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Do mesmo modo que o metal enferruja com a ociosidade e a água parada perde 

sua pureza, assim a inércia esgota a energia da mente.  

- Leonardo Da Vinci 



 

RESUMO 

 

Com o fim do monopólio da Petrobras e com a adoção da política de preços 

voltada para a paridade internacional (PPI), o setor de combustíveis brasileiro se 

tornou mais dinâmico e volátil. Desde 2016 o marketshare dos postos “bandeira 

branca” vem aumentando e movimentando quase 50% do volume vendido no setor. 

Em consequência disso, os fornecedores de combustíveis tiveram que adotar 

estratégias de gestão para ganhar competitividade frente ao grande número de 

concorrentes. Um dos problemas enfrentados por esses fornecedores é a falta de 

regularidade na demanda dos consumidores e a previsão de demanda para séries 

intermitentes. Esse estudo tem como objetivo analisar cinco de postos bandeiras 

brancas no estado de São Paulo e desenvolver uma previsão de demanda que 

consiga ter uma melhor performance frente a séries temporais intermitentes. A coleta 

de dados deu-se através do banco de dados de uma startup que funciona como 

marketplace de compra e venda de combustíveis entre fornecedores e postos 

“bandeira branca”. Utilizando os métodos mais adequados para demanda intermitente, 

os métodos da família Croston, e comparando-os, foi possível observar uma melhor 

performance dos métodos descritos por Syntetos e Boylan (2005) e Shale, Boylan e 

Johnston (2006) para as séries temporais analisadas. 

  

Palavras-chave: Previsão, Demanda, Gestão, Intermitente, Combustível e 

Bandeira branca. 

 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

With the end of Petrobras' monopoly and the adoption of a price policy aimed at 

international parity (PPI), the Brazilian fuel sector has become more dynamic and 

volatile. Since 2016, the marketshare of “white flag” service stations has been 

increasing and moving almost 50% of the volume sold in the sector. As a result, fuel 

suppliers had to adopt management strategies to gain competitiveness against the 

large number of competitors. One of the problems faced by these suppliers is the lack 

of regularity in consumer demand and the projection of demand for intermittent series. 

This study aims to analyze a range of white flag stations in the state of São Paulo and 

to develop a demand projection that manages to have a better performance in face of 

intermittent time series. The data collection took place through the database of a 

startup that works as a marketplace for the purchase and sale of fuels between 

suppliers and “white flag” service stations. Using the methods described in the 

literature and comparing them, it was possible to observe a better performance of the 

methods proposed by Syntetos & Boylan (2005) and Shale, Boylan & Johnston (2006) 

for the analyzed time series. 

  

Keywords: Forecast, Demand, Management, Intermittent, Fuel and White flag. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1  CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A Lei Nº2004 (BRASIL, 1953) instituiu no Brasil o monopólio estatal na 

exploração, produção, refino e transporte do petróleo. Nesse mesmo ano, o presidente 

vigente na época, Getúlio Vargas, fundou a Petrobras para ser o principal player do 

setor petroleiro no país. A empresa recém criada deteve tal monopólio por 44 anos 

consecutivos, até que o governo do presidente eleito Fernando Henrique Cardoso 

sancionou a Lei Nº 9478 (BRASIL, 1997), conhecida como nova lei do petróleo, que 

extinguiu o monopólio estatal do petróleo em todas as atividades relacionadas pela 

Lei Nº2004. Em consequência disso, ficou permitida a entrada de novas empresas, 

desde que constituídas sob as leis brasileiras e com sede no Brasil, para atuar no 

setor em regime de concessão ou mediante autorização da União.  

Além da quebra do monopólio, a Lei Nº9478 instituiu o Conselho Nacional de 

Política Energética (CNPE) para assessorar a Presidência da República quanto a 

políticas para o setor petrolífero e a Agência Nacional do Petróleo (ANP) cuja função 

está explicitada no Artigo 15 do Decreto Nº2455 (BRASIL, 1998) como “regular as 

atividades da indústria do petróleo e a distribuição e revenda de derivados de petróleo 

e álcool combustível, no sentido de preservar o interesse nacional, estimular a livre 

concorrência e a apropriação justa dos benefícios auferidos pelos agentes 

econômicos do setor, pela sociedade , pelos consumidores e usuários de bens e 

serviços da indústria do petróleo”.  

Apesar da extinção do monopólio estatal na indústria petroleira, a Petrobras 

continuou concentrando majoritariamente toda cadeia produtiva. Em consequência 

disso, a precificação dos combustíveis pela empresa é, até nos dias de hoje, a que 

rege todo setor de combustíveis no Brasil.  Segundo ALMEIDA (2015), o período 

compreendido entre 2006 e 2013 foi marcado pela interferência governamental na 

política de preços da Petrobras com objetivo de controlar a inflação através do 

congelamento dos preços dos combustíveis. Tal estabilidade de preços fez com que 

todo gerenciamento de estoques distribuidoras fosse simplificado por não apresentar 

risco de mercado, através das oscilações das cotações de petróleo, gasolina e diesel 
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internacionais. Porém, após graves prejuízos econômicos e financeiros mostrados por 

ALMEIDA (2015) nos demonstrativos de resultados e fluxo de caixa da Petrobras, a 

empresa anunciou nova política de preços (PETROBRAS, 2016) baseada na paridade 

de preços internacionais (PPI).  

Com a adoção do PPI, os preços destinados ao mercado doméstico 

começaram a possuir correção com os preços praticados ao redor do globo. Como os 

índices utilizados pela precificação internacional sofrem mudanças em suas cotações 

diariamente, os reajustes de preços internos começaram a acontecer com maior 

frequência e sem aviso prévio. A inserção do setor de combustíveis em um ambiente 

volátil e inconstante trouxe a necessidade, para cada organização inserida, de buscar 

vantagens frente aos seus concorrentes. Segundo Kotler e Keller (2006), a disputa 

acirrada resulta na percepção das empresas por melhores estratégias de gestão.  

Desde a Lei Nº9478, os postos revendedores podem optar pela manutenção 

de contratos de longo prazo com suas fornecedoras e manterem-se postos 

bandeirados/franqueados (exclusivos), ou manterem-se desvinculados de uma 

distribuidora em específico e atuarem como bandeira branca, podendo alternar seus 

fornecedores (SOARES, 2015). Segundo dados do Boletim de Abastecimento da 

ANP, a quantidade de postos bandeira branca vêm aumentando o marketshare desde 

2016 e atingiu 44,6% em 2020. Um dos vetores dessa mudança no perfil dos postos, 

tendo sido a necessidade por uma maior flexibilidade em relação a gestão de compras 

e estoques para conseguir competir no mercado cada vez mais acirrado.  

