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Resumo 

A massificação do grande retalho em Portugal e um impacto promocional crescente 

proporcionou novos desafios aos tradicionais métodos de previsão de vendas e gestão de 

inventário, especialmente no que respeita a produtos perecíveis onde o binómio quantidade 

armazenada – nível de serviço nem sempre é proporcional. A baixa precisão das previsões de 

vendas promocionais e índices de desperdício elevados foram o ponto de partida para o 

desenvolvimento deste projeto que visa colmatar tais ineficiências. 

O que se propõe ao longo deste documento é o desenvolvimento de um modelo de previsão de 

vendas promocionais que integre um módulo de aprovisionamento responsável pela gestão dos 

parâmetros que originam a colocação de encomendas dos artigos perecíveis em contexto 

promocional. O modelo de previsão de vendas promocionais parte da identificação e 

quantificação dos principais efeitos que influenciam a venda promocional, tais como o preço, a 

sazonalidade, o destaque em campanhas de marketing, as festividades e as ruturas de forma a 

obter um mecanismo consistente de previsão de vendas. No que respeita ao aprovisionamento 

foi objetivo fazer uso dos resultados alcançados no modelo de previsão de forma a basear a 

gestão de inventário em ciclos de abastecimento curtos que potenciem a frescura dos artigos. 

Ao todo foi analisado um conjunto de 1300 artigos perecíveis da categoria de frutas e legumes 

para um total de 203 lojas. 

Os resultados obtidos comprovam melhorias, quer na precisão das previsões de vendas, quer na 

eficiência de parametrização do sistema de aprovisionamento o que potencia um controlo mais 

apurado do processo de gestão de inventário e níveis de stock inferiores. Da quantificação dos 

diferentes fatores considerados no modelo de previsão é possível identificar vantagens, quer 

para o processo de previsão de vendas, quer para a divisão comercial da empresa. 
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Quantitative analysis of orders and promotional effects in perishable 
products 

 

Abstract 

Hypermarkets dissemination in Portugal and an increasing promotional activity provided new 

challenges to traditional sales forecasting models and inventory management policies, 

especially in what concerns the perishable products in which the paradigm of stock level vs 

service level may not always be proportional. A lower promotional forecast accuracy and a 

higher level of shrinkage trigger warning signs in both processes. 

In this perspective, this project proposed the development and deployment of a promotional 

sales forecasting model merged with a replenishment module responsible for managing the 

parameters that place orders for perishable products in a promotional context. The promotional 

sales forecasting model started with the identification and quantification of the main effects that 

influence the promotional sales, such as price, seasonality, marketing campaigns, celebrations 

and stockouts in order to obtain a consistent mechanism for sales forecasting. As regards the 

replenishment, the main purpose is to make use of the results achieved in this model and base 

the inventory management in short replenishment cycles that enhance the freshness of the 

products. In total 1300 perishable products from the fruits and vegetables category were 

analysed in a total of 203 stores. 

The results showed improvements both in the accuracy of sales forecasts and in the efficiency 

of the replenishment system, leading to a higher control of the replenish process and lower stock 

levels. The quantification of the various factors considered allowed the exploitation of the 

advantages of what-if scenarios for an improved promotional plan that will lead to a higher 

financial return of the company.
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1 Introdução 

 O setor do retalho alimentar representa uma porção relevante do comércio de bens e 

produtos e tem assistido, ao longo do tempo, a mudanças no paradigma de consumo. Antes dos 

anos 80, o retalho alimentar em Portugal caracterizava-se pelo pequeno comércio de rua, as 

tradicionais mercearias. A partir de meados dessa década, esse pequeno comércio viu-se 

ameaçado pela introdução de grandes retalhistas e centros comerciais que mantiveram uma 

tendência de crescimento e expansão ao ponto de haver uma completa mudança nos hábitos de 

consumo do pequeno retalho para as grandes superfícies. 

 Atualmente, estima-se que mais de 77% do comércio alimentar1 transite pelo grande 

retalho. O ambiente de forte concorrência, competição e a proliferação da informação vivido 

nos últimos anos conduziu a estratégias concorrenciais cada vez mais agressivas o que levou à 

necessidade de uma maior eficiência nas operações desenvolvidas. Novas dinâmicas como: 

promoções, marcas próprias, canais de fidelização, acordos bilaterais com outras entidades e 

reações aos restantes players traduz a atual conjuntura deste mercado.  

 Consequentemente, o crescimento de grandes cadeias retalhistas introduziu novos 

desafios inerentes à gestão de um elevado número de operações. Uma gama alargada de 

produtos e uma cadeia de abastecimento atípica comparativamente à industria de manufatura – 

elevado número de fornecedores, artigos e clientes – faz deste setor um alvo de oportunidades 

de otimização e controlo. Adicionalmente, o contexto de crise económica, vivido em Portugal 

nos últimos anos, associado a estratégias baseadas em preços baixos levaram o consumidor 

comum a alterar o padrão de consumo dando preferência cada vez mais a produtos 

promocionais. 

Este novo modus operandi do mercado baseado em promoções constantes traz novos 

desafios aos tradicionais algoritmos de previsão de vendas. A existência de produtos 

substitutos, variações no preço de venda, o marketing promocional, entre outras nuances, 

influenciam diariamente o padrão de compra dos clientes – dificultando operações eficientes.  

Tendo em consideração o ambiente de forte concorrência, melhorar a gestão dos 

recursos disponíveis e dos serviços prestados é fundamental para alavancar posições 

estratégicas favoráveis. A necessidade de operações cada vez mais eficientes e processos 

regulados, especialmente no que respeita a artigos perecíveis, deu origem ao projeto 

apresentado. Este projeto tem como objetivo quantificar os fatores que afetam a venda 

promocional de artigos alimentares perecíveis a fim de potenciar uma eficiente gestão de 

inventário. A perecibilidade é uma característica inerente a todos os artigos cuja utilidade é 

limitada no tempo. Pode ser expressa segundo um limite pré-estabelecido como é o caso do 

prazo de validade (exemplo: iogurtes) ou advir da perceção visual (exemplo: frutas). Esta é uma 

característica particularmente relevante, uma vez que sempre que o produto é armazenado 

durante um longo período de tempo aumenta o risco deste atingir o limite de vida antes de ser 

vendido e consequentemente resultar em desperdício (quebra). 

                                                 

1 Fonte: Instituto nacional de estatística - Estatísticas do comercio 2013 
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Para suprir possíveis ineficiências torna-se fundamental numa perspetiva externa à 

empresa, evitar situações de rutura do artigo na loja e potenciar a frescura do mesmo, e numa 

perspetiva interna, reduzir a quantidade de stock empatado em loja evitando assim a 

depreciação total ou parcial do produto. Estas dinâmicas caracterizam a base da gestão de 

inventário e estão intimamente relacionadas com a questão: Que quantidade é necessário 

encomendar para dar resposta à procura? Para uma resposta a esta questão primeiro é importante 

aferir qual a perspetiva de vendas do artigo na loja para esse período – previsão de vendas. 

Posteriormente, mediante o volume proposto e os fatores de aprovisionamento (lead time, 

quantidade mínima de encomenda, nível de serviço, entre outros) identificar qual a quantidade 

ideal a entregar na loja para satisfazer a procura desse período – gestão de inventário. Nesta 

última iteração ficou clara a identificação de duas etapas distintas – previsão de vendas e gestão 

de inventário. Apesar dos processos estarem relacionados são conceptualmente diferentes e na 

ótica deste projeto serão tratados como duas etapas independentes que partilham argumentos 

entre si. O aprovisionamento pretende aferir a quantidade a encomendar e integra a previsão de 

vendas previamente realizada no sentido de no final maximizar a eficiência do sistema. 

Resumindo, é proposto olhar para o problema de uma forma holística e fazendo a ponte 

entre a previsão de venda e o aprovisionamento em período promocional. Salienta-se ainda que 

o projeto incide sobre o conjunto de 203 lojas localizadas em Portugal Continental. Os artigos-

alvo deste projeto pertencem às quatro categorias de produtos alimentares perecíveis e com 

dinâmicas de aprovisionamento diferentes, neste caso: Frutas e Legumes (~1300 artigos); Talho 

e Charcutaria (~1700 artigos); Peixe congelado (~600 artigos) e Queijos (~1400 artigos). Sendo 

que, no âmbito do documento exposto, os resultados e análises apresentadas focam-se 

unicamente nos resultados e artigos de Frutas e Legumes. 

1.1 Enquadramento e motivação 

Este projeto enquadra-se na direção comercial dos frescos da empresa Sonae MC e 

pretende colmatar dificuldades na gestão eficiente de inventário em loja. Desperdício, níveis de 

serviço abaixo do espectável e um elevado valor de stock empatado sem uma repercussão direta 

no volume de vendas foram o alerta para ineficiências operacionais nesta área e, 

consequentemente, o desenvolvimento deste projeto. Tratando-se de um contexto altamente 

concorrencial e com elevada apetência para promoções este tema toma especial relevância, 

particularmente dado o elevado número de operações diárias - pequenos ganhos percentuais 

levam a ganhos financeiros avultados. 

No entanto, a motivação para uma melhor eficiência e know-how estende-se aos diversos 

stakeholders, com impacto positivo em quase todos eles. Externamente à empresa pode-se 

dividir a análise segundo duas perspetivas:  

 Social: O aumento da população mundial leva a uma crescente incapacidade de resposta 

às necessidades alimentares globais (Commission 2012) - impõe-se reduzir os 

desperdícios alimentares. 

 Sustentável: Segundo a Greenpeace o planeta está próximo do limite de recursos 

naturais disponíveis – uma gestão cuidada dos mesmos é fundamental para garantir a 

sustentabilidade futura. 

No que respeita a uma perspetiva mais operacional e interna à empresa, pode-se dividir a 

análise segundo cinco perspetivas: 

 Económico-financeira: Quantificar o impacto das características das promoções nas 

vendas e uma redução do stock empatado em loja proporciona vantagens financeiras; 

 Aprovisionamento: Garantir níveis de stock ajustados à procura e previsões de venda 

mais precisas contribui para a homogeneidade do inventário e redução do desperdício 

(quebra); 
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 Processual: Maior controlo sobre as operações e uma visão global sobre o potencial de 

vendas promocionais de cada artigo; 

 Concorrencial e Marketing: Tratando-se de produtos perecíveis (produtos frescos), o 

nível de frescura e a apresentação do produto promove a boa imagem do retalhista 

perante o cliente. 

 Cliente: Artigos mais frescos (mais qualidade) e níveis de serviço superiores 

proporciona maior satisfação do cliente. 

Do ponto de vista pessoal, este projeto potenciará uma nova experiência de aprendizagem 

acerca de temas que considero relevantes para o meu futuro profissional. Ressalvo ainda o 

contributo para a comunidade cientifica e para a sustentabilidade do planeta como motivação 

adicional para o desenvolvimento e implementação do projeto. 

1.2 Apresentação da empresa 

A Sonae¸ Sociedade Nacional de Estratificados, iniciou a sua atividade no setor dos 

derivados da madeira em 1959. Atualmente, é o maior grupo privado português com operações 

em diversas áreas. É um exemplo de diversificação e expansão gerido por um sistema de 

holdings e sub-holdings que coordenam toda a atividade do grupo. Está dividida em 7 ramos 

segundo a atividade em causa, tal como ilustra a Figura 1. 

 
Figura 1: Estrutura da Sonae 

À data de 2016, a Sonae emprega cerca de 40.000 colaboradores, está presente em mais 

de 65 países e alcançou, em 2015, um volume de negócio de 5,01 mil milhões de euros – 

posicionando-se como o maior grupo empregador português e o quarto em faturação. Os 

objetivos estratégicos centram-se na internacionalização e diversificação dos investimentos 

sempre com a preocupação de potenciar ao máximo a base de ativos em Portugal. 

A Sonae MC é uma das filiais do grupo Sonae, foca-se no retalho alimentar e tem como 

principal ativo a cadeia de lojas Continente na qual se insere o presente projeto. Foi responsável 

pela implementação do primeiro hipermercado em Portugal, em 1985 (Continente de 

Matosinhos) despoletando o início de uma alteração ao panorama comercial português. 

Atualmente, apresenta uma faturação de 3,49 mil milhões de euros, posicionando-se como uma 

das principais holdings do grupo e um dos principais retalhistas a nível nacional. No retalho 

alimentar é líder nacional com uma quota de mercado de aproximadamente 30%, detendo um 

conjunto de 224 lojas distribuídas por Portugal continental (203) e Arquipélago da Madeira 

(21). O negócio principal foca-se na cadeia de lojas de retalho alimentar cuja estrutura se divide 

em: Continente (hipermercados), Continente Modelo e Continente Bom Dia (supermercados de 

conveniência), Meu Super (lojas de proximidade em formato franchising), Bom Bocado 

(cafetaria e restaurantes), Note! (livraria/papelaria), Well´s (saúde, bem-estar e ótica) e ZU 

(produtos e serviços para cães e gatos).  
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1.3 Objetivos do projeto  

O projeto apresentado tem como objetivo quantificar dos efeitos que influenciam as 

vendas promocionais dos artigos perecíveis para uma eficiente gestão de inventário. Neste 

sentido, pode-se dividir os objetivos do projeto segundo dois processos: a previsão de vendas 

promocionais e o aprovisionamento de artigos perecíveis em contexto promocional.   

A previsão de vendas promocionais tem como objetivo identificar e quantificar os 

principais efeitos promocionais que influenciam a quantidade vendida. Em particular, pretende-

se aferir o impacto do preço de venda (elasticidade do preço da procura), do destaque em 

campanhas de marketing, entre outros fatores internos ou externos que possam também afetar 

a quantidade vendida em contexto promocional. Será ainda objetivo identificar as principais 

interações entre os artigos, substituição de produtos (canibalização).  

No que respeita ao aprovisionamento de artigos perecíveis em contexto promocional, os 

objetivos prendem-se com a parametrização do SI que gere o aprovisionamento promocional, 

com a integração das previsões de vendas obtidas anteriormente. Este processo terá especial 

atenção ao fator perecibilidade e à seleção das métricas que melhor respondem à necessidade 

de uma gestão de inventário eficiente e adequada ao contexto do problema. 

Identificam-se ainda objetivos adicionais como a uniformização dos processos e a 

monitorização dos resultados obtidos. Inerente à aplicabilidade do projeto é ainda objetivo 

desenvolver uma ferramenta que permita ao gestor fazer uso dos métodos desenvolvidos na 

atividade da empresa.  

1.4 Cronograma e abordagem 

A abordagem ao problema consistirá em quatro etapas interligadas entre si e com 

objetivos definidos.  

A primeira etapa do projeto, Diagnóstico Aprovisionamento Promocional, consiste no 

diagnóstico da situação atual. Esta fase tem como objetivo caracterizar o problema, analisar e 

mapear os processos e identificar as principais oportunidades de melhoria.  

A segunda etapa do projeto, Planeamento do Aprovisionamento Promocional, prende-se 

com a definição dos modelos de previsão de vendas e de aprovisionamento tendo em vista o 

planeamento promocional. Esta etapa envolve o estudo e seleção dos principais métodos 

aplicáveis no contexto do problema e propor uma metodologia que responda aos objetivos 

propostos. 

A terceira etapa do projeto, Desenvolvimento e Implementação dos Modelos de 

Aprovisionamento, consiste na materialização dos modelos aferidos na etapa anterior com vista 

ao seu desenvolvimento e implementação. Adicionalmente, será ainda objetivo desta etapa 

validar a aplicabilidade do modelo, identificar possíveis erros ou falhas e avaliar os resultados 

obtidos.  

A quarta e última etapa do projeto, Testes piloto, consiste na implementação do modelo 

num grupo restrito de lojas a fim de comparar os resultados obtidos face à metodologia atual.  

De forma a sistematizar as diferentes etapas temporalmente, a Figura 2 representa o 

cronograma do projeto. 

Apesar das etapas serem esclarecedoras no que respeita aos objetivos a que se propõem, 

pretende-se gerir o projeto segundo um framework de desenvolvimento incremental com 

pequenos testes que permitam validar as alterações realizadas. Em suma, as etapas não são 

completamente independentes, mas relacionam-se entre si numa perspetiva de agilizar o 

processo de desenvolvimento e evitar desalinhamentos – num estilo de abordagem iterativo e 
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faseado. Esta tipo de metodologia é bastante utilizado em projetos de desenvolvimento de 

software e é comumente apelidado de SCRUM.  

 
Figura 2: Cronograma do projeto 

Note-se que, à data de entrega do presente documento não é expectável que o projeto 

esteja concluído, pelo que os resultados apresentados serão resultados intermédios. 

1.5 Resultados esperados 

As métricas de avaliação do projeto são relevantes para aferir qual a qualidade do trabalho 

desenvolvido. Apesar dos objetivos serem definidos à priori, os resultados acalçados são o 

melhor mecanismo para avaliar o sucesso do projeto. 

Em virtude dos factos mencionados selecionou-se, à priori, quais os resultados práticos 

esperados pelo projeto: 

 Melhorar a precisão das previsões; 

 Quantificar os efeitos que influenciam as vendas; 

 Estabilizar o nível de serviço; 

 Reduzir a quantidade de stock em loja (reduzir cobertura) e quebra (desperdício); 

 Agilizar e flexibilizar processos; 

 Permitir a geração de cenários. 

1.6 Estrutura da dissertação 

Esta dissertação é constituída por 6 capítulos. O primeiro capítulo tem um carácter 

introdutório e visa apresentar sumariamente o contexto, objetivos, resultados esperados do 

projeto, bem como uma breve descrição da empresa onde o mesmo se desenrola. 

O segundo capítulo tem como principal propósito expor o enquadramento teórico dos 

temas abordados, servindo de base para os desenvolvimentos seguintes. 

Os capítulos três a cinco pretendem apresentar o problema, expor a metodologia proposta 

e avaliar os resultados alcançados, respetivamente. 

No capítulo de apresentação do problema é descrito de forma detalhada os 

procedimentos atuais bem como uma caracterização das restrições, dificuldades e 

características do problema.  

No quarto capítulo é exposta a metodologia seguida bem como os argumentos e juízos 

que sustentam a proposta de solução – com detalhe para os modelos aplicados e as restrições 

detetadas.  

O quinto capítulo pretende avaliar o trabalho desenvolvido e centra-se na avaliação dos 

resultados obtidos nos testes realizados. 

Por fim, o último capítulo, apresenta as principais conclusões identificadas ao longo do 

projeto, o levantamento de ideias-chave e perspetivas de trabalhos futuros. 
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2 Enquadramento teórico 

Este capítulo pretende sumariar o estado da arte e munir o leitor de informação sobre 

conceitos, metodologias e soluções atualmente aplicadas a problemas semelhantes ao 

apresentado. De acordo com os objetivos propostos pelo projeto existem duas grandes áreas de 

intervenção, o que originou à divisão deste capítulo em dois grupos: previsão de vendas em 

período promocional e métodos de gestão de inventário. 

No que respeita à previsão de vendas em contexto promocional, primeiro apresentar-se-á 

uma breve reflexão sobre o tópico, referindo as principais conclusões e uma visão geral sobre 

o tema. Segue-se uma síntese das principais soluções e metodologias apresentadas na literatura 

para contextos semelhantes ao descrito. 

A segunda parte aborda os métodos de gestão de inventário e segue uma estrutura idêntica 

ao anterior – primeiro uma reflexão geral sobre o tema, seguido de um resumo das principais 

metodologias aplicadas a problemas semelhantes. 

2.1 Previsão de vendas em contexto promocional 

A previsão de vendas, tal como o nome indica, pretende projetar o volume de vendas de 

um ou vários artigos para um período temporal futuro. Este processo caracteriza-se pela 

utilização de modelos preditivos que desempenham funções fundamentais quando o tempo de 

resposta a determinado estímulo não é imediato.  

A previsão de vendas em período não-promocional caracteriza-se essencialmente pela 

extrapolação da quantidade vendida em períodos anteriores. Neste tipo de processos salientam-

se métodos como o amortecimento exponencial (nas suas três valências: Simples, Holt e Holt-

Winters), a decomposição clássica e o Box-Jenkins. Tipicamente, estes modelos apresentam um 

foco incisivo sobre o histórico de vendas e consideram fixos ou não relevantes outros fatores, 

explicando as variações encontradas pela decomposição da série-temporal. 

Os sistemas de informação, frequentemente utilizados na indústria retalhista, como é 

exemplo o sistema da Oracle - RDF (Retail Demand Forecasting)2, utilizam métodos simples 

como o amortecimento exponencial para determinar as previsões de vendas que alimentam 

posteriormente os seus sistemas de gestão de inventário (Este é o sistema utilizado pela empresa 

alvo deste projeto). 

No entanto, o contexto promocional confere à previsão de vendas uma dinâmica não 

encontrada em análises feitas para período regular (não promocional). A inclusão da valência 

promocional altera a abordagem ao problema, e a nível macro é possível distinguir a literatura 

científica em duas categorias de acordo com o nível de agregação e objetivo das previsões 

(Albers et al.; Haijema e Minner 2015): 

 Modelos ao nível da família de produtos (household models) - mais utilizados em 

contextos de análise de mercado e marketing promocional têm com objetivo capturar o 

comportamento do consumidor, normalmente utilizam um nível de agregação elevado. 

 Modelos ao nível da loja (store-level models) – têm como objetivo capturar o padrão de 

vendas e representam o tipo de abordagem mais utilizado para processos de 

aprovisionamento, por regra fazem uso de um nível de agregação de dados mais baixo. 

A temática previsão de vendas promocional pode ainda adotar dois estilos diferentes – 

um calcula diretamente qual a quantidade prevista de venda promocional – outro aborda o 

                                                 

2 Atualmente, os 20 maiores retalhistas a nível mundial usam o sistema de informação da Oracle. Fonte: 

<http://www.oracle.com/> 
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problema indiretamente através do incremento percentual previsto face a uma venda base 

regular (baseline). 

