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RESUMO 
 
A previsão da demanda consiste em uma das etapas do processo de Planejamento 

de Vendas e Operações (S&OP). O objetivo deste trabalho é identificar um método 

de previsão de demanda que reduza a lacuna entre o volume de carga previsto pelo 

modelo atual e o realizado, dessa forma, melhorando o resultado do processo de 

S&OP. O método de Média Móvel, que é o modelo utilizado atualmente, é 

confrontado com os métodos de Suavização Exponencial e ARIMA, utilizando a 

base histórica mensal de uma empresa de logística marítima de contêineres atuante 

no território nacional. Através dos critérios de erro da previsão, foi possível concluir 

que os métodos testados apresentaram melhorias com relação ao método atual, 

sendo o método ARIMA o escolhido como mais acurado. Este teve um ganho de 7% 

no porto 1, 10% no porto 2 e 2% no porto 3 com relação ao indicador MAPE, 

comparado à média móvel. Este modelo de previsão da demanda possibilita uma 

previsão mais alinhada à realidade e, portanto, traz benefícios para o processo de 

S&OP como a diminuição dos custos e do retrabalho e um melhor atendimento aos 

clientes. 

 

Palavras-chave: Previsão de demanda, Planejamento de Vendas e Operações, 

Cabotagem, Logística de contêineres 
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ABSTRACT 
 
Demand forecasting is one of the stages that comprise the Sales and Operations 

Planning (S&OP) process. The aim of this work is to identify a demand forecasting 

method that reduces the gap between the volume of cargo predicted by a statistical 

model and the one realized in practice, thus improving the result of the S&OP 

process. The Moving Average method, which is the model used at present, is 

compared with the Exponential Smoothing and ARIMA methods, using the historical 

cargo data of a maritime container logistics company operating in Brazilian territory. 

Based on the chosen prediction error criteria, it was possible to conclude that all 

tested methods showed increased accuracy in relation to the current method, with 

the ARIMA method standing out as the most accurate. This method had an 

improvement of 7% in port 1, 10% in port 2 and 2% in port 3 in relation to the MAPE 

indicator, compared to the moving average. Consequently, adopting this demand 

forecasting model allows for a forecast which is closer to reality, and which therefore 

brings benefits to the S&OP process, such as lower costs, less revisions and better 

customer service. 

 

Keywords: Demand Forecasting, Sales and Operations Planning, Cabotage, 

Container Logistics 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Para que haja desenvolvimento econômico em um país, é necessária uma 

rede de transportes consistente, visto que esta sustenta as atividades sociais e 

econômicas da sociedade. Especificamente o transporte de cargas apresenta uma 

crescente influência no desempenho dos segmentos produtivos, por meio da coleta 

e distribuição das cargas pelas vias utilizadas para trânsito no Brasil (SOUZA; 

D’AGOSTO, 2012; CRAINIC; LAPORTE, 1997). A logística tem como base o 

sistema de transportes, representando o processo a partir do fornecimento de 

matéria-prima até a entrega do produto ao cliente final. Devido à sua relevância, o 

transporte pode se tornar decisivo para a entrada ou o aumento da participação dos 

produtos em seus respectivos setores (CRUZ et al., 2013). 

 Durante o período Imperial no Brasil, em meados do século XIX, ocorreu um 

acelerado processo de produção e circulação de mercadorias dentro do país. Para 

acompanhar esse crescimento, o transporte de cargas também necessitou sofrer 

mudanças, principalmente com a inserção da navegação como uma opção de 

modal. A navegação a vapor passou a superar o transporte de cargas pelas 

estradas. No entanto, a partir de 1940, o sistema rodoviário evoluiu, incentivado pelo 

investimento do governo, se tornando o modal mais utilizado para transportes, 

integrando todo o território nacional por rodovias pavimentadas. (GOULARTI FILHO, 

2014). Contudo, com a maior quantidade de produção e movimentação de produtos 

no século XX, os custos de deslocamento ficaram mais caros e esta alta demanda 

produziu congestionamentos, poluição e acidentes. (DE CASTRO, 2012) 

 Ao longo deste cenário, deu-se início à otimização da forma de transportar 

cargas. O uso de contêineres para transporte de cargas estava crescendo 

mundialmente, principalmente no fim dos anos 90 (MOON; HONG, 2016). Estes têm 

a vantagem de serem seguros e práticos para diversos tipos de transportes, 

principalmente facilitando a intermodalidade, como o carregamento tanto em navios 

quanto em carretas (GENÇER, 2019). Além disso, a utilização de contêineres em 

larga escala possibilitou um grande crescimento deste setor, diminuindo custos e 

ineficiências no transporte de carga (LAM; LEE; TANG, 2007). 

 Dessa forma, o transporte marítimo de cabotagem é uma alternativa viável 

para integrar cadeias de suprimentos em diversos setores brasileiros, podendo 

auxiliar na redução de custos e na contribuição ao meio ambiente (CARVALHO, 
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2010). Além disso, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA 

(Instituto de Pesquisa Aplicada, 2020), fatores macroeconômicos, como 

competitividade, redução da inflação, queda da taxa de câmbio e falta de recursos 

para a recuperação da malha viária ajudaram a cabotagem nas últimas décadas. 

 Embora a navegação apresente vantagens em relação aos outros modais, 

ainda não é muito utilizada no Brasil (OLIVEIRA FONSECA, 2015). Nota-se que 

apesar da extensa costa litorânea brasileira favorável para o transporte marítimo, as 

empresas utilizam majoritariamente o modal rodoviário (CRUZ et al., 2013). De 

acordo com o Instituto de Logística e Supply Chain (ILOS, 2019), em 2016 o volume 

de cargas transportadas pelo modal rodoviário representa 62,8%, pelo ferroviário 

21% e pelo aquaviário apenas 12,6%. Segundo a Agência Nacional de Transportes 

Aquaviários (ANTAQ), o transporte aquaviário transportou 1097,6 milhões de 

toneladas em 2017 no Brasil. Dentro desses, apenas 156,6 milhões de toneladas na 

cabotagem. 

 Observa-se, portanto, que deve haver um processo de escolha do melhor 

modal para cada realidade econômica, roteiro e infraestrutura regional, a fim de 

resultar em um melhor desempenho logístico (CRUZ; ARAÚJO; ALENCAR, 2013). 

As organizações têm a oportunidade de aumentar sua competitividade por meio do 

uso mais eficiente dos modais de transporte, garantindo uma redução de custos 

(FACHINELLO; NASCIMENTO, 2008). 

 

1.1 Contexto do estudo 

 

 O transporte marítimo tem o preço como sua maior competitividade em 

relação aos outros modais. A ordenação dos custos dos diferentes tipos de 

transporte no Brasil se assemelha ao dos Estados Unidos, sendo o aéreo o de maior 

preço, seguido do rodoviário, ferroviário, dutoviário e, por fim o aquaviário (FLEURY, 

2003). Outra vantagem do transporte marítimo consiste na capacitação. Essa 

característica representa a aptidão do modal de operar com diferentes volumes e 

variedades de produtos e de ter a possibilidade de carregar itens com elevado peso 

(WANKE,2006). 

 Dessa forma, para o modal se manter competitivo no mercado, o controle dos 

custos operacionais consiste em uma das variáveis imprescindíveis segundo a 
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Empresa de Planejamento e Logística (EPL, 2019). Uma das formas de antecipar 

esses custos seria através da previsão de demanda de vendas mais acurada. 

Quando esta se apresenta próxima da realidade, permite a minimização de erros e o 

atendimento eficiente das necessidades dos clientes (BELFIORE; CECATTO, 2015). 

Segundo Makridakis et al. (2008), previsões são feitas com o objetivo de planejar o 

futuro, fornecendo dados quantitativos tanto para a tomada de decisão quanto para 

o planejamento de ações. Uma das áreas em que previsões são importantes 

consiste no “Scheduling” por meio do uso eficiente de recursos. 

 Os sistemas de uma organização necessitam de antecipação para preparar 

ações. A empresa precisa processar os pedidos e consolidar a alocação de bens e 

serviços para conseguir atender a demanda. Esse processo exige esforço e 

recursos. Portanto, quanto mais próxima a previsão estiver do que de fato 

acontecerá, mais eficiente será a operação. Por outro lado, uma imprecisão na 

previsão pode levar a empresa a gerar altos custos, sendo por falta de recursos ou 

por excesso. (DE ANGELO et al, 2011) 

 Para Tubino (2009), as empresas orientam suas ações de acordo com a 

direção em que o negócio deve ter. Dessa forma, são elaboradas previsões para 

tomar essa direção baseada em dados, tanto qualitativos quanto quantitativos. A 

previsão da demanda consiste na principal, visto que é a base para o planejamento 

estratégico da empresa. Esta também consiste em um importante quesito na gestão. 

Diversas áreas têm suas rotinas afetadas de acordo com a previsão, como o 

planejamento dos recursos, a necessidade de força de trabalho e também no 

gerenciamento das operações. (FOGLIATTO et al, 2005).  

 Para coordenar essas ações, foi desenvolvido um processo para alinhar as 

expectativas de vendas com a operação, conhecido como Planejamento de Vendas 

e Operações (S&OP). Esse processo unifica a expectativa dos resultados da 

empresa, nivelando as necessidades de cada área para atingir esse objetivo em 

comum (PEDROSO; SILVA, 2015). Segundo Wacker e Lummus (2002), existe uma 

grande importância no vínculo entre a previsão e o plano de alocação de recursos, 

visto que sem uma previsão acurada, não é possível alinhar a disponibilidade de um 

produto para os clientes. 
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1.2 Objetivos 

 

 O estudo se aplica em uma empresa de logística, que tem como principal 

negócio a cabotagem, utilizando navios do tipo Porta-Contêiner. 