Para Ferreira Filho (2004), o gerenciamento do nível de estoques é uma boa 

alternativa para maximizar os resultados operacionais e financeiros de um 

empreendimento, uma vez que impacta diretamente os custos e apresentam alto 

risco. Tal linha de raciocínio é endossada por Moreira (2008) e Martins (2009), ao 

mostrarem a correlação entre controle de estoque e saúde financeira empresarial.  

Diante dessa conjuntura, esse trabalho tem como objetivo a otimização da 

gestão de estoques, através de um modelo que ofereça confiabilidade e precisão na 

previsão de demanda para um marketplace que comercializa somente com postos 

bandeira branca no estado de São Paulo e cuja série temporal é intermitente.  

 

1.2  FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

A previsão de demanda é um fator de grande importância para empresas 
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fornecedoras de combustíveis. A demanda prevista será utilizada como informação 

de auxílio para as áreas de suprimento e logística. Dianta de um setor altamente 

competitivo e volátil, a otimização da cadeia de suprimento/logística é vital para a 

sobrevivência das empresas. 

Por se tratar de postos bandeira branca, não há nenhum contrato de 

exclusividade entre os postos revendedores e as distribuidoras que disponibilizam o 

produto no marketplace. Os revendedores estão aptos para comercializar com 

qualquer uma das 45 distribuidoras de combustíveis regularizadas pela ANP em São 

Paulo. Em consequência disso, a série temporal do histórico de consumo de casa 

posto apresenta elevado grau de intermitência, causando grande dificuldade na 

previsão de demanda. 

 Hoje o marketplace não possui nenhum método de previsão de demanda para 

séries temporais intermitentes. A área comercial é a responsável por definir a previsão 

de demanda e a faz semanalmente através de expectativas relacionadas ao cenário 

do mercado. Em resultado à previsões de demanda realizadas de modo abstrato e 

especulativo, há baixa assertividade dessas previsões quando comparadas à 

demanda real. 

Ao final desse trabalho, espera-se que sejam apresentados métodos de 

previsão de demanda para séries temorais intermitendes que consigam ter uma boa 

acurácia com a demanda real dos postos de combustíveis.  

 

1.3  OBJETIVO DA PESQUISA 

 

O estudo apresentado tem como objetivo a apresentação e validação de 

métodos de previsão de demanda para o banco de dados de uma empresa que atua 

no setor de combustíveis no estado de São Paulo.  

Para que a proposta macro seja atingida, os objetivos específicos a seguir 

deverão ser satisfeitos:  

a) Verificar a classificação da série temporal do banco de dados; 

b) Selecionar os modelos de previsão de demanda, que melhor se adequem a 

série temporal; 

c) Determinar quais modelos apresentaram melhor performance. 
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1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

O trabalho irá se deter ao principal combustível comercializado pelo 

marketplace, com 70% de participação nas vendas, o etanol hidratado carburante. 

Serão excluídas as demais atividades relacionadas aos postos de gasolina. 

O modelo de previsão de demanda será estruturado com o histórico de 

compras de cada revendedor, não contabilizando variáveis externas de mercado 

como PIB, aumento da frota de veículos, entre outros.   

Além disso, os dados históricos irão se deter ao tamanho do banco de dados 

disponível (3 anos) e desta forma, terá a acuracidade menor do que séries históricas 

maiores. 

1.5 IMPORTÂNCIA DO ESTUDO 

 

Com o crescimento do número de postos bandeira branca no Braisl e a grande 

necessidade por parte dos fornecedores de combustíveis de possuírem modelos de 

previsão de demanda aderentes à serie temporal de seus respectivos bancos de 

dados, o estudo visa apresentar e avaliar métodos de previsão de demanda que 

apresentem uma boa acurácia. Alem disso, apesar do trabalho se limitar ao etanol 

hidratado carburante, há possibilidade da expansão para outros tipos de combustíveis 

e para diferentes estados do Brasil.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 SÉRIES TEMPORAIS 

 

Segundo Hyndman (2013), séries temporais são quaisquer dados que possam 

ser observados com o passar do tempo, podendo ocorrer de forma discreta ou 

contínua. Um gráfico de séries temporais usualmente apresenta padrões perceptíveis, 

como tendências de alta e baixa. A análise de séries temporais mapeia determinada 

variável ao longo do tempo, retirando variações externas e utilizando a extrapolação 

para previsão do comportamento futuro (SLACK, 2009). 

BRUNI (2007) diz que para atingir o entendimento completo de uma série 

temporal, faz-se necessário a decomposição e estudo dos componentes envolvidos 

na mesma, sendo eles: sazonalidade, tendência, ciclo e erro.  

 

2.1.1 COMPONENTES DAS SÉRIES TEMPORAIS - SAZONALIDADE 

 

A sazonalidade ocorre quando uma série temporal é influenciada por fatores 

periódicos, podendo ocorrer trimestralmente, mensalmente, em um dia específico da 

semana, entre outros (Makridakis, 1978). Vendas de produtos como sorvete, roupas 

de frio, cerveja e serviços como consumo de eletricidade, exibem grande impacto por 

padrões sazonais.  Para LATORRE (2001) a sazonalidade é um fenômeno que ocorre 

regularmente em períodos fixos.  

Segundo Makridakis (1978) para séries temporais que são sazonais, é útil tratar 

os dados com o tempo adequado para tal sazonalidade. Caso a sazonalidade 

aconteça a cada 25 dias, a análise deve ser baseada na comparação de dados 

ocorridos a cada 25 dias. Desta forma, a análise dos dados se torna mais clara e é 

possível retirar esse viés do resultado. 

A sazonalidade também pode ser projetada de forma acurada. Segundo 

evidências empíricas, movimentos sazonais não mudam com tanta frequência e 

quando mudam, apresentam mudanças lentas e previsíveis (Makridakis, 1978).  
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2.1.2 COMPONENTES DAS SÉRIES TEMPORAIS – TENDÊNCIA 

 

Tendência é o desenvolvimento geral ou mudança no comportamento de uma 

série de dados com o passar do tempo. Ela pode ser tanto uma tendência de alta, 

quanto uma tendência de baixa, a exemplo das variações que existem nas ações 

cotadas em bolsas de valores ao redor do mundo. Segunda Dias (2010), a tendência 

é o componente mais importante de uma série temporal, pois consiste no movimento 

de direção geral que cobre um longo período.  

 

 

Figura 1: Tendências de uma série temporal. 

Fonte: Barros,2003. 

 

2.1.3 COMPONENTES DAS SÉRIES TEMPORAIS – CICLO 

 

Para Makridakis (1978), um ciclo existe quando uma série de dados exibe altas 

e baixas que não possuem um período fixo estipulado. A maior diferença entre a 

sazonalidade e o ciclo é que o primeiro apresenta um período fixo e ocorre 

periodicamente, enquanto o último ocorre sem nenhuma especificidade de duração. 