Ao contrário dos métodos de previsão não-promocional dada a heterogeneidade entre 

promoções, a previsão promocional tende a incluir, além da quantidade de venda, outros fatores 

que podem influenciar o padrão de consumo. Peters (2012) identificou diversos fatores 

conhecidos à priori que podem ser relevantes numa análise de vendas promocionais, dos quais 

se destaca: 

 Preço; 

 Disposição do artigo em loja (local de destaque); 

 Número de artigos pertencentes à mesma família/categoria; 

 Visibilidade em campanha de marketing: 

o Tipo de campanha (folheto, anúncio nos media, voucher, …); 

o Tipo de desconto/condições da campanha; 

o Destaque dado ao artigo (primeira página, comunicação por anuncio de TV, …). 

 Condições meteorológicas; 

 Características do produto (validade, estilo de pack); 

 Período temporal (fim-de-semana, feriado, época festiva). 

Apesar de ser uma característica do problema apresentado a perecibilidade é uma 

particularidade nem sempre tida em consideração na literatura, e em particular nos modelos 

analisados. No entanto, segundo Peters (2012), dada a natureza do processo em análise, a 

característica perecibilidade não influencia os métodos de previsão promocional de forma 

significativamente díspar dos artigos não-perecíveis. O que corrobora com os resultados obtidos 

por van Donselaar et al. (2016). 

Destaca-se que dos estudos analisados foi ainda identificado um padrão recorrente no que 

respeita ao número de artigos em análise. Modo geral, os estudos revistos concentram-se num 

conjunto restrito de artigos (<20) geralmente pertencentes à mesma família ou com semelhante 

impacto em vendas (quota de mercado). 

Tratamento de dados e nível de agregação 

No processo de previsão de vendas existem ainda algumas decisões importantes que 

carecem de análise, nomeadamente o tratamento de dados (outliers) e o nível de agregação. 

 Os outliers surgem de situações de enviesamento das vendas face ao esperado devido a 

um acontecimento esporádico, sem carácter repetitivo, mas cuja influência na quantidade 

vendida não é negligenciável. Este tipo de ocorrências verifica-se em caso de eventos, feriados 

ou ruturas. Para que estes casos não influenciem as previsões, deve ser realizado um tratamento 

especial no sentido da sua remoção que pode advir, tipicamente, da substituição desses valores 

por um valor médio ou simplesmente da remoção dessas observações dos cálculos efetuados. 

A escolha do nível de agregação usado para o cálculo das previsões requer uma análise 

cuidada de acordo com o objetivo da previsão. Existem diferenças significativas entre prever o 

volume de vendas de um artigo numa semana (nível agregado) ou prever o volume de vendas 

de um artigo numa determinada loja num dado dia (nível desagregado) - existe um trade-off 

entre a capacidade de capturar variabilidade e de gerir a variabilidade. Tal como sugere a Figura 

3, os modelos são mais capazes de gerir a variabilidade numa perspetiva agregada, pelo 

contrário, são mais capazes de captar a variabilidade num nível mais desagregado.  
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Figura 3: Capacidade de prever em função do nível de agregação 

Este tópico está ainda relacionado com o tipo de abordagem ao problema, top-down ou 

bottom-up. No caso da abordagem bottom-up a previsão é calculada a um nível de agregação 

baixo fragmentando o problema em vários subsistemas. A abordagem top-down, parte de um 

nível mais agregado e através de processos de decomposição (por exemplo: quota de mercado) 

a quantidade prevista é fragmentada ao detalhe necessário.  

2.1.1 Efeitos das promoções no padrão de vendas 

O principal efeito das promoções no padrão de vendas está relacionado com a variação 

das vendas em função do preço dos produtos - (1) efeito da elasticidade do preço da procura. A 

literatura sugere ainda que existem vários fenómenos que podem introduzir não linearidades à 

interação entre o preço e a quantidade vendida. Destes efeitos destaca-se o (2) efeito da 

elasticidade cruzada da procura (efeito substituição) e o (3) efeito armazenagem (pantry loading 

ou stockpilling effect). 

(1) Elasticidade do preço 

Tipicamente, as promoções no retalho prendem-se com descontos temporários sobre o 

preço, os quais potenciam incrementos nas vendas. A elasticidade do preço da procura é um 

conceito económico que visa medir a variação percentual da procura de um bem ou serviço 

dada uma variação no seu preço de venda. Em termos matemáticos representa-se pelo quociente 

entre a variação da procura e a variação do preço, tal como ilustra a equação (1). 

 

𝜀𝑝𝑟𝑒ç𝑜 𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑢𝑟𝑎 =
% 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎çã𝑜 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑎

% 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑒ç𝑜
=  

𝛥𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑎𝑟𝑡𝑖𝑔𝑜 #1

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑎𝑟𝑡𝑖𝑔𝑜 #1

𝛥𝑃𝑟𝑒ç𝑜𝑎𝑟𝑡𝑖𝑔𝑜 #1

𝑃𝑟𝑒ç𝑜𝑎𝑟𝑡𝑖𝑔𝑜 #1

 (1) 

Este conceito está relacionado com o conceito do preço de reserva. Cada pessoa identifica 

para cada artigo qual o valor máximo que está disposta a pagar após avaliar o máximo proveito 

que poderá retirar do mesmo. Este conceito é facilmente reconhecido em contexto de leilão. 

Tipicamente o preço de reserva corresponde ao valor máximo que o potencial comprador está 

disposto a pagar por determinado lote. O mesmo acontece em qualquer compra 

independentemente do valor, quantidade ou tipo de artigo. 

Em virtude do raciocínio apresentado, conclui-se que, quando o preço de venda de 

determinado artigo baixa, aumenta também o conjunto de pessoas dispostas a comprar – 

aumento da procura. A avaliação desta dinâmica origina a curva da elasticidade do preço da 

procura, que tipicamente representa-se segundo a Figura 4. 
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Figura 4: Curva da elasticidade do preço da procura 

Apesar da representação teórica fornecer uma ideia consistente sobre a relação entre as 

duas variáveis, o comportamento individual de cada produto dá origem a diferentes 

interpretações. Desta análise, é possível ainda dividir os produtos segundo: 

 Produtos elásticos (𝜀 > 1): Pequenas variações no preço levam a elevadas variações na 

procura. 

 Produtos inelásticos (𝜀 < 1): Variações no preço não potenciam variações significativas 

na procura. 

Adicionalmente, são ainda identificados dois efeitos: 

 O threshold effect: Corresponde ao valor de desconto mínimo para que o cliente altere 

a sua escolha.  

 O saturation effect: Corresponde ao valor de desconto a partir do qual o incremento em 

vendas não acompanha um maior desconto sobre o preço (situação em que o 𝜀 transita 

para valores superiores a 1). 

Harald J. van Heerde, Peter S.H. Leeflang, e Wittink (2001) estudaram esta curva para 

um conjunto de 13 artigos de 3 categorias diferentes de forma a aferirem com maior rigor qual 

o efeito do preço na quantidade vendida. Este estudo concluiu que existe uma barreira para 

descontos de preço até 10% na qual a quantidade vendida não difere da quantidade vendida sem 

desconto – threshold effect. Pelo contrário, foi identificado na mesma análise, uma barreira de 

saturação de 25% para a qual descontos acima deste nível o incremento obtido em vendas é 

residual – saturation effect. 

Tal como o estudo anterior, van Donselaar et al. (2016) estudaram o threshold effect e o 

saturation effect para um conjunto de artigos perecíveis. Concluíram que, na perspetiva de um 

modelo de previsão de vendas, considerar estes efeitos conduz a piores performances do que 

modelar o preço segundo uma função linear ou quadrática da procura.  

(2) Elasticidade cruzada da procura - canibalização 

A elasticidade cruzada da procura mede de que forma a variação de preço de um artigo 

afeta a venda de outro. A literatura trata este efeito dividindo-o segundo duas interpretações: 

canibalização ou substituição positiva e complementaridade ou substituição negativa. A 

canibalização ocorre sempre que um desconto num determinado artigo potencia o decréscimo 

de vendas de outro. A complementaridade, ou halo effect, identifica-se pelo oposto, o desconto 

no preço de determinado artigo leva ao incremento de vendas de outro. 

Considerando o exemplo do aumento do preço da gasolina 98 em 2%, este aumento 

promove um decréscimo de vendas de 0,5% de carros a gasolina, mas também um aumento de 

7% no consumo de gasolina 95. Segundo a formulação matemática da elasticidade cruzada da 

procura, equação (2), o primeiro caso apresenta uma elasticidade cruzada de -0,25 

(complementaridade) e o segundo de +3,5 (canibalização). Isto é, a variação de ϰ% no preço 

da gasolina 98 potencia uma variação de (-0.25*ϰ)% na compra de veículos a gasolina e 

(3.5*ϰ)% no consumo de gasolina 95. 
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𝜀𝑐𝑟𝑢𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑢𝑟𝑎 =
% 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎çã𝑜 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑜 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑔𝑜 #1

% 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑒ç𝑜 𝑑𝑜 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑔𝑜#2
=  

𝛥𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑎𝑟𝑡𝑖𝑔𝑜 #1

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑎𝑟𝑡𝑖𝑔𝑜 #1

𝛥𝑃𝑟𝑒ç𝑜𝑎𝑟𝑡𝑖𝑔𝑜 #2

𝑃𝑟𝑒ç𝑜𝑎𝑟𝑡𝑖𝑔𝑜 #2

 (2) 

A maior dificuldade de análise desta métrica prende-se com a diferença entre quantidades 

vendidas. Supondo o caso de um produto apresentar uma quota de mercado de 80%, com uma 

venda média de 800 unidades. Um outro produto concorrente deste com uma quota de mercado 

de 1% (venda média de 10 unidades) esteve em determinada semana com um desconto sobre o 

preço de 25%, o que potenciou vendas incrementais de 20 unidades. Nessa mesma semana as 

vendas do produto líder caíram para 600 unidades. Será correto afirmar que o desconto 

potenciou o decréscimo de 200 unidades do produto mais vendido? A análise de canibalização 

carece de especial atenção sobretudo para grandes assimetrias na quota de mercado. 

Leeflang, Van Heerde, e Wittink (2002) comprovou ainda a existência de unilateralidade 

nas relações entre produtos, isto é, os efeitos que determinado produto A causa num produto B 

é diferente dos efeitos que o produto B causa no produto A. 

(3) Efeito armazenagem – pantry-loading ou stockpiling effect 

Pantry-loading ou stockpiling effect é visto na gíria empresarial como a ressaca 

promocional. Este efeito não se sente diretamente sobre o período promocional, mas sobre o 

período adjacente à promoção e relaciona-se com a capacidade de armazenamento do 

consumidor. O cliente, como entidade racional, opta sempre que possível por maximizar o seu 

proveito. Ao deparar-se com uma promoção, caso lhe seja possível e favorável, opta por 

adquirir maior quantidade de produto para, desta forma, armazenar durante um período de 

tempo superior, maximizando o proveito futuro. Este comportamento gera alterações ao padrão 

de consumo, quer no período promocional, quer nos períodos seguintes. 

Existe ainda o mesmo efeito no momento que antecede a promoção. Tipicamente as 

promoções são comunicadas ao cliente antes de entrarem em vigor. Esta visibilidade potencia 

o retardar da compra nos dias anteriores a fim de aproveitar a vantagem monetária no período 

promocional – efeito pré-promocional. 

Segundo os resultados obtidos por Van Heerde, Leeflang, e Wittink (2000), o efeito pré- 

e pós-promocional tem um impacto de aproximadamente 30% do incremento de vendas durante 

o período promocional. Ressalva-se o facto desta análise focar-se num conjunto de 9 artigos 

das categorias de atum enlatado e papel higiénico, que pelas características são altamente 

armazenáveis. 

Apesar da perecibilidade poder influenciar este efeito, o estudo levado a cabo por 

Hvolby e Steger-Jensen (2015) num conjunto de artigos perecíveis sugere que o efeito de 

armazenagem não delimita as vendas promocionais, mesmo que se trate de produtos com 

validade reduzida. 

2.1.2 Modelos de previsão 

Uma vez que se pretende a integração da previsão de vendas com a gestão de inventário, 

os métodos subcitados focam preferencialmente aqueles que conseguem responder a esta 

necessidade e aos objetivos do projeto. 

Dos estudos consultados, um dos paradigmas mais comum é o uso de modelos 

econométricos para inclusão de diversos fatores na previsão promocional. Estes modelos têm 

como premissa base estimar os parâmetros que melhor ajustam as relações entre as variáveis de 

entrada e determinado resultado. Um exemplo frequentemente utilizado é a regressão linear. 

De acordo com a bibliografia consultada, a análise dos modelos de previsão promocional 

foi dividida segundo três grupos:  
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 Modelos SCAN*PRO inicialmente introduzidos por Wittink et al. (1988); 

 Modelos de decomposição propostos por Heerde, Leeflang, e Wittink (2004) e por 

Dawes (2012); 

 Modelos Multinominal Logit introduzidos por Guadagni e Little (1983) para uma lógica 

de previsão de vendas. 

Modelos SCAN*PRO 

O modelo SCAN*PRO, é apontado na literatura como um dos modelos mais conhecidos 

e frequentemente usado, contando com mais de 3000 aplicações práticas (Leeflang, Van 

Heerde, e Wittink 2002). A metodologia proposta faz uso de modelos econométricos para 

identificar e explicar de que forma os efeitos promocionais influenciam as vendas. A ideia 

principal é distinguir variações sistemáticas de aleatórias de forma a quantificar os principais 

fatores que afetam as vendas. Este modelo já foi sujeito a várias adaptações face à iteração 

inicial proposta por Wittink et al. (1988). 

O modelo original, representado na equação (3), pretende gerar previsões ao nível da 

marca/semana/loja e baseia-se na premissa que existem três fatores que influenciam as vendas: 

preço (tanto o preço da marca em análise como o preço das restantes marcas), destaque em loja 

(tanto o destaque da marca em análise como o destaque das restantes marcas) e campanha de 

marketing (tanto desta marca como das restantes). Desta forma incorpora não só as elasticidades 

da própria marca como também as elasticidades cruzadas.  

 

𝑆𝑏𝑠𝑡 = 𝜆𝑏𝑠 ∙ 𝜇𝑏𝑡 ∙ ∏ {𝑃𝐼𝑏′𝑠𝑡
𝛽𝑏′𝑏 ∙ 𝛾1𝑏′𝑏

𝑃𝑅𝑂𝑀𝑂𝑏′𝑠𝑡 ∙ 𝛾2𝑏′𝑏
𝐷𝐸𝑆𝑇𝑏′𝑠𝑡 ∙ 𝛾3𝑏′𝑏

𝑃𝑅𝑂𝑀𝑂&𝐷𝐸𝑆𝑇𝑏′𝑠𝑡}

𝑀𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠

𝑏′=1

𝑒𝑢𝑏𝑠𝑡  (3) 

Onde:  

𝑆𝑏𝑠𝑡 = Vendas em quantidade da marca (b), na loja (s), na semana (t) 

𝜆𝑏𝑠 = Fator loja-marca da marca (b), na loja (s) 

𝜇𝑏𝑡 = Fator marca-semana da marca (b), na semana (t) 

𝑃𝐼𝑏′𝑠𝑡 = 
Índice de preço (preço / preço médio regular) da marca (b), na loja (s), na 

semana (t) 

𝛽𝑏′𝑏 = Elasticidade entre a marca (b’) e a marca (b) 

𝑃𝑅𝑂𝑀𝑂𝑏′𝑠𝑡= 
Indicador promocional: 1 em caso de promoção da marca (b), na loja (s), 

na semana (t); 0 em contrário 

𝐷𝐸𝑆𝑇𝑏′𝑠𝑡= 
Indicador de destaque em loja: 1 em caso de promoção da marca (b), na 

loja (s), na semana (t); 0 em contrário 

𝑃𝑅𝑂𝑀𝑂&𝐷𝐸𝑆𝑇𝑏′𝑠𝑡= 
Indicador promocional & destaque em loja: 1 em caso de promoção & 

destaque da marca (b), na loja (s), na semana (t); 0 em contrário 

𝑒𝑢𝑏𝑠𝑡  = Componente de erro associado à marca (b), loja (s), semana (t) 

Pela analise da equação (3) identificam-se variáveis específicas para cada par de artigos, 

quantificando os efeitos da elasticidade do preço (𝛽𝑏′𝑏) e variáveis booleanas indicando se se 

trata de uma promoção com destaque em loja (𝐷𝐸𝑆𝑇𝑏′𝑏), presente em campanhas de marketing 

(𝐷𝐸𝑆𝑇𝑏′𝑏) ou com destaque em loja e presente em campanhas de marketing (𝑃𝑅𝑂𝑀𝑂&𝐷𝐸𝑆𝑇𝑏′𝑏). 

Adicionalmente inclui o indicador semanal (𝜇𝑏𝑡) que pretende aferir a sazonalidade do produto 

e um indicador da loja (𝜆𝑏𝑠) que reflete o peso da loja no volume de vendas desse artigo. Para 

proceder à resolução o modelo é linearizado através de transformações matemáticas e 

posteriormente ajustado. Trata-se de uma metodologia que usa variáveis indicativas para a 

simples interpretação de parâmetros associados às características a medir. Por exemplo, um 

multiplicador de valor 2 para “destaque em loja” (𝛾2𝑏′𝑏 = 2) representa que para esse artigo a 

característica “destaque em loja” confere potencial para dobrar a quantidade vendida. 
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Um dos problemas da aplicabilidade deste modelo prende-se com a quantidade de 

parâmetros necessários estimar. Para um conjunto de N marcas ou artigos é necessário um 

conjunto de, pelo menos, N2 parâmetros para estimar todo o modelo. Como resultado, o número 

de parâmetros pode ser inviável e a perda de interpretação é um problema. 

Apesar de pretender identificar de uma forma holística qual o efeito do preço e das 

restantes características promocionais na variação do volume de vendas, sobre o modelo 

original já foram sugeridas diferentes alterações ajustadas a diferentes visões do problema. Tais 

como: 

 Modelo evolucionário, proposto por Leeflang, Van Heerde, e Wittink (2002), foi 

desenvolvido no sentido de colmatar o modelo original incluindo (1) a elasticidade do 

preço, (2) existência de produtos substitutos e (3) efeito da armazenagem em período de 

pré- e pós-promocional. 

 Modelo semi-paramétrico, proposto por Harald J. van Heerde, Peter S.H. Leeflang, e 

Wittink (2001), tem como objetivo captar a forma da curva da elasticidade do preço. A 

vantagem deste modelo prende-se com a flexibilidade (resultante da componente não-

paramétrica) e a eficiência para variáveis preditivas (componente paramétrica). 

 Harald J. van Heerde, Peter S.H. Leeflang, e Wittink (2001) propôs ainda uma adaptação 

do modelo original segundo uma abordagem exclusivamente não-paramétrica. 

 Dawes (2012) adaptou o modelo original a fim de investigar de que forma o preço 

promocional de um determinado pack condiciona as vendas de outro pack da mesma 

marca. A análise focou-se essencialmente na canibalização dentro da marca, mas incluiu 

os efeitos do preço, frequência da promoção, tamanho do pack, quota de mercado, tipo 

de promoção, entre outros fatores.  

Com o objetivo de estudar o comportamento do modelo entre lojas Andrews et al. 

(2008) investigaram qual o impacto de considerar heterogeneidade entre lojas na assertividade 

do modelo. Os resultados foram computados para um conjunto de 5 artigos da família de 

champôs recorrendo ao modelo SCAN*PRO e concluíram que os modelos que admitem 

heterogeneidade entre lojas (seja contínua ou discreta) não potenciam melhorias significativas 

face ao modelo original. O estudo concluiu ainda que apenas para situações de elevada 

variabilidade os modelos que consideram heterogeneidade apresentavam diferenças 

significativas – contribuindo para uma melhoria de aproximadamente 5% no ajuste do modelo. 

Contudo, para situações mais homogéneas o modelo original obteve melhores resultados. Esta 

conclusão enquadra-se com o estudo levado a cabo por Leeflang, Van Heerde, e Wittink (2002) 

que investidaram este problema comparando diferentes níveis de agregação para o mesmo 

modelo SCAN*PRO. Concluíram que, tendencialmente, quanto maior é o nível de agregação 

pior é a performance dos modelos mas sem diferenças significativas que o comprovem. O 

estudo alertou ainda para os cuidados a ter no uso de abordagens bottom-up (nível mais 

desagregado) onde o enviesamento é um fator chave para aferir a qualidade do modelo. 

 O modelo SCAN*PRO ajusta-se relativamente bem nos casos em que a procura se 

relaciona com o preço segundo uma função linear, apresentando maiores limitações quando o 

preço encontra-se fora dos limites históricos. Existe ainda uma outra limitação no que respeita 

à correlação entre efeitos. Se a procura é função de determinada variável preditiva bastante 

correlacionada com uma outra já incluída no modelo a previsão de vendas resultará valores 

enviesados (como será exemplo a correlação entre destaque em loja e desconto no preço – 

tipicamente associados). A estes problemas junta-se ainda o número elevado de parâmetros a 

estimar, tal como referido acima. 

Modelos de decomposição 

Os modelos de decomposição foram introduzidos por Heerde, Leeflang, e Wittink 

(2004) e apesar de terem por base o modelo SCAN*PRO, apresentam formulações e uma 
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abordagem diferente ao problema. O objetivo principal destes modelos é escamotear o 

incremento promocional segundo efeitos promocionais de forma a quantificar a origem da 

alteração no padrão de vendas. Para tal, propõe decompor o incremento de vendas promocionais 

de um produto [OBS – own-brand sales] segundo três efeitos, tal como ilustra a equação (4): 

substituição de produtos – efeito substituição [CBS – cross-brand sales], aceleração e 

desaceleração de venda – efeito armazenagem [PPCS – pre and post-period category sales] e 

incremento de vendas [TCS – total category sales].  