 Esse estudo tem como objetivo identificar um método de previsão de 

demanda que tem a finalidade de reduzir a lacuna entre o volume de carga previsto 

pelo modelo atual e o realizado, melhorando, assim, o resultado do processo de 

S&OP. Dessa forma, o estudo tem como objetivos específicos: 

1. Entender o papel da previsão de demanda no processo de S&OP 

2. Testar modelos de previsão de demanda de séries temporais na base de 

dados levantada 

3. Selecionar o melhor método para cada série de dados, através das métricas 

estabelecidas 

4. Comparar o modelo escolhido de cada série com o modelo utilizado 

atualmente 

 A partir dos modelos aplicados na base de dados da empresa, foi possível 

determinar o método mais adequado, comparar com o método atual e apontar os 

resultados da melhoria do processo. 

 O estudo tem como base de informações os anos de 2017, 2018, 2019 e 

2020 da empresa Alfa e se restringe a um sentido de um serviço que apresenta 

maior incerteza de volume e movimenta uma quantidade representativa para a 

companhia. É aceitável que não seja possível atender a demanda prevista, visto que 

a capacidade dos navios não foi levada em consideração. Nesse caso, é feito uma 

priorização de cargas posteriormente para a tomada de decisão de qual contêiner 

deve embarcar. 

 

1.3 Estrutura do estudo 

 

 O estudo foi estruturado em 6 principais capítulos: Introdução, Referencial 

teórico, Metodologia, Estudo de Caso, Análise de Resultados e Conclusão. 

 No primeiro capítulo, na introdução, foi apresentado o contexto do transporte 

de cargas no Brasil, assim como o delineamento e objetivos do estudo. 
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 No segundo capítulo, no referencial teórico, foi feita uma pesquisa a partir dos 

conceitos da navegação marítima, dos métodos a serem utilizados para a previsão 

da demanda e do conceito de S&OP. 

 No terceiro capítulo, na metodologia, explicou-se os modelos de pesquisa 

utilizados. 

 No quarto capítulo, no estudo de caso, foi apresentada a empresa e o 

funcionamento do modelo de S&OP. 

 No quinto capítulo, na análise de resultados, foram exibidos os resultados de 

cada método de previsão e seus indicadores de erro, permitindo a comparação 

destes com o modelo utilizado atualmente. 

 Por fim, no sexto capítulo, concluiu-se o estudo, mostrando os ganhos para a 

empresa com relação à aplicação do método que mais se adequou ao volume 

realizado. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Este capítulo tem como principal objetivo exibir o referencial teórico do 

projeto. Inicialmente, são apresentados os conteúdos relacionados à navegação 

marítima. Em seguida, são expostos os métodos selecionados para a previsão da 

demanda. E, por fim, é apontado o funcionamento do processo de S&OP. 

 

2.1 Navegação marítima 

 

 Atualmente, cinco modais são considerados como modos básicos para 

transporte: rodoviário, ferroviário, dutoviário, aéreo e aquaviário. O modal aquaviário 

divide-se em transporte marítimo, fluvial e lacustre (CRUZ; ARAÚJO; ALENCAR, 

2013). O transporte marítimo de mercadorias exerce influência significativa nas 

economias nacional e mundial, diretamente ligadas ao intercâmbio comercial. Este 

pode ser classificado como navegação de longo curso (internacional) e navegação 

de cabotagem (nacional) (MENDONÇA; KEEDI, 1997).  

 Conforme a lei n. 10.863 (BRASIL, 2004), “navegação de cabotagem é aquela 

realizada entre os portos brasileiros, utilizando exclusivamente a via marítima ou a 

via marítima e as interiores”. O termo Cabotagem também pode ser definido como a 

navegação entre cabos e portos do mesmo país (OLIVEIRA, 2000). 

 Na cabotagem, diversos tipos de cargas são movimentados, sendo 

classificadas em carga geral e granéis. A carga geral apresenta a característica de 

ser acondicionada para o embarque, transporte e descarga, podendo ser unitizada 

ou solta. Uma forma de transportar esse tipo de carga é por meio do carregamento 

de contêineres (CRUZ; ARAÚJO; ALENCAR, 2013). A unitização da carga em 

contêineres garante a eficiência das atividades logísticas, principalmente de 

transporte, manuseio e armazenagem das cargas, reduzindo custos. Além disso, 

também reduzem a quantidade de avarias, devido à utilização de equipamentos 

especializados para o transporte (BOWERSOX; CLOSS, 2001). Segundo a ANTAQ 

(2017), houve uma movimentação de contêineres nos portos brasileiros de 86,2 

milhões de toneladas em 2017, conforme demonstrado na Figura 1. Comparado ao 

volume de 2010, percebe-se um aumento de 26,9 milhões de toneladas, 

demonstrando a evolução desse tipo de transporte ao longo dos anos. 
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Figura 1 - Movimentação de Contêineres nos portos brasileiros (milhões de toneladas). Fonte: 
ANTAQ 

 

 Segundo dados do Observatório Nacional de Transporte e Logística (ONTL, 

2017), o setor de cargas em Contêineres na Cabotagem movimentou 108 milhões 

de reais no ano de 2017. Na Figura 2, nota-se que em 2017, o volume de carga em 

Contêineres transportada na cabotagem foi de 11,9 milhões de toneladas. 

Comparado a 2010, onde houve um volume de 5,2 milhões de toneladas, percebe-

se o crescente aumento de volume desse tipo de carga. 

 

 

Figura 2 - Quantidade de toneladas movimentadas na cabotagem por tipo de carga (milhões de 
toneladas). Fonte: ONTL 

 

 Além desses conceitos, as embarcações também são classificadas por tipos. 

Segundo a Marinha do Brasil (2018), os navios podem ser diferenciados em 66 tipos 

incluindo transporte de cargas e de passageiros, sendo estes balsa, iate, petroleiro, 

porta-contentor, químico, entre outros. O presente estudo tem como foco o porta-

contentor (ou porta-contêiner). Esse tipo de embarcação apresenta sete unidades 

59,3 
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registradas nas organizações militares da Marinha do Brasil distribuídas em todo o 

território nacional (2018). 

 A cabotagem apresenta fatores importantes como condição de seu sucesso. 

Entre estes estão a existência de portos eficientes, a segurança da carga, os custos 

competitivos, a redução nos tempos de espera nos portos e a disponibilidade de 

rotas. Além disso, a organização dos serviços portuários e a infraestrutura disponível 

consistem em aspectos fundamentais na capacidade de atendimento e nos custos 

desse serviço (ONO, 2001). 

  

2.2 Previsão de demanda 

 

 Previsões contém uma função importante no planejamento das empresas, 

visto que possibilitam uma visão antecipada do futuro, permitindo aos gestores uma 

melhor tomada de decisão. Estas podem ser utilizadas em dois momentos: tanto 

para planejar o sistema produtivo (longo prazo) quanto para planejar o uso desse 

sistema (curto prazo). No segundo caso, são planejados a utilização dos recursos 

disponíveis, armazenagem, estoque, planos de compras, ou seja, atividades que 

afetam o resultado e ocorrem no cotidiano, podendo serem definidas previamente 

(TUBINO,  2009). 

 A precisão da previsão possibilita a melhor eficiência e responsividade da 

cadeia de suprimentos, melhorando o atendimento aos clientes. Ao agregar diversos 

segmentos da cadeia na elaboração da previsão, é possível chegar a um número 

colaborativo que tenta equilibrar a oferta e a demanda da empresa, podendo ser, 

assim, mais próximo da realidade. Essa incerteza em relação a demanda acontece 

pois esta é influenciada por diversos fatores. Cabe, portanto, à empresa determinar 

o relacionamento entre esses fatores, a fim de chegar a uma previsão da demanda 

futura. Outro fator importante na previsão da demanda consiste no grau de 

agregação da previsão. Quanto mais específico for o foco, mais imprecisão haverá 

na previsão, ou seja, quanto maior a agregação, mais exata a previsão. (CHOPRA; 

MEINDL, 2002) 

 O objetivo de qualquer processo de acompanhamento de desempenho é 

poder oferecer um meio de acompanhar a performance e guiar as ações que levam 

as organizações aos seus objetivos. Quando os gestores apresentam uma clara 
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ideia em relação às prioridades da empresa, encontrar a melhor forma de medir a 

performance se torna um quesito importante para chegar ao objetivo desejado 

(ANDERSEN; GUPTA, 2012). 

 Segundo Chopra e Meindl (2002), os métodos de previsão podem ser 

classificados de acordo com os tipos a seguir: 

 Qualitativo: tem em sua essência a subjetividade e necessita do julgamento 

humano. É mais utilizado quando há poucos dados históricos ou devido a alta 

experiência de especialistas no assunto. 

 Séries temporais: Uso da demanda histórica para elaborar uma previsão, 

utilizando como suposição que o passado é um bom indicador para o futuro. 

É empregado quando o padrão da demanda não varia significativamente, tem 

padrões de crescimento ou sazonalidade. 

 Causal: supõem que a previsão da demanda está relacionada a fatores no 

ambiente, como indicadores da economia por exemplo. Dessa forma, são 

feitas correlações com as estimativas desses fatores ambientais e a demanda 

passada para prever a futura. 

