
 

 

 

Previsão Temporal de 

Consumo Personalizado na 

Indústria Química 
 

por 

 

Vânia Cristina Lourenço Pinheiro 

 

 

Relatório de Estágio Curricular do Mestrado em Modelação, Análise 

de Dados e Sistemas de Apoio à Decisão 

 

 

 

Orientador: Prof. João Gama (FEP) 

Coorientadora: Prof. Rita Ribeiro (FEP) 

Supervisores de Estágio: Manuel Pereira, Nuno Ferreira e Flávio Fernandes (B2F) 

 

 

 

Faculdade de Economia 

Universidade do Porto 

Setembro de 2017  



ii 

 

Nota Biográfica 

 

Vânia Cristina Lourenço Pinheiro nasceu a 23 de maio de 1991, em Barcelos. Considera-

se uma pessoa decidida, empenhada e responsável. Desde a sua infância criou uma grande 

empatia com os números, sendo a Matemática a sua forte inspiração. Seguindo o que 

desde sempre a motivou e aliciou, licenciou-se em Matemática pela Faculdade de 

Ciências da Universidade do Porto em 2013. Sendo o seu grande interesse a vertente 

prática do curso, iniciou o Mestrado em Análise de Dados e Sistemas de Apoio à Decisão, 

terminando o primeiro ano com média de 15 valores. O mestrado permitiu a entrada no 

mercado de trabalho, iniciando a sua atividade profissional na empresa Business to 

Future, onde realizou um estágio curricular, como analista de dados. No ano seguinte, 

ficou efetiva na mesma como consultora de Business Intelligence. 

  



iii 

 

Agradecimentos 

 

Ao Professor Dr. João Gama, por todo o acompanhamento e total disponibilidade, mas 

principalmente por nunca me deixar desistir mesmo depois de todas as adversidades; 

À Professora Dra. Rita Ribeiro, pela orientação e toda a ajuda demonstrada para o meu 

crescimento no software utilizado;  

À minha família, em particular aos meus pais, por serem hoje e sempre o meu maior 

suporte. Por acompanharem e apoiarem todas as etapas da minha vida. Obrigada! 

Aos meus amigos, por estarem comigo em todos momentos e me apoiarem 

incondicionalmente. Obrigada por toda a paciência, por estarem sempre lá. Durães, 

obrigada pela tua amizade;  

Ao meu namorado, por todo o amor, carinho e atenção.  

A toda a equipa B2F, em especial a Manuel Pereira, Nuno Ferreira e Flávio Fernandes, 

por todo o acompanhamento e disponibilidade. 

  



iv 

 

Resumo 

 

Nos dias de hoje, a existência de uma ferramenta de previsão de vendas é fundamental 

para o sucesso de qualquer empresa. O estudo dos comportamentos futuros permite a 

otimização de vários recursos de forma a minimizar erros, a perda de clientes e prejuízos 

financeiros. Numa previsão de vendas são utilizados os dados históricos de forma a 

conseguir prever o que se venderá no futuro. No decorrer deste projeto, será utilizada uma 

base de dados real onde podem ser consultadas as faturas de cada cliente numa das 

maiores indústrias químicas a nível mundial. Desta forma, foram testados e avaliados 

métodos de previsão em Data Mining de forma a prever a quantidade de artigos que cada 

cliente vai adquirir por ano, mês e tipo de produto. 

Foram testados três algoritmos: Baseline, ARIMA e Holt-Winters, sendo que, o que 

apresentou melhor desempenho, isto é, menor erro face aos dados reais, foi o método 

ARIMA. O modelo foi construído à medida de cada cliente, sendo que o método 

escolhido será adaptado automaticamente a cada cliente sempre que surgirem novos 

dados históricos. 

 

Palavras-Chave: Previsão de Vendas, Data Mining, Indústria Química 
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Abstract 

 

Nowadays, the existence of a sales prediction tool is detrimental for every company’s 

success. The study of future behaviour allows the optimization of multiple resources as a 

way of minimizing mistakes and customer and financial losses. In a sales prediction, 

historic data are used to predict what will be sold in the future. Throughout this project, a 

real database will be used, where the receipts of each customer can be consulted in one 

of the biggest chemical industries worldwide. This way, prediction methods and data 

mining will be tested and assessed as a tool to predict the amount of product each client 

will purchase by year, month and type of product. 

Three algorithms were tested: Baseline, ARIMA and Holt-Winters, and the one that 

presented the best performance, that is, the smallest error compared to the real data, was 

the ARIMA method. The model was built according to each client, and the chosen method 

will be automatically adapted to each client whenever new historical data arise. 

 

Keywords: Sales Prediction, Data Mining, Chemical Industry. 
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Capítulo 1 

Introdução 

 

Os modelos de previsão tornaram-se indispensáveis para as pequenas e grandes 

empresas por permitem projetar comportamentos futuros baseados em comportamentos 

históricos. Com a desenvolver da tecnologia, é possível utilizar e analisar grandes bases 

de dados de forma rápida e eficiente, com o intuito de encontrar estratégias uteis que serão 

utilizadas pelas empresas para se destacarem no mercado, face à concorrência. 

Infelizmente, ainda nos dias de hoje, a maioria das empresas ainda não possuem 

pessoas especializadas na análise de grandes volumes de dados, e continuam diariamente 

a utilizar ferramentas desatualizadas que já não são suficientes para acompanhar o 

crescimento exponencial dos dados. Essas ferramentas não fornecem informação 

detalhada sobre os mesmos o que faz com não sejam facilmente compreendidos, 

inviabilizando decisões estratégicas para as empresas.  

Sendo a empresa em questão uma das maiores indústrias químicas mundiais, os 

fabricantes de produtos químicos precisam, mais do que nunca, de previsões rápidas e 

eficientes para acompanharem o crescimento das empresas concorrentes, de forma a 

conseguirem manter a competitividade com as mesmas.  

No decorrer deste estudo, serão apresentadas um conjunto de soluções que poderão 

ser implementadas na rotina diária de um analista de dados de forma a facilitar a análise 

global dos dados, contribuindo para um melhor planeamento das estratégias a serem 

executadas, retirando o melhor partido dos mesmos.  

O desenvolvimento deste projeto permitirá à empresa em questão não só o know-

how em ferramentas das quais lhes permitirá tirar o melhor partido dos dados, como a 

implementação de um modelo dinâmico que se adapta às necessidades de cada cliente e 

permite uma maior proximidade com o mesmo. 

O modelo de previsão será construído de acordo com o processo CRISP-DM, um 

modelo de Data Mining constituído por seis fases, onde se pretende compreender o 

negócio em questão, entender e preparar os dados, de forma a permitir a aplicação de 

várias técnicas de modelagem que serão posteriormente avaliadas e implementadas.  
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1.1. Contexto e Motivação 

  

O presente relatório surge da oportunidade da realização de um estágio curricular 

numa empresa de business intelligence portuguesa, no âmbito do mestrado em 

Modelação, Análise de Dados e Sistemas de Apoio à Decisão na Faculdade de Economia 

da Universidade do Porto. 