 𝑂𝐵𝑆𝑖𝑗𝑡 = 𝐶𝐵𝑆𝑖𝑗𝑡 + 𝑃𝑃𝐶𝑆𝑖𝑗𝑡 + 𝑇𝐶𝑆𝑖𝑗𝑡 (4) 

Onde:   
i = Loja  

𝑗 = Semana  

t = Marca  

 Dawes (2012) reitera a existência de duas formas de decompor o efeito promocional, 

através da elasticidade ou através das unidades vendidas. Neste caso, Heerde, Leeflang, e 

Wittink (2004) decompuseram os efeitos segundo as vendas líquidas do produto, na perspetiva 

de descrever qual a quantidade vendida a que corresponde determinado efeito. 

O primeiro passo deste modelo prende-se com a identificação de uma venda base do 

produto (baseline de venda) a qual servirá de suporte para o cálculo dos efeitos entre produtos. 

Considerando como exemplo um artigo que apresenta uma venda base de 100 unidades 

enquanto que os restantes artigos da categoria apresentam uma baseline de 400 unidades (o que 

corresponde a uma venda base da categoria de 500 unidades). Determinada semana 

promocional do artigo proporcionou vendas de 200 unidades, ou seja, um incremento de 100 

OBS=100. Se os restantes artigos da subcategoria venderam apenas 365 unidades nessa semana, 

houve um efeito de substituição de 35 unidades, CBS=35. Foi ainda identificada uma perda nas 

semanas adjacentes (stockpilling) de 40 unidades face à venda base, PPCS=40. Como resultado, 

assume-se que o efeito da expansão da categoria teve um peso de 25 unidades (100-35-40), 

TCS=25. Adicionalmente, este estudo propõe ainda a decomposição do efeito substituição 

[CBS] em substituição dentro da marca e entre marcas. 

Através da decomposição dos dados segundo as métricas identificadas, o modelo estima 

quatro regressões lineares e usa a mesma estrutura de parametrização para aferir cada um dos 

efeitos identificados, tal como ilustra o Anexo A. 

Devido à decomposição do modelo, as variáveis estão correlacionadas entre si. De 

forma a ultrapassar este problema, Heerde, Leeflang, e Wittink (2004) propuseram uma 

abordagem iterativa e sequencial utilizando as matrizes com todos os parâmetros estimados no 

sentido de recalcular o modelo reduzindo o fator de correlação. Esta transformação surge por 

aplicação de regressões lineares, matrizes inversas e da metodologia proposta por Greene: 

Praise-winsten transformation numa sequência cíclica. Uma desvantagem desta metodologia 

prende-se com o facto da complexidade aumentar substancialmente com o número de artigos 

considerados. 

Adicionalmente, Heerde, Leeflang, e Wittink (2004) estudaram ainda a adaptação da 

metodologia a um modelo semi-paramétrico que estude a influencia do preço segundo um ajuste 

não-paramétrico e os restantes fatores de forma paramétrica. Os resultados obtidos não 

diferiram significativamente dos obtidos segundo a metodologia original e pretenderam focar 

principalmente na deteção de não linearidades. 

Tal como no caso do SCAN*PRO existem várias adaptações ao método descrito. 

Leeflang et al. (2008) modificou o método apresentado de forma a focar a análise na 

substituição de produtos, partindo o estudo em substituição positiva (canibalização) e 

substituição negativa (complementaridade). Ao contrário do modelo original, analisaram as 

diferentes métricas separando os efeitos: entre categorias, dentro da mesma categoria, entre 
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marcas e dentro da marca. No entanto, aplicaram o modelo apenas a uma loja em Espanha com 

base em dados diários. Um dos problemas deparados por Leeflang et al. (2008) na adaptação 

do modelo prende-se com o tratamento da sazonalidade de curto prazo (variação do volume de 

venda segundo o dia da semana), sazonalidade de longo prazo (anual e mensal) e tendência. Ao 

contrário do proposto por Heerde, Leeflang, e Wittink (2004), o modelo apresentado por 

Leeflang et al. (2008) aborda no seu estudo o tratamento de dados para uma homogeneização 

dos valores de venda. O primeiro passo consistiu na remoção da sazonalidade no curto-prazo, 

pela normalização da quantidade vendida de acordo com o desvio padrão e preço da série. O 

passo seguinte consistiu na remoção da sazonalidade de longo prazo pela utilização do 

Hodrick–Prescott filter. 

Um dos pontos fortes dos modelos de decomposição é a capacidade de mensurar o 

impacto dos diversos fatores em vendas de acordo com os parâmetros promocionais em vigor. 

Este ponto é relevante uma vez que permite uma análise diferenciada para cada efeito 

promocional considerado. 

A maior dificuldade das abordagens propostas por modelos de decomposição prendem-

se com a pré existência de uma baseline, cuja estimativa influenciará significativamente os 

resultados obtidos. A existência de sazonalidade, variações de preço, qualidade dos produtos, 

campanhas de marketing, eventos, fatores externos à empresa, entre outros potenciam o erro no 

cálculo da venda base que alimenta o modelo, despoletando desvios. Apesar de propor uma 

metodologia robusta e bastante detalhada, a forte dependência dos dados e do tratamento dos 

mesmos interfere substancialmente nos resultados do modelo. Adicionalmente, a complexidade 

dos cálculos e correlações entre estimadores leva a uma aplicabilidade difícil e pouco escalável. 

Modelos Multinominal Logit (MNL) 

Market share is an aggregation of individual customer choices. (Guadagni e Little 1983) 

Os modelos multinominal logit (MNL) abordam o problema de uma forma mais 

direcionada a análises de marketing e análises de mercado segundo uma perspetiva de estudo 

comportamental do cliente. Estes modelos focam-se nos atributos do artigo e na influência 

destes na opção do cliente (Guadagni e Little 1983). Os atributos, além de características 

comerciais (preço, marketing, etc.), estão também relacionados com as características 

intrínsecas ao artigo (cor, peso, dimensão, utilidade prática, etc.). O objetivo é examinar de que 

forma os atributos e características de cada opção influenciam a escolha do cliente quando tem 

presente diferentes alternativas. Estes modelos diferenciam-se dos modelos apresentados 

anteriormente que focam grande parte da análise em decifrar as interações da componente 

comercial na quantidade vendida. 

Este modelo parte de uma visão racional do cliente no momento da compra – escolha 

mediante os atributos de cada alternativa – e com base nesses atributos é calculada uma 

utilidade da qual resulta uma probabilidade de escolha da alternativa. Fica então claro o 

paralelismo entre atributos e utilidade e entre escolhas prévias e probabilidade de escolha futura. 

Tendo em consideração o descrito, determinar a utilidade de cada opção é a tarefa mais 

complexa do modelo, uma vez que influenciará diretamente os resultados obtidos. Neste ponto, 

Guadagni e Little (1983) sugere separar o cálculo da utilidade(𝓊𝑘) segundo duas partes: uma 

componente determinística (𝜐𝑘) e uma componente aleatória (𝜖𝑘) para cada opção, equação (5).  

 𝓊𝑘 = 𝜐𝑘 + 𝜖𝑘       , 𝑜𝑛𝑑𝑒: 𝑘 = 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 (5) 

A componente determinística (𝜐𝑘) deriva da presença do atributo (𝑏𝑗𝑘) e do peso de cada 

atributo na utilidade percecionada pelo cliente (𝑥𝑗𝑘) equação (6). Guadagni e Little (1983) 

defende ainda que para o cálculo das utilidades é importante separar a análise em atributos 

comuns e particulares de cada alternativa de forma a sistematizar a análise.  



Análise Quantitativa de Encomendas e Efeitos Promocionais em Produtos Perecíveis 

15 

 𝜐𝑘 = ∑ 𝑏𝑗𝑘 ∙ 𝑥𝑗𝑘

𝑗

       , 𝑜𝑛𝑑𝑒: 𝑘 = 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑒 𝑗 = 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜 (6) 

Analisando as equações (5) e (6), resulta a expressão que dá origem ao modelo MNL 

que representa a probabilidade de escolha de determinada alternativa, equação (7). 

 𝑝𝑘 = 𝑒𝜐𝑘 ∑ 𝑒𝜐𝑗

𝑗

⁄       , 𝑜𝑛𝑑𝑒: 𝑘 = 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 (7) 

Em consequência do exposto, e na perspetiva do método retornar resultados 

satisfatórios, a próxima etapa tem como objetivo calibrar as variáveis de forma a representarem 

corretamente as escolhas entre alternativas. Bentz e Merunka (2000) propõe uma abordagem 

segundo a Maximun Likelihood estimation (MLE) de forma a aproximar os resultados do 

modelo ao histórico de escolhas (neste caso, ao histórico de compras). 

A probabilidade resultante do modelo, equação (7), comporta-se segundo uma curva em 

sigmóide, tal como ilustra a Figura 5. Para valores muito baixos ou muito elevados (extremos 

da curva), alterações no valor de utilidade não proporcionam variações significativas na 

probabilidade de escolha. Deste modo, transforma a utilidade, que é uma função linear de um 

conjunto de atributos, numa resposta não linear no que respeita à probabilidade de escolha. Esta 

particularidade é vista como uma vantagem, mas, ao mesmo tempo, como uma desvantagem, 

uma vez que as interações entre as utilidades ocorrem como um todo e não com uma alternativa 

em particular. 

 
Figura 5: Probabilidade de escolha (𝑝𝑘) em função da utilidade, curva em sigmóide 

Uma das limitações deste modelo prende-se com a assunção de linearidade entre 

atributos e utilidade, equação (6). Este fator pode ser contornado por alterações cruzadas, 

fatores quadrados, entre outras opções. No entanto, nenhuma destas opções constitui à priori 

uma solução robusta o suficiente, dado que seria necessário um conhecimento prévio da 

natureza destas relações. De forma a ultrapassar este problema, Bentz e Merunka (2000) 

propuseram um modelo que integra artificial neural networks (ANN) com o modelo MML a 

fim de captar estas interações. Desta forma o modelo adaptado é capaz de lidar com as relações 

complexas entre variáveis. No entanto, aumenta a complexidade e dificuldade a compreensão 

do modelo, pois resultam em “caixas negras” de difícil leitura e interpretação (Bentz e Merunka 

2000). 

Contudo, a maior limitação do modelo prende-se com a presunção de independência 

sobre diferentes alternativas, isto é, pressupõe que o cliente ignora a existência de alternativas 

similares quando escolhe determinado artigo. Na introdução de uma nova alternativa, similar a 

uma já existente, essa nova alternativa irá reduzir a probabilidade de todas as alternativas em 

vez de dividir a probabilidade com a sua similar - o mesmo aconteceria na alteração da utilidade 

de uma alternativa já existente. Esta limitação foi ultrapassada com a utilização de nested 

models o que inclui clusters de alternativas em forma de árvore de decisão. Esta adaptação 

adiciona um fator de complexidade não desprezável, a criação de clusters e árvores de decisão 

(Bentz e Merunka 2000). 

 A maior vantagem deste modelo é permitir a escolha livre dos atributos a considerar, o 

que, do ponto de vista do cliente, poderá representar as características principais consideradas 
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no momento da escolha. Esta flexibilidade potencia a tradução real do racional por detrás de 

cada compra. 

2.2 Gestão de inventário 

A gestão de inventário é um processo que procura garantir stock na quantidade ideal 

para satisfazer a procura do artigo. O reaprovisionamento é uma componente deste processo e 

tem como objetivo garantir o processo cíclico de colocação de encomendas de forma a satisfazer 

a procura futura. (Jacobs e Chase 2013) 

Porquê armazenar? A necessidade de armazenamento de determinado artigo advém do 

tempo de resposta necessário para satisfazer um estímulo na cadeia de abastecimento. Focando 

a análise no setor do retalho alimentar, caso o consumidor pretenda adquirir determinado artigo, 

salvo exceções, este espera obtê-lo de imediato – o mesmo acontece entre o retalhista e o 

fornecedor (neste caso o imediato traduzir-se-á, eventualmente, no tempo de transporte). Esta 

resposta imediata ou quase imediata ao estímulo requer a existência de um buffer para satisfazer 

tais necessidades (como por exemplo a variabilidade da procura ou a variabilidade do lead 

time). É sobre este buffer que a gestão de inventário pretende atuar, de forma a estabelecer uma 

relação de compromisso entre o nível de serviço prestado e os custos associados, o que traduz 

as duas questões-chave da gestão de stock: quando encomendar e quanto encomendar (Jacobs 

e Chase 2013). 

Este processo toma especial relevância no setor do retalho alimentar dado que a 

disponibilidade de inventário em loja é um fator crítico para o sucesso da atividade, tal como 

traduz o diagrama da Figura 6. No entanto, a motivação para suster inventário vai além da 

resposta à procura (Nahmias e Olsen 2015): 

 Economias de escala: Uma encomenda de maior quantidade poderá proporcionar 

descontos financeiros. 

 Transporte: O custo de transporte dilui de acordo com o número de artigos em trânsito. 

 Sazonalidade e especulação: A gestão do timing de compra. 

 
Figura 6: Vantagens da existência de inventário 

Não obstante, o contrário também se aplica uma vez que existem desvantagens em suster 

inventário. Neste caso tratam-se de custos não negligenciáveis que, segundo Nahmias e Olsen 

(2015), podem categorizar-se em: 

 Custo do espaço (6% do capital investido); 

 Custo de segurança e fiscal (2% do capital investido); 

 Custo da deterioração, quebra e obsolescência (1% do capital investido); 

 Custo de oportunidade do investimento (custo do capital) (28% do capital investido). 

Destes valores conclui-se que o custo de armazenar um euro de determinado produto no 

espaço de um ano deverá gerar pelo menos 37 cêntimos extra quando vendido a fim de colmatar 

o preço do investimento (6%+2%+1%+28%=37%; 1€*37%=0.37€). No entanto, estes custos 

vão além dos apresentados dado que a encomenda tem um custo associado não mensurado 

acima. 

 Disponibilidade 
do artigo
 Investimento em 
inventário

 Satisfação do 
cliente
 Eficiência 
operacional

 Mais 
receitas/lucros
 Crescimento
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 Desta análise depreende-se a existência de um trade-off entre maximizar o nível de 

serviço ao cliente (maximizar a disponibilidade de inventário) e minimizar os custos com 

inventário (neste caso o custo de armazenamento). Constata-se ainda que a gestão de inventário 

depende de vários fatores como a procura, lead-time do fornecedor, custo do artigo, nível de 

serviço requerido, entre outros que influenciam diretamente as variáveis de decisão. 

A perecibilidade dos artigos confere uma característica particular no que respeita à 

gestão de inventário uma vez que cria uma relação não proporcional entre o stock e o custo de 

armazenagem. O cliente não é indiferente à frescura do artigo em causa, logo, é questionável a 

premissa de que quanto maior é o nível de stock (custo de inventário) maior é o nível de serviço 

prestado ao cliente. (Haijema e Minner 2015) 

A literatura revista destaca ainda efeitos como o bullwip effect (distorção da perceção 

da procura ao longo da cadeia de abastecimento) e order bulking (processamento de grandes 

encomendas por desregulação da procura) como potenciais problemas de um processo de 

aprovisionamento ineficiente e pouco integrado na cadeia de abastecimento. (Nahmias e Olsen 

2015). 

2.2.1 Modelos de gestão de inventário 

O artigo de revisão publicado por Bakker, Riezebos, e Teunter (2012) analisa os 

diferentes modelos de gestão de inventário para produtos perecíveis propostos e publicados 

entre 2001 e 2012. Este estudo dividiu os diferentes modelos segundo as características e 

dinâmicas às quais se adequam, no que respeita a: 

 Descontos de preço, backordering (compra por encomenda em situação de rutura) e 

vendas perdidas: diferentes modelos de aprovisionamento consideram diferentes 

abordagens de modelação de ruturas, que se adaptam a contextos de problemas 

diferentes. 

 Um ou vários artigos: apesar de ser uma característica pouco comum e raramente 

considerada a este nível, esta dinâmica pretende identificar na política de inventário a 

substituição de produtos. Bakker, Riezebos, e Teunter (2012) alertam ainda para a 

dificuldade e complexidade em considerar mais de 2 artigos substitutos. 

 Single ou multi-echelon: esta característica pretende contemplar a existência de um ou 

vários pontos de armazenagem na cadeia de abastecimento da empresa e desta forma 

potenciar a otimização do stock para os diferentes pontos de armazenagem. Neste 

contexto distinguem-se duas abordagens: single-echelon, com apenas um ponto de 

armazenagem, e multi-echelon, com vários pontos de armazenagem. 

 Modelação da procura: Este será um dos pontos de maior relevo, uma vez que neste 

tópico a análise poderá ser dividida segundo uma modelação determinística da procura 

(uniforme, dependente do stock ou dependente do tempo-preço) ou uma modelação 

estocástica da procura (distribuição conhecida ou distribuição arbitrária). 

Uma das diferenças chave entre as políticas de aprovisionamento prende-se com a 

monitorização da quantidade armazenada. Dado o volume de transações e fluxo de informação, 

nem sempre a monitorização do nível de inventário é feita de forma contínua e ininterrupta. 

Este fator dá origem aos modelos de gestão de inventário contínuos e periódicos. Segundo 

Jacobs e Chase (2013), os modelos de gestão de inventário estão bastante dependentes das 

características operacionais da atividade e de forma a sistematizar a análise dividiu-os segundo 

três tipos: 

 Modelos de período único (single-period model): vocacionados para compras 

esporádicas com o objetivo de satisfazer toda a procura numa só compra. O vendedor 

de jornais é o exemplo mais comum, uma vez que, dadas as características do produto, 

é prevista apenas uma compra para satisfazer toda a procura do artigo. 
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 Modelos de revisão contínua ou modelos de encomenda fixa (fixed-order quantity 

model): O objetivo destes modelos é manter determinada quantidade de produto sempre 

disponível. A colocação da encomenda acontece sempre que a posição de inventário 

desce determinado nível identificado como risco de entrada em rutura face ao tempo de 

resposta (lead time) do fornecedor. Pressupõe uma revisão contínua do nível de stock. 

 Modelos de revisão periódica (fixed-time period model): estes modelos são similares 

aos anteriores, contudo, neste caso, a monitorização do nível de inventário é periódica 

e definida no tempo, por exemplo todos os dias às 24:00 horas – review time. Sempre 

que no momento da revisão a posição de inventário estiver abaixo do valor 

parametrizado, uma ordem de encomenda é submetida. A conveniência destes modelos 

prende-se com a possibilidade de encomendas em grupo e o controlo mais fino do fluxo 

logístico. São os modelos tipicamente utilizados no setor do retalho. 

No que respeita a este projeto, os tópicos referentes a descontos de preço, backordering, 

substituição de produtos e a otimização multi-echelon não será alvo de análise no processo de 

gestão de inventário. 

Uma vez que o modelo de revisão periódica é o utilizado pela empresa em que o projeto 

se insere, este será o único método abordado daqui em diante. 

Stock de ciclo e stock de segurança 

O stock ideal a considerar em determinado momento é constituído pelo stock de ciclo 

(SC) e stock de segurança (SS). O stock de ciclo corresponde à quantidade de stock necessária 

para responder à procura (previsão de vendas) até à chegada da próxima encomenda, que 

corresponde ao período do lead time e review time (�̅�𝐿𝑇+𝑅𝑇). 

Na maioria dos casos a procura não é um fator constante. De forma a colmatar a 

variabilidade da procura, é necessário colocar stock adicional para além da quantidade 

necessária para satisfazer a procura prevista (SC). Este suplemento tem o nome de stock de 

segurança (Jacobs e Chase 2013). Existem várias formas de medir e identificar a quantidade de 

stock de segurança dependendo do nível de serviço requerido.  

Segundo a formulação proposta por Jacobs e Chase (2013) e Nahmias e Olsen (2015), 

a formulação do stock de segurança é função do nível de serviço (𝓏 - fator que relaciona o 

número de desvios padrão necessários para um dado nível de serviço, tipicamente a distribuição 

normal padronizada) e do desvio padrão da procura (𝜎𝑝𝑟𝑜𝑐𝑢𝑟𝑎) no lead time e review time, 

equação (8). 

 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛ç𝑎 = 𝓏 ∙ 𝜎𝑝𝑟𝑜𝑐𝑢𝑟𝑎 𝑛𝑜 (𝐿𝑇+𝑅𝑇) (8) 

 Barrow e Kourentzes (2016) propõe uma abordagem diferente onde faz variar o stock 

de segurança com o nível de serviço (𝓏) e o desvio padrão dos erros de previsão 

(𝜎𝑒𝑟𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠ã𝑜) associados ao período de lead time e review time, equação (9). Neste caso, o 

cálculo do desvio dos erros tem como pressupostos a normalidade e centralidade dos erros ao 

longo do tempo. 

 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛ç𝑎 = 𝓏 ∙ 𝜎𝑒𝑟𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠ã𝑜 𝑛𝑜 (𝐿𝑇+𝑅𝑇) (9) 

Zinn e Marmorstein (1990) estudaram qual o impacto na gestão de inventário de aplicar 

cada uma das métricas referenciadas acima e concluíram que a dependência do stock de 

segurança sobre o erro de previsão confere vantagens significavas sob determinadas condições. 

A variabilidade da procura, a procura média e a qualidade das previsões são os fatores mais 

impactantes para potenciar ganhos significativos na utilização de uma métrica dependente do 

erro de previsão. O nível de serviço e a variabilidade do lead time foram os fatores menos 

relevantes na comparação entre as metodologias apresentadas. 
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 Barrow e Kourentzes (2016) investigou de que forma a assertividade da previsão de 

vendas afeta a parametrização do stock de segurança. Este estudo concluiu que um dos maiores 

problemas da formulação do SS em função do erro de previsão prende-se com a presunção de 

normalidade e centralidade dos erros de previsão. Caso exista enviesamento das previsões o 

stock de segurança deve ser corrigido de forma a colmatar essa diferença o que pode levar a 

problemas de estabilidade do modelo. 