 Simulação: é feito a partir da imitação das escolhas do consumidor que geram 

a demanda. Com esse método, pode-se combinar os métodos acima e é 

possível responder perguntas relacionadas aos impactos que ações gerariam 

(aumento de preço, promoção ou abertura de um concorrente, por exemplo). 

 

 Em qualquer método de previsão existe um elemento aleatório que não tem 

relação com o histórico da demanda. Dessa forma, a demanda é dividida em um 

componente sistemático somada a um aleatório. O componente sistemático consiste 

no valor esperado da demanda, sendo composto pelo nível (demanda atual não 

sazonal), pela tendência (taxa de crescimento ou declínio) e pela sazonalidade 

(flutuações sazonais). Já o componente aleatório consiste na demanda que se 

desvia da parte sistemática. A empresa não deve prever esse componente, mas sim 

seu tamanho e sua variabilidade, possibilitando, assim, uma mensuração do erro da 

previsão. Este consiste na diferença entre a demanda atual e a prevista e um bom 

indicador demonstraria que esse erro está próximo do valor do componente aleatório 

(CHOPRA; MEINDL, 2002) 

 De acordo com Chopra e Meindl (2002), existem cinco pontos importantes 

para a organização de uma previsão efetiva: 
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1. Entender o objetivo da previsão: identificar decisões importantes que são 

tomadas baseadas na previsão. Todas as partes devem concordar com a 

veracidade da previsão e elaborar conjuntamente um plano de ação 

compartilhado com base na previsão. 

2. Integrar o planejamento da demanda e a previsão por toda a cadeia de 

suprimentos: deverá haver um vínculo entre a previsão e todas as atividades 

de planejamento da empresa, como planejamento da capacidade, de 

produção, de compras, entre outros. Esse vínculo pode ser atingido a partir 

da formação de uma equipe interfuncional responsável por prever a demanda. 

3. Identificar os principais fatores que influenciam a previsão da demanda: 

necessidade de ter conhecimento em relação à demanda, à oferta e aos 

fenômenos relacionados ao produto que influenciam a previsão. Em relação à 

demanda, é preciso verificar se há um ritmo de crescimento, diminuição ou 

padrão sazonal. Já na oferta, é essencial considerar as fontes de suprimento 

disponíveis para ponderar sobre a exatidão da demanda desejada. Por fim, 

relacionado ao produto, é importante detectar o número de variantes e se são 

complementares umas às outras ou substituíveis. Se a demanda de um 

produto influenciar a de outro, é recomendado fazer a previsão em conjunto. 

4. Prever no nível apropriado de agregação: identificar o nível adequado de 

agregação baseado nas decisões que serão tomadas a partir da previsão, 

considerando que previsões mais agregadas são mais precisas que as 

previsões desagregadas. 

5. Estabelecer medidas de desempenho e erro para a previsão: para que a 

precisão e o tempo oportuno para a previsão sejam avaliados de forma 

eficiente, as empresas devem estabelecer medidas de desempenho claras. 

Essas medidas devem ser relacionas aos objetivos das decisões de negócios. 

 

 Para lidar com a imprevisibilidade da possível previsão da demanda, diversos 

métodos baseados em séries temporais foram desenvolvidos. Entre estes estão a 

média móvel, os modelos de suavização exponencial - Simples, Dupla e de Holt-

Winters - e o modelo ARIMA (MAKRIDAKIS et al., 1998) 
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2.2.1 Média móvel 

 

 Nesse método, calcula-se a média aritmética de um número fixo K que se 

move conforme se avança na série de dados. A cada novo cálculo, o dado mais 

antigo é desprezado e inclui-se o dado mais recente da série, mantendo, assim, K 

dados para a realização da média. Nota-se que quanto maior o K, mais estáveis 

serão as previsões. O cálculo é feito por toda a série de dados, até que todos os 

períodos tenham um valor para a previsão. (MAKRIDAKIS et al., 1998). É utilizada a 

seguinte fórmula: 

 

    
 

 
     

 

    

 (1) 

 

 Onde   
     

 
 

As variáveis    e      consistem respectivamente no valor previsto e no dado 

do período (   ). 

2.2.2 Modelos de Suavização Exponencial 

 

 Esses modelos contêm os três principais métodos para a previsão da 

demanda: Suavização Exponencial Simples, Suavização Exponencial Dupla (modelo 

de Holt) e método de Holt-Winters (MAKRIDAKIS et al., 1998). 

 

2.2.2.1 Suavização Exponencial Simples 

 

 De acordo com Makridakis et al. (1998), o método de Suavização Exponencial 

Simples consiste em um modelo que atribui a multiplicação da constante de 

suavização α ao valor observado mais recente    e (1 – α) à última previsão 

realizada   , conforme a seguinte equação, resultando na previsão     : 

 

                  (2) 
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2.2.2.2 Suavização Exponencial Dupla (Modelo de Holt) 

 

 Esse método tem como característica ser utilizado em séries com tendência 

linear. É feito a partir de três equações e duas constantes de suavização α e β: 

 

                         (3) 

                         (4) 

             (5) 

 

 A primeira equação consiste no ajuste do nível da série em função da 

tendência do período anterior. A segunda equação representa o ajuste da tendência 

ou inclinação da linha de tendência, feito de forma semelhante à primeira equação. 

E por fim, a terceira equação calcula a previsão da demanda      para os próximos 

m períodos, a partir da soma do nível da série    com a tendência    multiplicada 

pelo número total de períodos (MAKRIDAKIS et al., 1998). 

 

2.2.2.3 Método de Holt-Winters 

 

 Segundo Makridakis et al. (1998), esse método é utilizado quando existem os 

componentes de sazonalidade na série de dados. O modelo de Holt-Winters sazonal 

multiplicativo é mais utilizado quando a amplitude da variação sazonal aumenta ou 

diminui em função do tempo. É expresso pelas equações: 

 

     
  

    
                  (6) 

                         (7) 

     
  
  

           (8) 

                     (9) 

 

 A primeira equação tem seu primeiro termo dividido por uma componente 

sazonal     . Já a segunda equação é semelhante ao modelo de Holt com relação 

ao cálculo da tendência. A terceira equação realiza o ajuste sazonal. A constante γ 
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consiste na constante de suavização que controla o peso relativo à sazonalidade. 

Por fim, a última equação calcula a previsão     . 

 

2.2.3 Método ARIMA 

 

 O modelo ARIMA, também conhecido como Box Jenkins, consiste em um 

modelo matemático que tem o objetivo de capturar o comportamento da série 

histórica, a correlação entre valores passados e de gerar a previsão. O modelo 

resulta da combinação de três componentes: o componente auto-regressivo (AR), o 

filtro de integração (I) e o componente de médias móveis (MA) (MAKRIDAKIS et. al, 

1998).  

 O modelo costuma ser representado pela ordem (p,d,q), sendo o p o 

componente auto-regressivo, d para o componente de integração e q para o 

componente de média móvel. Esses parâmetros podem ser determinados a partir 

das funções de auto-correlação FAC e FACP, sendo possível, assim, determinar 

modelos estatísticos de previsão. Em seguida são calculados os indicadores AIC 

(Akaike Information Criterion) e BIC (Bayesian Information Criterion) para buscar o 

melhor modelo ARIMA (MAKRIDAKIS et al., 1998). 

 

2.2.3.1 Etapas do modelo ARIMA 

 

 Segundo a metodologia de Box & Jenkings (1976), para a aplicação do 

modelo ARIMA, deve-se realizar três macro etapas: identificação, estimativas e 

testes e aplicação. Na primeira macro etapa da identificação, é realizada a 

preparação dos dados para a descoberta se os dados são estacionários ou não 

através do teste Dickey-Fuller (ADF). Caso não sejam estacionários, é realizada a 

diferenciação dos dados para se tornarem estacionários. Ainda nessa etapa, 

também são feitos os modelos FAC e FACP para identificar potenciais parâmetros. 

Em seguida, inicia-se a segunda macro etapa: estimativas e testes. Aplica-se os 

parâmetros estimados na base de dados e calcula-se os indicadores AIC e BIC para 

escolher o melhor modelo. Por fim, na última etapa da aplicação, utiliza-se o modelo 

escolhido para realizar a previsão dos dados. 
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2.2.3.2 Teste ADF 

 

 Para que o ARIMA possa ser aplicado, existem duas restrições: os dados 

devem ser estacionários e não deve existir uma correlação entre os erros. Para 

verificar esses aspectos, o teste Dickey-Fuller pode ser realizado. 

 No teste de Dickey-Fuller deve-se testar as duas seguintes hipóteses: 

 

                              

                      

 

 

 Através da seguinte equação: 

 

                                     (10) 

 

 O objetivo desse teste estatístico consiste em encontrar o valor de  . Quanto 

mais negativo for o resultado, maior a probabilidade de se rejeitar a hipótese nula. 

 A partir desse teste, a variável p-value é calculada e pode ser interpretada. 

Para valores de             , a hipótese nula é rejeitada e, portanto, tem-se 

uma série estacionária, visto que não apresenta raiz unitária. Para valores de 

            , a série não é estacionária e necessita de uma transformação 

matemática para aplicação do modelo ARIMA (FERREIRA; PATINO, 2015). 