A empresa Business to Future (B2F) é uma empresa fundada em 2006 focada em 

soluções de business intelligence para médias e grandes empresas, que pretende tirar o 

máximo partido dos dados, aliando desta forma, conhecimentos em Data Mining. Aliando 

as melhores práticas utilizadas pela mesma no desenvolvimento deste tipo de soluções, 

aos conhecimentos adquiridos no mestrado, será providenciado ao seu cliente o 

conhecimento e a experiência de forma a solucionar as necessidades mais exigentes.  

Assim, surge um projeto de forecast com um dos seus maiores clientes, uma 

indústria química líder mundial. O principal interesse na realização deste estágio é o 

contacto direto com problemas de grandes empresas, conseguindo desta forma perceber 

a vertente prática do mestrado e de que forma os conceitos estudados podem ser aplicados 

num contexto real. É um desafio muito importante e aliciante com especial destaque para 

a entrada no mercado de trabalho.  

 

 

1.2 Definição do Problema em Estudo 

 

A parceria com a “Química Lda.” (nome fictício) requer a construção de um modelo 

que pretende prever as quantidades (em quilogramas) de produtos que serão vendidos no 

espaço temporal de um mês. Pretende-se, inicialmente, prever apenas as quantidades, 

sendo que desta forma se pode gerir o aumento ou diminuição do preço de cada produto. 

O objetivo do forecast é ser integrado no budget, para que cada business partner analise 

com a sua equipa a melhor estratégia para decidir o preço que quer aplicar a cada produto. 

Desta forma, a previsão é feita ao nível do cliente e da tecnologia, i.e., da categoria do 

produto. 
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Por questões de confidencialidade, os nomes atribuídos à empresa, aos clientes e o 

respetivo tipo de produto foram alterados de forma a manter a privacidade dos clientes e 

da estrutura de negócio da empresa.  

 

Exemplo: No ano A, mês M, para o cliente C e para o produto P prevê-se vender Q 

unidades. 

 

Ano Mês Cliente Produto Quantidade 

2016 Janeiro 4725199 A 590 

Tabela 1 - Exemplo ilustrativo do resultado pretendido 

 

Um dos grandes objetivos deste relatório passa por superar ou igualar os resultados 

obtidos pela ferramenta utilizada pela empresa. Atualmente, a ferramenta disponibiliza 

uma previsão apenas ao nível da unidade de negócio, sendo necessário descer ao nível do 

cliente. Além disto, o R permitirá a redução de custos, por se tratar de uma ferramenta 

gratuita (face ao preço elevado da ferramenta utilizada).  

 

 

1.3 Software Utilizado 

 

Sem um software com ferramentas adequadas ao estudo pretendido, é impossível 

retirar conclusões de forma rápida e eficiente. Desta forma, no decorrer deste relatório 

será utilizada a ferramenta essencial de análise de dados, o Excel. Este software será 

utilizado para as análises mais simples e para armazenamento da base de dados (serão 

extraídas as respetivas faturas da base de dados da empresa para um ficheiro Excel).  

De seguida, para facilitar a análise e tratamento dos dados será utilizado o software 

R, habitualmente utilizado em Data Mining. (Torgo, 2010) Neste software vão ser 

desenvolvidos e testados os modelos selecionados para a previsão de vendas. A biblioteca 

do mesmo é uma das suas grandes vantagens, por permitir a utilização de diferentes 

pacotes, dotados de funções específicas. (Team, 2011) 

Finalmente, para facilitar a visualização dos resultados será utilizada uma 

ferramenta da Microsoft, o Power Bi Desktop. Com esta ferramenta é possível a criação 
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de relatórios com todas as análises gráficas necessárias no momento da tomada de 

decisão. 

 

 

1.4 Estrutura do Relatório 

 

Sendo o documento em causa um relatório de estágio numa empresa, a sua estrutura 

seguirá os seguintes capítulos: 

No capítulo 1 serão introduzidos os temas a abordar no decorrer do relatório, bem 

como o seu contexto e motivação, e finalmente a definição do problema em estudo. De 

seguida, no capítulo 2, será elaborada a contextualização teórica, isto é, estudados ao 

detalhe todos os conceitos necessários na compreensão do processo como um todo.  

Já com um conhecimento aprofundado dos temas, no capítulo 3 será finalmente 

elaborado e implementado o processo pedido pela empresa, isto é, a previsão de vendas 

dos clientes previamente selecionados. Para terminar, no capítulo 4 serão retiradas todas 

as conclusões sobre o tema. 
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Capítulo 2 

Contextualização Teórica 

 

2.1 Data Mining 

 

Atualmente são armazenadas diariamente grandes quantidades de dados e é urgente 

que as soluções para analisar os mesmos se desenvolvam tão rapidamente quanto o seu 

crescimento. Este relatório pretende mostrar como o Data Mining pode ser visto como a 

solução para a natural evolução dos dados. 

Data Mining não é mais do que um processo de análise de dados em diferentes 

perspetivas, de forma a sumarizar informação útil - informação essa que pode ser usada 

para aumentar a receita, reduzir os custos, etc. O conceito de Data Mining para um 

analista de dados inclui não só a descoberta de relacionamentos, mas também o pré-

processamento dos dados, a interpretação dos resultados, e a extração de informação útil 

para a tomada de decisão. (Gama, Carvalho, Faceli, & Lorena, 2012) 

 Sendo esta uma área multidisciplinar, requer a compreensão dos dados e do 

negócio em si, sendo possível prever o que poderá acontecer no futuro; classificar pessoas 

ou coisas em grupos (por reconhecimento de padrões); associar eventos que são prováveis 

de ocorrer em conjunto, etc. (Han, Kamber, & Pei, 2012)  

Através de Data Mining é possível determinar relações entre fatores internos, como 

por exemplo: preço do produto, posicionamento do produto, etc.; mas também relações 

entre fatores externos, i.e., indicadores económicos, concorrência, etc. Desta forma, é 

possível fazer previsão de vendas, análises de campanhas de marketing, facilitar a 

aquisição de clientes, e muito mais.  
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2.1.1 O Processo de Data Mining 

 

No decorrer deste projeto, vai ser realizada a implementação de um projeto em Data 

Mining baseada na metodologia CRISP-DM. (Shearer, 2000)  

Esta metodologia é frequentemente utilizada na indústria e comércio. Constitui de 

facto um standard, reconhecida pela sua forte capacidade de organização.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sendo constituída por seis fases, permite a construção e implementação do modelo 

de previsão pedido, de forma a ajudar nas decisões do negócio em causa.  

