H67 =((V67-$G67))/$G67 =$X$76*I67 =((X67-$G67))/$G67 =$Z$76*I67 =((Z67-$G67))/$G67 =$AB$76*I67 =((AB67-$G67))/$G67 
3070724 =$V$76*H68 =((V68-$G68))/$G68 =$X$76*I68 =((X68-$G68))/$G68 =$Z$76*I68 =((Z68-$G68))/$G68 =$AB$76*I68 =((AB68-$G68))/$G68 
2020099 =$V$76*H69 =((V69-$G69))/$G69 =$X$76*I69 =((X69-$G69))/$G69 =$Z$76*I69 =((Z69-$G69))/$G69 =$AB$76*I69 =((AB69-$G69))/$G69 
2020993 =$V$76*H70 =((V70-$G70))/$G70 =$X$76*I70 =((X70-$G70))/$G70 =$Z$76*I70 =((Z70-$G70))/$G70 =$AB$76*I70 =((AB70-$G70))/$G70 
2020154 =$V$76*H71 =((V71-$G71))/$G71 =$X$76*I71 =((X71-$G71))/$G71 =$Z$76*I71 =((Z71-$G71))/$G71 =$AB$76*I71 =((AB71-$G71))/$G71 
2020749 =$V$76*H72 =((V72-$G72))/$G72 =$X$76*I72 =((X72-$G72))/$G72 =$Z$76*I72 =((Z72-$G72))/$G72 =$AB$76*I72 =((AB72-$G72))/$G72 
1560141 =$V$76*H73 =((V73-$G73))/$G73 =$X$76*I73 =((X73-$G73))/$G73 =$Z$76*I73 =((Z73-$G73))/$G73 =$AB$76*I73 =((AB73-$G73))/$G73 
1560153 =$V$76*H74 =((V74-$G74))/$G74 =$X$76*I74 =((X74-$G74))/$G74 =$Z$76*I74 =((Z74-$G74))/$G74 =$AB$76*I74 =((AB74-$G74))/$G74 
1560177 =$V$76*H75 =((V75-$G75))/$G75 =$X$76*I75 =((X75-$G75))/$G75 =$Z$76*I75 =((Z75-$G75))/$G75 =$AB$76*I75 =((AB75-$G75))/$G75 

44444 =$V$99*$H$76 =((V76-$G76))/$G76 =$X$99*$I$76 =((X76-$G76))/$G76 =$Z$99*$I$76 =((Z76-$G76))/$G76 =$AB$99*$I$76 =((AB76-$G76))/$G76 
1210166 =$V$84*H77 =((V77-$G77))/$G77 =$X$84*I77 =((X77-$G77))/$G77 =$Z$84*I77 =((Z77-$G77))/$G77 =$AB$84*I77 =((AB77-$G77))/$G77 
4522114 =$V$84*H78 =((V78-$G78))/$G78 =$X$84*I78 =((X78-$G78))/$G78 =$Z$84*I78 =((Z78-$G78))/$G78 =$AB$84*I78 =((AB78-$G78))/$G78 
4522126 =$V$84*H79 =((V79-$G79))/$G79 =$X$84*I79 =((X79-$G79))/$G79 =$Z$84*I79 =((Z79-$G79))/$G79 =$AB$84*I79 =((AB79-$G79))/$G79 
1712251 =$V$84*H80 =((V80-$G80))/$G80 =$X$84*I80 =((X80-$G80))/$G80 =$Z$84*I80 =((Z80-$G80))/$G80 =$AB$84*I80 =((AB80-$G80))/$G80 
1712263 =$V$84*H81 =((V81-$G81))/$G81 =$X$84*I81 =((X81-$G81))/$G81 =$Z$84*I81 =((Z81-$G81))/$G81 =$AB$84*I81 =((AB81-$G81))/$G81 
1210105 =$V$84*H82 =((V82-$G82))/$G82 =$X$84*I82 =((X82-$G82))/$G82 =$Z$84*I82 =((Z82-$G82))/$G82 =$AB$84*I82 =((AB82-$G82))/$G82 
1210117 =$V$84*H83 =((V83-$G83))/$G83 =$X$84*I83 =((X83-$G83))/$G83 =$Z$84*I83 =((Z83-$G83))/$G83 =$AB$84*I83 =((AB83-$G83))/$G83 

55555 =$V$99*$H$84 =((V84-$G84))/$G84 =$X$99*$I$84 =((X84-$G84))/$G84 =$Z$99*$I$84 =((Z84-$G84))/$G84 =$AB$99*$I$84 =((AB84-$G84))/$G84 
300263 =$V$89*H85 =((V85-$G85))/$G85 =$X$89*I85 =((X85-$G85))/$G85 =$Z$89*I85 =((Z85-$G85))/$G85 =$AB$89*I85 =((AB85-$G85))/$G85 