 

2.2.3.3 Funções de autocorrelação (FAC e FACP) 

 

 Segundo Makridakis et al. (1998), as funções de autocorrelação tem o 

objetivo de medir o grau de correlação de uma variável, em um dado instante, 

consigo mesma em um instante posterior. A defasagem entre esses períodos é 

chamada de lag. As funções FAC e FACP são muito utilizadas na identificação dos 

parâmetros p e q do modelo ARMA. A função de autocorrelação (FAC) pode ser 

medida através da seguinte equação: 
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 (12) 

 

Onde k é o componente de defasagem (lag). 

 A função FACP é a função de autocorrelação parcial. Essa análise é feita a 

partir da remoção dos efeitos de outros lags, conforme a equação abaixo: 

 

                              (13) 

 

 Essas funções apresentam propriedades de acordo com a Tabela 1 abaixo, 

possibilitando a identificação dos modelos AR e MA: 

 

Processo FAC FACP 

AR (1) 

Decaimento exponencial na parte 
positiva se     ; Decaimento 
exponencial na parte negativa se 
    . 

Pico no primeiro lag, então vai a 
zero: pico positivo se      e 
pico negativo se     . 

AR (p) 

Decaimento exponencial ou forma 
senoidal. O padrão exato depende 
do sinal e dos valores de 
         . 

Pico do primeiro ao p-ésimo lag, 
então vai a zero. 

MA (1) 
Pico no primeiro lag e após vai a 

zero: pico positivo se      e 
pico negativo se     . 

Decaimento exponencial na parte 

negativa se     ; Decaimento 
exponencial na parte positiva se 

    . 

MA (q) 
Picos do primeiro ao q-ésimo lad, 
então vai a zero. 

Decaimento exponencial ou forma 
senoidal. O padrão exato depende 
do sinal e dos valores de            

Tabela 1 – Padrões esperados para FAC e FACP. Fonte: Makridakis et al (1998) 

 

2.2.3.4 Modelos matemáticos 

 

 O modelo auto-regressivo (AR) pode ser representado pela equação: 

                         (14) 
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Onde c é uma constante,    consiste no j-ésimo parâmetro e    consiste no erro do 

tempo t. 

 Para que o modelo possa ser utilizado, existem restrições específicas que 

devem ser levadas em consideração: 

 

        ,            
 
   

        ,               ,                ,                   

 

 O modelo das médias móveis (MA) pode ser representado pela equação: 

 

                                (15) 

 

Onde c é uma constante,    consiste no j-ésimo parâmetro e    consiste no erro do 

tempo t. 

 O modelo também apresenta restrições com relação a seus parâmetros: 

 

        ,               

        ,              ,              ,               

  

 O modelo autorregressivo e de médias móveis (ARMA) é representado pela 

seguinte equação: 

 

                                         (16) 

 

Esta apresenta as mesmas restrições que os modelos AR e MA (MAKRIDAKIS et 

al., 1998). 

 

2.2.3.5 Indicadores AIC e BIC 

 

 Após a determinação dos parâmetros, são utilizados indicadores para 

comparar a acuracidade da previsão de cada modelo. Akaike (1974) desenvolveu o 
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indicador AIC (Akaike Information Criterion) que possibilita a comparação de 

diferentes modelos ARIMA. É calculado pela fórmula: 

 

               (17) 

 

Sendo L a denotação da probabilidade. 

 Um outro indicador que pode ser utilizado é o BIC (Bayesian Information 

Criterion) que é calculado a partir da seguinte fórmula: 

 

                    (18) 

  

 Para encontrar o melhor modelo ARIMA utilizando os indicadores acima, 

busca-se o menor valor de ambos. 

 

2.2.4 Indicadores de erro 

 

 Um importante fator da previsão da demanda consiste em como medir sua 

acuracidade. Indicadores desse tipo são capazes de medir o quanto o modelo 

consegue se encaixar nos valores reais. Diversos indicadores podem ser utilizados 

de forma a possibilitar a comparação de diferentes métodos da previsão da 

demanda. Os mais utilizados são o Erro Absoluto Médio (MAE), a Média dos Erros 

Percentuais Absolutos (MAPE) (MAKRIDAKIS et al., 1998) e a Raiz do Erro 

Quadrático Médio (RMSE) (BARNSTON,1992). Estes são calculados a partir das 

fórmulas abaixo: 

 

     
 

 
        

 

   

 (19) 

      
 

 
  

     

  
 

 

   

 (20) 

       
         

 
   

 

 

 (21) 
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 Onde    é o valor real no período t e    é o valor da previsão para o mesmo 

período. 

 O indicador MAE tem como vantagem ser o com mais facilidade de interpretá-

lo e explicá-lo. Já o indicador MAPE é recomendado utilizá-lo quando a comparação 

entre os métodos utilizar intervalos de tempo diferentes entre si. Por fim, o indicador 

RMSE tem a vantagem de ser o mais fácil de lidar matematicamente, 

frequentemente utilizado em otimizações estatísticas (MAKRIDAKIS et al., 1998). 

 

2.3 Planejamento de Vendas e Operações (S&OP) 

 

 O processo de S&OP teve sua origem nos anos de 1950 quando quatro 

estudantes – Holt, Modligiani, Muth e Simon - iniciaram um projeto sobre 

planejamento e controle de operações industriais (SINGHAL; SINGHAL, 2006). 

 O principal objetivo do S&OP consiste em facilitar o planejamento operacional 

da empresa, a previsão da demanda e o fluxo de informação entre estes (OLIVA; 

WATSON, 2011). O planejamento operacional consiste na busca de atender a 

previsão da demanda da forma mais eficiente possível (STADLER, 2007). Já a 

previsão da demanda busca prever os futuros pedidos dos clientes, baseado em 

pedidos regulares, tendências de mercado ou sazonalidades. Dessa forma, o 

processo de S&OP consiste nessa conexão entre ambos os processos (OLIVA; 

WATSON, 2011). 

 S&OP representa um processo de planejamento tático que ocorre 

mensalmente. É liderado pela gerência e altos executivos da empresa. O processo é 

executado para atingir o equilíbrio entre demanda e as capacidades de fornecimento 

de recursos para produção, distribuição, compras e finanças. Dessa forma, as áreas 

da empresa garantem o alinhamento para atingir e dar suporte ao plano estratégico 

(BEAUREGARD et al., 2008).  

 Quando esse equilíbrio é rompido, diversos problemas podem ocorrer, 

podendo prejudicar o resultado como um todo. No caso da demanda ultrapassar 

demais a oferta, dificuldades no atendimento aos clientes (perda de prazos, aumento 

de pedidos pendentes), no aumento dos custos (horas extras, variação nos custos 

de compras) e na perda de qualidade (na tentativa de focar no prazo, a qualidade 
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pode ser comprometida) podem acontecer. Já no cenário da oferta estar maior que a 

demanda, também existem adversidades como com o aumento de custos 

(estocagem), problemas no fluxo de caixa, diminuição da produtividade e possível 

diminuição dos preços (WALLACE, 2008). 

 De acordo com Wallace (2006), o ciclo de S&OP ocorre em 5 principais 

etapas, conforme a Figura 3: 

 

 

Figura 3 - Principais atividades do processo de S&OP. Fonte: Wallace (2006) 

 

 Atividade 1: é feita uma apuração dos resultados dos meses anteriores e os 

dados são consolidados em uma base histórica 

 Atividade 2: as áreas de vendas e Marketing produzem uma previsão da 

demanda esperada para o futuro. 

 Atividade 3: as áreas de operações preparam um plano preliminar com 

relação a capacidade de atender a demanda e também com relação às 

compras de materiais e insumos, baseados na necessidade de acordo com a 

previsão. 

 Atividade 4: reunião com os gerentes da empresa, envolvendo marketing, 

produção, suprimentos, financeiro e logística com o objetivo de tomar 

decisões baseadas nos planos preliminares e na previsão da demanda e 

estabelecer uma proposta de plano final de produção e venda. 
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 Atividade 5: o plano final é apresentado aos executivos da empresa para 

análise e aprovação (WALLACE, 2006). 

 

 Portanto, esse processo alinha diversos setores da empresa, por meio do 

consenso sobre as necessidades para a produção para atingir a expectativa de 

vendas. É através dessa sequência de atividades e da integração das áreas que se 

torna possível a estruturação do planejamento do futuro da empresa (CORRÊA et al. 

2013). 

 Durante o S&OP, dois fundamentos devem ser levados em consideração: 

volume e mix. Estes se relacionam entre si e tem consequências caso o 

planejamento não seja acurado. No início do processo, deve ocorrer uma previsão 

de volumes referente aos índices globais da empresa, para que apenas 

posteriormente seja realizado uma previsão mais agregada, considerando o mix de 

clientes. Dessa forma, ao ter uma melhor noção geral do cenário como um todo, a 

empresa conseguirá lidar com mais facilidade com as particularidades de cada 

cliente, podendo, assim, decidir o mix a ser atendido (WALLACE, 2008). 

 O processo de S&OP conta com três perspectivas para a gestão do 

desempenho da ferramenta. Entre elas estão o desempenho financeiro, 

desempenho operacional e desempenho do processo. No desempenho financeiro 

são incluídos custos de logística e fabricação, otimizando lucros, receitas, custos e o 

valor agregado. Já no desempenho operacional, são utilizados indicadores de 

velocidade de entrega, confiabilidade e precisão da previsão. Por fim, no 

desempenho do processo, fatores como melhorias no suporte à decisão e eficiência 

do planejamento são levados em consideração (TUOMIKANGAS; KAIPIA, 2014). 