Colocação de encomenda 

No que respeita à colocação de encomendas, o sistema de gestão de inventário pretende 

avaliar qual o stock disponível de forma a inferir sobre a necessidade ou não de encomendar 

determinado artigo. A Figura 7 e a equação (10) sistematizam o processo de colocação de 

encomendas. No momento da revisão do stock, caso a posição de inventário esteja abaixo do 

parametrizado é imposta uma encomenda por forma a perfazer a quantidade necessária para 

garantir o nível de serviço requerido pelo retalhista até a receção da próxima encomenda. 

 𝑞 = �̅�𝐿𝑇+𝑅𝑇 + 𝑆𝑆 − 𝐼 (10) 

Onde:   
q = Quantidade a encomendar  

�̅�𝐿𝑇+𝑅𝑇 = Previsão de vendas no lead time e review time (SC)  

SS = Stock de segurança  

I = Posição de inventário (inclui stock em transito)  

 
Figura 7: Processo de colocação de encomendas. Fonte: Jacobs e Chase (2013) 

2.2.2 Análise de políticas de aprovisionamento em artigos perecíveis 

No que respeita à colocação de encomenda, Haijema e Minner (2015) focou a análise 

em produtos perecíveis no sentido de percecionar de que forma a colocação de encomenda 

influencia o custo associado ao inventário. O estudo propôs um conjunto variado de políticas 

de aprovisionamento baseadas na posição de inventário e na quantidade de encomenda, focando 

a análise nos custos associados a cada política considerada.  

De forma a sistematizar o estudo elaborado, serão referidas as políticas de inventário 

que melhor se adequam às necessidades do aprovisionamento promocional e do problema em 

questão.  

Constant (BSP – Based-stock policies) 

No período de revisão é colocada uma encomenda de forma a restabelecer as unidades 

vendidas para um nível estabelecido (S), equação (11). 

 𝑞𝑡 = (𝑆 − 𝑃𝐼𝑡) (11) 
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 Esta política de inventário está mais vocacionada para encomendas frequentes, uma vez 

que para o mesmo nível (S) bastará vender uma unidade durante o período de revisão para ser 

colocada uma encomenda, tal como esquematizado na Figura 8-a. 

Min-max (s,S) 

Se em determinado momento a posição de inventário (PI) está abaixo do nível de 

encomenda (s) é colocada uma encomenda de forma a reposicionar o inventário para um nível 

estabelecido (S), equação (12). 

 
𝑞𝑡 = {

𝑆 − 𝑃𝐼𝑡

0
    

𝑠𝑒: 𝑃𝐼𝑡 < 𝑠

𝑠𝑒: 𝑃𝐼𝑡 ≥ 𝑠
 (12) 

Esta política aproximar-se-á da anterior quando s se aproximar de S. Neste caso conclui-

se que o s atua como um mínimo e o S como um máximo. Nesta política existe um maior 

controlo sobre o número de encomendas uma vez que quanto maior o intervalo entre s e S maior 

a acomodação de vendas sem encomendas, Figura 8-b. 

Política SQmax 

Esta política faz uso de uma quantidade máxima de encomenda de forma a potenciar o 

FIFO e descartar ao máximo o desperdício de produto. A colocação de encomendas de maior 

volume potencia a quebra de produto, fator que se pretende evitar. Posto isto, é estabelecido um 

limite máximo de encomenda sempre que a posição de inventário está consideravelmente 

abaixo do espectável, equação (13) (Figura 8-c). 

O valor mínimo do Qmax será a procura no review time, uma vez que é o limite mínimo 

para satisfazer o SC. 

 𝑞𝑡 = min {𝑄𝑚𝑎𝑥; 𝑆 − 𝑃𝐼𝑡} (13) 

Política sSQmax 

Esta política resulta no mix entre a política SQmax e (s,S). Desta forma, para posições 

de inventário abaixo de (PI – Qmax), a encomenda será limitada à quantidade Qmax. Da mesma 

forma, posições de inventário acima do limite mínimo (s) não serão alvo de qualquer 

encomenda, equação (14) (Figura 8-d). 

 
𝑞𝑡 = {

min {𝑄𝑚𝑎𝑥; 𝑆 − 𝑃𝐼𝑡}
0

    
𝑠𝑒: 𝑃𝐼𝑡 < 𝑠

𝑠𝑒: 𝑃𝐼𝑡 ≥ 𝑠
 (14) 

 

    
a) Constante: BSP b) Min-max (s,S) c) SQmax d) sSQmax 

Figura 8: Políticas de inventário. Fonte: Haijema e Minner (2015) 

Resumo 

Haijema e Minner (2015) utilizou desenho de experiências e simulação para obter os 

parâmetros ótimos para cada política analisada. Os resultados obtidos estão sumariados na 

Tabela 1 e apresentam os ganhos relativos face à política BSP. As conclusões indicam que a 



Análise Quantitativa de Encomendas e Efeitos Promocionais em Produtos Perecíveis 

21 

imposição de um limite mínimo de encomenda (s) um ganho potencial de 1,2% e a colocação 

de um limite máximo de encomenda (Qmax) um ganho potencial de 4%. 

Tabela 1: Comparação entre políticas de aprovisionamento aplicadas a artigos perecíveis. Fonte: Haijema e 

Minner (2015) 

Política de aprovisionamento BSP (s,S) SQmax sSQmax 

Delta custo -- -1.2% -4.0% -5.1% 

 A maior dificuldade da aplicabilidade destes métodos prende-se com a parametrização 

necessária. Enquanto que o S é uma variável intrinsecamente dependente do valor de previsão 

de vendas, aferir qual é o valor de s e Qmax exige um esforço de estimar o impacto de cada 

fator nos valores de aprovisionamento. 
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3 Apresentação do problema 

Este capítulo tem como objetivo a apresentação do contexto, caracterização e diagnóstico 

do problema.  

Para tal, numa primeira secção, será abordada a contextualização da situação atual, 

caracterizando o impacto das promoções na atividade retalhista, seguido de uma breve reflexão 

sobre a importância de otimizar os processos de previsão de vendas e aprovisionamento. 

Uma segunda secção pretende, numa análise mais quantitativa, a caracterização do 

problema. Inclui o detalhe das diferentes dinâmicas promocionais, a identificação dos fatores 

que poderão influenciar a procura e uma análise geral dos artigos alvo do projeto. 

Segue-se o diagnóstico da situação atual na terceira secção, cujo objetivo é mapear os 

procedimentos atuais, efetuar o levantamento de possíveis oportunidades de melhoria e analisar 

os principais indicadores de desempenho de cada processo. 

Por último, a quarta secção identifica as principais restrições e dificuldades estruturais 

diagnosticadas à priori de qualquer proposta de melhoria. 

3.1 Contextualização 

  “Agora, os retalhistas não sabem bem o que fazer, não se atrevem a subir os preços, 

mas sabem que não podem pagar mais reduções … estão viciados nas promoções” Jean-

Jacques Vandenheede, diretor da Nielsen3 (Silva 2016). 

 A relação entre a grande distribuição e o consumidor final é, há vários anos, marcada 

por estratégias de sucessivos descontos nos preços de venda, de forma a atrair o consumidor 

cada vez mais focado na redução de cada euro na sua fatura no supermercado. 

Atualmente, o contexto de forte concorrência faz com que os gestores estejam 

frequentemente sobre pressão para obter lucros no imediato e veem na atividade promocional 

uma forma de cativar clientes, aumentar o seu volume de vendas e potenciar resultados no curto-

prazo. No entanto, estudos apontam para o efeito adverso da regularidade das promoções sobre 

longos períodos. Segundo Leeflang, Van Heerde, e Wittink (2002), o efeito das promoções na 

fidelização à marca, vendas e receitas não é duradouro, o que corrobora com a análise de Dawes 

(2012) que identificou quatro efeitos adversos à regularidade promocional: 

 Destruição do preço de referência; 

 Elevada sensibilidade ao preço; 

 Treino do cliente para comprar apenas em promoção; 

 Aumento do ambiente competitivo entre os players do mercado. 

 Estes fatores são relevantes, uma vez que o sucesso financeiro de uma promoção 

depende da capacidade desta gerar receitas que compensem a perda de margem devido ao 

desconto no preço e custos de marketing. Quer do ponto de vista do retalhista, quer do 

fornecedor, é pertinente perceber de que forma o preço, marketing e outros fatores afetam as 

vendas do produto em causa e dos restantes produtos. De notar que, uma promoção pode ter 

vários objetivos dos quais se destaca:  

 Promover a atratividade loja-cliente; 

 Fomentar uma imagem de preços baixos; 

 Potenciar a venda de produtos não promocionais; 

 Manter poder de influência sobre os fornecedores. 

                                                 

3 A Nielsen é uma empresa multinacional especialista em análises de mercado e tendências de consumo 
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Em Portugal, segundo a APED (Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição), 

a atividade promocional no setor do retalho alimentar tem assistido a um crescimento anual na 

ordem dos cinco pontos percentuais. O estudo menciona ainda que, atualmente, mais de 40% 

das vendas provêm de artigos em promoção, apesar do preço médio apresentar uma tendência 

crescente. A realidade promocional deixou então de ter um carácter residual e de baixo impacto, 

reposicionando-se num patamar de relevo para o sucesso operacional. Jean-Jacques 

Vandenheede, diretor da Nielsen, antevê o crescimento destes valores com a proliferação do 

mercado online e o acesso cada vez mais facilitado a informação sobre descontos e promoções. 

A Sonae MC segue a tendência global de uma crescente atividade promocional. Esta 

forte dinâmica promocional potencia um impacto crescente na atividade da empresa o que leva 

à necessidade acrescida de eficiência e controlo sobre os processos. Se por si, uma promoção 

já acarreta custos e perda de margem, acrescer a esta perda o custo de desperdiçar produto 

coloca a operação sob pena de obter resultados negativos. À data do projeto, a quebra estimada 

para os produtos perecíveis em análise situa-se em valores acima dos 10 milhões de euros por 

ano (~2% das receitas).  

Os objetivos do projeto passam pela melhoria do método de previsão de vendas e do 

processo de gestão de inventário nos períodos promocionais a fim de potenciar vantagens 

operacionais, tal como esquematiza a Figura 9. 

 

Figura 9: Vantagens de previsões assertivas e de uma gestão eficiente 

 No que respeita à previsão de vendas promocional é objetivo identificar de que forma a 

quantidade vendida varia com o preço (elasticidade do preço), dinâmica promocional, tipologia 

de loja, entre outros fatores, incluindo a relação entre artigos (efeito substituição). A primeira 

fase consiste em quantificar as diferentes interações no sentido de obter uma previsão de vendas 

para cada artigo a aprovisionar. A segunda fase prende-se com a proposta de uma metodologia 

de aprovisionamento promocional eficiente e adaptada às características do problema 

integrando a previsão de vendas anteriormente obtida. Um dos objetivos desta segunda fase 

será transportar o processo para a fronteira da eficiência, o que se traduzirá na redução do stock 

empatado em loja e no aumento do nível de serviço, tal como esquematiza a Figura 10. 

 
Figura 10: Relação entre nível de serviço e o nível de stock 



Análise Quantitativa de Encomendas e Efeitos Promocionais em Produtos Perecíveis 

24 

Apesar do objetivo principal se centrar sobre as métricas de aprovisionamento, a 

previsão de vendas desempenha neste processo o papel principal. Quanto maior a precisão das 

previsões menor a necessidade de stock de segurança, logo menor o risco de quebra do produto, 

isto é, os processos são mais estáveis e potencialmente com níveis de serviço superiores. 

Quando, para determinado artigo, o desvio padrão dos erros de previsão ronda 50% da 

quantidade média vendida, significa que para atingir um nível de serviço de 90% será necessário 

colocar mais 64% de stock face à previsão inicial de venda (com base na equação (14)). Este 

valor torna-se mais relevante quando se pretende elevar o nível de serviço para 98%. Para 

cumprir este patamar seria necessário colocar pelo menos o dobro da previsão de vendas 

apontada pelo modelo. Posto isto, fica evidente a relevância de utilizar previsões de vendas 

precisas no processo de aprovisionamento. 

Estes efeitos são ainda reforçados pelo fator perecibilidade. Se no que respeita ao 

aprovisionamento, a característica alimentar não confere ao artigo especial precaução, o 

contrário se passa com a perecibilidade. A perecibilidade, quer para produtos com validade pré-

estabelecida pelo fornecedor (como é caso dos iogurtes), quer para aqueles cuja deterioração 

advém progressivamente ao longo do tempo (como é caso das frutas), influencia o padrão de 

consumo do cliente. Essa perda de qualidade leva a uma menor apetência para compra de 

produtos com maior potencial de deterioração a curto-prazo. Em suma, o nível de frescura 

condiciona ativamente a escolha do cliente na compra do produto. Esta relação traduz uma 

situação não proporcional entre o nível de stock disponível em loja e o nível de serviço prestado, 

tipicamente encontrada em produtos não-perecíveis. 

3.2 Caracterização do problema 

 No que respeita ao âmbito deste projeto, serão abordadas as promoções de todos os 

artigos perecíveis que no momento da venda estejam contemplados em algum destaque de 

marketing com comunicação para o cliente. Apesar de, tipicamente, as promoções serem 

extensíveis a todas as lojas do grupo, estas são definidas segundo a tipologia da loja (insígnia). 

Das diferentes insígnias, destaca-se: 

 Continente: Lojas de maior dimensão, com uma gama alargada de produtos, 

tendencialmente localizam-se nas grandes cidades ou regiões com elevada densidade 

populacional. 

 Continente modelo: Lojas de dimensão média, com uma gama intermédia de artigos. 

 Continente Bom Dia: Lojas de pequena dimensão, por norma apresentam uma gama 

mais reduzida de artigos comparativamente às restantes insígnias. 

3.2.1 Fatores que influenciam a procura 

No que respeita aos fatores que mais influenciam a procura, o preço é apontado como 

uma alavanca fundamental de vendas, uma vez que repercute diretamente a utilidade 

percecionada pelo cliente. No entanto, existe um conjunto de fatores adicionais que influenciam 

ou podem influenciar a procura e que, por isso devem ser analisados, alguns dos quais já 

referenciados na Secção 2.1.1. Destes fatores destaca-se: 

Aparência do produto 

 Apesar de todos os artigos vendidos passarem nos padrões de qualidade impostos pelo 

retalhista, dada a natureza de parte dos artigos em análise (frutas e legumes), garantir o mesmo 

standard em diferentes encomendas é uma tarefa complexa e nem sempre possível. Facilmente, 

se o mesmo artigo provir de diferentes fornecedores ou zonas geográficas pode apresentar 

características diferentes que impactarão na perceção do artigo pelo cliente. O aspeto visual tem 

neste contexto uma influência não negligenciável sobre as vendas - o suficiente para alterar a 
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procura potencial do artigo. Contudo, tratando-se de uma análise bastante subjetiva e sem 

informação disponível, avaliar este fator torna-se inexequível. 

Sazonalidade 

A sazonalidade de um produto corresponde a variações da procura explicadas por um 

determinado padrão que tende a repetir-se ciclicamente. A periodicidade deste ciclo é na 

maioria dos casos anual e relacionada com as estações do ano. É uma característica intrínseca 

a cada artigo e pode ser motivada pela carência (produto não disponível no mercado), pelos 

seus atributos (qualidade do produto) ou pelo perfil da procura (exemplo a influencia do 

turismo). Apesar de, atualmente, já ser possível contornar a sazonalidade natural de alguns 

artigos alimentares recorrendo a ambientes controlados (como por exemplos estufas), nem 

sempre estes apresentam as mesmas características.  

O gráfico da Figura 11 representa uma situação de um artigo com sazonalidade. Este 

exemplo ilustra um padrão de vendas que varia consideravelmente ao longo do ano, sem que 

em nenhum momento haja carência de oferta. Este padrão potencia alterações não só em 

contexto não promocional, mas também, na reação do cliente à atividade promocional do artigo, 

o que pode ser impactante nas previsões de vendas. 

 
Figura 11: Gráfico exemplificativo de um artigo com sazonalidade 

Ruturas 

A rutura é um dos indicadores que mais afeta o histórico de vendas, dado que não é 

possível aferir com certeza se existiu procura não satisfeita e, se existiu, qual o volume de 

vendas perdidas. Tipicamente, de uma situação de rutura podem resultar três cenários: perda 

efetiva de vendas, incremento de vendas de produtos substitutos (substituição por artigos 

similares) ou incremento de vendas do artigo em rutura após reposição de stock. 

Um outro ponto relevante no que toca à situação de rutura prende-se com determinar 

com precisão o momento a partir do qual já existe procura não satisfeita. Considerando as 

características dos artigos em análise, caso esteja disponível apenas uma quantidade ínfima do 

artigo esta pode não estar nas condições pretendidas pelo cliente, que opta por não comprar esse 

artigo naquele momento. Esta situação é, em tudo similar a uma situação de rutura, contudo 

havia uma pequena porção de stock disponível (o que caracteriza um cenário de não rutura). 

No entanto, de forma a manter o standard adotado pela empresa considerar-se-á situações de 

rutura sempre que não existe stock onhand disponível. 

O gráfico apresentado na Figura 12 evidencia uma situação de rutura de um artigo no 

período de inicio de abril. Estes valores devem ser alvo de correção de forma a permitirem aferir 

com maior exatidão qual o potencial de vendas do artigo em cada loja. 
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Figura 12: Evidência de uma situação de rutura de um artigo numa determinada loja 

Destaque em campanha 

As campanhas de marketing são o meio comunicacional de preferência entre o retalhista 

e o cliente da qual é espectável um impacto positivo em vendas. Do ponto de vista financeiro 

esta avaliação também permite aferir qual o impacto da visibilidade comunicacional nas vendas 

dos artigos – relevante para uma correta seleção da gama promocional. 

 No que respeita ao marketing comunicacional foram identificadas quatro formas de 

interação entre o cliente e o retalhista, dos quais se destaca: 

 Folhetos: normalmente com duração de terça-feira a segunda-feira, é visto como o meio 

comunicacional de referência e incorpora cerca de 25 artigos semanalmente (dos artigos 

alvo neste projeto), Figura 13-a. Há distribuição porta-a-porta. 

 Monofolhas: normalmente com duração de 4 dias (de sexta-feira a segunda-feira) 

assume em alguns casos o reforço comunicacional de artigos já contemplados noutras 

campanhas. Incorpora cerca de 5 artigos (dos artigos alvo neste projeto) e não é 

distribuído pelos clientes, apenas exposto em loja, Figura 13-b. 

 Anúncios TV: têm duração variada e sem critério definido. Por norma é publicitado 

apenas um artigo, Figura 13-c. 

 Folhetos temáticos: campanhas longas (de 2 a 4 semanas), associados a patamares de 

desconto mais baixos. Não tem carácter frequente, é geralmente acompanhado por uma 

maior visibilidade na loja e alargamento da gama, Figura 13-d. 

  

 

 

a) Folheto b) Monofolha c) Anúncio TV d) Folheto temático 

Figura 13: Diferentes tipos de destaques em campanha 

 Existe ainda um conjunto de promoções sem visibilidade comunicacional, como 

resultado de reações a promoções da concorrência. No entanto, uma vez que este tipo de reações 

não são planeadas e não é possível reagir em tempo útil, não serão alvo de análise deste projeto. 
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Além dos diferentes tipos de visibilidade comunicacional, o destaque dentro da própria 

campanha representa um outro ponto de impacto adicional. A exposição do artigo na primeira 

ou última página é mencionado na literatura como locais de destaque premium, com um 

potencial relevante na procura. 

Elasticidade do preço da procura 

O preço é por definição o indicador que melhor traduz a utilidade do artigo para o 

cliente, como tal é apontado como o principal potenciador de vendas. A elasticidade do preço 

da procura, analisada ao detalhe na Secção 2.1.1, é a métrica que estuda de que forma variações 

no preço proporcionam variações na procura. 

No que respeita ao projeto em análise, o gráfico representado na Figura 14 expõe a 

relação entre a quantidade de venda semanal e do preço em vigor nessa semana para um artigo 

exemplo. Neste caso constata-se que existe uma relação indireta entre o preço e a quantidade 

vendida, ou seja, sempre que o preço de venda aumenta, diminui a quantidade vendida, e vice-

versa. 

 
Figura 14: Exemplo de um artigo que apresenta uma relação entre o preço de venda e a quantidade vendia 

Pelo contrário, o gráfico representado na Figura 15 expõe a mesma relação para outro 

artigo. Neste caso, a relação de dependência demonstrada anteriormente não se verifica. 

 
Figura 15: Exemplo de um artigo que não apresenta uma relação entre o preço de venda e a quantidade vendia 

Da análise de ambos os gráficos resulta que a elasticidade do preço pode ser um fator 

preponderante, mas dependente de cada artigo em concreto. 
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Destaque em loja 

Além da visibilidade comunicacional, a visibilidade em loja é apontada pelos gestores 

de aprovisionamento como um ponto fundamental e de elevado impacto nas vendas. Este ponto 

traduz a relação entre a exposição visual do artigo e o potencial de vendas do mesmo. 

Segundo o Diretor da INSEAD Sorbonne Behavioural Lab e Professor de Marketing, 

Pierre Chandon, a disposição visual é uma das mais importantes alavancas no que respeita ao 

marketing em loja. Advoga que estudos realizados na área atribuem, à exposição do artigo num 

local de maior destaque um potencial incremento até 20% das vendas (Karabell 2009). 

Tipo de promoção 

Apesar de correlacionado com o preço de venda, o tipo de promoção pode ter um 

impacto relevante independentemente do gasto financeiro que a promoção representa para o 

cliente. Uma campanha com desconto acumulável em cartão ou uma promoção leve x pague y 

potenciam receitas similares para o retalhista face a um simples desconto direto sobre o preço. 