1210452 =$V$89*H86 =((V86-$G86))/$G86 =$X$89*I86 =((X86-$G86))/$G86 =$Z$89*I86 =((Z86-$G86))/$G86 =$AB$89*I86 =((AB86-$G86))/$G86 
1211456 =$V$89*H87 =((V87-$G87))/$G87 =$X$89*I87 =((X87-$G87))/$G87 =$Z$89*I87 =((Z87-$G87))/$G87 =$AB$89*I87 =((AB87-$G87))/$G87 
782300 =$V$89*H88 =((V88-$G88))/$G88 =$X$89*I88 =((X88-$G88))/$G88 =$Z$89*I88 =((Z88-$G88))/$G88 =$AB$89*I88 =((AB88-$G88))/$G88 
66666 =$V$99*$H$89 =((V89-$G89))/$G89 =$X$99*$I$89 =((X89-$G89))/$G89 =$Z$99*$I$89 =((Z89-$G89))/$G89 =$AB$99*$I$89 =((AB89-$G89))/$G89 

1390168 =$V$98*H90 =((V90-$G90))/$G90 =$X$98*I90 =((X90-$G90))/$G90 =$Z$98*I90 =((Z90-$G90))/$G90 =$AB$98*I90 =((AB90-$G90))/$G90 
102404 =$V$98*H91 =((V91-$G91))/$G91 =$X$98*I91 =((X91-$G91))/$G91 =$Z$98*I91 =((Z91-$G91))/$G91 =$AB$98*I91 =((AB91-$G91))/$G91 
102416 =$V$98*H92 =((V92-$G92))/$G92 =$X$98*I92 =((X92-$G92))/$G92 =$Z$98*I92 =((Z92-$G92))/$G92 =$AB$98*I92 =((AB92-$G92))/$G92 

1883094 =$V$98*H93 =((V93-$G93))/$G93 =$X$98*I93 =((X93-$G93))/$G93 =$Z$98*I93 =((Z93-$G93))/$G93 =$AB$98*I93 =((AB93-$G93))/$G93 
1883124 =$V$98*H94 =((V94-$G94))/$G94 =$X$98*I94 =((X94-$G94))/$G94 =$Z$98*I94 =((Z94-$G94))/$G94 =$AB$98*I94 =((AB94-$G94))/$G94 
1881474 =$V$98*H95 =((V95-$G95))/$G95 =$X$98*I95 =((X95-$G95))/$G95 =$Z$98*I95 =((Z95-$G95))/$G95 =$AB$98*I95 =((AB95-$G95))/$G95 
1881504 =$V$98*H96 =((V96-$G96))/$G96 =$X$98*I96 =((X96-$G96))/$G96 =$Z$98*I96 =((Z96-$G96))/$G96 =$AB$98*I96 =((AB96-$G96))/$G96 
2230562 =$V$98*H97 =((V97-$G97))/$G97 =$X$98*I97 =((X97-$G97))/$G97 =$Z$98*I97 =((Z97-$G97))/$G97 =$AB$98*I97 =((AB97-$G97))/$G97 

77777 =$V$99*$H$98 =((V98-$G98))/$G98 =$X$99*$I$98 =((X98-$G98))/$G98 =$Z$99*$I$98 =((Z98-$G98))/$G98 =$AB$99*$I$98 =((AB98-$G98))/$G98 
88888 =$B$100 =((V99-$G99))/$G99 =$C$99 =((X99-$G99))/$G99 =$E$99 =((Z99-$G99))/$G99 =$B$100 =((AB99-$G99))/$G99 

 

Quadro 24 – Equações para geração de cenários de desagregação (continuação) 
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Tabela 46 – Erros absolutos de previsão no nível mais agregado nos 10 cenários ao longo dos 4 meses de teste 
 

Cenário 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mes37 0,019 0,015 0,175 0,053 0,060 0,053 0,126 0,060 0,053 0,126 
Mes38 0,090 0,077 0,100 0,034 0,141 0,074 0,038 0,141 0,074 0,038 
Mes39 0,006 0,066 0,109 0,202 0,050 0,014 0,159 0,050 0,014 0,159 
Mes40 0,147 0,226 0,083 0,163 0,162 0,167 0,099 0,162 0,167 0,099 

 

 
Tabela 47 – Trecho da planilha de coleta de dados, parte específica para resultados da suavização exponencial tripla 
 

COD Família MAE36 
HW(A) 

MdAPE36 
HW(A) 

Parâmetros 
α/ β/ γ 

Prev 
t+1 (37) 

T.     
Exec 

1300404 Antimicóticos 483,0595 42,45% 0,73/0,28/0 838 00:01:20 
1302000 Antimicóticos 1077,808 35,12% 0,67/0/0 1817 00:01:00 
1300416 Antimicóticos 421,6963 43,03% 0,88/0/0 832 00:00:59 
3070712 Antimicóticos 926,9152 21,13% 0,63/0/0 3490 00:01:12 
3070724 Antimicóticos 742,4114 16,68% 0,37/0,65/0 2421 00:01:30 
2020099 Antimicóticos 1005,418 12,29% 0,57/0/0 8185 00:02:26 
2020993 Antimicóticos 1745,428 20,08% 0,06/0,35/0 12004 00:00:53 
2020154 Antimicóticos 1432,69 23,68% 0,25/0/0 8574 00:01:08 
2020749 Antimicóticos 1284,4 22,22% 0,37/0,03/0 7272 00:01:17 
1560141 Antimicóticos 2451,714 20,87% 0,80/0,09/0,26 4542 00:02:00 
1560153 Antimicóticos 1341,058 43,12% 0,31/1/0 2656 00:02:08 
1560177 Antimicóticos 1511,187 22,31% 0,27/0,90/0,24 6267 00:01:59 