 

Na metodologia em causa, o projeto é definido como um processo cíclico que 

permite atingir todos os objetivos pretendidos. Inicialmente é necessário entender qual a 

meta a atingir, analisar os dados e só depois realizar o processamento dos mesmos. Depois 

de realizados os três primeiros passos, representa-se o conhecimento adquirido na 

construção do modelo, que será de seguida avaliado e classificado. (Chapman, et al., 

2000) 

 

Figura  1 - Processo CRISP-DM 
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Desta forma, na Figura 2 encontra-se resumida a descrição de cada um dos passos 

a realizar, de acordo com a metodologia CRISP-DM. 

 

 

Uma das principais vantagens do método CRISP-DM prende-se com o facto de este 

processo ser neutro, isto é, pode ser utilizado para utilizar dados de diversas naturezas, 

não sendo exclusivo para dados comerciais ou para uma indústria de um determinado 

tipo. 

Este método tem em conta o facto de que o data mining tem que ser confiável e 

repetível por pessoas com conhecimentos reduzidos do mesmo. Além disso, providencia 

um framework uniforme para guidelines e é flexível para diferentes problemas dentro da 

mesma empresa e diferentes dados. 

Apesar de o CRISP-DM ser o método mais usado no que diz respeito a data mining, 

existem duas alternativas: Knowledge Discovery in Databases (KDD) e Sample, Explore, 

Modify, Model, Access (SEMMA). No entanto, ambas as metodologias apresentam 

desvantagens, sendo a principal o facto de que nenhuma delas traduz uma verdadeira 

metodologia de data mining, nem com fases, tarefas e atividades detalhadas. (Palacios, 

Toledo, Pantoja, & Navarro, 2017)  

1. Entendimento do Negócio

Entender os objetivos e requisitos do
projeto a partir da perspetiva do
negócio, e, em seguida, converter esse
conhecimento num problema de Data
Mining.

2. Compreensão dos Dados

Identificar problemas na qualidade dos
dados, de forma a descobrir os
primeiros insights sobre os dados.

3. Preparação dos Dados

Este processo de limpeza dos dados
geralmente envolve vários processos,
tais como: filtrar, combinar e
preencher valores vazios. Trabalhar os
dados para usar no passo 4.

4. Modelação

Existem várias técnicas para o mesmo
tipo de problema de Data Mining:
Seleção das técnicas de modelagem de
acordo com os objetivos pretendidos.

5. Avaliação

Depois da construção do modelo e
antes de o implementar, é necessário
avaliá-lo: Revisão de todos os passos
executados na sua construção. Atinge
os objetivos do negócio?

6. Implementação

O conhecimento adquirido terá de ser
organizado e apresentado de forma a
que o cliente possa usá-lo: Determinar
como os resultados devem ser
utilizados;

Figura  2 - Fases da Metodologia CRISP-DM 
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2.1.2 Previsão 

 

Por previsão (forecast) entende-se previsão do futuro. O Forecast permite prever a 

tendência do mercado e obter orientações úteis para o desenvolvimento do negócio. 

Através de perceções específicas é possível obter vantagens competitivas e a 

possibilidade de diferenciar-se no próprio mercado de referência. (Rey, 2013) As 

previsões são importantes para decisões a curto e a longo prazo; compreender as 

dinâmicas do próprio negócio e as lógicas subjacentes, são passos necessários para o 

sucesso a longo prazo. (Hassani & Silva, 2015) As empresas podem utilizar o forecast 

em várias áreas, como por exemplo: previsões económicas, previsão de vendas, previsões 

tecnológicas, etc. Desta forma, Forecast em “Big Data” possibilita o melhoramento do 

desempenho organizacional, permitindo uma melhor gestão dos riscos com a utilização 

de previsões em tempo real. (Hyndman R. J., 2009) 

Prever o futuro pode ser simples, como por exemplo ao usar a observação mais 

recente como previsão, no entanto também pode se tornar extremamente complexo, 

necessitando de ferramentas sofisticadas. Assim, selecionar o método a utilizar tem de ter 

em conta vários fatores, sendo que a quantidade de dados históricos disponíveis é um dos 

principais. Além disto, é necessário ter um forte conhecimento sobre o negócio em causa, 

para se poder analisar se o erro de um certo modelo pode ser considerado viável. 

 

As técnicas de previsão podem ser divididas em duas categorias:  

 Métodos Quantitativos: métodos baseados no estudo de dados históricos, em que se 

assume que os padrões que ocorreram no passado podem ser utilizados para prever o 

futuro.  

 Métodos Qualitativos: ao contrário dos anteriores, ocorrem numa perspetiva 

subjetiva, i.e., têm por base o conhecimento dos especialistas na área.  Os métodos 

qualitativos não são estatísticos, são normalmente utilizados para ajustar as previsões 

realizadas pelos métodos quantitativos.  

 

No decorrer deste relatório serão desenvolvidos métodos estatísticos, isto é, o 

correspondente a modelos quantitativos. Um exemplo destes métodos são as séries 

temporais, que serão aprofundadas adiante. Numa série temporal é apenas utilizada a 
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informação da variável a ser prevista, sendo que não são considerados os fatores que 

influenciam o seu comportamento. (Hyndman R. J., 2009) Nestes casos, a previsão é 

baseada apenas em fatores históricos, sendo os métodos Baseline, ARIMA e Holt-winters 

exemplos destes modelos.  

 

2.1.3 Séries Temporais 

 

Os modelos de previsão em séries temporais baseiam-se na análise de 

acontecimentos passados (ordenados no tempo) e na relação entre esses mesmos 

acontecimentos. Os modelos supõem que os acontecimentos passados contêm toda a 

informação necessária para o comportamento da série, sendo esse padrão recorrente no 

tempo. (Gama, Carvalho, Faceli, & Lorena, 2012) 

Estes modelos têm despertado um interesse crescente uma vez que as séries temporais 

são rapidamente geradas, facilmente obtidas através de observações financeiras, 

científicas, médicas e naturais, e podem ser originadas a partir de diferentes áreas. 

Consistem em sequências longas de dados numéricos, registados em intervalos de tempo 

iguais. (Wang, et al., 2012) 

Os métodos de séries temporais usam o tempo como variável independente para 

produzir o pedido em causa. Desta forma, as medições são realizadas em períodos 

sucessivos, i.e., podem ser consideradas à hora, ao dia, à semana, ao mês, ao ano, etc.  

 

É necessário ter em atenção as componentes que influenciam uma série temporal: 

  

 Tendência – Descreve o comportamento da série; 

 Sazonalidade – i.e. repetição de padrões.  

 Componente Cíclica – movimentos recorrentes (i.e., períodos superiores a um ano), 

normalmente relacionados com a evolução geral da atividade económica; 

 Componente Irregular – movimentos aleatórios devido a um número infindável de 

fatores imprevisíveis.   
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2.1.3.1 Modelos de Previsão Lineares 

 

Os modelos de previsão lineares são conhecidos por conseguirem, apesar da sua 

simplicidade, previsões bastante apuradas. Devido às suas características de simples 

análise, são os mais utilizados em previsões de vendas, tal como o caso de estudo deste 

relatório. Tecnicamente, nos modelos em questão, a variação de um parâmetro é 

independente da variação de outro parâmetro. 