Contudo, para o cliente, estes três tipos de promoção, criam perceções de desconto diferentes o 

que leva a diferentes opções de compra. 

Interação entre artigos – efeito substituição 

A interação entre artigos é uma característica particularmente relevante sempre que 

existem promoções, uma vez que na perspetiva do cliente pode ser economicamente vantajoso 

adquirir o produto promocional em detrimento da sua opção habitual de compra. Estas 

flutuações nas escolhas do consumidor potenciam variações na procura, quer dos artigos 

promocionais, quer dos artigos não promocionais. Tal como apresentado no Capítulo 2, a 

elasticidade cruzada da procura é a métrica que pretende traduzir esta interação. 

O gráfico da Figura 16 ilustra uma situação na qual as vendas da família de artigos não 

sofreram uma variação significativa com as promoções dos artigos #1 e #2. Contudo, para a 

semana t, assistiu-se a um incremento de vendas do artigo #1 em detrimento do decréscimo de 

vendas do artigo #2 – o que poderá traduzir uma situação de canibalização entre artigos. 

 
Figura 16: Exemplo de uma situação de canibalização entre artigos 

Esta análise tornar-se-á relevante quando alterações no padrão de consumo potenciem 

variações significativas na receita e consequentemente na margem financeira. Esta interação 

poderá revelar situações não benéficas quer para o retalhista quer para o fornecedor. 

Efeito armazenagem (pantry-loading) 

O efeito armazenagem traduz uma característica inerente à promoção: se o cliente 

compra mais produto num determinado momento, comprará menos nos momentos posteriores. 

Isto é, o aumento de vendas promocionais impacta na quantidade vendida nos períodos 

seguintes à promoção. 
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 No estudo da informação recolhida revelou este como um dos efeitos mais difíceis de 

identificar um caso representativo, pelo que não foi possível detetar uma situação onde esta 

dinâmica fosse explicita e relevante. O que corrobora com a noção de produtos perecíveis, na 

qual a validade tem um peso relevante que impede um armazenamento prolongado do artigo. 

Note-se que, no que respeita à aparência do produto, tipo de promoção, destaque em 

loja e exposição do artigo na primeira ou última página não foi possível considerar tais fatores, 

uma vez que não existe registo histórico dessa informação. 

3.2.2 Caracterização dos artigos 

O problema em análise incide sobre um conjunto de aproximadamente 1300 artigos da 

família de Frutas e Legumes. Estes artigos caracterizam-se por serem perecíveis e com uma 

forte variabilidade da procura. O patamar de desconto médio em promoção ronda os 30%, no 

entanto, este valor varia entre os 5% e os 80%.  

Análise ABC/XYZ 

 De forma a obter uma visão geral sobre os artigos, numa primeira instância foi elaborada 

uma análise ABC/XYZ. Esta análise tem como objetivo dividir os artigos segundo o volume e 

a variabilidade das vendas de forma a caracterizar a procura. 

 Da análise ABC resulta a divisão dos artigos segundo três categorias, os de alta-rotação 

(artigos A – representam 80% das vendas), os de média-rotação (artigos B- representam 15% 

das vendas) e os artigos de baixa-rotação (artigos C – representam 5% das vendas). Esta 

nomenclatura permite caracterizar os artigos segundo a sua relevância para a atividade da 

empresa – os artigos que mais vendem são, à partida, os principais drivers de vendas e, portanto, 

devem ser alvo de uma análise mais cuidada. 

 O gráfico da Figura 17 representa a análise de vendas cumulativas para os diferentes 

artigos. Verifica-se que menos de 6% dos artigos representam mais de 80% das vendas (artigos 

A), e que, aproximadamente, 15% dos artigos representam o patamar de 80% a 95% das vendas 

(artigos B). Desta observação conclui-se que, apesar de existir um número alargado de artigos 

(~1300 artigos) o volume principal de vendas recai sobre um grupo restrito. 

 
Figura 17: Vendas cumulativas e análise ABC 

A análise XYZ tem como objetivo caracterizar os artigos segundo a variabilidade da 

procura (neste caso a variabilidade das vendas) por aplicação do coeficiente de variação (COV) 

apresentado na equação (15). Desta análise resultam três categorias: artigos de baixa 

variabilidade (artigos X), artigos de média variabilidade (artigos Y) e artigos de elevada 
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variabilidade (artigos Z). Tipicamente elevada variabilidade caracteriza séries temporais 

difíceis de prever com elevadas flutuações na quantidade vendida. 

 
𝐶𝑂𝑉 =

𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜 𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑢𝑟𝑎

𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑢𝑟𝑎
      {

𝐶𝑂𝑉 < 0.5:           𝑎𝑟𝑡𝑖𝑔𝑜 𝑋
0.5 ≤ 𝐶𝑂𝑉 < 1:  𝑎𝑟𝑡𝑖𝑔𝑜 𝑌
𝐶𝑂𝑉 ≥ 1:              𝑎𝑟𝑡𝑖𝑔𝑜 𝑍

 (15) 

Segundo os standards indicados concluiu-se que aproximadamente 51% dos artigos em 

análise são artigos de baixa variabilidade (artigos X), 32% são artigos de média variabilidade 

(artigos Y) e os restantes 17% são artigos de elevada variabilidade (artigos Z).  

 A Tabela 2 apresenta o número de artigos em cada par ABC/XYZ. Permite concluir que 

uma base de artigos bastante reduzida sustenta as vendas desta categoria de produtos e apenas 

3% dos artigos em análise tem uma variabilidade de vendas reduzida e elevado impacto em 

vendas. Este cenário caracteriza um mercado com alguma flutuação na procura e dominado por 

um grupo restrito de artigos.  

Tabela 2: Divisão ABC/XYZ 

 X Y Z Total 

A 3,0% 2,0% 1,1% 6,1% 

B 8,3% 4,1% 2,5% 14,9% 

C 40,2% 25,6% 13,1% 79,0% 

Total 51,6% 31,7% 16,8%  

Incidência promocional 

A percentagem média de artigos em campanha (promoção) é de aproximadamente 3%, 

o que representa sensivelmente 30 artigos a cada momento. O histograma da Figura 18 

apresenta a distribuição do número de artigos em promoção semanalmente para um período de 

2 anos. Verifica-se que, apesar do número de artigos em promoção por semana se concentrar 

entre 5 e 45 artigos em campanha, existem algumas exceções ao intervalo referido. 

 
Figura 18: Histograma com a incidência promocional 

 Apesar das promoções incidirem sobre uma pequena percentagem de artigos, as vendas 

promocionais representam aproximadamente 25% do total das vendas dos artigos analisados. 

Pela observação da Tabela 3 verifica-se que há uma maior incidência promocional sobre os 

artigos de maior rotação (artigos A), apesar de corresponderem a menos de 10% dos artigos. 

Este facto pode explicar parte do impacto das vendas promocionais, contudo, não deixa de 

traduzir uma realidade onde o peso promocional tem um efeito considerável. No que respeita à 

distribuição XYZ, verifica-se que as promoções tendem para artigos com menor variabilidade. 

Tabela 3: Incidência promocional segundo a divisão ABC e XYZ 

Grupo A B C X Y Z 

% de artigos 39.3% 32.2% 28.5% 51.0% 28.0% 21.0% 
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3.2.3 Características do aprovisionamento 

No que respeita aos artigos em análise, o aprovisionamento acontece com auxilio de um 

armazém central o qual serve de intermediário entre o fornecedor e a loja, tal como ilustra a 

Figura 19. 

 
Figura 19: Esquema da cadeia de abastecimento das lojas 

Os artigos em análise apresentam um lead time que pode variar entre 2 e 6 dias e um 

review time entre 1 e 6 dias. No entanto, dada a perecibilidade a maioria dos artigos apresenta 

um lead time e review time de 2 e 1 dia, respetivamente. Face ao volume de transações e ao 

número de lojas a abastecer o armazém central não tem capacidade para armazenar mais que 1 

dia de stock, pelo que, o seu principal objetivo é a consolidação e expedição de encomendas 

para as lojas. 

Atualmente a política de aprovisionamento promocional utilizada é a BSP, ou seja, para 

cada artigo existe um parâmetro de aprovisionamento S. O sistema coloca uma encomenda 

sempre que a posição de inventário estiver abaixo desse nível. Tal como descrito anteriormente, 

baseia-se numa revisão periódica do nível de stock que, para efeitos de aprovisionamento, 

ocorre durante o período noturno (momento que todas as lojas estão encerradas ao público). 

Este processo é gerido através de um sistema de informação implementado pela ORACLE, o 

qual é responsável, entre outros processos, pela gestão de inventário. 

Por política da empresa pretende-se que o reabastecimento da prateleira (da loja) ocorra 

no período em que a mesma está encerrada ao público. A exceção acontece sempre que é 

detetada uma situação critica no interior da loja, no entanto, pretende-se que, por regra, sejam 

situações esporádicas. Posto isto, é requerido que, antes do momento de abertura, esteja 

disponível em loja a quantidade de inventário necessária para satisfazer a procura desse dia. 

No que respeita ao âmbito do projeto é objetivo atuar sobre os parâmetros de 

aprovisionamento geridos pelo sistema de informação. Não é expectável repensar o processo 

de gestão do aprovisionamento do SI em vigor, mas atuar sobre este alterando os parâmetros de 

aprovisionamento que dão origem à colocação de encomendas. 

3.3 Diagnóstico da situação atual 

Uma vez que atualmente não existe nenhum modelo explicativo das nuances 

promocionais, os gestores de aprovisionamento baseiam-se na premissa de que a visibilidade e 

preços baixos geram mais vendas e mais fluxo financeiro. No entanto, ignoram alterações no 

padrão de consumo e todos os efeitos inerentes à dinâmica de mercado, o que resulta num 

processo de aprovisionamento que carece de uma avaliação mais cuidada e eficiente no que 

respeita à sua parametrização. 

3.3.1 Processo de previsão de vendas promocionais 

A metodologia atual para a definição da previsão de vendas promocionais baseia-se na 

seleção de uma campanha semelhante à que se pretende prever. Trata-se de um processo 

inteiramente manual, moroso e específico para cada artigo em campanha. Com base no preço 

de venda e período do ano, o gestor seleciona no historial de cada artigo uma promoção similar 
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(campanha espelho). Contudo, não existe um critério rigoroso para a seleção desta campanha. 

Após identificação de uma ou várias campanhas espelho, é estabelecida uma previsão da 

campanha para o conjunto agregado de todas as lojas tendo em consideração as vendas de cada 

período selecionado. Ressalva-se que, dada a experiência e know-how adquirido ao longo do 

tempo pelos gestores de aprovisionamento promocional, existe uma grande sensibilidade crítica 

aos valores históricos e previsões consideradas. 

A existência de reforços de comunicação (o mesmo artigo estar publicitado em mais 

que um meio de comunicação no mesmo instante, exemplo: Folheto + Monofolha) não é tratado 

de forma especial, e fica a cargo do gestor alterar, ou não, as previsões. É ainda da 

responsabilidade do gestor percecionar e expurgar efeitos de festividades, tipo de campanha 

(folheto, TV, …), sazonalidade, entre outros fatores que, como explicado na secção anterior, 

afetam as vendas. 

Para determinados tipos de campanhas ou artigos com menor impacto em vendas apenas 

é projetado um incremento de 15% a 20% face à previsão não promocional, sem uma análise 

mais detalhada aos artigos em causa. 

A desagregação da previsão à loja é feita de acordo com o peso da venda média do 

último mês, independentemente da existência de promoções, e não tem em consideração o 

período espelho considerado para aferir a previsão do total da campanha. O mesmo processo é 

também aplicado para a desagregação diária. 

As dificuldades encontradas e o erro potencial são ainda superiores para artigos sem 

histórico promocional. Esta situação requer a seleção de um artigo ou vários artigos similares, 

de forma a projetar o seu comportamento. Contudo, nem sempre é imediato identificar artigos 

com as mesmas características e promoções para o mesmo patamar de desconto, pelo que, são 

necessárias aproximações que potenciam o erro. 

Uma das dificuldades do procedimento atual prende-se com a inexistência de uma 

avaliação fundamentada sobre os valores projetados. Considerar apenas uma parte residual da 

informação disponível sobre determinado artigo para efeitos de previsão pode conduzir a 

previsões enviesadas, independentemente da estabilidade da série temporal do artigo em 

análise. A não análise de outliers, ruturas ou mesmo a influência de outros artigos promocionais 

(produtos substitutos) potencia assunções perigosas que podem influenciar os resultados 

obtidos.  

Diagnóstico da precisão 

De forma a aferir a precisão do processo atual, foram analisados os erros de previsão 

promocional para um período de 3 meses. Por limitação de disponibilidade de informação, 

apenas foi possível recolher previsões referentes a alguns artigos presentes em campanhas de 

Folhetos e Monofolhas.  

Note-se que os valores aqui apresentados não resultam da simples observação direta de 

campanhas anteriores, mas incluem uma crítica manual realizada pelo gestor de 

aprovisionamento. Essa crítica é totalmente empírica e tem como fundamento a sensibilidade 

do gestor e o conhecimento de informação adicional sobre a campanha à data da previsão. 

Os resultados demonstraram que as previsões tendem a sobrestimar as vendas 

apresentando um EPM (erro percentual médio) de aproximadamente 2.7%. No que respeita à 

precisão das previsões realizadas, constata-se que ao nível do artigo/campanha o EPAM (erro 

percentual absoluto médio) ponderado pelas vendas é de 15%. O gráfico da Figura 20 apresenta 

o valor da assertividade para diferentes níveis de agregação. Na forma mais desagregada 

(artigo-dia-loja) a assertividade é de aproximadamente 40%. 
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Figura 20: Precisão média ponderada pelas vendas para diferentes níveis de agregação 

 Apesar dos valores agregados traduzirem relativamente bem o panorama geral, os 

problemas centram-se sobre os valores acima da média. Por conseguinte, estudar a dispersão 

da precisão entre artigos é uma análise relevante principalmente no que respeita ao processo de 

aprovisionamento. O gráfico da Figura 21 representa a distribuição do erro ao nível do artigo 

para as diferentes campanhas, ou seja, qual o desvio entre a previsão de vendas do artigo face 

à venda efetiva do mesmo durante a campanha. Verifica-se que, apesar da precisão média a este 

nível de agregação centrar-se nos 15%, a dispersão do erro é considerável com vários artigos 

acima dos 40%. 

 
Figura 21: Distribuição do erro para diferentes campanhas promocionais 

 Note-se que, este valor de assertividade é o ponto de partida do processo de previsão de 

vendas. A assertividade apenas piora com a desagregação pelas lojas e para cada artigo (tal 

como ilustra o gráfico da Figura 20). 

3.3.2 Processo de aprovisionamento 

De forma a obter uma melhor perceção sobre o aprovisionamento dividiu-se este 

processo segundo duas etapas, o enchimento e o período promocional.  

O enchimento corresponde ao volume de produto enviado para receção no primeiro dia 

de campanha na loja. Atualmente, este valor corresponde a 30% da previsão total da campanha 

para campanhas de maior duração (acima de 4 dias) e a 100% da previsão total para campanhas 

de curta duração (duração inferior a 4 dias).  

Após o enchimento, é enviado durante a campanha o volume necessário para satisfazer 

o restante período, sempre que não é enviada a totalidade da campanha no enchimento. Nesta 
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etapa poderá existir a possibilidade de atuar sobre o volume a aprovisionar dependendo do lead 

time do artigo em causa através do ajuste das previsões segundo as vendas dos primeiros dias. 

O cálculo do stock de segurança não tem em consideração nenhuma das métricas 

apresentadas no capítulo 2. Tipicamente é colocado como parâmetro um valor correspondente 

à previsão de vendas até à receção da próxima encomenda acrescido do stock de segurança, que 

corresponde à previsão de vendas do próximo período de revisão. 

No dia de término da campanha (phase-out) é feita uma avaliação de forma a aferir qual 

o nível de stock restante em loja. Sempre que este valor é demasiado elevado é proposto 

prolongar a campanha a fim de evitar quebra de produto. 

Diagnóstico do aprovisionamento 

O objetivo do aprovisionamento promocional, além de satisfazer a procura, passa por 

transições suaves entre o período promocional e pós-promocional, de forma a impactar ao 

mínimo as flutuações de inventário que promovam quebra e descontrolo do processo em 

períodos seguintes. 

Uma vez que a quebra de produto não é cadastrada assim que esta acontece, torna-se 

difícil atribuir determinada porção de quebra à atividade promocional. Pelo que, a melhor forma 

de garantir o menor impacto na transição promocional para não promocional será mantendo o 

processo sobre controlo no período após a campanha. Garantir uma suave transição confere ao 

processo a estabilidade necessária para não ter impacto no descontrolo do aprovisionamento e 

posterior tradução em quebra. 

 
Figura 22: Cobertura pré- e pós-promocional 

O gráfico da Figura 22 representa a cobertura média ponderada dos artigos presentes 

numa campanha promocional. Verifica-se que logo após a promoção a cobertura atinge picos 

como resultado de possíveis excessos de stock ou decréscimos de vendas. Coberturas médias 

acima dos 3 dias podem indiciar um processo desajustado uma vez que para a maioria dos 

artigos existe a possibilidade de receções diárias. Contudo, esta análise carece de um estudo 

detalhado artigo a artigo, dado que se relaciona diretamente com as métricas de 

aprovisionamento em causa. Note-se que, a flutuação da curva traduz, de igual modo, um 

processo desregulado e pouco eficiente. 
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3.4 Restrições e dificuldades 

As vendas não representam a procura. Idealmente o processo de previsão pretende 

identificar qual a procura esperada de determinado artigo de forma a estimar as vendas 

potenciais do mesmo. No entanto, os valores existentes para extrapolar a venda potencial 

prendem-se com a quantidade vendida em períodos anteriores. Sobre este tópico existe de 

imediato um efeito de entropia gerado por situações de ruturas de stock. Sempre que 

determinado artigo não está disponível para o cliente esta situação pode traduzir-se em procura 

não satisfeita. No entanto, este não é o único efeito que pode afetar a assunção de igualdade 

entre a procura e as vendas, a qualidade do produto ou acontecimentos externos à atividade da 

empresa serão suficientes para causar variações não captadas da quantidade vendida.  

 Este ponto vai de encontro à interação entre a procura e a previsão de vendas - apenas é 

possível vender a quantidade disponível em loja. A correlação entre estas duas métricas é 

relevante, e vai além da situação de rutura ou qualidade do artigo. A própria gestão individual 

da loja difere de acordo com o volume rececionado para a promoção, quanto maior é o volume 

maior é o esforço da loja em escoar o produto (maior o destaque em loja). 

Dado o volume financeiro transacionado em cada atividade promocional, a previsão de 

venda gerada pelo modelo desenvolvido neste projeto será sempre alvo de inspeção manual de 

forma a validar os resultados obtidos - não se pretende uma utilização cega dos resultados 

sugeridos. Este procedimento corrobora com os resultados de Barrow e Kourentzes (2016) que 

concluiu ser benéfica a combinação de múltiplos modelos de previsão de vendas na 

assertividade da previsão final. 

 Por imposição da empresa não será objetivo remover a gestão de inventário do sistema 

de informação que gere este processo, mas atuar sobre este através da parametrização. As razões 

para tal são: 

 Uniformização dos processos de aprovisionamento; 

 Garantir que em caso de falha existe um processo automático que assegura o 

aprovisionamento; 

 Dificuldade de controlo e monitorização dos processos fora do âmbito do SI; 

 Facilidade de comunicação e integração com a cadeia de abastecimento. 

Dados 

Os resultados de qualquer modelo dependem em primeira instância da qualidade da 

informação utilizada. A introdução de erros ou valores desviados da realidade apenas levam a 

assunções enviesadas e efeitos mal estimados - garbage in, garbage out. 

Para proceder ao desenvolvimento de uma proposta de solução foi recolhida uma 

amostra de aproximadamente dois anos de informação ao nível artigo-dia-loja (compreende o 

período de janeiro de 2014 a abril de 2016), independentemente da venda promocional/ não 

promocional. Dado o número de artigos, lojas e duração, esta instância contempla cerca de 40 

milhões de observações. O elevado número de observações potencia problemas de integridade 

e análise. Torna-se inexequível computar uma análise minuciosa para cada observação e, no 

que respeita a software, as opções de escolha restringem-se aos capazes de gerir tal volume de 

informação. 

Para cada observação artigo-dia-loja foi recolhido um conjunto de quatro fatores: 

 Volume de vendas em quantidade: A quantidade pode representar quilogramas no caso 

de venda avulso ou unidades no caso dos embalados; 

 Preço de venda: A fim de obter esta variável foi necessário recorrer ao quociente vendas 

líquidas sobre quantidade vendida, pelo que, em caso de devoluções ou vendas 

depreciadas esta assunção nem sempre se verifica; 
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 Tipo de venda: Assinala se nesse dia o artigo estava presente em alguma campanha 

promocional (folheto, monofolha, anúncio TV ou folheto temático). Não há registo de 

promoções sem visibilidade comunicacional; 

 Stock onhand disponível no final do dia: Por restrição do sistema de informação, não 

existe registo do stock onhand disponível no final do dia para todos as observações. Esta 

métrica carece de análise cuidada, uma vez que pode estar enviesada pelo efeito da 

quebra não registada.  

 Por imposição do mercado (indisponibilidade do artigo) ou estratégias de negócio, nem 

sempre todos os artigos estão disponíveis para todas as lojas – a gama varia segundo o período 

do ano e tipologia de loja (insígnia). Os artigos passam à característica de indisponível sempre 

que não existe um aprovisionamento ativo do mesmo. No entanto, não existe registo histórico 

sobre esta dinâmica. 
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4 Metodologia e proposta de solução 

 Após a análise detalhada do problema do Capítulo 3, este capítulo tem como objetivo a 

apresentação da metodologia adotada, quer na perspetiva do modelo de previsão de vendas 

promocionais, quer nos princípios de aprovisionamento. 