SOMA ITENS Antimicóticos Somar previsões dos itens 58899  
AGREG 44444 Antimicóticos 8010,627 10,94% 0,15/0/0 55845 00:02:17 

1390168 PHosp 1233,836 11,65% 0,04/1/0 12232 00:01:26 
102404 PHosp 2615,104 14,97% 0,40/0/0 8259 00:01:12 
102416 PHosp 356,9408 24,78% 0,22/0,33/0 1688 00:01:28 

1883094 PHosp 2218,519 13,68% 0,47/0/0 14836 00:00:56 
1883124 PHosp 443,2081 21,82% 0,08/0/1 1469 00:01:56 
1881474 PHosp 1008,833 21,08% 0,34/0/0 3762 00:01:13 
1881504 PHosp 375,8554 59,30% 0,37/0/1 221 00:02:40 
2230562 PHosp 791,3199 16,03% 0/0/0 4371 00:01:58 

SOMA ITENS PHosp Somar previsões dos itens 46837  
AGREG 77777 PHosp 5762,499 11,24% 0,58/0/0 51976 00:01:28 

SOMA FAMÍLIAS TODOS Somar previsões das famílias 1393493  
AGREG 88888 TODOS 88180,75 5,45% 0,01/1/0 1335800 00:01:16 
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Tabela 48 – Trecho da planilha de coleta de dados, parte específica para resultados da regressão linear múltipla 
 

COD Família Outlier MAE36 
Regr 

MdAPE
36 Regr 

Prev 
t+1 (37) T.  Exec 

Pressupostos 
(AD, HCT, DW, 

VIF, LOF) 
R2 adj 

1300404 Antimicóticos 2 398,76 38,74% 1242 00:07:49 AD/DW/LOF 67,78% 
1302000 Antimicóticos 2 914,07 31,92% 2214 00:07:16 AD/HCT/DW 68,00% 
1300416 Antimicóticos 2 349,68 35,21% 557 00:03:18 AD/DW/VIF/LOF 68,21% 
3070712 Antimicóticos 1 791,15 14,20% 2727 00:03:40 AD/HCT/DW/VIF/LOF 52,60% 
3070724 Antimicóticos 3 601,61 18,36% 3041 00:05:46 AD/HCT/DW/LOF 52,20% 
2020099 Antimicóticos 3 845,72 11,51% 5899 00:08:10 AD/HCT/DW/LOF 44,70% 
2020993 Antimicóticos 3 1479,66 18,43% 12266 00:02:40 AD/HCT/DW/LOF 29,20% 
2020154 Antimicóticos 2 1071,34 18,51% 11183 00:03:03 HCT/DW/VIF/LOF 51,77% 
2020749 Antimicóticos 2 986,21 20,94% 5216 00:03:10 AD/HCT/DW/VIF 62,79% 
1560141 Antimicóticos 2 2384,47 34,40% 1780 00:06:06 AD/DW/LOF 55,40% 
1560153 Antimicóticos 2 1372,20 39,32% 1983 00:03:17 AD/HCT/VIF/LOF 51,12% 
1560177 Antimicóticos 4 1562,91 24,38% 1379 00:05:29 AD/HCT/DW/VIF 60,68% 

SOMA ITENS Antimicóticos Somar previsões dos itens 49488    
AGREG 44444 Antimicóticos 2 8770,01 14,27% 48239 00:08:03 AD/HCT/DW/VIF/LOF 15,20% 

1390168 PHosp 2 1002,21 10,38% 12341 00:08:30 AD/HCT/DW/LOF 46,40% 
102404 PHosp 3 2713,64 17,08% 6748 00:03:42 HCT/DW/LOF 44,86% 
102416 PHosp 2 353,39 14,30% 1399 00:05:58 HCT/DW/VIF/LOF 29,50% 

1883094 PHosp 2 2294,52 16,23% 11173 00:03:27 AD/HCT/DW/VIF/LOF 14,50% 
1883124 PHosp 2 468,21 24,58% 1342 00:09:02 AD/HCT 58,43% 
1881474 PHosp 1 819,19 20,95% 2355 00:06:34 HCT/DW/VIF 27,15% 
1881504 PHosp 1 397,25 38,68% 208 00:05:28 HCT/VIF 39,50% 
2230562 PHosp 2 708,15 16,05% 4974 00:04:50 AD/HCT/DW/VIF/LOF 35,20% 

SOMA ITENS PHosp Somar previsões dos itens 40541    
AGREG 77777 PHosp 2 6061,82 12,73% 46558 00:04:57 AD/HCT/DW/LOF 4,40% 

SOMA FAMÍLIAS TODOS Somar previsões das famílias 1398797    
AGREG 88888 TODOS 1 115024,5 7,16% 1496225 00:07:07 AD/HCT/DW/VIF/LOF 32,20% 

 