De forma a compreender o comportamento dos dados, serão analisados os 

métodos de previsão Baseline (Prevalência), ARIMA e Holt-Winters. Os métodos de 

suavização exponencial, como é o caso do método de Holt-Winters são especificamente 

utilizados na análise de séries temporais. Este é um método de média móvel bem mais 

complexo, que reflete a tendência e sazonalidade dos dados históricos. Mesmo nos casos 

em que são disponibilizados poucos dados históricos (como é o caso em questão), graças 

à sua forte precisão, é habitualmente um dos métodos escolhidos. 

Outro exemplo de modelo de média móvel é o ARIMA, que na maioria dos casos 

supera o método de Holt-Winters, quando o período de dados históricos fornecidos é 

longo. Como não é o caso do caso de estudo, será analisado o comportamento do mesmo 

no decorrer deste relatório. No capitulo 3 serão realizadas as devidas avaliações e 

selecionado o método mais adequado. 

 

 

i) Baseline  

 

Quando se pretende fazer uma previsão, o ponto de partida será a utilização do 

método de prevalência, isto é,  Baseline, que representa um dos métodos mais simples de 

todos. No entanto, apesar da sua simplicidade, pode ser o método mais eficiente. Se um 

cliente tiver sempre o mesmo comportamento, este método é extremamente eficaz.  

A base de dados fornecida pela empresa corresponde aos anos de 2015 e 2016. A 

Baseline passa por prever que, por exemplo, o que o cliente comprou em julho de 2015, 

irá comprar igualmente em julho de 2016. Para a previsão referida é necessário agrupar 

cada cliente por produto e a respetiva soma das quantidades no mês em estudo.  
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ii) ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) 

 

O modelo Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) usa dados de séries de 

tempo para prever tendências futuras. É uma forma de análise de regressão que procura 

prever movimentos futuros através da averiguação das diferenças entre valores em série. 

Este modelo pode tomar em consideração tendências, sazonalidade, ciclos, erros e aspetos 

não-estacionários de um conjunto de dados num forecast. (Box, Jenkins, Reinsel, & 

Ljung, 2015) (Holden, 1995) 

Um modelo ARIMA é constituído por três parâmetros: (p, d, q), em que: 

 p corresponde à parte autorregressiva; 

 q determina o número de médias móveis a ser usado; 

 d concerne o número de diferenciações que são necessárias para tornar a série não 

estacionária numa série estacionária. (Box, Jenkins, Reinsel, & Ljung, 2015) 

 

Assim, para aplicar um modelo ARIMA, é necessário: 

 transformar a série temporal numa série estacionária. Isto é conseguido através 

da diferenciação da série d vezes, o que pode ser realizado visualmente ou através 

da aplicação de algum teste de raiz unitária que permita estimar o valor de d; 

 estimar os parâmetros p e q, pela analise do gráfico da autocorrelation function; 

Visto que estes valores não são de fácil estimação, torna-se necessário recorrer a 

softwares com ferramentas já desenvolvidas para este fim, como o R, que 

conseguem estimar de forma automática e restituir os parâmetros ótimos a 

considerar. 

 

Um processo ARIMA (p, d, q) não-sazonal é dado através da fórmula: 

 

ϕ(B) (1 − 𝐵𝑑)𝑦𝑡= c + θ(B) 𝜀𝑡 

 

onde {𝜀𝑡} é um processo de white noise com média de zero e variância 𝜎2, B é o operador 

de backshift, e ϕ(z) e θ(z) são polinomiais de ordem p e q, respetivamente. Para assegurar 
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causalidade e invertibilidade, assume-se que ϕ(z) e θ(z) não têm raízes para |𝑧|  < 1. Se 

𝑐 ≠ 0, existe uma ordem polinomial implicada na ordem d na função do forecast.  

 

O processo ARIMA (p, d, q) (P, D, Q)m sazonal é dado por 

 

Φ(𝐵𝑚)𝜙(𝐵)(1 − 𝐵𝑚)𝐷(1 − 𝐵)𝑑𝑦𝑡 = 𝑐 + Θ(𝐵𝑚)𝜃(𝐵)𝜀𝑡 

 

onde Φ(𝑧) e Θ(𝑧) são ordens polinomiais de P e Q, respetivamente. Se 𝑐 ≠ 0, existe uma 

ordem polinomial d + D na função do forecast. (Hyndman & Khandakar, 2008) (Holden, 

1995) 

  

Box e Jenkins (1970) desenvolveram um modelo de ARIMA que passa pela 

identificação do processo apropriado, o seu ajuste aos dados e o posterior uso do modelo 

ajustado ao forecast. Uma das vantagens deste modelo prende-se com o facto de este 

constituir uma classe muito rica de possíveis modelos, sendo regularmente possível 

encontrar um processo que providencia uma descrição adequada dos dados. O modelo 

Box-Jenkins original envolve um processo iterativo de três fases: seleção do modelo, 

estimação de parâmetros e model checking. Estudos mais recentes deste processo 

usualmente completam com uma fase preliminar de preparação de dados e uma fase final 

da aplicação do modelo: 

 

 A preparação de dados envolve transformações e diferenciações. As 

transformações de dados, tal como raízes quadradas e logaritmos, podem 

estabilizar a variância numa série em que a variação muda com o nível. Isto 

normalmente acontece com dados de negócio e económicos. De seguida, os 

dados são diferenciados até que deixem de existir padrões óbvios; 

 A seleção do modelo no contexto Box-Jenkins usa gráficos variados baseados 

nos dados transformados e diferenciados para tentar identificar potenciais 

processos ARIMA, que podem ser apropriados aos dados. Desenvolvimentos 

posteriores levaram à seleção de outros modelos, tal como o critério de 

informação de Akaike (AIC). 
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 A estimação de parâmetros não é mais do que encontrar valores nos modelos 

que mais se adequam aos dados. Existem algoritmos computacionais 

desenhados para executar esta tarefa. 

  O model checking está relacionado com testar as assunções do modelo com o 

objetivo de identificar inadequações do modelo. Caso sejam encontradas, será 

necessário voltar à seleção do modelo e identificar um que seja melhor. 

 A aplicação do modelo, ou forecasting, é o objetivo de todo o método. 