 Para uma visão geral dos dois processos, a primeira secção apresenta a metodologia 

base onde é descrito de que forma se estrutura a proposta de solução. 

Segue-se a exposição do modelo de previsão de vendas promocionais, na segunda 

secção, que inclui um breve resumo dos princípios de funcionamento do modelo, quais os 

processos de pré-processamento de dados e a descrição dos procedimentos utilizados para 

quantificar os efeitos promocionais que servirão de base às previsões de vendas promocionais. 

 A terceira e última secção descreve os princípios da metodologia de aprovisionamento 

promocional seguida e expõe as métricas utilizadas para obter os parâmetros de 

aprovisionamento a introduzir no SI. 

4.1 Metodologia base 

Uma boa previsão de vendas é fundamental para obter um aprovisionamento eficiente, 

quer na perspetiva de redução do stock de segurança, quer na perspetiva de potenciar a frescura 

e a qualidade do produto. Dado o número de produtos em análise é relevante manter uma 

metodologia coesa e o mais transversal possível de forma a garantir o controlo sobre os 

resultados obtidos. 

Com o objetivo de potenciar a resolução do problema é proposta uma abordagem 

sequencial com os seguintes processos. O primeiro processo prende-se com o ajuste de um 

modelo regressivo que quantifica o efeito de cada fator promocional nas vendas, para 

posteriormente dar origem às previsões de vendas promocionais. Segue-se a incorporação das 

previsões no processo de gestão de inventário (módulo de aprovisionamento) que gera os 

parâmetros de aprovisionamento a introduzir no SI, tal como esquematiza o diagrama da Figura 

23. 

 

Figura 23: Esquema de abordagem ao problema 

No que respeita ao modelo de previsão de vendas promocional, a proposta de solução 

passa por construir um modelo simples que potencie a aceitação e compreensão do utilizador, 

tal como preconiza Leeflang, Van Heerde, e Wittink (2002). O objetivo é quantificar o efeito 

de cada fator promocional nas vendas através do ajuste das observações recolhidas a um modelo 

regressivo adaptado ao problema. Posteriormente, estes valores alimentam um módulo que, 

pelo processo inverso, parte dos coeficientes estimados para obter as previsões de vendas. Tal 
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como referido na Secção 3.4, é objetivo manter um processo de crítica manual sobre os 

resultados obtidos, dado o volume financeiro movimentado e a possibilidade de existir 

informação adicional sobre a promoção que careça de correção. 

Após aferir a previsão de cada artigo/dia/loja, esta informação servirá de base para o 

processo de aprovisionamento. Este processo tem como objetivo analisar as características e 

parâmetros logísticos de cada artigo (lead time, review time, validade, …) e a previsão de 

vendas de forma a gerar os parâmetros a introduzir no SI que gere o inventário e coloca as 

encomendas. 

4.2 Modelo de previsão de vendas promocionais 

 Nesta secção será apresentada a metodologia utilizada para obter previsões de vendas 

promocionais. Numa primeira etapa os dados são recolhidos e submetidos a um processo de 

limpeza e preparação de forma a integrar, numa segunda etapa, o modelo que quantifica os 

diferentes fatores promocionais considerados. Por último, após serem geradas as previsões é 

objetivo validar a previsão proposta através de uma ferramenta de análise e crítica aos 

resultados. 

Escolha do modelo de previsão  

Dado o número de artigos e o volume de informação recolhida, os métodos simples e 

com resultados comprovados são preferíveis face a métodos complexos e mais suscetíveis a 

erros e problemas operacionais. O binómio simplicidade-reatividade-resultados tem, dado o 

contexto, uma importância acrescida. 

 De forma a desenvolver uma metodologia coesa e ajustada ao contexto do problema 

foram analisadas, numa primeira fase, as principais dificuldades de aplicação de cada modelo 

apresentado na Secção 2.1.2. Do qual se concluiu: 

 O modelo SCAN*PRO aplicado nas circunstâncias do problema atual geraria um 

elevado número de parâmetros a estimar, pelo que tornar-se-ia inviável a sua aplicação, 

mesmo que considerando pequenos grupos de artigos; 

 O modelo de decomposição, apesar do número de parâmetros a estimar estar no limiar 

do exequível, carece da existência de uma baseline (inexistente) e de séries temporais 

relativamente estáveis, o que não é o caso das séries dos artigos em análise. 

 O modelo MNL ultrapassa o problema do número de parâmetros a estimar, no entanto 

a definição dos atributos e a definição dos clusters a considerar na expressão MNL 

constituirá um problema dado o número elevado de artigos. 

 O esquema da Figura 24 traduz o principal desafio deste problema: através dos dados 

(ou baseline) é objetivo modelar os diferentes efeitos promocionais que já influenciam os dados 

(ou baseline) de entrada no modelo, adicionalmente os efeitos estão ainda correlacionados entre 

si.  

 

Figura 24: Esquema explicativo da principal dificuldade do problema 
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Após uma análise detalhada aos diferentes modelos selecionou-se como ponto de 

partida a metodologia proposta pelo modelo SCAN*PRO, dado tratar-se de um modelo 

frequentemente utilizado e facilmente adaptável, tal como exposto na Secção 2.1.2. 

Pela manipulação da expressão original deste modelo, equação (3), verifica-se que, 

retirando a componente de interação entre artigos, resulta um conjunto significativamente mais 

reduzido de variáveis a estimar para cada artigo. Desta manipulação resulta também a 

independência do modelo entre observações de artigos diferentes, dado que apenas as 

observações referentes ao próprio artigo são consideradas na estimativa dos seus efeitos 

promocionais. Este ponto potencia vantagens computacionais bem como um maior foco nos 

efeitos explicados pelo artigo. Não obstante, apresenta a desvantagem de deixar de considerar 

o efeito da interação entre artigos no modelo. No que respeita à adição e manipulação dos 

fatores promocionais inicialmente considerados pelo modelo, não foi detetado qualquer 

entrave, pelo que o modelo apresenta flexibilidade de se adaptar às necessidades detetadas. 

Escolha do nível de agregação  

 Tal como exposto na Secção 2.1, existe um trade-off na seleção do nível de agregação 

entre a capacidade de captar a variabilidade e a capacidade gerir a variabilidade. Abordagens 

bottom-up apresentam problemas de ruído nos dados base para cálculo do modelo, no entanto, 

permitem captar diferentes padrões que a um nível mais agregado não seria possível. Apesar 

do modelo original propor o cálculo das previsões ao nível artigo/loja/semana, no contexto do 

problema apresentado é relevante ter em consideração as seguintes restrições: 

 As promoções são definidas à insígnia (conjunto de lojas); 

 As promoções e o destaque comunicacional podem apresentar durações diferentes de 

acordo com a indicação comercial, entre 1 dia e 4 semanas; 

Dadas as características do problema, o nível de agregação escolhido foi o 

artigo/dia/insígnia. Pela análise dos factos mencionados verifica-se que o nível de agregação 

proposto no modelo original não responde a promoções que não se enquadrem no período 

semanal considerado pelo modelo. Considere-se o exemplo do artigo #1 estar em promoção 

apenas durante o período de fim-de-semana (sábado e domingo) – certamente que esta 

promoção teria um impacto diferente de uma promoção com duração semanal. O mesmo 

resultaria caso a promoção afetasse dois dias úteis (exemplo: terça e quarta-feira) ou tivesse a 

duração de uma semana com um período desfasado da semana considerada pelo modelo (parte 

da promoção numa semana, parte noutra). Estes factos sugerem problemas e desvantagens em 

considerar a granularidade semanal. De forma a ultrapassar este ponto resultaria um nível de 

agregação mais baixo: artigo/dia/loja.  

Esta granularidade mais baixa (artigo/dia/loja) apresenta alguns inconvenientes como o 

ruido e o elevado número de observações necessárias para ajustar o modelo. Segundo os 

resultados obtidos por Andrews et al. (2008), apresentados na Secção 2.1.2, sempre que a 

heterogeneidade entre lojas não é significativa não existe vantagem em considerar esse fator no 

modelo. Posto isto, numa analise às características das lojas, constata-se que a tipificação 

insígnia, contempla o fator de heterogeneidade referido, uma vez que se trata da característica 

mais diferenciadora entre as lojas do grupo. Surge então a possibilidade de elevar o nível de 

agregação de loja para insígnia (o que corrobora com o processo de definição das promoções 

apresentado em cima). Neste caso resulta em previsões ao nível de agregação: 

artigo/dia/insígnia. No decorrer do projeto foram testados diferentes níveis de agregação tal 

como agrupar as lojas por localização geográfica, no entanto, optou-se por considerar esta 

dinâmica na desagregação da quantidade prevista pelas lojas uma vez que desta forma os 

resultados obtidos foram mais precisos e consistentes. 

Quantificar os diferentes efeitos promocionais ao nível do artigo poderá levar a uma 

situação de overfitting aos dados de ajuste, especialmente no caso de existir pouca incidência 
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promocional (poucas observações promocionais). Posto isto, surge a necessidade de elevar o 

nível ao qual alguns efeitos promocionais são quantificados de forma a reduzir o potencial 

overfit. Após testar as diferentes hipóteses, concluiu-se que quantificar alguns efeitos ao nível 

do conjunto de artigos (agrupados por famílias) conduz a vantagens quer na precisão, quer na 

previsão de artigos sem histórico promocional. Posto isto, selecionou-se para os artigos com 

baixa incidência promocional (menos de 3 semanas promocionais por ano) a quantificação dos 

efeitos promocionais ao nível da família. Para os artigos de elevada incidência promocional 

(mais de 3 semanas promocionais por ano) verificou-se mais vantajoso quantificar todos os 

efeitos ao nível do artigo. Note-se que, o nível de agregação do modelo não alterou de 

artigo/dia/insígnia, apenas o nível ao qual alguns fatores são quantificados. 

 A desagregação à loja é um tópico necessário, uma vez que é objetivo gerir o 

aprovisionamento de cada artigo promocional em cada loja. Este procedimento parte do peso 

histórico da loja para fracionar a previsão, tal como explica a Secção 4.2.3. 

4.2.1 Pré-processamento dos dados 

 Uma etapa relevante, antes de ajustar o modelo prende-se com o tratamento e limpeza 

dos dados recolhidos de forma a estarem preparados para integrar o modelo de previsão de 

vendas promocionais. 

O processo de previsão de vendas assume as vendas históricas como a procura histórica 

do artigo. No entanto, existe um conjunto de efeitos que podem desviar a venda potencial 

(procura) da venda real do artigo, tal como mencionado na Secção 3.4. Dos efeitos mais 

evidentes destaca-se a situação de rutura uma vez que poderá traduzir diretamente procura não 

satisfeita. Apesar da qualidade do indicador de stock ao final do dia estar enviesado por alguns 

fatores (tal como mencionado na Secção 3.2.1), é um bom indicador de uma possível situação 

de rutura. Posto isto, procedeu-se à correção das observações cujo indicador stock ao final do 

dia assinala como rutura. Esta correção resulta da substituição da quantidade vendida (nos dias 

em rutura ao final do dia), sempre que: as vendas do artigo na loja (𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑎𝑙𝑑) forem inferiores 

às vendas esperadas para esse dia nessa loja, tal como sumaria a equação (16). O cálculo das 

vendas esperadas resulta do peso histórico da loja nesse dia da semana (𝑃𝑒𝑠𝑜𝑎𝑙𝑑′) face ao 

volume total de vendas do artigo nesse dia (𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑎𝑑). Esta correção pretende afinar o 

indicador de vendas segundo o potencial da loja, ou seja, ajustar as vendas segundo a 

profundidade da rutura. 

 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑎𝑙𝑑 = 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜{𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑎𝑙𝑑; 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑎𝑙𝑑′ ∗ 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑎𝑑} (16) 

 Após o pré-processamento, a base de dados contém cerca de 1.5 milhões de observações 

(artigo/dia/insígnia) compreendidas entre janeiro de 2014 e abril de 2016. Esta instância foi 

posteriormente dividida em dois períodos, o período de ajuste e o período de teste. O período 

de ajuste corresponde à instância utilizada pelo modelo para a quantificação dos efeitos, e 

corresponde ao período de janeiro de 2014 até janeiro de 2016. O período de teste corresponde 

aos períodos de fevereiro a abril de 2016 e tem como objetivo aferir a assertividade do modelo. 

Note-se que, todos os resultados apresentados referem-se ao período de teste (situação de 

previsão). 

4.2.2 Formulação do modelo regressivo 

Após a análise levada a cabo aos potenciais efeitos que afetam a previsão de vendas, 

apresentada na Secção 3.2.1, foi selecionado um conjunto de oito fatores que influenciam a 

quantidade vendida. Esta seleção resultou da análise estatística aos fatores considerados no 

modelo e da precisão dos resultados obtidos no período de ajuste. Da adaptação do modelo 

SCAN*PRO segundo os pressupostos apresentados resultou o modelo regressivo exposto na 
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equação (17) (para os artigos com elevada incidência promocional) e na equação (18) (para os 

artigos com menor incidência promocional). 

 
𝑄𝑡𝑎𝑖𝑡 =  𝛽0𝑎𝑖 ∙ 𝑃𝐼𝑎𝑖𝑡

𝛽1𝑎𝑖 ∙ 𝑁𝐼𝑉𝐸𝐿𝑎𝑖𝑡
𝛽2𝑎𝑖 ∙ ∏ 𝛽3𝑘𝑎𝑖

𝐷𝐼𝐴𝑆𝑘

𝑘

∙ ∏ 𝛽4𝑝𝑎𝑖
𝑃𝑅𝑂𝑀𝑂𝑝𝑎𝑖𝑡

𝑝

∙ 𝛽5𝑎𝑖
1𝐷𝐼𝐴𝑃𝑅𝑂𝑀𝑂𝑎𝑖𝑡 ∙ 𝑄𝑃𝑅𝑂𝑀𝑂𝑓𝑖𝑡

𝛽6𝑎𝑖 ∙ ∏ 𝛽7𝑗𝑎𝑖
𝐹𝐸𝑆𝑇𝑗𝑎𝑖

𝑗

∙ ∏ 𝛽8𝑒𝑎𝑖
𝐸𝑁𝑇𝑅𝐴𝑆𝐴𝑍𝑂𝑒𝑎𝑖𝑡

𝑒

∙ 𝑒𝑎𝑖𝑡  

(17) 

Onde:  

𝑄𝑡𝑎𝑖𝑡 = Previsão em quantidade do artigo (a), na insígnia (i), no dia (t) 

𝑃𝐼𝑎𝑖𝑡 = Índice de preço do artigo (a), na insígnia (i), no dia (t) 

𝑁𝐼𝑉𝐸𝐿𝑎𝑖𝑡 = Patamar de vendas do artigo (a), na insígnia (i), no dia (t) 

𝐷𝐼𝐴𝑆𝑘 = 
Dia da semana (k), onde k= {segunda-feira, terça-feira, …, domingo}: 1 caso 

o dia (t) corresponda ao dia da semana (k); 0 em contrário 

𝑃𝑅𝑂𝑀𝑂𝑝𝑎𝑖𝑡 = 
Indicador promocional (p), onde p= {Folheto, Monofolha, TV, Temático, 

Folheto+Monofolha}: 1 caso o do artigo (a), na insígnia (i), no dia (t) esteja 

contemplado na campanha promocional (p); 0 em contrário 

1𝐷𝐼𝐴𝑃𝑅𝑂𝑀𝑂𝑎𝑖𝑡 = 
Primeiro dia da campanha: 1 caso o dia (t) seja o primeiro dia da promoção 

do artigo (a), na insígnia (i); 0 em contrário 

𝑄𝑃𝑅𝑂𝑀𝑂𝑓𝑡 = Quota dos artigos em promoção da família de produtos (f), no dia (t) 

𝐹𝐸𝑆𝑇𝑗 = 
Indicador da festividade (j), onde j= {Natal, Pascoa}: 1 caso o dia (t) 

corresponda ao período festivo contemplado por (j); 0 em contrário 

𝐸𝑁𝑇𝑅𝐴𝑆𝐴𝑍𝑂𝑒𝑎𝑖𝑡 = 

Indicador de entrada em sazonalidade, onde e= {Entrada, Saída}:1 caso o 

artigo (a), na insígnia (i), no dia (t) tenha entrado ou saída de gama ativa, 

respetivamente; 0 em contrário 

𝑒𝑎𝑖𝑡 = Componente de erro associado ao artigo (a), na insígnia (i), no dia (t) 

A equação (18) traduz o modelo desenvolvido para os artigos com menor incidência 

promocional, no qual alguns estimadores (𝛽𝑗) são quantificados ao nível da família de artigos 

(𝑓) em detrimento do nível artigo apresentado na equação (17). Foi considerado um total de 48 

famílias de artigos de acordo com a estrutura mercadológica seguida. Do conjunto de artigos 

analisados, aproximadamente, 1150 artigos utilizaram o modelo com os efeitos promocionais 

aferidos à família de artigos e os restantes 150 o modelo ao nível do artigo. Note-se que, na 

equação (17) os artigos considerados são maioritariamente artigos A’s que, pelo volume de 

vendas que representam carecem de uma análise mais cuidada. 

 
𝑄𝑡𝑎𝑖𝑡 =  𝛽0𝑎𝑖 ∙ 𝑃𝐼𝑎𝑖𝑡

𝛽1𝑓𝑖 ∙ 𝑁𝐼𝑉𝐸𝐿𝑎𝑖𝑡
𝛽2𝑎𝑖 ∙ ∏ 𝛽3𝑘𝑓𝑖

𝐷𝐼𝐴𝑆𝑘

𝑘

∙ ∏ 𝛽4𝑝𝑓𝑖
𝑃𝑅𝑂𝑀𝑂𝑝𝑎𝑖𝑡

𝑝

∙ 𝛽5𝑓𝑖
1𝐷𝐼𝐴𝑃𝑅𝑂𝑀𝑂𝑎𝑖𝑡 ∙ 𝑄𝑃𝑅𝑂𝑀𝑂𝑓𝑡

𝛽6𝑓𝑖 ∙ ∏ 𝛽7𝑗𝑓𝑖
𝐹𝐸𝑆𝑇𝑗𝑎𝑖

𝑗

∙ ∏ 𝛽8𝑒𝑓𝑖
𝐸𝑁𝑇𝑅𝐴𝑆𝐴𝑍𝑂𝑒𝑎𝑖𝑡

𝑒

∙ 𝑒𝑎𝑖𝑡 

(18) 

Para proceder à resolução do modelo, representado na equação (17) e (18), recorreu-se 

à aplicação de transformações logarítmicas de forma a linearizar o produtório entre os 
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estimadores. Posteriormente, com auxílio de programação em R foram obtidos os diferentes 

estimadores (𝛽𝑗, 𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑗 = {0,1,2, … ,7}) que quantificam os fatores considerados através do 

recurso a modelos lineares generalizados (GLM – generalized linear model), o que corrobora 

com os procedimentos seguidos por van Donselaar et al. (2016). 

Uma vez que, nas observações recolhidas constam observações promocionais e não 

promocionais, adicionalmente, foi atribuído um maior peso às observações promocionais com 

objetivo de obter um ajuste superior nestas circunstâncias. Após uma análise de sensibilidade 

concluiu-se que, atribuir um peso cinco vezes superior às observações promocionais confere 

maior precisão nos resultados obtidos. 

Ressalva-se que, os fatores considerados no modelo têm dois objetivos: capturar e 

quantificar os diferentes fatores que influenciam a venda promocional e reduzir o enviesamento 

de cada estimador. É importante ter em consideração estes pontos uma vez que nem sempre a 

simples análise de significância dos estimadores calculados é suficiente para ditar a presença 

deste no modelo. Dos fatores considerados no modelo, equações (17) e (18), destaca-se: 

Índice de preço 

O índice de preço resulta do quociente entre o preço de venda e a mediana do preço de 

venda não promocional dos últimos 3 meses, tal como indica a equação (19). Este fator pretende 

quantificar a influencia do preço na procura do produto, à semelhança da elasticidade do preço 

da procura. 

 
𝑃𝐼𝑎𝑖𝑡 =

𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑒ç𝑜 𝑛ã𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑜𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑠 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜𝑠 3 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
 (19) 

Nível 

O nível tem como objetivo fornecer ao modelo o patamar de vendas do artigo no 

momento da previsão. Resulta da média ponderada da quantidade vendida nas últimas 3 

semanas não promocionais corrigido pelo índice sazonal do artigo. 

O índice sazonal (𝐼𝑆𝑡) é calculado para cada artigo e traduz-se num conjunto de valores 

para cada semana (t) do ano e pretende modelar a sazonalidade do artigo. Resulta do quociente 

entre média móvel de 3 semanas e a venda média semanal do artigo (apenas utiliza semanas 

inteiramente não promocionais para o cálculo do 𝐼𝑆), tal como expõe a equação (20).  

 
𝐼𝑆𝑡 =

   𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑡−1 + 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑡 + 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑡+1
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅    

𝑀é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙
 (20) 

O gráfico da Figura 25 apresenta um exemplo do resultado do índice sazonal para um 

artigo com sazonalidade. 

 
Figura 25: Exemplo do índice sazonal para um artigo com sazonalidade 
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Para identificar qual o nível do artigo é objetivo corrigir as vendas das últimas semanas 

não-promocionais (𝑆𝑡−𝑥, 𝑥 = {−1 , 0, 1}) segundo o índice sazonal da semana a prever, tal 

como esquematizado na equação (21). Adicionalmente, as semanas mais recentes são 

ponderadas com um maior peso segundo uma sequência de 60%, 25% e 15%, respetivamente. 