Normalmente, a duração média de um ciclo é maior do que a duração de uma 

sazonalidade. 

 

2.1.4 COMPONENTES DAS SÉRIES TEMPORAIS – ERROS 

 

Ballou (2006) diz que o futuro não é perfeitamente espelhado no passado e por 

isso qualquer previsão de demanda conterá erros em algum nível. Desta forma, o 

modelo ótimo para cada tipo de análise é aquele que apresenta menor erro 
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comparativo. Segundo Hyndman (2013), erro é um componente imprevisível de uma 

série temporal. O erro de uma previsão para o período 𝙩 é representado por 𝑬𝒕 na 

expressão: 

 

𝐸𝑡  = 𝐹𝑡  −  𝐷𝑡   Eq (2.1) 

Onde: 

𝑭𝒕  =  𝑃𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠ã𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 

𝑫𝒕  =  𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎 

 

Um método quantitativo pode ter sua precisão medida por diferentes métricas 

de erros: 

 

• Mean Absolute Deviation (MAD) 

 

Consiste no módulo da diferença entre os valores previstos e os valores reais.  

 

𝑀𝐴𝐷 =  
1

𝑛
∑  𝑛

𝑡=1 |𝐸𝑡|   Eq (2.2) 

 

 

• Mean Square Error (MSE) 

 

Consiste no quadrado da diferença entre os valores previstos e os valores reais 

Segundo Chopra e Meindl (2011) essa métrica pode ser utilizada para estimar o 

desvio-padrão do componente aleatório, dado que esse componente tenha 

distribuição normal.  

 

𝑀𝑆𝐸 =  
1

𝑛
∑  𝑛

𝑡=1 (𝐸𝑡)2  Eq (2.3) 

 

• Mean Absolute Scaled Error (MASE) 

 

Proposta por Hyndman e Koelher (2005), essa métrica é calculada através da 

divisão do erro da previsão pela média dos erros do “método ingênuo”. Caso o 

resultado seja menor do que um, considera-se que as previsões do métodos propostos 
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possuem menores erros do que o “método ingênuo”. De acordo com os seus autores, 

este é um erro que se deve considerar como uma prática adequada à comparação da 

precisão de previsões segundo diferentes métodos e, inclusive, para diferentes séries 

de dados. Estes reforçam ainda, o que dizem ser a grande vantagem deste erro: a 

adequação do erro a séries intermitentes, onde existem vários períodos sem qualquer 

consumo.  

𝑀𝐴𝑆𝐸 =  𝑀é𝑑𝑖𝑎 [|
𝐸𝑡

1/𝑛 ∑  𝑛
𝑡=2 |𝐹𝑡 − 𝐹𝑡−1|

|] Eq (2.4) 

 

2.2 SÉRIES TEMPORAIS INTERMITENTES 

 

Segundo o dicionário de Cambridge, a palavra “intermitente” é um adjetivo que 

significa algo que não apresenta continuidade e regularidade, com início e fim entre 

diferentes espaços de tempo. Desta forma, quando uma série temporal apresenta 

intervalos não contínuos e regulares, é chamada de intermitente (Kaya, Gamze et Al. 

2015). Além disso, séries temporais intermitentes possuem como característica 

diversos períodos de zero demanda, como ilustrado pela Figura 2, onde as linhas em 

lilás representam as demandas maiores que zero e os espaços em banco os períodos 

de demanda iguais a zero. 

Como esse tipo de série temporal apresenta padrões irregulares, ele se 

diferencia de todos os outros tipos de demanda. A variabilidade e a grande quantidade 

de períodos com zero demanda acarretam uma grande dificuldade na realização de 

projeções. Em consequência disso, pesquisadores desenvolveram novos métodos de 

previsão de demanda com características peculiares para esse modelo de série 

temporal. 
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Figura 2. Exemplo de demanda intermitente 

 

2.2.1 CLASSIFICAÇÃO DE SÉRIES TEMPORAIS INTERMITENTES 

 

Demanda intermitente é uma série de valores aleatórios que aparecem em 

intervalos aleatórios, deixando muitos períodos sem demanda (SILVER, 1981). E é 

importante entender a natureza desta esporadicidade (ALTAY, 2008).  

Por apresentar uma classificação simples e de fácil compreensão, iremos 

adotar a classicação de demanda intermitente apresantada por Syntetos e Boylan 

(2005). A proposta é baseada no intervalo de demanda médio (ADI – Average Demand 

Interval), cuja medida calcula a média dos intervalos de tempo entre duas demandas 

consecutivas maiores que zero.  

𝐴𝐷𝐼 =  
1

𝑛
∑  𝑛

𝑡=1 𝑇𝑖  Eq (2.5) 

 

Onde 𝑻𝒊 é o período entre duas ocorrências de demanda consecutivas maiores 

que zero e 𝒏 é o número total de períodos com demanda igual ou maior do que zero.  

 

O coeficiente de variação (CV - Coefficient of Variation) é calculado pelo desvio-
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padrão da demanda dividido pela demanda média dos perídos diferentes de zero: 

𝑪𝑽 = √
∑  𝒏

𝒊=𝟏 (𝒚ₜ − 𝝁)²/𝒏

𝝁
  Eq (2.6) 

Onde,  

𝒏 = número de períodos; 

𝒚ₜ = demanda no período i; 

𝝁 = demanda média de todos os períodos. 

 

Syntetos e Boylan (2005) apontam que os limites da classicação o ADI é de 

1,32 e no CV é de 0,49, conforme a Figura 3.  

 

 
(𝐶𝑉 >  0.49;  𝐴𝐷𝐼 <  1.32) 

 

 
(𝐶𝑉 >  0.49;  𝐴𝐷𝐼 >  1.32) 

 
(𝐶𝑉 <  0.49;  𝐴𝐷𝐼 <  1.32) 

 

 
(𝐶𝑉 <  0.49;  𝐴𝐷𝐼 >  1.32) 

Figura 3. Classificação-Adaptado de Syntetos e Boylan, (2005).  

 

A classificação é compreendida pela seguinte forma: 

● Erratic: : é atribuído a curvas com alta variabilidade na quantidade, 

podendo apresentar picos de demanda sem padrão, intercaladas com demandas 

próximas ou iguais a zero.  

● Lumpy: é atribuído a curvas com poucas demandas com picos e muitos 

períodos sem demanda e uma grande variabilidade na quantidade. Apresenta 

características de intermitência. 
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● Smooth: : é atribuído a curvas constante ou semi-constantes, com 

demandas maiores que zero e baixo coeficiente de variação; 

● Intermittent: : é atribuído a curvas com poucas demandas com picos e 

muitos períodos sem demanda e uma baixa variabilidade na quantidade. 