(Hyndman R. J., 2001) 

 

Software R - Auto.arima() 

 

 A função auto.arima() no software R usa uma variação do algoritmo Hyndman e 

Khandakar, que combina testes unitários de raiz, minimização do critério de informação 

Akaike e maximum likelihood estimation para obter um modelo ARIMA. O algoritmo 

segue três passos: 

 Os valores de p e q são então escolhidos através da minimização do AIC, após 

diferenciação dos dados d vezes. Em vez de considerar todas as combinações 

possíveis de p e q, o algoritmo usa uma pesquisa passo a passo para cruzar o 

espaço modelo. (Hyndman, Rob J; Athanasopoulos, George, 2013) 

o O melhor modelo, com o menor AIC, é selecionado a partir dos quatro 

seguintes: 

 ARIMA (2,d,2) 

 ARIMA (0,d,0) 

 ARIMA (1,d,0) 

 ARIMA (0,d,1) 

Se d = 0, a constante c é incluída; caso d ≥ 1, a constante c é estabelecida para 

zero. 

o Variações deste modelo são consideradas: 

 Variação do p e/ou q no modelo anterior em ± 1; 

 Incluir/excluir c do modelo anterior. 
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O modelo considerado melhor, quer seja o inicial ou variações do mesmo, será o 

modelo usado. As variações são repetidas, até que o AIC não fique menor. 

A função auto.arima() automatiza a inclusão de uma constante. Por defeito, para 

d=0 ou d=1, será incluída uma variável constante caso esta melhore o valor do AIC; para 

d > 1 a constante será sempre omitida. Se allowdrift=FALSE for especificada, a constante 

será somente permitida caso d = 0.  (Hyndman, Rob J; Athanasopoulos, George, 2013) 

 

 

iii) Holt & Holt-Winters 

 

Em 1957, Holt desenvolveu um modelo alargado de alisamento exponencial 

simples, que pode ser aplicado a séries com tendência. Este método faz uso de duas 

constantes de alisamento, α e β, ambas com valores entre 0 e 1, e de três equações: 

 

 Nível: 𝐿𝑡 = 𝛼𝑌𝑡 + (1 − 𝛼)(𝐿𝑡−1 + 𝑏𝑡−1) 

 Tendência: 𝑏𝑡 = 𝛽(𝐿𝑡 − 𝐿𝑡−1) + (1 − 𝛽)𝑏𝑡−1 

 Previsão: 𝐹𝑡+𝑚 = 𝐿𝑡 + 𝑏𝑡𝑚 

 

onde 𝐿𝑡 é a estimação para o nível da série no período t e 𝑏𝑡 a estimação do declive da 

série no mesmo período. A equação de nível ajusta diretamente 𝐿𝑡 para a tendência do 

período anterior, 𝑏𝑡−1, adicionando o último valor alisado 𝐿𝑡−1. Por último, os valores de 

α e β são encontrados através de ensaio sobre a série histórica, sendo aqueles que 

minimizam o erro quadrático médio frequentemente selecionados. 

 

 Tal como acontece com o alisamento exponencial simples, a equação de nível 

mostra que 𝐿𝑡 é uma média ponderada da observação 𝑌𝑡 e que o forecast para o tempo t 

aqui dado por 𝐿𝑡−1 + 𝑏𝑡−1. A equação de tendência mostra que 𝑏𝑡 é uma média ponderada 

da tendência estimada no tempo t, baseado em 𝐿𝑡 − 𝐿𝑡−1 e 𝑏𝑡−1, a estimação anterior da 

tendência. (Holt, 2004) 

 

Em 1960, este método foi alargado por Winters, para, além da tendência, ser 

também incluída a sazonalidade. É um método muito semelhante ao de Holt, mas 
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apresenta uma equação extra, para a sazonalidade. O modelo de Holt-Winters apresenta 

dois modelos de cálculo distintos de modelação da sazonalidade: o modelo aditivo e o 

modelo multiplicativo. 

 

O modelo multiplicativo de Holt-Winters baseia-se em quatro expressões para 

estimar o nível, a tendência, a sazonalidade e a previsão final: 

 

 Nível: 𝐿𝑡 = 𝛼
𝑌𝑡

𝑆𝑡−𝑠
+ (1 − 𝛼)(𝐿𝑡−1 + 𝑏𝑡−1) 

 Tendência: 𝑏𝑡 = 𝛽(𝐿𝑡 − 𝐿𝑡−1) + (1 − 𝛽)𝑏𝑡−1 

 Sazonalidade: 𝑆𝑡 = 𝛾
𝑌𝑡

𝐿𝑡
+ (1 − 𝛾)𝑆𝑡−𝑠 

 Previsão: 𝐹𝑡+𝑚 = (𝐿𝑡 + 𝑏𝑡𝑚)𝑆𝑡−𝑠+𝑚 

 

onde s é o comprimento da sazonalidade (por exemplo, número de meses num ano), 𝐿𝑡 

representa o número da série, 𝑏𝑡 a tendência, 𝑆𝑡 a sazonalidade e 𝐹𝑡+𝑚 é a previsão para 

os períodos m posteriores. (Winters, 1960) 

 

Menos usado é o modelo aditivo deste método, sendo igualmente constituído por 

quatro equações base:  

 

 Nível: 𝐿𝑡 = 𝛼(𝑌𝑡 − 𝑆𝑡−𝑠) + (1 − 𝛼)(𝐿𝑡−1 + 𝑏𝑡−1) 

 Tendência: 𝑏𝑡 = 𝛽(𝐿𝑡 − 𝐿𝑡−1) + (1 − 𝛽)𝑏𝑡−1 

 Sazonalidade: 𝑆𝑡 = 𝛾(𝑌𝑡 − 𝐿𝑡) + (1 − 𝛾)𝑆𝑡−𝑠 

 Previsão: 𝐹𝑡+𝑚 = 𝐿𝑡 + 𝑏𝑡𝑚 + 𝑆𝑡−𝑠+𝑚 

 

As diferenças entre os dois métodos de Holt-Winters são referentes aos índices 

sazonais, que são somados e subtraídos, ao invés de serem multiplicados. Tome-se a 

primeira equação como exemplo, em que a 𝑌𝑡 é subtraído o índice sazonal correspondente 

ao instante t, estimado s instantes atrás, para retirar assim a sazonalidade. Já na equação 

referente à sazonalidade, atualiza-se o índice sazonal para a estação correspondente ao 

instante t incorporando a avaliação mais recente do efeito sazonal. (Hyndman, Rob J; 

Athanasopoulos, George, 2013) 
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Capítulo 3 
 

Caso de Estudo 
 

3.1 Entendimento do Negócio 
 

3.1.1 Estrutura da Organização 

 

A “Química Lda.” é uma empresa que há mais de 120 anos se tem dedicado à 

inovação, desempenho e conhecimento de adesivos, tintas e outros produtos químicos 

especiais. Sendo umas das maiores empresas de fabricação de adesivos, fornece adesivos 

industriais para todo o mundo. O segredo da “Química Lda.” é o foco no cliente, os seus 

serviços são de confiança e permitem criar ligações duradoras e gratificantes com os seus 

clientes. Neste contexto, de forma a continuar a inovação e a boa relação com o cliente, 

com especial foco na sua satisfação, será construído um modelo de previsão à medida de 

cada cliente. 