 Dessa forma, o processo se torna um direcionador de decisões capaz de 

equilibrar não só a demanda e a oferta de produtos ou serviços em um determinado 

período de tempo, como também levar em consideração a necessidade de um bom 

uso dos recursos restritivos da empresa, a capacidade de atender um nível de 

qualidade aos clientes e o atendimento das metas estratégicas da empresa 

(DOMINGOS; POLITANO; PEREIRA, 2015). Além dessas características, o 

processo também tem o objetivo de ajudar as empresas a proporcionarem um 

excelente atendimento aos clientes, por meio de uma melhor tomada de decisão e 

planejamento e também pela integração de diferentes áreas da empresa que 

participam em conjunto para que o plano seja bem sucedido (WALLACE, 2008). 
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3. METODOLOGIA 

 

 A definição de pesquisa consiste em um procedimento racional e sistemático 

que busca proporcionar respostas aos problemas que são propostos. Em situações 

de falta de informação suficiente para solucionar o problema ou desordem da 

informação disponível impossibilitando sua relação adequada ao problema, é 

proposta uma pesquisa a fim de buscar uma solução oportuna ao desafio (GIL, 

2002). 

 As pesquisas podem ser classificadas com base em seus objetivos gerais, 

sendo exploratórias, descritivas ou explicativas. Além disso, o projeto também pode 

ser categorizado conforme sua natureza: quantitativa ou qualitativa (GIL, 2002). O 

presente estudo é classificado como exploratório, visto que tem como objetivo 

principal tornar o problema mais explícito e proporcionar maior familiaridade com o 

problema. O projeto tem como natureza a pesquisa quantitativa, em virtude de 

utilizar informações numéricas como base histórica e ter como resultado ganhos 

quantitativos.  

 Além disso, o projeto também pode ser classificado com base nos métodos 

de pesquisa. Estes consistem em experimentos, questionários, análises de arquivo, 

histórico ou estudos de caso. A escolha do método adequado à situação da 

pesquisa pode ser feita a partir de três questionamentos (YIN, 2018): 

 

1. Identificação da principal pergunta da pesquisa (o quê?, como?, por que?, 

onde?) 

2. Identificação da necessidade de controle sob eventos comportamentais 

3. Identificação se o foco é em eventos contemporâneos 
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Tabela 2 - Características dos métodos de pesquisa. Fonte: Yin (2018) 

 

 O presente estudo tem como objetivo entender como se comportam 

diferentes métodos de previsão da demanda aplicados em uma base de dados 

histórica de uma empresa de cabotagem. Além disso, não há possibilidade de 

controlar os eventos do passado e a pesquisa é realizada para focar em eventos 

atuais. Dessa forma, a pesquisa pode ser caracterizada como um estudo de caso, 

conforme demonstrado na Tabela 2. 

 Um estudo de caso pode ser definido como um método empírico que 

investiga um fenômeno atual real e, a partir desse entendimento, é possível tirar 

conclusões que se aplicam ao contexto atual (YIN, 2018). 

 Segundo Yin (2018), uma pesquisa de estudo de caso apresenta cinco 

importantes componentes: as questões para estudo, as proposições do estudo de 

caso, o caso, a conexão entre os dados e as proposições, o critério para interpretar 

as informações geradas. Esses componentes serão discutidos nos subcapítulos a 

seguir. 

 

3.1 Questões para estudo 

  

 Conforme citado anteriormente, a forma como a pergunta principal do estudo 

é realizada, permite um melhor entendimento com relação ao método de estudo que 

pode ser escolhido (YIN, 2018). O presente estudo tem como principal pergunta: 

Método
1- Principal pergunta 

da pesquisa

2- Necessita controle 

sob eventos 

comportamentais?

3- Tem como foco 

eventos 

contemporâneos?

Experimento Como? Por que? Sim Sim

Questionário
Quem? O que? 

Quando? Quantos?
Não Sim

Análises de 

arquivo

Quem? O que? 

Quando? Quantos?
Não Sim ou não

Histórico Como? Por que? Não Não

Estudo de 

caso
Como? Por que? Não Sim
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 Como diferentes métodos de previsão de demanda se comportam aplicados à 

base histórica da empresa? 

 

3.2 Proposições do estudo de caso 

 

 O segundo componente é sobre as proposições que podem ser feitas no 

estudo de caso, com o objetivo de direcionar a atenção para algo que deve ser 

examinado no âmbito do estudo. A partir da formulação de proposições, é possível 

investigar com mais clareza as evidências para alcançar o objetivo do estudo (YIN, 

2018). Esse estudo tem como proposições: 

 Métodos para previsão da demanda são considerados mais acurados que 

outros pela diminuição dos indicadores de erro 

 A diminuição de indicadores de erro na previsão da demanda traz benefícios 

para o S&OP 

 

3.3 O caso 

 

 O terceiro componente consiste em identificar o caso a ser estudado, por 

meio de duas etapas: definição do caso e limitação do caso. A definição do caso 

deve ser realizada em conjunto com os dois primeiros componentes, de forma que a 

definição seja precisa. Em seguida, deve ser realizada a limitação do caso com 

relação ao objeto estudado, assim como o período de tempo (YIN, 2018). 

 Este estudo tem como objetivo analisar diferentes métodos para a previsão da 

demanda e como essa atividade impacta no processo de S&OP. O estudo foi feito 

na empresa α que tem como principal negócio o transporte marítimo de cargas 

conteinerizadas. Foi utilizada uma base de dados de Janeiro de 2017 até Setembro 

de 2020 para a aplicação dos modelos para previsão da demanda. 
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3.4 Conexão entre proposições e dados 

 

 A conexão entre preposições e dados consiste no quarto componente para a 

pesquisa do estudo de caso. Essa etapa tem como objetivo assegurar que os dados 

históricos são necessários e suficientes para o objetivo do estudo. Pode ser 

realizado por meio de uma análise mais profunda com relação aos dados 

disponíveis, conectando com as proposições estabelecidas anteriormente, de forma 

que evite retornar à fase de coleta de dados (YIN, 2018). 

 

3.5 Critério para interpretação das informações 

 

 O quinto componente consiste no critério para interpretação das informações, 

quando a pesquisa realiza análises estatísticas (YIN, 2018). Para esse estudo são 

utilizados os indicadores de erro MAE, MAPE e RMSE para analisar cada método de 

previsão. Com base nesses indicadores, é possível determinar o método mais 

acurado entre os selecionados. 

 

 Dessa forma, o estudo foi realizado conforme o fluxograma representado na 

Figura 4 a seguir: 

 

 

Figura 4 – Fluxograma do método de estudo selecionado 
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Primeiramente foi realizado o levantamento dos dados mensais da empresa 

com informações de Janeiro de 2017 até Setembro de 2020. Foi realizada uma 

normalização dos números, de forma a preservar os dados originais, para que os 

dados não fossem amplamente divulgados. Em seguida, foi realizada a definição 

dos objetivos do estudo e a revisão da literatura sobre os temas abordados. Então, 

houve a aplicação dos métodos da Média Móvel, modelos de Suavização 

Exponencial e método ARIMA. Para cada método foi apurado os respectivos 

indicadores de erro e, dessa forma, foi possível identificar o método mais acurado. 

Por fim, houve a identificação das melhorias no processo de S&OP com a utilização 

do método selecionado e a conclusão do trabalho. 
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4. ESTUDO DE CASO 

 

 A empresa foco dessa pesquisa atua no setor de logística utilizando o modal 

marítimo, complementado por ponta rodoviária. Atualmente atua em cinco serviços, 

conectando por mar diversos portos do Brasil e do Mercosul, oferecendo uma 

solução logística para seus clientes de movimentação das cargas de porta a porta. 

Tem como principal mercado a cabotagem, passando pela extensa costa navegável 

do Brasil, conectando os portos de Manaus, Nordeste, Sudeste e Sul, além da 

possível conexão também com a Argentina. 

 Na navegação, os serviços consistem em rotas pré-definidas nas quais os 

navios circulam para transportar as cargas. Um mesmo serviço pode conter apenas 

um ou diversos navios. Em cada porto do serviço pelo qual o navio passa, é possível 

embarcar contêineres, assim como desembarcar, de acordo com a necessidade de 

cada cliente e com a capacidade do navio. Dessa forma, fez-se necessário a 

previsão da demanda em cada porto de cada serviço para que fosse possível 

realizar um melhor planejamento para atendimento dos clientes. 

 Antes da implementação do processo de S&OP, o planejamento era feito de 

forma fragmentada, onde cada área da companhia utilizava métodos isolados para a 

previsão da demanda e suas respectivas necessidades. Com o início da 

implementação do processo, a previsão da demanda passou a ser concentrada na 

área Comercial e, ajustada conforme a necessidade e limitação de cada área da 

companhia. O processo do S&OP ocorre conforme a Figura 5: 
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Figura 5 – Principais atividades do S&OP no estudo de caso 

 

 Atividade 1: a área de Planejamento e Resultados coleta e atualiza os dados 

para a formação de uma base histórica para calcular a previsão do mês 

seguinte através da média móvel de quatro meses 

 Atividade 2: a base feita através do modelo estatístico é enviada para a área 

de vendas para conhecimento e, caso haja necessidade, são realizados 

ajustes pontuais 

 Atividade 3: é realizado pela área de Planejamento e Resultados uma análise 

de capacidade dos navios 

 Atividade 4: a base é enviada para as áreas de logística de contêineres 

vazios e logística rodoviária para análise da capacidade de atendimento da 

demanda 

 Atividade 5: é realizada uma reunião de planejamento, denominada de pré 

S&OP. Tem o objetivo de alinhar como será feito o atendimento da demanda 

e também de identificar alternativas viáveis caso não seja possível atender 

determinada demanda 
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 Atividade 6: são realizados ajustes para possibilitar o atendimento de todo o 

volume planejado 

 Atividade 7: é realizada a reunião executiva de S&OP com a Diretoria para 

aprovação e alinhamento das expectativas do que pode ser executado no 

mês seguinte 

 

 Seguindo o processo de melhoria contínua, tornou-se interessante a proposta 

de uma melhoria na previsão da demanda (atividade 1), para que o resultado seja 

mais acurado e haja uma menor necessidade de ajustes posteriores. Atualmente, a 

empresa utiliza o método de média móvel na base histórica para prever a demanda 

de embarques em cada porto de cada serviço do mês seguinte.  