 

2.3 MÉTODOS DE PREVISÃO – SÉRIES TEMPORAIS INTERMITENTES 

 

Diante de diversas aparições de demanda zero na série temporal, diversos 

autores argumentaram que os métodos tradicionais, como o de média móvel (MA – 

Moving Average) e a suavização exponencial simples (SES – Simple Exponential 

Smoothing), são inapropriados para esse modelo de série temporal (lumpy ou 

intermittent). Croston (1972) foi o primeiro pesquisador a propor um método alternativo 

para séries temporais intermitentes. Ele demonstrou que é possível separar os 

intervalos onde a demanda não é nula e analisá-los separadamente.  

 

2.3.1 MÉTODO DE CROSTON  

 

Em seu artigo seminal, Croston (1972) apresentou um método alternativo de 

suavização exponencial para previsão de demanda que a separa em dois conjuntos, 

um com os valores consecutiovs maiores que zero e outro com o intervalo de tempo 

entre duas demandas consecutivas maiores que zero. E utilizando a seguinte 

formulação: 

 

Se, 𝑍𝑡  ≠ 0   

�̂�𝑡+1 =  𝛼 × 𝑍𝑡 +  (1 − 𝛼) × �̂�𝑡 

�̂�𝑡+1 =  𝛼 × 𝑃𝑡 +  (1 − 𝛼) × �̂�𝑡    

�̂�𝑡+1 =  
�̂�𝑡+1

�̂�𝑡+1

 

    Eq (2.7) 

 

Se, 𝑍𝑡  = 0   

�̂�𝑡+1 =  𝑍𝑡 

�̂�𝑡+1 =  �̂�𝑡  
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                     �̂�𝑡+1 =  �̂�𝑡    Eq (2.8) 

 

 

Onde, 𝒀𝒕 é a demanda maior que zero no tempo t; �̂�𝒕 é a previsão média da 

demanda maior que zero no tempo t; 𝑷𝒕 é o período de tempo entre demandas, �̂�𝒕 é 

a previsão do intervalo entre sucessivas demanda iguais a zero, �̂�𝒕 é a previsão da 

demanda média para o instante t (considerando demandas nulas e não-nulas) e 𝜶  e 

𝜷 são os parâmetros de suavização que variam entre 0 e 1. Croston sugere o uso de 

pequenos valores para 𝜶 entre 0,1 e 0,2 quando a demanda maior que zero tiver baixa 

variabilidade e entre 0,2 e 0,3 caso contrário.  

 

2.3.2 MÉTODO SBA 

 

O método de Croston ficou conhecido por lidar com demandas intermitentes, 

porém Syntetos e Boylan (2005) mostraram que o método de Croston é enviesado. 

Os autores propuseram então uma modificação para o método de Croston eliminando 

a tendência em Syntetos e Boylan (2005), ficando conhecido como Syntetos-Boylan 

Approximation – SBA. 

�̂�𝑡+1 = (1 −
𝛼

2
) × (

�̂�𝑡+1

�̂�𝑡+1

 

)  Eq (2.9) 

 

2.3.3 MÉTODO SBJ 

 

Mesmo após a melhoria realizada pelo SBA, os benefícios esperados para se 

retirar o viés não foram atingidos (Eaves e Kingsman, 2004). Estudos posteriores ao 

de Syntetos e Boylan (2005) indicaram uma segunda origem de viéses nomeados 

como inversion bias, originadas pelo intervalo entre demandas maiores que zero. 

Deste modo, Shale, Boylan e Johnston (2006) propuseram alguns fatores de correção 

que deveriam ser aplicados para melhorar os resultados das previsões. Segundos os 

autores, o fator de correção a ser utilizado na equação é: 

 

�̂�𝑡+1 = (
1−𝛼

2−𝛼
) × (

�̂�𝑡+1

�̂�𝑡+1

 

)  Eq (2.10) 
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2.3.4 MÉTODO TSB 

 

Diferentemente do método de Croston, que atualiza apenas os intervalos de 

demanda, o método TSB (Teunter, Syntetos e Babai (2011), também atualiza a 

probabilidade de demanda. Esse novo método consegue atingir grande flexibilidade 

por usar diferentes constantes para suavizar o tamanho da demanda e sua 

probabilidade.  

Aparentemente, a diferença para o método original é pequena, mas a 

probabilidade de demanda pode ser utilizada em todos os períodos, enquanto o 

intervalo de demanda só pode ser atualizado após uma demanda obter valor positivo. 

Por considerar um ponto arbitrário da série temporal, esse método, teoricamente, 

consegue eliminar alguns vieses na previsão de demanda.  

 

Se, 𝑍𝑡  ≠ 0   

�̂�𝑡+1 =  𝛼 × 𝑍𝑡 + (1 − 𝛼) × �̂�𝑡  

�̂�𝑡+1 =  𝛽 +  (1 − 𝛽) × �̂�𝑡   

�̂�𝑡+1 = �̂�𝑡+1  × �̂�𝑡+1  Eq (2.11) 

 

Se, 𝑍𝑡  = 0   

�̂�𝑡+1 = �̂�𝑡                        

�̂�𝑡+1 = (1 − 𝛽) × �̂�𝑡+1           

�̂�𝑡+1 = �̂�𝑡+1  × �̂�𝑡+1  Eq (2.12)   

 

2.3.5 MÉTODO HES 

 

O método HES (Hyperbolic-exponential smoothing) desenvolvido por Prestwich 

et al. (2014) aplica a inferência de Byaesian na série temporal quando nenhuma 

demanda ocorre. Teoricamente esse método se mostra menos enviesado do que o 

método de Croston e suas variantes.  