 
𝑁𝐼𝑉𝐸𝐿𝑡 = 0.6 ∗

𝐼𝑆𝑡

𝐼𝑆𝑡−2

∗ 𝑆𝑡−2 + 0.25 ∗
𝐼𝑆𝑡

𝐼𝑆𝑡−3

∗ 𝑆𝑡−3 + 0.15 ∗
𝐼𝑆𝑡

𝐼𝑆𝑡−4

∗ 𝑆𝑡−4 (21) 

A aplicação do nível pretende ultrapassar a influencia da sazonalidade e tendência do 

artigo na previsão de vendas. Considerar um índice para cada semana, tal como sugere o modelo 

SCAN*PRO original, poderia conduzir a problemas de overfitting para com as séries temporais 

analisadas, uma vez que cada estimador semana-artigo estaria reduzido a uma amostra de duas 

semanas. Uma outra vantagem prende-se com a análise crítica ao valor apresentado. Numa 

perspetiva de manipulação e análise de sensibilidade da previsão é conceptualmente vantajoso 

considerar um fator que represente um valor mensurável na prática - neste caso o patamar de 

vendas. 

Indicador de destaque promocional 

O indicador promocional tem como objetivo traduzir o impacto da visibilidade 

comunicacional nas vendas promocionais. Para tal selecionou-se um conjunto de opções que 

verificam a totalidade das situações de destaque {TV, Folheto, Monofolha, Temático ou 

Folheto+Monofolha}. Note-se que, para cada dia, cada artigo pode apenas constar numa das 

categorias mencionadas (ou, caso não esteja em promoção, em nenhuma das categorias). 

Sempre que o artigo está visível em mais que uma campanha prevalece a ordem 

apresentada, à exceção para a presença em Folheto e Monofolha que dada a elevada recorrência 

tem representação própria, na categoria Folheto+Monofolha. 

Dia da semana 

Este indicador surge no sentido de colmatar a variabilidade das vendas ao longo da 

semana e tem como finalidade caracterizar o impacto de cada dia da semana nas vendas do 

artigo. 

Primeiros dias promocionais 

 De acordo com o know-how dos gestores de aprovisionamento os primeiros dias de 

campanha tendem a ter um impacto superior, uma vez que o marketing promocional potencia 

uma maior procura nesses dias. Esta métrica tem como objetivo quantificar a influencia do 

primeiro impacto da promoção nas vendas. Para campanhas de duração igual ou superior a uma 

semana corresponde aos 2 primeiros dias promocionais, para campanhas inferiores a uma 

semana corresponde ao primeiro dia promocional. 

Entrada em sazonalidade 

Dadas as características dos artigos em análise nem sempre estes estão disponíveis 

durante todo o ano, pelo que a entrada do artigo em gama varia de ano para ano de acordo com 

a disponibilidade do mercado. Surge desta forma a necessidade de criar uma variável que atue 

como a alavanca de entrada em gama do artigo. Este indicador está ainda correlacionado com 

a ausência do indicador nível para estes momentos, dado que não existem vendas nos períodos 

antecedentes. 

Festividade 

Apesar do nível já absorver parte o efeito das festividades Natal e Páscoa nas vendas do 

artigo, este indicador pretende captar desvios comportamentais esperados por alguns artigos 



Análise Quantitativa de Encomendas e Efeitos Promocionais em Produtos Perecíveis 

44 

mais consumidos nesses períodos. Note-se que, a vantagem de considerar este fator reside quer 

na perceção do impacto das festividades nas vendas do artigo, quer na redução de entropia 

causada por alterações bruscas no padrão de vendas nestes períodos. 

Quota dos artigos em promoção 

Ainda que pouco frequente existem promoções ao nível da família de artigos, pelo que 

não é expectável que todos os artigos em promoção vendam a mesma quantidade caso fossem 

o único artigo promocional dessa família. Este indicador surge de forma a contornar esta 

dinâmica promocional através da introdução do peso das vendas dos artigos em promoção na 

família de artigos. Apesar de ser um indicador de alto nível tem como objetivo aferir o 

decréscimo do potencial de vendas devido a uma promoção mais abrangente. 

4.2.3 Desagregação à loja 

 Para a desagregação da previsão de venda às lojas de cada insígnia é importante ter em 

consideração os seguintes fatores: 

 Cada loja apresenta a sua distribuição semanal de vendas (algumas lojas apresentam 

picos de vendas durante o fim-de-semana outras durante a semana); 

 Existe sazonalidade no volume de vendas da loja ao longo do ano (por exemplo, as lojas 

da região algarvia tipicamente vendem mais durante o período do verão). 

 A metodologia adotada pretende colmatar simultaneamente ambos os pontos 

mencionados. Para tal partiu-se do peso da loja na insígnia de acordo com o dia da semana em 

causa a fim de fragmentar a quantidade prevista pelo modelo. 

O peso de cada loja é calculado considerando as vendas do artigo/família de artigos dos 

últimos três meses e dos três meses homólogos do ano anterior, de forma a captar a sazonalidade 

da loja ao longo do ano. Esta métrica é individualmente calculada para cada dia da semana e 

resulta do quociente entre as vendas da loja e as vendas da insígnia. As vendas são agregadas 

ao nível do artigo, ou ao nível da família de artigos consoante o modelo considerado, tal como 

esquematiza a Figura 26.  

 

Figura 26: Esquema da desagregação das previsões à loja 

Posteriormente, através dos pesos calculados a previsão de vendas é fragmentada 

segundo a granularidade necessária para alimentar o modelo de aprovisionamento, neste caso 

dia/artigo/loja, equação (22). 

 𝑄𝑡𝑎𝑙𝑡 = 𝑄𝑡𝑎𝑖𝑡 ∙ 𝛼𝑎𝑙𝑖𝑑 (22) 

Onde:   

𝑄𝑡𝑎𝑙𝑡 = Previsão em quantidade do artigo (a), na loja (l), no dia (t), 

𝑄𝑡𝑎𝑖𝑡 = Previsão em quantidade do artigo (a), na insígnia (i), no dia (t), 

𝛼𝑎𝑙𝑖𝑑 = Peso das vendas do artigo (a), na loja (i), face à insígnia (i), para o dia da semana (d) 
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4.2.4 Interação entre artigos 

As características inerentes à promoção (desconto sobre o preço, marketing, etc.) 

potenciam interações entre os artigos promocionais e não promocionais. Na Secção 3.2.1 foi 

identificado um caso de canibalização entre artigos. Avaliar esta dinâmica faz parte dos 

objetivos do projeto, no entanto dadas as dificuldades intrínsecas ao número de artigos em 

análise pretende-se que este efeito seja corretivo e atuar como um mecanismo auxiliar ao 

processo de previsão. 

Tendo em consideração o elevado número de artigos, identificar todas as relações 

existentes conduziria a um conjunto enorme de interações a estimar. Adicionalmente, não seria 

simples garantir que as interações estimadas respeitassem as relações entre a quantidade 

vendida de cada artigo (tal como referido na Secção 2.1.1, neste ponto é relevante ter em atenção 

a quantidade vendida para não identificar interações de 1 unidade para 100 unidades). De forma 

a ultrapassar estes problemas, a metodologia seguida pretende identificar as interações ao nível 

da família de artigos, diluindo este efeito. 

A abordagem base dos métodos de decomposição parte de diferenças entre a venda 

expectável (baseline) e a venda real de forma a quantificar os efeitos selecionados. Partindo 

desta premissa a proposta passa por relacionar a quantidade vendida (venda real) com a 

quantidade prevista pelo modelo (venda expectável). O modelo regressivo proposto 

anteriormente, ajusta-se de acordo com os fatores identificados como preponderantes para 

estimar as vendas. Recriando o modelo para a instância de ajuste é possível aferir, na perspetiva 

do modelo, quias as vendas esperadas. Da diferença entre a quantidade vendida e a esperada 

obtém-se o delta que caracteriza a variação que o modelo não conseguiu captar. Admitindo que 

parte dessa diferença será explicada pela interação entre artigos, propõe-se a utilização de uma 

abordagem semelhante ao SCAN*PRO para estimar as interações entre famílias de artigos de 

forma a relacionar a quantidade de vendas promocionais de uma família de artigos com outra. 

Para tal foi aplicada a equação proposta em (23), que tem como objetivo estimar os diferentes 

(𝛽𝑓𝑓′).  

Note-se que, não é esperado obter uma relação direta entre a quantidade vendida de uma 

família de artigos e a percentagem promocional de outra, dado que o modelo principal já tenta 

suavizar estas relações. O objetivo passa por estabelecer uma matriz que identifique quais os 

pares de famílias cuja interação é significativa. Para tal recorreu-se à análise do valor de prova 

de cada estimador de forma a identificar para um nível de significância de 95% quais os pareces 

com interação significativa. 

4.2.5 Ferramenta de validação das previsões 

Parte dos objetivos do projeto prende-se com o desenvolvimento de um processo que 

permita ao utilizador analisar diferentes cenários e criticar os valores obtidos pelo modelo. Para 

tal foi desenvolvida uma ferramenta recorrendo ao software Microsoft Excel que permite uma 

rápida comparação da quantidade prevista com o histórico de vendas do artigo. Adicionalmente, 

 (𝑄𝑡𝑓𝑠 − 𝐸𝑄𝑡𝑓𝑠) = ∑(𝛽𝑓𝑓′ ∙ 𝑃𝑃𝑓′𝑠)

𝑓′

+ 𝑒𝑓𝑡 (23) 

Onde:   

𝑄𝑡𝑓𝑠 = Quantidade vendida de artigos da família (f), na semana(s)  

𝐸𝑄𝑡𝑓𝑠 = Quantidade prevista de venda pelo modelo para artigos da família (f), na semana (s) 

𝑃𝑃𝑓′𝑠 = Percentagem de vendas promocionais da família (f’), na semana (s)  

𝑒𝑎𝑖𝑡 = Componente de erro associado à família de artigos (f), na semana (s)  
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é da responsabilidade da ferramenta fazer a ponte entre os estimadores e o módulo de 

aprovisionamento. A Figura 27 apresenta a interface com as principais funções da ferramenta 

desenvolvida. As restantes interfaces podem ser consultadas no Anexo B. 

 
Figura 27: Interface do módulo de previsão de vendas promocionais 

4.3 Metodologia de aprovisionamento promocional 

 Tal como referido anteriormente, no que a este projeto diz respeito, não é objetivo retirar 

o sistema de gestão de aprovisionamento e colocação de encomendas do SI, mas atuar sobre 

este através da sua parametrização. 

Atualmente, o processo de aprovisionamento promocional está dividido segundo o 

período pré-promocional (enchimento) e o período promocional. O período pré-promocional 

corresponde ao primeiro momento no qual é enviado para as lojas a quantidade de stock 

necessária para colmatar a procura inicial da promoção e possíveis destaques adicionais em 

loja. Posteriormente, de acordo com a dinâmica de aprovisionamento do artigo, são enviadas as 

restantes quantidades para satisfazer a procura no restante período promocional. 

Período pré-promocional (enchimento) 

Atualmente, o enchimento promocional potencia desvios na gestão de inventário. 

Contudo, é visto como um procedimento necessário para colmatar possíveis desvios disruptivos 

da quantidade vendida bem como potenciar uma melhor aparência do artigo na loja. A proposta, 

a fim de manter esta estrutura, passa por permitir que as lojas indiquem qual o espaço na 

prateleira que pretendem alocar a cada artigo promocional e adequar o parâmetro alocado de 

acordo com o espaço sugerido.  

Período promocional 

 Antes de proceder a uma análise mais detalhada sobre a métrica proposta para a 

parametrização do aprovisionamento promocional é relevante ter em consideração os seguintes 

pontos: 
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 Pretende-se que todas as lojas sejam abastecidas numa frequência diária de forma a 

diminuir o impacto da perecibilidade e potenciar a frescura dos artigos. 

 Apesar do processo que gere o aprovisionamento promocional poder ser assegurado por 

outros métodos, uma vez que se pretende assegurar a colocação de encomendas em 

todos os momentos de revisão (para minimizar o stock onhand - potenciar frescura e 

reduzir o potencial de quebra – perecibilidade) o método constant (BSP) é o que mais 

se adequa a estas condições. 

 O lead time e review time varia de acordo com o artigo e o dia da semana considerado, 

tipicamente com a duração de 2 dias e 1 dia, respetivamente. Note-se que a cada revisão 

de inventário corresponde um momento no qual é possível colocar uma encomenda. 

 As lojas são abastecidas diariamente, logo o custo de encomenda acaba por se tornar 

um fator menos relevante na perspetiva de uma eficiente gestão de inventário – o custo 

de encomenda e transporte comportam-se de forma semelhante a um custo fixo. 

Consequentemente, não se prevê alterações significativas em tornar a análise mais 

complexa com a introdução destes custos numa possível proposta de solução. 

 O SI não consegue estipular um valor máximo de encomenda pelo que as políticas 

sQMax e QMax não poderão ser implementadas nestas condições. 

 A validade expectável de cada artigo varia de acordo com as características do mesmo 

– perecibilidade varia de artigo para artigo. 

 A rotina que avalia e coloca encomendas processa a informação durante o período 

noturno, momento no qual todas as lojas estão encerradas. 

 Dada a contratualização antecipada com o fornecedor, a operação logística garante um 

nível de serviço próximo dos 100% no abastecimento promocional das lojas, pelo que 

considerou-se não relevante utilizar esta métrica na análise. 

O método utilizado (método constant) faz uso de um parâmetro (S) segundo o qual é 

colocada uma encomenda sempre que a posição de inventário é inferior ao parâmetro definido 

para esse dia-loja. A equação (10), referida na Secção 2.2.1, relaciona qual a encomenda 

expectável para satisfazer a procura segundo determinado nível de serviço com o SC, o SS e a 

posição de inventário. Pela análise da equação (10) e da equação do método constant (11), 

obtém-se a formulação que permite identificar o parâmetro (S) para cada dia, equação (). 

 𝑆 = �̅�𝐿𝑇+𝑅𝑇 + 𝑆𝑆 (24) 

O stock de ciclo, representado por �̅�𝐿𝑇+𝑅𝑇, resulta da procura prevista até ao próximo 

momento de revisão (review time) acrescido do lead time da próxima encomenda, ou seja, 

corresponde à procura prevista até à receção da próxima encomenda. Se para efeitos de 

aprovisionamento o stock de ciclo é uma métrica exclusivamente dependente da previsão de 

venda, o stock de segurança carece de uma avaliação mais cuidada. 

Segundo a análise exposta na Secção 2.2.1, existem duas métricas principais para aferir 

o stock de segurança, que se diferenciam pela utilização do desvio padrão dos erros de previsão 

ou do desvio padrão da procura. A Figura 28 representa o gráfico que compara o desvio padrão 

dos erros de previsão com o desvio padrão da procura segundo a categorização ABC. Os 

resultados obtidos validam que os artigos A e B apresentam vantagem na utilização da métrica 

dependente dos erros de previsão e os artigos C apresentam vantagem em utilizar o desvio 

padrão das vendas para o dia considerado.  
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Figura 28: Box plot do desvio padrão dos erros de previsão e quantidade vendida segundo a categorização ABC 

 Consequentemente, da análise às métricas propostas resulta duas formas de cálculo do 

SS de acordo com o volume de vendas do artigo (a categorização ABC), tal como sugere a 

equação (25), o que corrobora com a abordagem proposta por Silver, Pyke, e Peterson (1998). 

 
𝑆𝑆 = {

𝓏 ∙ 𝜎𝑒𝑟𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠ã𝑜 𝑛𝑜 (𝐿𝑇+𝑅𝑇)

𝓏 ∙ 𝜎𝑝𝑟𝑜𝑐𝑢𝑟𝑎 𝑛𝑜 (𝐿𝑇+𝑅𝑇)
    

𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑔𝑜𝑠 𝐴 𝑒 𝐵

𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑔𝑜𝑠 𝐶        
 (25) 

Uma vez que se trata de produtos perecíveis (mais suscetíveis a quebra), e tratando-se 

o stock de segurança de uma métrica parametrizável e dependente do nível de serviço 

considerado, é sobre esta métrica que o fator perecibilidade deverá influenciar. Para tal limitou-

se o valor do parâmetro (S) ao valor mínimo de validade do artigo no momento de receção na 

loja. Esta medida pretende colmatar situações na qual, por si, o aprovisionamento promocional 

poderia gerar uma situação de quebra. Adicionalmente, limitou-se o valor do stock de segurança 

à procura esperada no próximo review time de forma a garantir algum controlo sobre os stocks 

e evitar que o sistema não encomende no próximo momento de revisão. Estas medidas visam 

impedir a acumulação de stock onhand e promover ciclos de abastecimento curtos, importantes 

para potenciar a frescura dos artigos. De notar que ambos os limites restringem e manipulam o 

nível de serviço planeado. 

Note-se que no enchimento, em caso de incremento ao parâmetro de aprovisionamento 

(S), este acréscimo está sujeito às mesmas restrições que o stock de segurança, pelas razões já 

mencionadas. 

Durante o período promocional é objetivo corrigir as previsões realizadas sempre que 

já exista algum feedback sobre as vendas da campanha e ainda seja possível agir corretivamente 

nos parâmetros que influenciam o aprovisionamento promocional. Esta correção parte do 

desvio da quantidade vendida face ao previsto e tem como base a extrapolação do enviesamento 

das previsões nos primeiros dias de campanha, mas nunca para valores superiores ao erro 

histórico de previsão do artigo de forma a garantir alguma segurança nos ajustes realizados.  
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5 Resultados obtidos 

Dado o cronograma do projeto, apresentado na Secção 1.4, à data de entrega do 

documento apenas é possível avaliar resultados referentes ao modelo de previsão de vendas 

promocionais. No que respeita ao aprovisionamento, a metodologia proposta ainda não foi 

implementada, pelo que não é possível obter os resultados práticos da mesma. 

Com o objetivo de elaborar uma análise estatística ao modelo de previsão de vendas 

promocional, a primeira secção incidirá sobre a significância dos diferentes estimadores e a 

qualidade de ajuste do modelo. 

A segunda secção tem como finalidade analisar os resultados do modelo de previsão 

promocional obtidos no período de teste para diferentes níveis de agregação. 

5.1 Análise estatística ao modelo de previsão de vendas promocional 

A fim de obter todos os estimadores para os artigos analisados foi necessário ajustar o 

modelo a 576 instâncias diferentes com uma média de 2300 observações cada, resultando num 

total de 14088 coeficientes estimados (𝛽𝑗). Os coeficientes obtidos pretendem aproximar a 

série de vendas do artigo a uma série de valores esperados, tal como ilustra a Figura 29. 

 
Figura 29: Quantidade vendida vs. ajuste do modelo 

De forma a manter no modelo apenas variáveis significativas, ao longo do processo 

iterativo selecionou-se apenas os fatores cujo impacto foi considerado relevante. Uma vez que 

para cada fator introduzido resulta um ou mais estimadores (𝛽𝑗) por artigo, optou-se pela 

análise da dispersão do indicador e dos valores ponderados (pelas vendas do artigo). A fim de 

manter um padrão uniforme e homogéneo entre os fatores considerados selecionou-se os efeitos 

a considerar de acordo com o valor de prova e a precisão no período de teste. 

A Tabela 4 apresenta os diferentes valores de prova e o valor médio para cada estimador 

considerado, verificando-se que nem todos os indicadores apresentam valores de prova 

significativos (para uma análise a 95%). No entanto é relevante colocar em perspetiva alguns 

fatores tidos como pouco significativos. No processo de resolução, o modelo ajusta-se às 

observações promocionais e não-promocionais, consequentemente fatores como os primeiros 

dias promocionais ou a quota dos artigos em promoção tem impacto sobre uma pequena 

percentagem de observações, o mesmo acontece com o indicador festividade e entrada em 

sazonalidade. Por conseguinte, o peso destes fatores incide num grupo muito restrito de 

observações que pela simples análise do valor de prova numa perspetiva agregada pode 

potenciar ilações erradas. Note-se que, no decorrer do processo de ajuste do modelo, foram 

testados outros efeitos que não foram considerados relevantes para a análise e, posteriormente, 

retirados do modelo (como é o caso do efeito pantry-loading). 
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Tabela 4: Resultados ponderados para cada estimador (valor médio e valor de prova) 

Estimador Valor médio do estimador Valor de prova (médio) 

Intercept 𝛽0 1,930 4,6% 

Índice de preço 𝛽1 -0,406 4,3% 

Nível 𝛽2 0,486 0,2% 

Dia da Semana 𝛽3 0,089 0,4% 

Tipo de campanha 𝛽4 0,031 3,7% 

Primeiros dias promocionais 𝛽5 0,532 24,6% 

Quota dos artigos em promoção 𝛽6 0,643 14,6% 

Festividade 𝛽7 -0,654 26,6% 

Entrada em sazonalidade 𝛽8 -0,005 11,4% 

Adicionalmente, a fim de obter uma perspetiva mais detalhada sobre os resultados 

obtidos, o gráfico representado na Figura 30 apresenta a dispersão dos valores de prova 

segundo o estimador considerado. Desta análise conclui-se que apesar dos valores agregados 

indicarem alguns estimadores como não significativos (numa análise a 95%) verifica-se que 

para um grupo ainda elevado de artigos/família de artigos este é um fator significativo. Este 

resultado coaduna-se com o esperado dado que efeitos como festividade e entrada em 

sazonalidade apenas se fazem sentir com maior impacto em alguns artigos (além de afetarem 

uma pequena porção de observações).  

 
Figura 30: Dispersão do valor de prova por estimador 

A utilização de modelos regressivos tem como pressuposto a normalidade dos erros. 

Segundo uma amostra recolhida e analisada o pressuposto de normalidade nem sempre é 

seguido, motivo pelo qual se procedeu ao ajuste segundo modelos lineares generalizados, de 

forma a ultrapassar este problema. No Anexo  é possível verificar os resultados obtidos. 