 No capítulo 5, na análise de resultados, foram testados os métodos de 

suavização exponencial simples, suavização exponencial dupla e ARIMA, para que, 

utilizando os indicadores MAE, MAPE e RMSE, fosse possível determinar se algum 

método apresenta menores desvios do que a média móvel. 

 Foi escolhido o serviço X no sentido Sul, visto que este apresenta uma maior 

incerteza com relação ao embarque de cargas e também apresenta uma alta 

representatividade de volume com relação ao todo. Este serviço passa por cinco 

portos distintos no sentido Sul, sendo três destes os que apresentam um volume 

mais significativo (porto 1, porto 2 e porto 3). Portanto, foi utilizada uma base 

histórica dos portos 1, 2 e 3 com início em Janeiro de 2017 até Setembro de 2020, 

totalizando 45 meses, para a aplicação dos modelos. Os resultados são analisados 

no próximo capítulo. 
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5. ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

Para aplicar os modelos de previsão da demanda, foi utilizado o volume 

embarcado ao longo de 45 meses nos portos 1, 2 e 3 do serviço X no sentido Sul. 

Como esse serviço e sentido ainda não apresenta restrição com relação à 

capacidade do navio, grande parte da demanda existente consegue ser atendida. 

Esses dados foram plotados em gráficos conforme as Figuras 6, 7 e 8 a seguir e os 

modelos de previsão foram aplicados usando as bibliotecas NumPy e StatsModels 

na linguagem Python 3.7. 

 

 

Figura 6 – Dados históricos do porto 1 

 

 

Figura 7 – Dados históricos do porto 2 
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Figura 8 - Dados históricos do porto 3 

 

 Com o objetivo de identificar se as séries de dados apresentam sazonalidade, 

foram plotados gráficos anuais, representados nas Figuras 9, 10 e 11 a seguir. É 

possível identificar visualmente que as séries não apresentam uma sazonalidade 

definida. Dessa forma, os métodos selecionados para comparação com a média 

móvel serão os métodos de suavização exponencial simples e dupla e o método 

ARIMA. 

 

Figura 9 – Dados históricos do porto 1 com visualização anual 
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Figura 10 – Dados históricos do porto 2 com visualização anual 

 

 

Figura 11 – Dados históricos do porto 3 com visualização anual 

 

O método atual utilizado pela empresa consiste na média móvel de 4 meses, 

representado pelas Figuras 12, 13 e 14 a seguir. Esse método apresenta os 

indicadores de erro representados na Tabela 3. 
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Figura 12 - Previsão do porto 1 utilizando o método da média móvel 

 

 

Figura 13 - Previsão do porto 2 utilizando o método da média móvel 

 

 

Figura 14 - Previsão do porto 3 utilizando o método da média móvel 
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Tabela 3 – Indicadores de erro da média móvel por porto 

 

 O primeiro método testado foi a suavização exponencial simples. Foi 

calculado o valor otimizado de α utilizando o método padrão da biblioteca statsmodel 

do Python. O valor encontrado para o porto 1 foi de 0,25, para o porto 2 foi de 0,13 e 

para o porto 3 foi de 0,09. As Figuras 15, 16 e 17 representam os gráficos 

demonstrando a previsão da demanda e a Tabela 4 apresenta os indicadores de 

erro. É possível notar que todos os indicadores de erro apresentaram uma 

diminuição com relação aos indicadores da média móvel, tornando o método da 

suavização exponencial simples mais interessante do que o utilizado atualmente. 

 

 

Figura 15 – Previsão do porto 1 utilizando o método da suavização exponencial simples 

 

Indicadores MAE MAPE RMSE

Porto 1 95            27% 130          

Porto 2 149          27% 194          

Porto 3 127          33% 167          

Média Móvel
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Figura 16 – Previsão do porto 2 utilizando o método da suavização exponencial simples 

 

 

Figura 17 – Previsão do porto 3 utilizando o método da suavização exponencial simples 

 

 

Tabela 4 – Indicadores de erro da suavização exponencial simples 

 

Em seguida, foi testado o método de suavização exponencial dupla, com a 

previsão representada pelas Figuras 18, 19 e 20. Os valores de α e β encontrados 

foram de 0,35 e 0,03 para o porto 1, 0,32 e 0,06 para o porto 2 e 0,17 e 0,06 para o 

porto 3. A Tabela 5 demonstra os resultados dos indicadores de erro. Nota-se que 

Indicadores MAE MAPE RMSE

Porto 1 87            24% 119          

Porto 2 126          23% 167          

Porto 3 120          32% 154          

Suavização Exponencial Simples
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grande parte dos resultados encontrados para os portos 1 e 2 demonstra-se maior 

do que os indicadores da suavização exponencial simples, porém melhor do que os 

resultados da média móvel. 

 

 

Figura 18 – Previsão do porto 1 utilizando o método da suavização exponencial dupla 

 

 

Figura 19 - Previsão do porto 2 utilizando o método da suavização exponencial dupla 
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Figura 20 - Previsão do porto 3 utilizando o método da suavização exponencial dupla 

 

 

Tabela 5 – Indicadores de erro de suavização exponencial dupla 

 

Por fim, o modelo ARIMA foi testado. Primeiramente foi aplicado o teste ADF 

para identificar se a série é estacionária. Os valores de         encontrados para 

cada série de dados estão representados na Tabela 6. Nota-se que os três casos 

são de séries estacionárias visto que o          é menor que 0,05.  

 

 

Tabela 6 – Valores de P-value 

 

Dessa forma, o componente d do método ARIMA foi fixado em zero. Para os 

componentes p e q, foram testados valores de 0 até 5, utilizando o indicador BIC 

para identificar a melhor combinação de componentes para cada porto. Os menores 

valores de BIC identificados para cada série de dados foram representados na 

Tabela 7, assim como os respectivos valores de p, d e q encontrados. 

 

Indicadores MAE MAPE RMSE

Porto 1 90            25% 121          

Porto 2 132          24% 174          

Porto 3 117          29% 158          

Suavização Exponencial Dupla

Porto 1 0,0271

Porto 2 0,0005

Porto 3 0,0000

P-value
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Tabela 7 – BICs e componentes p, d, q 

 

Os gráficos representados nas Figuras 21, 22 e 23 consistem na aplicação 

desses parâmetros do ARIMA, de forma a realizar a previsão da demanda (parte 

laranja). Foram utilizados 70% dos dados históricos para treino do modelo (parte 

azul) para a primeira previsão. Cada previsão seguinte utilizou como treinamento o 

trecho para treino original mais o valor anterior realizado. A Tabela 8 apresenta os 

indicadores de erro referentes ao trecho de validação do modelo de previsão. Nota-

se que para os portos 1 e 2, o método ARIMA apresentou os menores erros. 

 

 

Figura 21 – Previsão do porto 1 utilizando o método ARIMA 

 

BIC p d q

Porto 1 403,62 1 0 1

Porto 2 422,96 1 0 2

Porto 3 414,33 1 0 1
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Figura 22 – Previsão do porto 2 utilizando o método ARIMA 

 

Figura 23 – Previsão do porto 3 utilizando o método ARIMA 

 

 

Tabela 8 – Indicadores de erro do ARIMA 

 

Consolidando os indicadores de erros de cada porto nas Tabelas 9, 10 e 11 a 

seguir, possibilita uma melhor visualização da performance de cada método por 

porto. Na Tabela 9, relacionada ao porto 1, nota-se que o método ARIMA se 

destacou nos três indicadores com relação aos outros métodos. Além disso, também 

é possível perceber que a média móvel apresenta os piores resultados entre todos 

os métodos. 

Indicadores MAE MAPE RMSE

Porto 1 64            20% 93            

Porto 2 100          17% 145          

Porto 3 112          31% 160          

ARIMA
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Tabela 9 – Consolidado dos indicadores de erro do porto 1 

 

Na Tabela 10, encontram-se os indicadores do porto 2. É possível perceber 

que novamente o método ARIMA apresentou os melhores resultados e também que 

a média móvel apresentou os piores indicadores. 

 

 

Tabela 10 – Consolidado dos indicadores de erro do porto 2 

 

A Tabela 11 apresenta os indicadores consolidados do porto 3. Nota-se que 

para o indicador MAE, o método ARIMA apresentou o melhor resultado. Porém para 

os indicadores MAPE e RMSE, o método de suavização exponencial dupla se 

demonstrou como o destaque. Novamente a média móvel apresenta os piores 

indicadores. 