Se, 𝑍𝑡  ≠ 0   

�̂�𝑡+1 =  𝛼 × 𝑍𝑡 + (1 − 𝛼) × �̂�𝑡  
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�̂�𝑡+1 =  𝛼 + (1 − 𝛼) × �̂�𝑡   

�̂�𝑡+1 = �̂�𝑡+1  × �̂�𝑡+1  Eq (2.13) 

 

 

 

Se, 𝑍𝑡  = 0   

�̂�𝑡+1 = �̂�𝑡                        

�̂�𝑡+1 = (1 − 𝛼) ×  �̂�𝑡+1           

�̂�𝑡+1 = 𝛼 × (
�̂�𝑡+1

2
) +  (

�̂�𝑡+1

�̂�𝑡+1

 

)   Eq (2.14) 

 

2.3.6 MÉTODO LES 

 

Uma outra variante do método de Croston é a chamada Linear-Exponential 

Smoothing (LES) desenvolvido por Prestwich et al. (2014). Similar ao método HES, o 

LES é formulado como: 

 

Se, 𝑍𝑡  ≠ 0   

�̂�𝑡+1 =  𝛼 × 𝑍𝑡 + (1 − 𝛼) × �̂�𝑡  

�̂�𝑡+1 =  𝛼 + (1 − 𝛼) × �̂�𝑡   

�̂�𝑡+1 = �̂�𝑡+1  × �̂�𝑡+1  Eq (2.15) 

 

Se, 𝑍𝑡  = 0   

�̂�𝑡+1 = �̂�𝑡                        

�̂�𝑡+1 = (1 − 𝛼) ×  �̂�𝑡+1           

�̂�𝑡+1 = (1 −
𝛼×�̂�𝑡

2×�̂�𝑡+1
) ×  (

�̂�𝑡+1

�̂�𝑡+1

 

)  Eq (2.16) 

 

Segundo Prestwich et al. (2014) o LES possui como melhorias: 

● Não possui viés para demandas intermitentes estocásticas; 

● Performa bem em experimentos; 

● Quando ocorre a demanda é igual a zero, a previsão cai para zero em 

um período finito; 



28 
 

● Lida melhor com demandas iguais a zero quando comparada a outras 

variantes do método de Croston. 

 

2.4 CROSS-VALIDATION – ONE STEP AHEAD VALIDATION 

 

Segundo Hyndman (2013), a validação cruzada é uma versão mais sofisticada 

para realizar medições de qualidade uma série temporal. Nesse procedimento há uma 

série de medidas e cada uma consiste em um trecho da série temporal – o treino - e 

uma única observação como teste.  

Na Figura 4 a seguir ilustra as séries de treinamento e os testes, onde trecho 

da série temporal estão em azul e as de teste em laranja. 

 

 

Figura 4: Cross Validation – Hyndman (2013).  

 

Para realizar a validação, incrementalmente a partir do início da série temporal, faz-

se a previsão um passo a frente e mede-se o erro. A observação teste é incorporada 

ao treino e uma nova rodada é realizada fazendo a previsão um passo a frente e 

medindo-se o erro. Esse passo é repetido até o fim da série temporal, e o erro médio 

é calculado. O erro médio serve como parâmetro para se comparar diferentes modelos 

de previsão. 
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

O trabalho é classificado como estudo de caso aplicado por possuir objetivo de 

aplicação prática da ciência em questão e referir-se a uma situação real de uma 

organização. Além, de se enquadrar ao caráter quantitativo por resultar em dados 

mensuráveis e resultando em explicações através da linguagem matemática. (GIL, 

2010). 

 

3.1 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O trabalho foi desenvolvido seguindo uma linha de raciocínio que está 

exemplificada no modelo ilustrado na Figura 5. 

 

 

Figura 5: Estrutura do trabalho. Elaboração própria 

 

1ª Etapa: 

Consiste em uma fase de exploração de bibliografias científicas com o intuito 

de definir os melhores métodos de previsão de demanda e erro para as séries 

temporais que serão analisadas. 
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2ª Etapa: 

A partir do banco de dados de uma empresa, iremos filtrar as informações que 

serão úteis para a pesquisa e tratá-las de forma que estejam aptas e sejam importadas 

pelo código de programação a ser estruturado. 

 

3ª Etapa: 

Essa etapa é o core do estudo e consiste na utilização de softwares e 

linguagem de programação para realizar as interações matemáticas e estruturação 

dos gráficos que irão proporcionar uma análise visual sobre os dados.  

 

4ªEtapa: 

Com os outputs da análise de dados, será necessário consolidar os resultados 

e validar a performance das etapas anteriores. Deste modo, todas as métricas e 

gráficos utilizados serão comparados a fim de se identificar as melhores metodologias 

que poderão ser empregadas. 
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4 ESTUDO DE CASO 

 

4.1 DESCRIÇÃO DA EMPRESA 

 

O levantamento do histórico de dados provém do banco de dados de uma 

startup do setor de combustíveis que funciona como marketplace entre distribuidoras 

e revendedores. A empresa foi fundada em 2017 e cedeu uma planilha em Excel 

contendo os dados de compra de 1440 revendedores do estado de São Paulo.  

O Pronto é o maior aplicativo de cotações, implantação de pedidos, entrega e 

financiamento de combustíveis para postos Bandeira Branca. A plataforma melhora 

radicalmente todos os processos que envolvem a compra de combustíveis, para todos 

participantes: postos bandeira branca, transportadoras, distribuidoras e financeiras. O 

Pronto faz parte da Ipanema Ventures, pioneira em capital empreendedor no Brasil e 

há quase 20 anos no mercado de venture capital. 

4.2 ÁREA DE APLICAÇÃO 

 

Com o intuito de melhorar a previsão de demanda dos postos que utilizam a 

plataforma e assim fornecer inputs mais precisos para as áreas comerciais, logística 

e compras, o trabalho vigente tem como objetivo estudar os diferentes métodos de 

previsão de demanda em séries temporais intermitentes.  

4.3 ABORDAGEM PROPOSTA 

 

4.3.1 MÉTODOS DE PREVISÃO DE DEMANDA E ERRO 

 

Analisou-se o número de observações total e o número de observações com 

demanda igual a zero para identificar a presença da intermitência na série temporal. 

Os valores analisados encontram-se na Tabela 1. 
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Tabela 1: Número de observações totais e de demanda zero. 

Posto Posto 1 Posto 2 Posto 3 Posto 4 Posto 5 

Observações 737 780 588 737 646 

Número de 
zeros 

643 642 544 651 524 

 

Em consequência da alta incidência de períodos com demanda zero 

característica de séries temporais intermitentes, selecionou-se os principais métodos 

de previsão de demanda para serem implementados e comparados quantitativamente 

no trabalho. Os métodos utilizados foram o de Croston, SBA, SBJ, HES, LES e TSB.  

Como métrica de assertividade dos modelos, a literatura indica a análise dos 

erros. Dentre o conjunto de erros estudados, o de maior acurácia, segundo Hyndman 

(2006), é a MASE. 

4.3.2 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

A base de dados utilizada continha o histórico de vendas de gasolina A, 

gasolina C, diesel s500, diesel s10 e etanol hidratado carbuante em formato Excel. 

Assim, foi necessário excluir todas as compras que não possuíam o etanol hidratado 

carburante dentre os combustíveis adquiridos. 

Após essa limitação, o banco de dados analisado continha 447 postos de 

combustíveis aptos para a análise. Desta forma, com o objetivo de proporcionar maior 

acurácia ao estudo e tornar viável uma análise mais detalhada, foram selecionados 

os 5 postos que continham maior número de recorrências de compras. Tais postos 

serão denominados como Posto 1, Posto 2, Posto 3, Posto 4 e Posto 5 por motivos 

de compliance.  