 

 

3.2 Compreensão dos Dados 
 

O principal problema com dados extraídos de bases de dados é que a estrutura do 

conjunto de dados não é compatível com a maioria dos algoritmos de Data Mining, desta 

forma, é necessário preparar os dados. Quando se fala em Big Data, é necessário ter em 

atenção que estes costumam ser imprecisos, incompletos e inconsistentes. As técnicas de 

pré-processamento permitem melhorar a qualidade dos dados, e desta forma melhorar a 

precisão e eficiência do processo de Data Mining. 

 

Na previsão numa indústria química, ao contrário de outras indústrias em que é 

possível prever com padrões sazonais, existem imensos fatores que podem alterar as 

vendas. Utilizando ferramentas de análise de dados, é possível o estudo de toda a 
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informação de forma rápida e eficiente. Antes de ser realizada qualquer previsão, é 

necessário estabelecer as necessidades da empresa, e muito para além das necessidades 

da previsão está o melhoramento do desempenho de todos os segmentos. Todos os 

procedimentos de análise aos dados trazem vantagens para empresa, uma vez que em 

todas as análises realizadas até chegar ao momento da previsão permitem identificar 

características que nunca tinham sido analisadas até ao momento. Desta forma, a análise 

dos dados permite conduzir o negócio da empresa de forma estruturada e organizada, 

permitindo identificar, entre muitos outros aspetos, os melhores clientes. Esta análise 

permite um conhecimento exaustivo das necessidades dos melhores clientes e um 

melhoramento no atendimento dos mesmos.  

 

3.2.1 Análise do caso de estudo 

 

A base de dados fornecida pela empresa devolve todas as faturas de cada cliente, por ano, 

mês e tipo de produto. Cada linha do ficheiro Excel corresponde a uma compra efetuada 

pelo cliente em questão, isto é, para o mês de dezembro de 2015 o mesmo cliente poderá 

encontrar várias faturas.   

 

 

 

 

 

 

Assim, de um total de 3350 clientes, foi pedido pela empresa que fossem analisados os 

principais, ou seja, foram fornecidas as faturas correspondentes a 56 clientes para o ano 

de 2015 e 2016 (24 meses).  

  

Tabela 2 - Exemplo da Base de Dados 
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Relativamente ao tipo de produto, a mesma pediu que fossem analisados igualmente os 

mais relevantes, isto é, os produtos B, C, D e F. De uma análise inicial, conclui-se que o 

produto mais comprado foi o B.  

 

 

 

 

 

Através da Figura 4 e Figura 5, é de fácil visualização que, em qualquer mês ou ano, o 

produto B é o mais comprado por todos os clientes.   

Figura  3 - Análise do Produto 

Figura  5 - Análise dos 4 Produtos por mês em 2016 

Figura  4 - Análise dos 4 Produtos por mês em 2015 
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Na Figura 6, pode-se analisar a quantidade (em quilogramas) comprada pelos 5 principais 

clientes, isto é, os que efetuaram mais compras, durante os dois anos em análise. 

Noutra perspetiva, durante o mesmo período de análise, a empresa em questão vendeu no 

total dos dois anos, 13017K em quilogramas de produtos. Através da análise da Figura 7 

e Figura 8, que correspondem às compras dos cincos principais clientes da empresa 

durante o período de análise, pode-se concluir que apenas estes cinco clientes representam 

35% das compras da empresa.  

 

 

Figura  6 - Análise dos Produtos dos Cinco Melhores Clientes 

Figura 7 - Quantidade em quilogramas comprada pelos 

cinco melhores clientes 
Figura 8 - Vendas (em quilogramas) entre 2015 e 

2016 
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3.3 Preparação dos Dados 
 

Como já foi referido, será realizada a análise e implementação do caso em estudo através 

do software R. O software em questão permite a análise do ficheiro Excel fornecido com 

toda a informação necessária para a previsão. Depois de definido o diretório, isto é, a 

localização exata do ficheiro Excel, é utilizado o comando read.csv para efetuar a leitura 

do mesmo (para a devida leitura do ficheiro pelo software, é necessário que este esteja no 

formato CSV).  

Nesta análise é necessária a utilização de packages fornecidos pela livraria do R. 

Inicialmente, será utilizado o package dplyr, uma ferramenta construída com o intuito de 

facilitar a análise de dados no formato tabular. (Package ‘dplyr’, 2017) 

 

De forma a possibilitar a implementação deste modelo, é necessário ajustar os dados às 

ferramentas e métodos em questão. Assim, a base de dados é inicialmente dividida em 

quatro grupos, isto é, aos correspondentes a cada categoria de produto. De seguida, são 

calculadas as quantidades de produtos compradas por mês por cada cliente, uma vez que 

o objetivo é prever a quantidade comprada nos meses seguintes.  

A estrutura do ficheiro de faturas fornece-nos os dados correspondentes às encomendas 

de cada cliente, no mês e ano em que as mesmas foram realizadas. Desta forma, não existe 

neste ficheiro o registo correspondente aos meses em que o cliente não efetua uma 

compra. No entanto, é necessário forçar a existência destes meses, uma vez que os 

métodos utilizados não permitem a falha de informação (missing values), isto é, em cada 

mês em que não houve encomendas foi alocado o valor 0. Além do preenchimento dos 

valores em falta, é também necessário que o código assuma os atributos como numéricos 

ou categóricos para não ocorrerem erros (Anexo A).  
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Após as transformações descritas acima, é possível observar através da análise da Figura 

9 o comportamento de cada cliente, ou seja, as quantidades compradas por cada cliente 

entre janeiro de 2015 e dezembro de 2016. Numa primeira análise à sua série temporal 

(de cada cliente), e por conhecimento do negócio em causa, pode-se concluir que o 

comportamento de cada cliente é único, isto é, independente do comportamento de todos 

os outros.  

  

Figura  7 - Série Temporal de Cada Cliente entre 2015 e 2016 

Figura  8 - Série Temporal dos Cinco Melhores entre Julho e Dezembro de 2016 
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A pedido da empresa, o modelo construído para o estudo em questão terá de realizar 

análises específicas a cada cliente, uma vez que as compras efetuadas por cada cliente da 

empresa não dependem dos restantes clientes. Desta forma, não serão efetuados testes de 

reconhecimento de padrões, nem serão divididos em grupos por semelhança de 

comportamentos.  

 

Para testar a eficiência dos modelos, será utilizado o ano de 2015 e os primeiros seis 

meses de 2016. Assim, será realizada a previsão dos últimos seis meses de 2016 e 

posteriormente será comparada a diferença entre o valor previsto e o valor real, de forma 

a perceber qual o melhor modelo. 