 

 

Tabela 11 – Consolidado dos indicadores de erro do porto 3 

 

O fato em comum dos três portos consistiu em concluir que a média móvel 

apresenta os piores indicadores de erro, analisando os três indicadores. Portanto, 

haverá um ganho no processo através da escolha de qualquer outro método. O 

Método MAE MAPE RMSE

Média Movel 95            27% 130          

Suavização Exponencial Simples 87            24% 119          

Suavização Exponencial Dupla 90            25% 121          

ARIMA 64            20% 93            

Porto 1

Método MAE MAPE RMSE

Média Movel 149          27% 194          

Suavização Exponencial Simples 126          23% 167          

Suavização Exponencial Dupla 132          24% 174          

ARIMA 100          17% 145          

Porto 2

Método MAE MAPE RMSE

Média Movel 127          33% 167          

Suavização Exponencial Simples 120          32% 154          

Suavização Exponencial Dupla 117          29% 158          

ARIMA 112          31% 160          

Porto 3
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método ARIMA apresentou os melhores resultados na maioria dos indicadores. 

Dessa forma, o método recomendado para substituir a média móvel no processo 

seria o modelo ARIMA. 

Comparando esse modelo à média móvel, nota-se uma melhoria significativa 

na diminuição do indicador de erro da previsão. As Figuras 24, 25 e 26 demonstram 

a comparação entre o realizado (azul), a previsão por média móvel (laranja) e a 

previsão pelo método ARIMA (verde).  

 

 

Figura 24 – Comparativo entre realizado, método atual e método proposto no porto 1 

 

 

Figura 25 – Comparativo entre realizado, método atual e método proposto no porto 2 
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Figura 26 – Comparativo entre realizado, método atual e método proposto no porto 3 

 

Dessa forma, com a aplicação do modelo de ARIMA, a empresa teria 

vantagens em comparação à aplicação atual da média móvel para a previsão da 

demanda no processo de S&OP. Todo o planejamento dos recursos e capacidades 

é feito a partir da previsão para o mês seguinte, portanto com um menor indicador 

de erro, o planejamento poderia ter um melhor embasamento, diminuindo custos e 

retrabalhos e possibilitando um melhor atendimento aos clientes: 

 Diminuição de custos: ao utilizar um método que apresenta menores 

indicadores de erro, é possível que haja uma diminuição da necessidade de 

gastos emergenciais caso uma alta demanda se manifeste sem um 

planejamento prévio. Além disso, também pode haver uma movimentação de 

capacidade e recursos para atender determinada demanda prevista 

erroneamente, gerando custos para a companhia. 

 Diminuição de retrabalho: uma previsão de demanda mais acurada pode 

diminuir a necessidade do planejamento ser refeito mais de uma vez, além de 

possibilitar uma maior confiança nesse planejamento e a diminuição da 

necessidade de revisitá-lo e realizar ajustes. 

 Melhor atendimento aos clientes: uma maior precisão na previsão da 

demanda possibilita uma melhor execução do planejamento prévio 

estabelecido, podendo, assim, antecipar as necessidades específicas de cada 

cliente, de forma a oferecer um serviço de melhor qualidade. 

De acordo com Wallace (2006), como o S&OP consiste em um processo de 

tomada de decisão, este ajuda a companhia a manter um equilíbrio entre demanda e 
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suprimentos, a alinhar volumes e a integrar planos operacionais e financeiros, sendo 

a previsão da demanda o elemento mais importante para um processo bem-

sucedido, visto que este representa a base para o planejamento da capacidade, dos 

insumos necessários, das vendas, da logística e de contratos. 

Portanto, ao modificar o método utilizado para a previsão na atividade 1 do 

processo de S&OP, diminuindo a lacuna entre previsto e realizado, todo o processo 

é influenciado positivamente, trazendo benefícios para os clientes e para diversas 

áreas e também gerando menos custos para a empresa, como um maior nível de 

serviço, uma maior estabilidade nas taxas de atendimento aos clientes e uma maior 

produtividade (WALLACE, 2006). 
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6. CONCLUSÕES 

 

Esse estudo teve como principal objetivo aplicar diferentes métodos de 

previsão de demanda em uma empresa de cabotagem para encontrar melhores 

resultados comparados ao modelo utilizado atualmente. Além disso, também teve 

como objetivos específicos entender o papel da previsão no processo de S&OP e 

apontar como um método com menores indicadores de erro traz benefícios ao 

processo como um todo. 

 Ao longo do trabalho, foi aplicado o método da média móvel, que consiste no 

método utilizado atualmente para ser a referência de piora ou melhora de cada novo 

método. Em seguida foram aplicados os métodos de suavização exponencial 

simples, suavização exponencial dupla e ARIMA com o objetivo de analisar seus 

indicadores de erro selecionados. 

 O principal fato observado foi que todos os métodos apresentaram resultados 

melhores do que os resultados da média móvel. Portanto mesmo selecionando 

qualquer um dos métodos listados, a empresa já obteria ganhos com relação à 

diminuição dos indicadores de erro e, dessa forma, com o S&OP, visto que a 

previsão da demanda representa a etapa principal do processo, uma vez que 

fundamenta todo o planejamento que é realizado (WALLACE, 2006). 

 Outra conclusão importante foi que o método ARIMA demonstrou-se como o 

melhor método na maioria dos indicadores. Dessa forma, o método consistiu no 

proposto para aplicação da previsão da demanda na empresa. Ao compararmos o 

método proposto com o método utilizado atualmente, nota-se um ganho percentual 

de 7% no porto 1, 10% no porto 2 e 2% no porto 3, sendo os dois primeiros os que 

apresentam uma diferença mais significativa devido à quantidade de impacto. 

 Essa mudança no método afeta diretamente no processo de S&OP, não só na 

primeira atividade de previsão de demanda, como também nas fases de 

planejamento das capacidades e recursos e de apresentação de resultados. Um 

método mais acurado proporciona benefícios como uma diminuição nos custos, 

diminuição na quantidade de retrabalho necessária e também em um melhor 

atendimento aos clientes. 

Para estudos futuros recomenda-se a quantificação dos benefícios ao utilizar 

o modelo ARIMA no processo de S&OP, comparado à média móvel. Pode ser 

calculada a diminuição dos custos em geral para a companhia, tanto relacionado ao 
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ganho com um melhor planejamento, quanto à diminuição de custos homem-hora 

com retrabalhos. A partir da realização de um planejamento mais estruturado, pode 

ser quantificada a diminuição de custos com a armazenagem de contêineres vazios, 

por exemplo, e também os benefícios que uma utilização otimizada dos 

equipamentos gera, diminuindo o desbalanceamento em cada porto e melhorando o 

giro dos contêineres. Além disso, apesar de graficamente a série histórica não 

mostrar uma sazonalidade clara, alguns testes estatísticos poderiam ser realizados 

futuramente para reforçar  essa decisão, seja através do uso dos métodos da 

Decomposição Clássica de Séries Temporais relatados por Hyndman and 

Athanasopoulos (2018), ou através de alguns testes sugeridos por  Nwogu et 

al. (2016). 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – “utilidades.py" (Código em Python) 

import numpy as np 

 

 

def rmse(y, y_hat): 

    mse = np.mean((y - y_hat)**2) 

    return np.sqrt(mse) 

 

def mae_mape(reais, previstos): 

    MAE_array   = np.abs(reais - previstos) 

    MAPE_array  = MAE_array / reais 

 

    MAE  = np.mean(MAE_array) 

    MAPE = np.mean(MAPE_array) 

 

    return MAE, MAPE, MAE_array, MAPE_array 

 

def normalizar(dados): 

    return dados/np.mean(dados) 
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ANEXO B – “exponencial.py" (Código em Python) 

from statsmodels.tsa.api import ( 

    Holt, 

    SimpleExpSmoothing as Alisamento 

    ) 

import matplotlib.pyplot as plt 

from pandas import Series 

from numpy import mean as media 

 

from utilidades import rmse, mae_mape, normalizar 

 

class Resultados: 

    "Objeto retornado pelas funções definidas nesse arquivo." 

 

    def __init__(self, valores, resultados=None, fit=None   ): 

 

        self.volume = valores 

        self.volume_full = valores[:] 

 

        if fit: 

            self.previsoes = fit.fittedvalues 

            self.fit = fit 

            self.alpha = fit.model.params["smoothing_level"] 

            self.beta = fit.model.params["smoothing_trend"] 

            self.gamma = fit.model.params["smoothing_seasonal"] 

        else: 

            # Caso média móvel 

            self.fit = None 

            self.alpha = self.beta = self.gamma = float('nan') 

            self.previsoes = resultados 

            self.volume = self.volume[-len(resultados):] 

 

 

        self.volume=self.volume[1:] 

        self.previsoes=self.previsoes[1:] 

 

        self.MAE, self.MAPE, self.MAE_array, self.MAPE_array = 

mae_mape(self.volume, self.previsoes) 

        self.RMSE = rmse(self.volume, self.previsoes) 

 

    def plot(self, title=None): 

        fig, ax1 = plt.subplots(nrows = 1, ncols = 1, figsize = (14, 7)) 

        ax1.plot(normalizar(self.volume_full), label = 'Volume', linestyle = '-') 

        ax1.plot(normalizar(self.previsoes), label = 'Previsão', linestyle = ':') 

        if title: 

            fig.suptitle(title, fontsize=16) 

        ax1.legend() 

             

 

def mediamovel(valores, intervalo=4): 

    mediamovel.name = "Média Movel" 

     

    indices = valores.index[intervalo:]  # descartar indices que não têm 

antecessores suficientes 

    anteriores = lambda i: valores[i-intervalo:i] 

 

    resultados = Series(data= (media(anteriores(i)) for i in indices), 

                        index= indices) 

        

    return Resultados(valores, resultados=resultados) 

 

 

def alisamento(valores): 

    alisamento.name = "Alisamento Exponencial" 

     

    fit = Alisamento(valores, initialization_method= 'estimated').fit() 
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    return Resultados(valores, fit = fit) 

 

 

def holt(valores): 

    holt.name = "Holt" 

    fit = Holt(valores, initialization_method= 'estimated').fit() 

     

    return Resultados(valores, fit = fit) 
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ANEXO C – “arima.py" (Código em Python) 

import matplotlib.pylab as plt 

import statsmodels.api as sm 

import itertools 

import warnings 

 

from utilidades import rmse, mae_mape, normalizar 

 

TREINAMENTO = 0.7  # Razão entre o tamanho do conjuto de treinamento e o 

tamanho do conjunto total 

SARIMAX = sm.tsa.statespace.SARIMAX 

 

class Resultados: 

    "Objeto retornado pelas funções definidas nesse arquivo." 