Para facilitar a importação dos dados para o código em Python, converteu-se o 

arquivo em Excel para o formato txt.  

4.3.3 PREVISÃO DE DEMANDA E CÁLCULO DOS ERROS 
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As previsões de demanda e os cálculos dos erros foram estruturados por 

código em linguagem Python (Apêndice). As bibliotecas utilizadas foram a 

matplotlib.pyplot , numpy, e pandas.  

Usaremos a análise do Posto 1 para descrever as etapas do processo e para 

os demais postos colocaremos apenas os resultados finais.  

 

• Posto 1 

 

Inicialmente, importou-se a base de dados referente ao primeiro posto. O 

arquivo txt. foi estruturado com a primeira coluna referindo-se à contagem amostral, a 

segunda coluna contendo a data da observação, a terceira coluna com o volume, em 

metros cúbicos (1000 litros), de etanol adquirido pelo posto na data especificada, 

como representado na Tabela 2.  

 

Tabela 2:Banco de dados do Posto 1 

Amostra Data Volume (m³) 

0 01-07-2021 5 

1 01-07-2021 20 

... ... ... 

182 01-02-2019 15 

 

Logo em seguida, preparou-se a base de dados para a série temporal incluindo-

se demanda zero nos dias em que não ocorreram observações. A série temporal do 

Posto 1 teve início em 02/01/2019 e término em 07/01/2021, contendo 643 

observações com demanda zero em um total de 737, como. Essas informações 

podem ser encontradas abaixo, na Tabela 3.  

 

Tabela 3:Informações iniciais Posto 1 

Nº de observações Nº de zeros Data inicial Data final 

737 643 02/01/2019 07/01/2021 

 

Ao visualizar a série temporal graficamente (Figura 6), notou-se a presença de 
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outliers e foi necessária a remoção de tais discrepâncias.  

 

 

 

 

Figura 6: Gráfico série temporal com outliers - Posto 1 

 

 

Em relação a série temporal do Posto 1, identificou-se apenas duas 

observações com demanda acima de 40m³. Deste modo, ambas foram excluídas e 

plotou-se a série temporal sem os outliers, representada na Figura 7. 
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Figura 7: Gráfico série temporal sem outliers - Posto 1  

 

Com o objetivo de identificar a real classificação da série temporal com base 

no estudo da literatura, utilizou-se o modelo de classificação de Syntetos e Boylan 

através da análise do ADI e o CV. Uma vez que tanto o ADI ficou acima de 1,32 e o 

CV ficou acima de 0,49, a série temporal do Posto 1 se enquadrou na classificação de 

Lumpy, como descrito na Tabela 4. 

 

Tabela 4: Classificação Posto 1 

ADI CV Classificação 

6,989 3,195 Lumpy 

 

Após a identificação da classificação da série temporal, iniciou-se a análise dos 

métodos de previsão de demanda que seriam utilizados no estudo (Croston, SBA, 

SBJ, TSB, HES e LES). Com o objetivo de obter maior acurácia em relação ao valor 
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de alfa utilizado, o método One Step Ahead Validation foi empregado para cada 

metodologia de previsão de demanda. Nesse método, foram avaliadas as últimas 7 

observações e com base nesses dados, projetou-se a demanda para o dia seguinte. 

O alfa que apresentou o menor valor de erro MASE, foi considerado o valor ótimo para 

alfa.  

O primeiro método analisado foi o de Croston e os resultados se encontram na 

Tabela 5. O melhor valor para alfa foi sinalizado com a cor lilás durante todo o trabalho.  

 

Tabela 5: Resultado método de Croston para o Posto 1. 

Método de Croston - Posto 1 

Alpha 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1.0 

MASE 6,101 1,845 1,644 1,333 1,352 1,325 1,468 1,473 1,659 1,697 1,686 

 

O alfa 0,5 apresentou a previsão de demanda com o MASE (1,325). Utilizando-

se esse parâmetro para alfa (0,5), plotou-se a previsão de demanda (Figura 8) pelo 

método de Croston (linha em vermelho) e comparou-se a série histórica real (colunas 

em lilás). 
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Figura 8: Previsão de demanda do menor MASE Posto 1 - Método de Croston 

 

Para os demais métodos de previsão (SBA, SBJ, LES e TSB) de demanda, 

foram utilizadas as mesmas validações realizadas no método de Croston. Os 

parâmetros correspondentes ao melhor alfa continuaram a ser sinalizados pela cor 

lilás em todas as tabelas relacionadas aos resultados dos métodos analisados.  

 

Tabela 6: Resultado método SBA para o Posto 1 

Método de SBA - Posto 1 

Alfa 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1.0 

MASE 6,101 1,662 1,435 1,114 1,115 1,062 1,129 1,013 1,109 1,033 1,063 

 

 

Figura 9: Previsão de demanda do menor MASE Posto 1 - Método SBA 

 

Tabela 7: Resultado método SBJ para o Posto 1. 

Método de SBJ - Posto 1 

Alfa 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1.0 
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MASE 6,101 1,662 1,407 1,105 1,102 0,996 1,016 0,9 0,773 0,624 0,554 

 

 

 

Figura 10: Previsão de demanda do menor MASE Posto 1 - Método SBJ 

 

Tabela 8: Resultado método HES para o Posto 1. 

Método de HES - Posto 1 

Alfa 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1.0 

MASE 6,101 1,721 1,443 1,213 1,168 1,133 1,22 1,227 1,327 1,338 1,376 
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Figura 11: Previsão de demanda do menor MASE Posto 1 - Método HES 

 

Tabela 9: Resultado método LES para o Posto 1. 

Método de LES - Posto 1 

Alfa 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1.0 

MASE 6,101 1,654 1,397 1,184 1,132 1,078 1,164 1,14 1,171 1,135 1,275 
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Figura 12: Previsão de demanda do menor MASE Posto 1 - Método LES 

 

Tabela 10: Resultado método TSB para o Posto 1. 

Método de TSB - Posto 1 

Para Beta = 0,0 

Alfa 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1.0 

MASE 6,101 2,945 3,339 3,593 3,83 4,111 4,036 4,019 4,114 4,076 4,285 

Para Beta = 0,1 

Alfa 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1.0 

MASE 0,554 0,554 0,554 0,554 0,554 0,554 0,554 0,554 0,554 0,554 0,554 
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Figura 13: Previsão de demanda do menor MASE Posto 1 - Método TSB 

 

A tabela abaixo consolida o resultado do melhor MASE para cada método 

estudado anteriormente sobre o Posto 1.  

 

Tabela 11: Melhores resultados por método para o Posto 1. 