No que respeita ao ajuste, os resultados demonstram que o modelo consegue explicar 

aproximadamente 82% dos valores observados (𝑅2 = 0.825). No entanto dependendo do 

artigo considerado, este valor pode variar entre os 51% e os 99%, concentrando-se sobretudo 

no intervalo dos 80% aos 90%, Figura 31. 

 
Figura 31: Dispersão do R2 ajustado 
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5.2 Resultados do modelo de previsão 

No que respeita ao modelo de previsão de vendas, utilizou-se o programa R Studio como 

suporte à programação em R. O tempo computacional de todo o processo é de, 

aproximadamente, 40 minutos num processador i7-4700HQ com 8GB de memória RAM. Este 

tempo corresponde a ~20 minutos para o processo de limpeza e preparação dos dados e os 

restantes ~20 minutos para o ajuste do modelo. Na análise aos resultados é importante ter em 

atenção que todos os valores apresentados correspondem ao período de teste e resultam do 

simples cálculo analítico - nenhum valor foi alvo de ajuste manual. 

De forma a identificar qual a precisão do modelo, os resultados foram analisados para 

diferentes níveis de agregação. Partindo de uma análise inteiramente analítica, os resultados 

obtidos foram ligeiramente melhores que os obtidos pelo modelo anterior e consideravelmente 

menos dispersos quanto à variabilidade do erro. 

O gráfico da Figura 32 representa o valor do erro para diferentes níveis de agregação, 

note-se que os resultados apresentados não são diretamente comparáveis com os obtidos no 

diagnostico uma vez que contemplam todas as promoções do período de teste. No que respeita 

ao enviesamento do modelo, os resultados apontam para uma situação de valores centrados, 

com um EPM de 0.9%. Em questões de assertividade, EPAM, obteve-se um valor ponderado 

na ordem dos 16.7% para o nível de agregação artigo/semana e de 39.0% para o nível 

artigo/dia/loja. No entanto, quando comparado com os artigos e o período considerado na 

Secção 3.3.1, verifica-se que ao nível do artigo/semana o EPAM subiu de 15.0% para 16.7%. 

Contudo, ao nível mais desagregado (artigo/dia/loja), o modelo potenciou melhorias de 1.5%, 

passando de 39.9% para 38.4%, respetivamente.  

 
Figura 32: Resultados do modelo de previsão de vendas para diferentes níveis de agregação 

Apesar dos resultados não sugerirem uma vantagem significativa na utilização do método 

proposto, é relevante ter em consideração os fatores de correlação entre a previsão e as vendas 

desse período e possíveis ajustes manuais aos valores obtidos que foram tidos em consideração 

nos resultados do método anterior. 

A dispersão do erro tem, conjuntamente com a assertividade, um peso preponderante, 

uma vez que impacta diretamente sobre o aprovisionamento. Se os erros de previsão forem 

consideravelmente dispersos obrigará a um incremento no stock de segurança do artigo uma 

vez que o desvio padrão dos erros de previsão será superior. Tal situação potencia níveis de 

stock elevados e uma gestão de inventário ineficiente. Desta análise constata-se que os valores 

obtidos recorrendo ao método apresentado conduzem a resultados mais centrados. Este é um 

ponto preponderante para assegurar um processo controlado de colocação de encomendas. Na 

Figura 33 é possível analisar a dispersão dos erros de previsão. Uma vez que não foi possível 

recolher previsões do modelo anterior para todo o período de teste, considerou-se apenas duas 

campanhas promocionais para comparar a dispersão dos resultados. 
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Figura 33: Comparação dos métodos quanto à dispersão dos erros de previsão 

Além dos resultados indiciarem uma situação de maior precisão e menor variabilidade 

quando comparado com os resultados obtidos pelo modelo anterior, torna-se relevante analisar 

as situações em que o modelo proposto apresenta melhores resultados e as situações mais 

suscetíveis a desvios. Desta análise constatou-se que o fator nível é o mais influente na 

qualidade dos resultados obtidos, dado que o método apresenta resultados menos precisos 

sempre que este parâmetro não representa adequadamente o patamar de vendas do artigo 

(especialmente no caso de artigos com padrões de vendas sazonais). 

O exemplo apresentado na Figura 34 representa o caso de um artigo sazonal em que o 

fator nível alocado à semana promocional a prever (semana 13 de 2016) não reflete o patamar 

de vendas do artigo. Acontece que, para o ano de 2016 a entrada do artigo em vendas retardou 

cerca de uma semana face ao expectável (inicio de vendas na semana 12 e não na semana 11) 

com a condicionante de apresentar vendas inferiores face aos anos transatos analisados (a 

semana 12 de 2016 vendeu menos que as semanas 11 de 2014 e 2015). A entrada desfasada 

com vendas inferiores ao período histórico homólogo levou a que o modelo subestimasse o 

valor alocado ao nível do artigo para a semana a prever, apesar da correção introduzida pelo 

índice sazonal do artigo. Esta dinâmica está intrinsecamente dependente da disponibilidade do 

artigo no mercado, pelo que apenas com informação adicional seria possível agir 

corretivamente através uma correção manual. No que respeita às restantes características da 

semana da promoção tais como o índice de preço, tipo de campanha, entre outras que poderiam 

influenciar o incremento de vendas promocionais, verifica-se que se mantiveram similares ao 

histórico de campanhas do artigo.  

 
Figura 34: Vendas de um artigo sazonal com padrão de vendas desfasado 
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Tais factos levaram a uma previsão de venda inferior à venda real e à venda prevista 

pelo modelo anterior que baseou-se nas vendas promocionais do ano transato. Não obstante, é 

relevante referir que o ajuste manual do fator nível levou ao incremento da quantidade prevista 

para valores mais precisos que os obtidos pelo modelo anterior, tal como ilustra a Figura 35. 

 
Figura 35: Resultados da previsão do modelo proposto com e sem correção do fator nível e do modelo anterior 

Uma das vantagens da utilização do modelo proposto prende-se com a consideração da 

tendência de vendas do artigo. O exemplo da Figura 36 representa o caso de um artigo no qual 

o ano de 2016 apresenta vendas consideravelmente inferiores que o período homologo do ano 

anterior. Esta dinâmica reflete-se quer em vendas promocionais quer em vendas regulares, pelo 

que a previsão deve ajustar-se ao novo patamar de vendas. 

 
Figura 36: Exemplo de um artigo com variação no patamar de vendas entre anos (tendência entre anos) 

Neste caso o modelo anterior faz uso de uma promoção histórica como ponto de partida 

para a previsão de uma nova promoção, no entanto, desconsidera a tendência de vendas do 

artigo. Tal facto levou este modelo a sobrestimar a quantidade vendida em aproximadamente o 

dobro da venda real, ao contrário do modelo proposto que tem em consideração tais dinâmicas 

resultando numa previsão centrada e com um erro inferior, tal como ilustra a Figura 37. 
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Figura 37: Resultados da previsão do modelo proposto e do modelo anterior 

Esta análise leva a concluir que numa perspetiva de utilização do modelo proposto há 

um potencial acrescido de melhorar a precisão das previsões caso o utilizador valide à priori as 

situações onde o fator nível poderá não traduzir o patamar de vendas do artigo para a semana a 

prever. 

No que concerne à interação entre artigos, os resultados obtidos permitiram identificar 

as interações relevantes entre famílias de artigos. Verifica-se que em média 9,2% dos pares de 

famílias de artigos são significativos (para uma significância de 95%) e que a interação pode 

resultar numa situação de complementaridade ou canibalização. A Tabela 5 apresenta parte da 

matriz com os valores de prova para diferentes interações entre famílias de artigos. 

Tabela 5: Matriz com os valores de prova da interação entre famílias de artigos 

  Tem interação com a família de artigos 

   #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 … 
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s #1 -- 17,9% 29,6% 1,8% 95,4% 70,7% 76,2%  

#2 0,3% -- 0,5% 10,3% 9,8% 2,8% 9,7%  

#3 59,3% 84,0% -- 62,5% 31,9% 61,9% 46,3%  

#4 31,1% 3,0% 4,2% -- 43,5% 50,7% 41,0%  

#5 47,3% 13,5% 92,8% 14,9% -- 22,1% 99,5%  

#6 5,3% 8,2% 5,1% 4,1% 13,9% -- 3,3%  

#7 1,7% 0,4% 12,5% 0,8% 15,5% 16,2% --  

#8 32,1% 71,6% 75,9% 9,2% 8,8% 6,3% 5,7%  

…
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6 Conclusão e perspetivas de trabalho futuro 

 Com a globalização e a proliferação da informação, não basta ser grande é preciso ser 

eficiente e sustentável. Este projeto surge no contexto desta premissa e tem como objetivo 

quantificar os diferentes fatores que afetam a procura promocional dos artigos perecíveis a fim 

de potenciar uma eficiente gestão de inventário. 

No que respeita ao método de previsão de vendas promocionais proposto, crê-se que 

este responde as necessidades impostas. Sobretudo consegue fornecer aos gestores uma visão 

global sobre o impacto dos diferentes efeitos que influenciam a venda promocional e obter com 

elevada assertividade a previsão de vendas promocionais. Do ponto de vista comercial, poderá 

ser tido em conta como uma alavanca para um planeamento promocional mais eficaz e baseado 

em análises de sensibilidade. Obter erros mais estáveis com uma menor variabilidade permitiu 

numa perspetiva de aprovisionamento reduzir o stock de segurança necessário, logo um 

aprovisionamento promocional mais eficiente. 

Apesar de existir bastante literatura sobre previsão de vendas promocionais, a dimensão 

do problema analisado, cria problemas de implementação à maioria dos métodos revistos. 

Adicionalmente, a disparidade no volume de vendas (~6% dos artigos correspondem a 80% das 

vendas) recria um cenário que dificulta a implementação de uma abordagem menos transversal. 

A metodologia de aprovisionamento proposta prima pela eficiência e maximização da 

frescura dos artigos sem comprometer o nível de serviço. A perecibilidade tem, no processo de 

aprovisionamento, uma relevância acrescida pois cria uma dinâmica não proporcional entre a 

quantidade de stock armazenado e o nível de serviço proposto. Ao contrário do expectável, 

aumentar o nível de stock pode levar a níveis de serviço inferiores e desperdício do artigo 

(quebra). A fim de ultrapassar este problema foi proposto uma abordagem com foco em ciclos 

de abastecimento curtos e limites sobre os parâmetros de colocação de encomendas (como por 

exemplo a validade do artigo).  

Ao longo do projeto o processo de tratamento e gestão do volume de observações 

recolhidas foi uma das principais dificuldades. Manter a integridade da informação e retirar 

ilações de uma instância de 40 milhões de observações carece da aplicação de sofware 

específico com um elevado peso no processo de limpeza e preparação dos dados. 

Identificar interações entre o padrão de vendas dos artigos constituiu uma outra 

dificuldade. A quantidade de efeitos que, por si, já afetam as vendas promocionais e não-

promocionais é de tal forma elevado que, expurgar a relação entre artigos constitui uma 

complexidade tal que não é possível com modelos simples quantificar estas interações de forma 

precisa. 

Neste estudo o desenho da metodologia base verificou ser fundamental para estabelecer 

uma fronteira entre o processo de previsão e aprovisionamento promocional pois, para além de 

permitir uma correta critica sobre os resultados obtidos, permitiu implementar uma sequência 

de procedimentos coesa com vários pontos de validação. 

A reflexão sobre o trabalho realizado leva a inferir que, na perspetiva de um eficiente 

aprovisionamento promocional, a previsão de vendas desempenha o papel principal. Suster 

inventário tem custos que uma correta coordenação entre a procura e o aprovisionamento pode 

mitigar. Quanto maior a assertividade das previsões, menor a necessidade de precaver possíveis 

desvios face ao previsto, logo uma gestão de inventário mais eficiente com menor necessidade 

de stock de segurança. 

O futuro, na minha perspetiva, passará por informação cada vez mais detalhada ao nível 

do cliente, a proliferação do comercio online e de tecnologias como o RFID e interpretação de 

imagem que contribuirão para um salto qualitativo nestas áreas e no que respeita ao marketing 

direcional.  
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Relativamente a este projeto, os trabalhos futuros passarão pela implementação da 

metodologia proposta para a gestão de aprovisionamento promocional. No entanto será também 

objetivo iniciar o processo de registo sistemático dos fatores possivelmente impactantes na 

procura promocional, mas não registados até a data nem considerados no modelo. Como 

perspetiva futura está a ser estudada a hipótese de integração da interação entre os artigos no 

modelo principal de previsão de vendas. 

A nível pessoal foi um trabalho desafiante que obrigou a aprofundar conhecimentos em 

diversas áreas. Considero uma experiência bastante enriquecedora e com mérito de ver 

aplicação prática do trabalho desenvolvido. 

Em síntese, pode ser afirmado que este projeto fomentou melhorias em diversas divisões 

da empresa com impacto positivo em todas elas.  

Ideias-chave 

 O trade-off entre simplicidade e robustez é especialmente relevante em contexto de 

previsão de vendas promocionais no qual potenciais erros podem levar a problemas 

graves nos processos subsequentes – manter o processo sobre controlo e uma visão 

transversal é fundamental; 

 Apenas se pode avaliar o que é possível medir. A existência de dimensões possivelmente 

relevantes não tidas em consideração (como por exemplo o tipo de promoção ou o 

destaque em loja) potencia situações de entropia nos resultados obtidos; 

 As tecnologias da informação e comunicação tem um peso relevante na atividade 

retalhista, quer na perspetiva operacional, quer na perspetiva de avaliação dos resultados 

obtidos; 

 O processo de limpeza e tratamento de dados é fundamental no desenho e 

desenvolvimento do projeto - Garbage in, garbage out – o modelo deve ser avaliado de 

acordo com a qualidade dos dados de entrada; 

 Adaptar a metodologia a situações excecionais por norma leva à perda de qualidade do 

modelo no geral, pelo que a exceção deverá ser tratada de forma extraordinária. 

 A análise e diagnostico inicial são etapas importantes não só para aferir a eficiência dos 

processos atuais, mas identificar os pontos de melhoria e colmatar possíveis 

ineficiências processuais;  

 A assertividade das previsões é fundamental para obter um eficiente aprovisionamento 

dado que pequenos ganhos percentuais podem elevar a grandes ganhos financeiros. 
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Glossário 

 

Lead time (LT) 
Período de tempo compreendido entre a colocação da 

encomenda e a receção da mesma. 

Review time (RT) 
Período de tempo entre monitorizações do nível de stock 

disponível. 

Quebra 

Desperdício de produto. Pode resultar da perda de qualidade do 

produto, roubo, perda intrínseca (exemplo: perda de peso por 

evaporação) ou obsolescência. 

Stock onhand Stock físico disponível numa determinada localização. 

Stock em trânsito 
Quantidade de stock já encomendado, mas não disponível em 

loja. 

Stock disponível 
Stock físico disponível numa determinada localização 

acrescido do stock em trânsito. 

Rutura ou stockout Situação de inexistência de stock onhand. 

Cobertura 

Estimativa do número de dias até a uma situação de rutura. 

Corresponde ao quociente entre o stock disponível e o consumo 

médio diário. 

Posição de inventário (PI) 
Quantidade de stock onhand acrescido do stock em trânsito a 

menos da quantidade de stock já encomendada pelo cliente. 

Stock de segurança (SS) 
Corresponde ao acréscimo de stock necessário para colmatar a 

variabilidade da procura ou do lead time. 

Nível de serviço 

Percentagem média de ruturas por encomenda (apesar de 

existirem outras definições de nível de serviço ao longo deste 

documento apenas foi considerada esta definição que 

corresponde ao nível de serviço alfa) 

 

 

 

 

 



Análise Quantitativa de Encomendas e Efeitos Promocionais em Produtos Perecíveis 

60 

Anexo A: Modelo matemático do modelo de decomposição proposto 
por Heerde, Leeflang, e Wittink (2004) 

 A resolução do modelo passa por aplicar a equação (26) a cada um dos efeitos 

considerados pelo modelo de decomposição: OBS, CBS, PPCS e TCS. Da resolução do modelo 

obtém-se os coeficientes para os diferentes estimadores (𝛼), (𝛽) 𝑒 (𝛾) de cada efeito. 

 
𝐹𝐴𝑇𝑂𝑅𝑖𝑗𝑡 = 𝛼𝑗 + ∑ 𝛽1,𝑙𝑗𝑃𝐼𝑖𝑗𝑙𝑡

𝑙

+ ∑ 𝛾1,𝑙𝑗𝐶𝑃𝐼𝑖𝑗𝑙𝑡

𝑙

+ ∑ 𝛾2,𝑚𝑗𝐷𝑖𝑗𝑚𝑡

𝑚

+ ∑ 𝛾3,𝑚𝑗𝐶𝐷𝑖𝑗𝑚𝑡

𝑚

+ 𝛾4𝑗𝑅𝑃𝑖𝑗𝑡 + 𝛾5𝑗𝐶𝑅𝑃𝑖𝑗𝑡 + ∑ 𝛾6,𝜏𝑗𝑊𝑡

𝑇𝑚𝑎𝑥−𝑇−𝑇∗

𝜏=𝑇−𝑇∗+1

+ ∑ 𝛾7,𝜏𝑗𝑃𝐼𝑖𝑗𝑙𝑡+𝜏

𝑇+𝑇∗

𝜏=1

+ ∑ 𝛾8,𝜏𝑗𝑃𝐼𝑖𝑗𝑙𝑡−𝜏

𝑇+𝑇∗

𝜏=1

+ ∑ 𝛾9,𝜏𝑗𝐶𝑃𝐼𝑖𝑗𝑙𝑡+𝜏

𝑇+𝑇∗

𝜏=1

+ ∑ 𝛾10,𝜏𝑗𝐶𝑃𝐼𝑖𝑗𝑙𝑡−𝜏

𝑇+𝑇∗

𝜏=1

+ 𝑢𝑖𝑗𝑡′ 

(26) 

Onde:  

𝐹𝐴𝑇𝑂𝑅𝑖𝑗𝑡 = {OBS; CBS; PPCS; TCS} da marca (j), na loja (i), na semana (t) 

𝑃𝐼𝑖𝑗𝑙𝑡 = Índice de preço (preço / preço médio regular) da marca (j), na loja (i), 
na semana (t), segundo a comunicação (l) 

𝐶𝑃𝐼𝑖𝑗𝑙𝑡 = Índice de preço médio das restantes marcas (k) à exceção da marca (j), 
na loja (i), na semana (t), segundo a comunicação (l) 

𝐷𝑖𝑗𝑚𝑡 = Fator para uma situação de promoção sem desconto no preço de venda 
da marca (j), na loja (i), na semana (t), segundo a comunicação (m) 

𝐶𝐷𝑖𝑗𝑚𝑡 = 
Fator para uma situação de promoção sem desconto no preço de venda 
médio das restantes marcas (k) à exceção da marca (j), na loja (i), na 
semana (t), segundo a comunicação (m) 

𝑅𝑃𝑖𝑗𝑡 = Preço regular da marca (j), na loja (i), na semana (t) 

𝐶𝑅𝑃𝑖𝑗𝑡= Preço médio regular das marcas (k) à exceção da marca (j), na loja (i), 
na semana (t) 

𝑊𝑡= Fator semana: 1 para a semana (t); 0 em contrário 

𝑢𝑖𝑗𝑡′= Componente de erro associado à marca (j), na loja (i), na semana (t) 

𝑙= 
Indica o tipo de comunicação ao cliente: 1 para promoção sem suporte, 2 
para destaque em loja; 3 para presença em campanhas de marketing; 4 
para destaque em loja e presença em campanhas de marketing  

𝑚= 

Indica o tipo de comunicação ao cliente para promoções sem desconto 
no preço de venda: 1 para destaque em loja; 2 para presença em 
campanhas de marketing; 3 para destaque em loja e presença em 
campanhas de marketing 

𝑇∗= Número de semanas pós promoção 

𝑇= Número de semanas pré promoção 

𝑇𝑚𝑎𝑥= Número total de semanas 
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Anexo B: Interfaces da ferramenta de previsão de vendas 
promocionais 

 As Figuras Figura 38, Figura 39, Figura 40, Figura 41, Figura 42, Figura 43 eFigura 

44 apresentam as principais interfaces para o utilizador da ferramenta da previsão de vendas 

promocionais. Note-se que as interfaces apresentadas poderão ainda ser alvo de modificação 

até à conclusão do projeto. 

 

Figura 38: Ferramenta de previsão de vendas - interface de seleção e caracterização da campanha 

 

Figura 39: Ferramenta de previsão de vendas - interface de análise da elasticidade do preço 
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Figura 40: Ferramenta de previsão de vendas - interface de correção do nível 
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Figura 41: Ferramenta de previsão de vendas - interface de consulta do índice sazonal 

 

Figura 42: Ferramenta de previsão de vendas - interface de validação das previsões 
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Figura 43: Ferramenta de previsão de vendas - interface de cálculo da previsão com base nos coeficientes 

calculados 
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Figura 44: Ferramenta de previsão de vendas - interface de consulta do índice sazonal 
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Anexo C: Análise à normalidade dos erros 

 O ajuste dos dados segundo modelos lineares parte do pressuposto da normalidade dos 

erros. Para aferir a validade deste pressuposto foi elaborada uma análise gráfica ao Q-Q plot 

dos erros para uma amostra de ajustes. Esta análise concluiu que nem sempre os valores obtidos 

se aproximam à linha da distribuição normal, logo invalidou o pressuposto assumido. Posto 

isto, definiu-se a utilização de modelos lineares generalizados que não contemplam este 

pressuposto para o cálculo dos estimadores. A análise gráfica pode ser revista nos gráficos 

representados na Tabela 6. 

Tabela 6: Análise gráfica à normalidade dos erros 

a) Exemplo #1 

 

b) Exemplo #2 
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c) Exemplo #3 

 

d) Exemplo #4 

 

 

 

 
 