 

3.4 Modelação 

 

Tal como acontecerá nos modelos seguintes, será utilizada da base de dados o período 

correspondente entre janeiro de 2015 e junho 2016 para prever de julho a dezembro de 

2016. Para a previsão, serão utilizadas ferramentas para analisar previsões de séries 

temporais, tal como a suavização exponencial (holt-winters) e modelagem ARIMA, de 

forma automática. (Box, Jenkins, Reinsel, & Ljung, 2015) 
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3.4.1 Baseline 

  

Neste modelo em particular, a previsão dos meses de julho a dezembro corresponderá aos 

dados existentes nesses meses, no ano anterior.   

Deste modo, de uma forma global, isto é, analisando todos os clientes, podemos observar 

na série da Figura 11 o comportamento dos dados reais em 2016, a cor preta, e o 

comportamento da previsão calculada pela Baseline para os mesmos meses, a azul.  

 

 

 

O código de desenvolvimento pode ser encontrado no Anexo B. 

 

  

Figura  9 - Previsão pelo Modelo Baseline 
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3.4.2 ARIMA 

 

Para efetuar a previsão com o método de ARIMA, o algoritmo fará inicialmente uma 

análise individual a cada cliente. Isto é, através do comando auto.arima seleciona os 

parâmetros que se adaptam a cada cliente, ou seja, são selecionados os parâmetros p, d e 

q de acordo com a série correspondente. (Hyndman R. ) 

Posteriormente, é feito o forecast, através do comando do R “Forecast” (Package 

‘forecast’, 2017), uma função genérica para realizar previsões em séries temporais. Esta 

função permite selecionar o número de períodos que se pretende prever, neste caso em 

particular, h=6.  

Assim, os resultados da previsão podem ser analisados a amarelo na Figura 12. 

 

 

O código de desenvolvimento pode ser encontrado no Anexo C. 

  

Figura  10 - Previsão pelo Modelo ARIMA 
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3.4.3 Holt-Winters 

 

Tal como acontece nos modelos anteriores, a análise será feita individualmente a cada 

cliente. Assim, será utilizada a função do R Holt-Winters disponível no package 

“Forecast”, que tem como parâmetro a série temporal do cliente em causa. 

A previsão deste método é realizada através do comando “predict”, novamente disponível 

na biblioteca do R. Utilizando os resultados da função Holt-Winters e definindo o número 

de períodos pretendidos no parâmetro n.ahead, ou seja, com n.ahead = 6. 

Assim, os resultados da previsão podem ser analisados a vermelho no Figura 13.  

 

O código de desenvolvimento pode ser encontrado no Anexo D. 

 

  

Figura  11 - Previsão pelo Modelo Holt-Winters 
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3.5 Avaliação 
 

Na Figura 14 pode ser analisado o comportamento dos três modelos face aos dados reais 

entre julho e dezembro de 2016. 

 

Quando se pretende fazer uma comparação entre diferentes modelos, a forma mais 

eficiente será a análise do erro entre cada um face aos dados reais.  

Assim, será analisado o erro de cada modelo da seguinte forma: 

 

Erro = | Valor Observado – Valor Previsto | 

 

Desta forma, nos gráficos a baixo serão observados os seguintes erros: 

 Erro Baseline  

= | Valores Observados (Dados Reais) – Valores Previstos (Previsão Baseline) | 

 

 Erro Arima  

= | Valores Observados (Dados Reais) – Valores Previstos (Previsão ARIMA) | 

 

 Erro Holtwinters  

= | Valores Observados (Dados Reais) – Valores Previstos (Previsão Holt-

Winters) | 

Figura  12 - Comparação entre os 3 modelos de previsão e os dados reais 
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Nas Figura 15, Figura 16 e Figura 17 podem-se encontrar os histogramas do Erro 

ARIMA, Holt-winters e Baseline, respetivamente.  

Através da análise do histograma do erro do modelo Baseline, pode-se retirar que a 

maioria (57%) dos registos estão entre 0 e 37.27k. Já no modelo ARIMA, estes estão 

igualmente repartidos (29%) pelos 3 primeiros intervalos, onde apenas os registos do 

último intervalo (14%) são superiores a 112k. Para terminar, no modelo Holt-winters a 

maioria dos registos (43%) estão entre 42k e 84k.  

Figura  15 - Histograma do Erro Baseline 

Figura  13 - Histograma do Erro ARIMA 

Figura  14 - Histograma do Erro Holt-winters 
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Depois de implementados os três modelos e calculados os respetivos erros, é possível 

decidir qual o melhor modelo a aplicar. Assim, na Tabela 3, é possível analisar o erro de 

cada modelo e concluir se esta análise será suficiente. 

 

Tabela 3 - Comparação dos 3 Erros entre Modelos 
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Numa análise global, o erro do método Baseline é o mais baixo, relativamente aos meses 

de julho, setembro e dezembro. No entanto, nos meses de agosto, outubro e novembro é 

o que tem erro maior.  

 

Através da Figura 18 é possível observar que através da análise global não é possível 

retirar uma conclusão clara. Assim, serão analisados casos específicos para se conseguir 

encontrar o melhor modelo. 

Na análise geral dos dados, conclui-se que os cinco melhores clientes representavam 35% 

das compras da empresa e que o produto B era o mais comprado. Desta forma, serão 

analisados os clientes com estas característica para comparar se as análises globais se 

refletem no comportamento dos mesmos. 

Na Figura 19 podem ser analisados os comportamentos dos quatro melhores clientes da 

empresa. 

Figura  16 - Comparação dos 3 Erros entre Modelos 
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Para facilitar a análise, serão calculados e analisados os respetivos erros para se chegar a 

conclusões mais concretas. Através do estudo da Figura 20 e Figura 21, é possível 

concluir que na maioria dos meses o erro mais baixo corresponde ao modelo ARIMA. 

Sendo que os objetivos dos comerciais da empresa em questão têm de ser fechados por 

trimestre, e que o primeiro mês fiscal da empresa é dezembro, podemos concluir que o 

comportamento (diferente) de setembro e dezembro corresponde ao início do primeiro e 

ultimo trimestres do ano.   

Figura  17 - Resultado da Previsão nos Quatro Melhores Clientes 

Figura  18 - Análise dos 3 Erros para o Cliente 3526802 
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Nos casos em que a série não apresenta tendência nem sazonalidade, a previsão dos 

valores para os meses seguintes será constante, baseada numa média ponderada dos dados 

históricos. 

  

Figura  19 - Análise dos modelos e erros correspondentes para o cliente 3526802 
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Relativamente a este cliente (Figura 22 e Figura 23), o padrão mantém-se, isto é, na 

maioria dos meses os melhores modelos são o ARIMA e o Baseline, deixando de fora a 

opção do modelo Holt-Winters.   

Figura  20 - Análise dos modelos e erros correspondentes para o cliente 3531177 
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Neste terceiro exemplo (Figura 24 e Figura 25), é claramente o modelo ARIMA que se 

destaca com menor erro. 