Método Croston SBA SBJ HES LES TSB 

Alpha 0,5 0,7 1,0 0,5 0,5 0,0 - 1,0 

MASE 1,352 1,013 0,554 1,133 1,078 0,554 

 

Dentre os melhores resultados para cada método de previsão de demanda, os 

métodos que apresentaram menor valor de MASE foram o SBJ e o TSB com o valor 

0,554. 

Em relação a análise dos 4 demais postos, iremos nos deter apenas a colocar 

a tabela contendo as informações iniciais, o gráfico da série temporal sem os outliers, 
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a tabela de classificação, a tabela consolidada com os melhores alfas por modelo e 

seus respectivos gráficos, respectivamente.  

 

● Posto 2 

 

A série temporal do Posto 2 teve início em 08/01/2019 e término em 25/02/2021, 

contantedo 642 observações com demanda zero em um total de 780.  

 

Tabela 12: Informações iniciais Posto 2 

Nº de observações Nº de zeros Data inicial Data final 

780 642 08/01/2019 25/02/2021 

 

 

Figura 14: Gráfico da série temporal sem outliers - Posto 2 

 

Tabela 13: Classificação Posto 2 

ADI CV Classificação 

4,756 2,135 Lumpy 
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Tabela 14: Melhores resultados por método para o Posto 2 

Método Croston SBA SBJ HES LES TSB 

Alpha 0,5 0,7 1,0 0,5 0,5 0,0 - 1,0 

MASE 1,379 1,042 0,602 1,269 1,22 0,602 

 

 

Figura 15: Previsão de demanda do menor MASE Posto 2 - Método de Croston 
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Figura 16: Previsão de demanda do menor MASE Posto 2 - Método SBA 

 

 

Figura 17: Previsão de demanda do menor MASE Posto 2 - Método SBJ 
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Figura 18: Previsão de demanda do menor MASE Posto 2 - Método HES 

 

 

Figura 19: Previsão de demanda do menor MASE Posto 2 - Método LES 
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Figura 20: Previsão de demanda do menor MASE Posto 2 - Método TSB 
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● Posto 3 

 

A série temporal do Posto 3 teve início em 03/04/2019 e término em 11/11/2020, 

contantedo 544 observações com demanda zero em um total de 588.  

 

Tabela 15: Informações iniciais Posto 3 

Nº de observações Nº de zeros Data inicial Data final 

588 544 03/04/2019 11/11/2020 

 

 

Figura 21: Gráfico da série temporal sem outliers - Posto 3 

 

Tabela 16: Classificação Posto 3 

ADI CV Classificação 

14,316 5,759 Lumpy 
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Tabela 17: Melhores resultados por método para o Posto 3 

Método Croston SBA SBJ HES LES TSB 

Alpha 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 0,0 - 1,0 

MASE 1,443 1,205 0,59 1,329 1,295 0,59 

 

 

Figura 22: Previsão de demanda do menor MASE Posto 3 - Método de Croston 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://d.docs.live.net/90d1d1ddb516e03b/Documentos/01%20Faculdade/00%20TCC/TCC_LuccaBevilacqua.docx#_Toc58171285
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Figura 23: Previsão de demanda do menor MASE Posto 3 - Método SBA 

 

 

Figura 24: Previsão de demanda do menor MASE Posto 3 - Método SBJ 
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Figura 25: Previsão de demanda do menor MASE Posto 3 - Método HES 

 

 

Figura 26: Previsão de demanda do menor MASE Posto 3 - Método LES 
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Figura 27: Previsão de demanda do menor MASE Posto 3 - Método TSB 
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● Posto 4 

 

A série temporal do Posto 4 teve início em 02/01/2019 e término em 07/01/2021, 

contantedo 651 observações com demanda zero em um total de 737.  

 

Tabela 18: Informações iniciais Posto 4 

Nº de observações Nº de zeros Data inicial Data final 

737 651 02/01/2019 07/01/2021 

 

 

Figura 28: Gráfico da série temporal sem outliers - Posto 4 

 

Tabela 19: Classificação Posto 4 

ADI CV Classificação 

7,843 2,475 Lumpy 
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Tabela 20: Melhores resultados por método para o Posto 4 

Método Croston SBA SBJ HES LES TSB 

Alpha 0,3 0,4 1,0 0,4 0,4 0,0 - 1,0 

MASE 1,202 1,001 0,556 1,06 1,055 0,556 

 

 

 

Figura 29: Previsão de demanda do menor MASE Posto 4 - Método de Croston 
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Figura 30: Previsão de demanda do menor MASE Posto 4 - Método SBA 

 

 

Figura 31: Previsão de demanda do menor MASE Posto 4 - Método SBJ 
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Figura 32: Previsão de demanda do menor MASE Posto 4 - Método HES 

 

 

Figura 33: Previsão de demanda do menor MASE Posto 4 - Método LES 
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Figura 34: Previsão de demanda do menor MASE Posto 4 - Método TSB 
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● Posto 5 

 

A série temporal do Posto 5 teve início em 04/06/2019 e término em 10/03/2021, 

contantedo 524 observações com demanda zero em um total de 646.  

 

Tabela 21: Informações iniciais Posto 5 

Nº de observações Nº de zeros Data inicial Data final 

646 524 04/06/2019 10/03/2021 

 

 

Figura 35: Gráfico da série temporal sem outliers - Posto 5 

             

     Tabela 22: Classificação Posto 5                                                                                                                           

ADI CV Classificação 

4,295 2,173 Lumpy 
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Tabela 23: Melhores resultados por método para o Posto 5 

Método Croston SBA SBJ HES LES TSB 

Alpha 0,5 0,6 1,0 0,5 0,5 0,0 - 1,0 

MASE 1,24 0,989 0,685 1,12 1,11 0,685 

 

 

 

Figura 36: Previsão de demanda do menor MASE Posto 5 - Método de Croston 
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Figura 37: Previsão de demanda do menor MASE Posto 5 - Método SBA 

 

 

Figura 38: Previsão de demanda do menor MASE Posto 5 - Método SBJ 
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Figura 39: Previsão de demanda do menor MASE Posto 5 - Método HES 

 

 

Figura 40: Previsão de demanda do menor MASE Posto 5 - Método LES 
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Figura 41: Previsão de demanda do menor MASE Posto 5 - Método TSB 

 

4.4 ANÁLISE CRÍTICA DA PROPOSTA 

 

Para todos os postos analisados, os métodos que apresentaram menor MASE 

para cada posto foram o SBJ com alpha de 1,0 e o TSB com beta de 0,1. 