 

    def __init__(self, training_set, valid_set, previsoes, order, 

fit=None): 

        self.training_set = training_set 

        self.valid_set    = valid_set 

        self.volume       = training_set.combine_first(valid_set) 

 

        self.previsoes       = previsoes 

        self.p,self.d,self.q = order 

 

        # Usar apenas valid set para calcular indicadores 

        indices = self.valid_set.index 

        v       = self.volume[indices] 

        p       = self.previsoes[indices] 

 

        self.MAE, self.MAPE, self.MAE_array, self.MAPE_array = mae_mape(v, 

p) 

        self.RMSE = rmse(v, p) 

 

    def plot(self, title=None): 

        fig, ax1 = plt.subplots(nrows = 1, ncols = 1, figsize = (14, 7)) 

        ax1.plot(normalizar(self.training_set), label = 'Treinamento', 

linestyle = '-') 

        ax1.plot(normalizar(self.previsoes), label = 'Previsão', linestyle 

= ':') 

        ax1.plot(normalizar(self.valid_set), label = 'Validação', linestyle 

= '--') 

        if title: 

            fig.suptitle(title, fontsize=16) 

        ax1.legend() 

 

         

def _achar_melhor_modelo(y, p_min=0, p_max=5, d_min=0, d_max=2, q_min=0, 

q_max=5): 

    "Minimiza BIC usando GridSearch (tenta todas as combinações de valores 

inteiros para os intervalos dados)." 

     

    min_bic = float("inf") 

    p_range = range(p_min, p_max+1) 

    d_range = range(d_min, d_max+1) 

    q_range = range(q_min, q_max+1) 

     

    for p,d,q in itertools.product(p_range, d_range, q_range): 

        try: 

            bic = SARIMAX(y, order = (p,d,q)).fit().bic 

 



66 
 

            if (bic < min_bic): 

                min_bic = bic 

                best_model = p,d,q 

        except: 

            continue 

     

    print(f'ARIMA Best Model: {best_model} - BIC:{round(min_bic, 2)}') 

    return best_model 

 

def _rolling_forecast(full, train, order): 

    fit = SARIMAX(train, order=order).fit() 

    pred = fit.predict(start=1, end=len(train)-1) 

    while len(train) < len(full): 

        pred = pred.append(fit.forecast()) 

        train = full[0:len(train)+1] 

        fit = SARIMAX(train, order=order).fit() 

    return pred 

     

 

def arima(valores, treinamento=TREINAMENTO, d_max=2): 

    arima.name='ARIMA' 

     

    train_size = int(len(valores) * treinamento) 

    training_set, valid_set = valores[0:train_size], valores[train_size:] 

 

    with warnings.catch_warnings(): 

        warnings.simplefilter('ignore')  # Ignorar falhas de convergência 

para modelos não utilizados. 

 

        arima_order = _achar_melhor_modelo(training_set, d_max=d_max) 

 

    previsoes = _rolling_forecast(valores, training_set, arima_order) 

     

    return Resultados(training_set, valid_set, previsoes, arima_order) 

 

 

def arima_estacionario(valores, **kwargs): 

    arima_estacionario.name = 'ARIMA' 

     

    return arima(valores, d_max=0, **kwargs) 
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ANEXO D – “principal.py" (Código em Python) 

 

# -*- coding: utf-8 -*- 

import matplotlib.pyplot as plt                # Usado para gerar gráficos. 

import pandas as pd                            # Usado para ler base de 

dados. 

import statsmodels.tsa.stattools as stattools  # Usado para teste dickey-

fuller. 

import traceback                               # Usado para reportar erros. 

 

from utilidades import normalizar 

from arima import arima_estacionario as arima 

from exponencial import mediamovel, alisamento, holt, winter 

 

METODOS = (mediamovel, alisamento, holt, arima) 

 

# Ler base de dados e anonimizar colunas. 

df = dataframe = pd.read_csv('Base.csv', sep = ',', encoding='utf8') 

portos = ['Porto 1', 'Porto 2',  'Porto 3'] 

df.columns = ['Data'] + portos 

 

def tabelar(valores, metodos): 

    """ 

    Retorna => dict[function:Resultados] 

 

    Mapeia um método ao resultado obtido pelo método quando aplicado aos 

valores passados. 

    """ 

    funcs = metodos 

    results = {} 

 

    for func in funcs: 

        try: 

            r = func(valores) 

            results[func] = r 

        except: 

            results[func] = None 

            traceback.print_exc() 

 

    return results 

 

 

def tabelar_portos(portos=portos, metodos=METODOS): 

    """ 

    Retorna => dict[string:dict[function:Resultados]] 

 

    Tabela os portos aos resultados obtidos pelos métodos em cada porto. 

    """ 

    resultados = {} 

    for porto in portos: 

        resultados[porto] = tabelar(df[porto], metodos) 

    return resultados 

 

 

def mostrar_tabela(dicio): 

    "Imprime no shell uma tabela gerada pela função 'tabelar'. Para melhor 

visualização, copiar para um programa de planilhas." 

     

    print("Método\tMAE\tMAPE\tRMSE\talpha (p)\tbeta (d)\tgamma (q)") 
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    for func in dicio: 

        r = dicio[func] 

        if r is not None: 

            try:  

                print('\t'.join(str(x) for x in [func.name, r.MAE, r.MAPE, 

r.RMSE, r.alpha, r.beta, r.gamma])) 

            except AttributeError: 

                print('\t'.join(str(x) for x in [func.name, r.MAE, r.MAPE, 

r.RMSE, r.p, r.d, r.q]))  # ARIMA 

        else: 

            print('\t'.join(str(x) for x in [func.name]+['-']*6))  # Se não 

houver resultados, usar traços. 

 

 

def mostrar_portos(dicio): 

    "Imprime no shell uma tabela gerada pela função 'tabelar_portos'." 

     

    for porto in dicio: 

        print(porto) 

        mostrar_tabela(dicio[porto]) 

         

 

def graficos(dicio): 

    "Gerar gráficos para os resultados contidos em uma tabela gerada pela 

função 'tabelar_portos'." 

 

    # Gráficos do volume em cada porto. 

    for porto in dicio: 

        fig, ax1 = plt.subplots(nrows = 1, ncols = 1, figsize = (14, 7)) 

        ax1.plot(normalizar(df[porto]), label = 'Volume', linestyle = '-') 

        fig.suptitle(porto, fontsize=16) 

        ax1.legend() 

        fig, ax1 = plt.subplots(nrows = 1, ncols = 1, figsize = (14, 7)) 

         

        for i in range(0, len(df[porto]), 12): 

            dados = normalizar(df[porto][i:min(i+12,len(df[porto]))]) 

            index = dados.index[0] 

            ax1.plot(dados.values, label = f'{i//12 + 2017}', linestyle = 

'-') 

        fig.suptitle(f"Volume Anual ({porto})", fontsize=16) 

        ax1.legend() 

 

    # Gráficos dos métodos para cada porto. 

    for porto,resultados in dicio.items(): 

        for metodo,resultado in resultados.items(): 

            resultado.plot(title=f'{porto} ({metodo.name})') 

 

    # Gráficos comparando melhor método com Média Movel para cada porto. 

    for porto in portos: 

        fig, ax1 = plt.subplots(nrows = 1, ncols = 1, figsize = (14, 7)) 

        ax1.plot(normalizar(df[porto]), label = 'Volume', linestyle = '-') 

        plot = lambda m,s: ax1.plot(normalizar(dicio[porto][m].previsoes), 

label=m.name, linestyle=s) 

        plot(mediamovel, ':') 

        plot(arima, '--') 

        fig.suptitle(porto, fontsize=16) 

        ax1.legend() 

 

 

def dickey_fuller(portos=portos): 

    for porto in portos: 
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        print(porto) 

        result = stattools.adfuller(df[porto].values) 

        print('ADF Statistic: %f' % result[0]) 

        print('p-value: %f' % result[1]) 

        print('Critical Values:') 

        for key, value in result[4].items(): 

            print('\t%s: %.3f' % (key, value)) 

 

 

if __name__ == "__main__": 

    if input("Gerar tabelas e gráficos? S/[N]? ").strip().lower() == "s": 

        tabela = tabelar_portos() 

        print("====== Dickey-Fuller ======") 

        dickey_fuller() 

        print("========== Tabela =========") 

        mostrar_portos(tabela) 

        graficos(tabela) 

        plt.show() 

 