  

Figura  21 - Análise dos 3 Erros para o Cliente 3531177 

Figura  22 - Análise dos 3 Erros para o Cliente 3700075 
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Figura  23 - Análise dos modelos e erros correspondentes para o cliente 3700075 

Depois da análise global e de seguida individual de alguns clientes, as conclusões às 

quais que se podem chegar são com base no que foi dito no início do projeto. Cada 

cliente tem um comportamento único, sendo que a seleção do melhor modelo será 

realizada de acordo com cada cliente.   
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3.5.1 Seleção do Algoritmo para Cada Cliente 

 

Finalmente, depois de todos os cálculos efetuados, será selecionado o algoritmo que 

melhor se adapta a cada cliente, isto é, o algoritmo que apresenta menor erro face aos 

dados reais. 

CLIENTE ERRO ARIMA ERRO HOLTWINTERS ERRO BASELINE MÉTODO SELECIONADO 

1269652 67259 98376 85351 ARIMA 

1329010 9751 7786 8037 HOLTWINTERS 

1329026 12008 21658 13980 ARIMA 

1329143 16015 23514 29897 ARIMA 

1329814 18136 28383 29629 ARIMA 

1386582 11469 8620 21459 HOLTWINTERS 

3001370 3855 20514 6171 ARIMA 

3001514 5980 12054 5445 BASELINE 

3003853 10728 13623 15330 ARIMA 

3005174 9225 21871 16631 ARIMA 

3303253 35064 91581 47190 ARIMA 

3402088 13275 14546 14823 ARIMA 

3403052 17584 24821 20794 ARIMA 

3418342 7414 8685 10287 ARIMA 

3421327 31150 43914 43429 ARIMA 

3500665 9194 13360 7139 BASELINE 

3501021 116896 94451 173895 HOLTWINTERS 

3508841 11233 10225 17925 HOLTWINTERS 

3517326 3151 2963 3786 HOLTWINTERS 

3521567 3859 4477 5605 ARIMA 

3525059 23449 79381 52660 ARIMA 

3525061 24017 40664 38669 ARIMA 

3525505 3407 3498 2864 BASELINE 

3525679 6803 10209 12344 ARIMA 

3525689 10486 43284 10026 BASELINE 

3526213 9965 37951 13145 ARIMA 

3526802 56904 100022 87064 ARIMA 

3527079 10222 12909 22235 ARIMA 

3527489 46458 51484 61893 ARIMA 

3527660 50024 27224 43194 HOLTWINTERS 

3528819 9771 11344 12193 ARIMA 

3529101 5896 6950 10043 ARIMA 

3529224 5418 11648 8169 ARIMA 

3529780 18032 41691 18243 ARIMA 
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3529869 10110 8295 23710 HOLTWINTERS 

3530678 23835 38337 39179 ARIMA 

3531177 49381 196091 53829 ARIMA 

3531854 9063 9503 8359 BASELINE 

3650069 5716 10045 14108 ARIMA 

3650094 22334 14711 22347 HOLTWINTERS 

3650149 25807 39123 28928 ARIMA 

3650181 36223 46713 20372 BASELINE 

3650232 14372 27122 26159 ARIMA 

3700075 87476 130901 165727 ARIMA 

3700138 1834 1819 4263 HOLTWINTERS 

3700246 3229 5497 3859 ARIMA 

3850024 7508 8017 5856 BASELINE 

5200668 68031 100104 94412 ARIMA 

5332412 8701 8483 26890 HOLTWINTERS 

5332556 25145 16063 31519 HOLTWINTERS 

5332557 23367 25685 32930 ARIMA 

5336106 10598 6147 13092 HOLTWINTERS 

7542966 23918 30921 23136 BASELINE 

7544613 12200 11673 30840 HOLTWINTERS 

7544614 14755 107144 14653 BASELINE 

7544796 9262 73733 10522 ARIMA 

 

Tabela 4 - Seleção do método a utilizar com cada cliente 

 

Desta forma, dos 56 clientes analisados, será implementado o método ARIMA a 34 

clientes (61%), Holt-winters a 13 clientes (23%) e Baseline a 9 clientes (16%).  

 

O código de desenvolvimento pode ser encontrado no Anexo E. 
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Capítulo 4 

Conclusões 

Nos dias de hoje, e com o aumento exponencial dos dados, cada vez mais a função de um 

analista de dados é fundamental para o sucesso de uma empresa. Através do estágio 

desenvolvido na B2F, foi possível o contacto direto com os problemas diários de grandes 

empresas, permitindo o desenvolvimento de uma análise detalhada do problema em 

causa.  

Assim, a empresa “Química Lda.”, assim como muitas outras médias e grande empresas, 

apresentava dificuldades em conseguir lidar com este crescimento dos dados. Desta 

forma, foi pedido o desenvolvimento de um algoritmo que permitisse uma análise 

detalhada às compras de cada cliente da empresa. Sendo um problema complexo, uma 

vez que o número de clientes da mesma era elevado, foi realizado, para este estágio, uma 

análise dos seus principais clientes e principais tipos de produtos. 

Assim, seguindo a metodologia CRISP-DM, foi desenvolvido um algoritmo que prevê, 

para cada cliente, o que este irá comprar por mês e também que tipo de produto. Apesar 

da possibilidade de analisar cada produto, neste relatório foi apenas analisado o produto 

mais vendido, isto é, o produto B. Foram testados três algoritmos e analisados os seus 

erros, sendo selecionado o melhor algoritmo, ou seja, o que apresentava menor erro, para 

cada cliente da empresa. Do estudo em questão, conclui-se que os modelos ARIMA e 

Holt-Winters são os que apresentam melhor desempenho (uma vez que serão 

implementados em 61% e 23%, respetivamente, dos clientes) quando comparados com a 

Baseline que será implementada em apenas 16% dos casos.  

É importante destacar que o desenvolvimento do procedimento em R pode ter que sofrer 

alterações com o decorrer do tempo, o que não será um problema para procedimentos 

realizados no software R. Se se concluir que existem novos campos que poderão ajudar a 

melhorar o resultado da previsão, basta adaptar o modelo a esses novos dados, inserindo 

novas informações ao código. Esta é uma das grandes vantagens de procedimentos 
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desenvolvidos à medida de cada empresa/cliente, uma vez que a estrutura das empresas 

bem como os seus clientes sofrem várias alterações com o decorrer do tempo.  

O procedimento em causa está bastante otimizado, sendo o que o seu tempo de 

processamento, desde a leitura da base de dados aos resultados finais é praticamente 

imediato, isto é, devolve os resultados pretendidos em apenas alguns segundos.  

Apesar das pesquisas realizadas, não foi encontrado nenhum trabalho relacionado com o 

caso em estudo. 
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Anexos 

A) Código de Preparação dos Dados 
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B) Código Baseline 
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C) Código ARIMA 

 

 

 

D) Código Holt-Winters 
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 E) Seleção do Algoritmo com Menor Erro 
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