 

Tabela 24: Melhores métodos por Posto 

 Posto 1 Posto 2 Posto 3 Posto 4 Posto5 

Método SBJ/TSB SBJ/TSB SBJ/TSB SBJ/TSB SBJ/TSB 

Alpha/Beta 1,0/0,1 1,0/,01 1,0/0,1 1,0/0,1 1,0/0,1 

MASE 0,554 0,602 0,59 0,556 0,556 

 

Porém, ambos os métodos apresentaram viés ao considerarem a previsão de 

demanda constante em zero, como foi possível observar nos gráficos apresentados 

no capítulo anterior. 

Como as séries temporais estudadas continham majoritariamente períodos 
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com demanda zero, os valores de MASE muito abaixo de 1 projetaram demanda zero 

constante. Deste modo, as projeções que mais se adequaram às nuances das séries 

não foram as de menor MASE para os métodos SBJ e TSB. 

Descartando os menores valores de MASE para o SBJ e TSB e analisando os 

melhores resultados para os demais métodos (Croston, SBA, HES e LES) vemos que 

os valores de SBA foram satisfatórios e graficamente estão mais coerentes à demanda 

real do que os outros dois selecionados anteriormente.  

 

Tabela 25: Melhores métodos por Posto sem SJB e TSB 

 Posto 1 Posto 2 Posto 3 Posto 4 Posto5 

Método SBA SBA SBA SBA SBA 

Alpha/Beta 0,7 0,7 0,5 0,4 1,0 

MASE 1,013 1,042 1,205 1,001 0,989 
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5 CONCLUSÃO 

 

Apesar do MASE ser indicado como métrica de erro com melhor performance 

para séries temporais intermitentes, os resultados que apresentaram menor MASE 

nos métodos SBJ e TSB não conseguiram capturar os períodos com demanda e 

mantiveram a previsão constante em zero. Desta forma, o menor valor se deu pela 

grande quantidade de períodos com demanda zero e não pela previsão em períodos 

com demanda positiva.  

O método SBA, apesar de não ter apresentado valores de MASE menores do 

que 1 para os 4 primeiros postos, foi o método que apresentou melhor assertividade 

através da análise do MASE. Porém, os métodos de HES e LES foram os que melhor 

se adequaram à demanda real graficamente, como foi possível observar mais 

claramente na previsão de demanda para o Posto 5.  

Em consequência disso, concluí-se que caso o MASE seja utilizado como 

métrica de erro, é indicada a utilização dos métodos que apresentaram resultados 

intermediários para a previsão de demanda de um posto bandeira branca.  

Considerando a crescente competitividade do setor e a falta de qualquer 

previsão de demanda para os postos com séries temporais que apresentam 

intermitância, o trabalho em questão conseguiu fornecer uma melhor previsibilidade 

para o marketplace com as projeções executadas.  

Utilizando-se das previsões apresentadas nesse trabalho, é possível conseguir 

resultados mais precisos para séries temporais que apresentem grande quantidade 

de períodos de demanda igual a zero.  

 

5.1 SUGESTÃO DE TRABALHOS FUTUROS 

 

Para trabalhos futuros, seria de grande importância a utilização de novas 

métricas de erro para que se pudesse validar qual melhor se adequaria para séries 

intermitendes/lumpy. O viés dos resultados dos métodos SBJ e TSB talvez consigam 

ser evitados utilizando-se outra métrica de risco.  

Além disso, o estudo de séries intermitentes no setor de combustíveis pode ser 

ampliado para análise do banco de dados de distribuidoras de combustíveis ao redor 

do país, ampliando ainda mais os resultados. 
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O desenvolvimento de novos métodos de previsão e de erro fornecerão 

ferramentas indispensáveis para os players que estão inseridos nesse mercado de 

grande competitividade e que hoje possuem baixa previsibilidade para demandas 

intermitentes.  
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APÊNDICE 

 

CÓDIGO PARA TRATAMENTO DE DADO E PREVISÃO DE DEMANDA 

INTERMITENTE EM PYTHON 

 

https://colab.research.google.com/drive/1bU5wEb_tXCTJk62nm8sD3UGpVME_V4q

Z?usp=sharing#scrollTo=du9LHB60DKuq 

 

# Required Libraries 

import matplotlib.pyplot as plt 

plt.style.use('bmh') 

import numpy as np 

import pandas as pd 

# Function: V & Q 

def v_q_values(ts): 

v = ts[ts > 0] 

q  = [] 

x1 = 1 

for i in range(0, ts.shape[0]): 

if (ts[i] > 0): 

x2 = i+1 

zeros = (ts[x1:x2] == 0).sum(axis = 0) 

if (zeros >= 0): 

q.append(zeros) 

x1 = x2-1 

return v, np.asarray(q) 

 

# Function: Plot TS 

def plot_int_demand(ts, test = [], size_x = 10, size_y = 10, prediction = []): 

plt.figure(figsize = (size_x, size_y)) 

plt.scatter(ts[ts > 0].index.to_pydatetime(), ts[ts > 0], color = 'k', alpha = 0.7, marker = 's') 

plt.bar(ts[ts > 0].index.to_pydatetime(), ts[ts > 0], width = 4, color = 'purple', alpha = 0.3) 

if (len(test) > 0): 

plt.scatter(test[test > 0].index.to_pydatetime(), test[test > 0], color = 'k', alpha = 0.7, marker = 's') 

plt.bar(test[test > 0].index.to_pydatetime(), test[test > 0], width = 4, color = 'blue', alpha = 0.3) 

if (len(prediction) > 0): 

plt.scatter(prediction[:ts.shape[0]][prediction > 0].index.to_pydatetime(), prediction[:ts.shape[0]][prediction > 0], c = 

'orange') 

plt.plot(prediction[:ts.shape[0]].index.to_pydatetime(), prediction[:ts.shape[0]], c = 'red') 

plt.scatter(prediction[ts.shape[0]:][prediction > 0].index.to_pydatetime(), prediction[ts.shape[0]:][prediction > 0], c = 

'green') 

return 

 

# Function: MASE (Mean Absolute Scaled Error) 

def mase(ts, prediction): 

divisor = 0 

https://colab.research.google.com/drive/1bU5wEb_tXCTJk62nm8sD3UGpVME_V4qZ?usp=sharing%23scrollTo=du9LHB60DKuq
https://colab.research.google.com/drive/1bU5wEb_tXCTJk62nm8sD3UGpVME_V4qZ?usp=sharing%23scrollTo=du9LHB60DKuq
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for i in range(1, ts.shape[0]): 

divisor = divisor + abs(ts[i] - ts[i-1]) 

divisor = divisor/(ts.shape[0] - 1) 

diff    = abs(ts - prediction[:ts.shape[0]])/divisor 

mase    = diff.mean() 

return mase 

 

# Function: RMSE (Root Mean Squared Error) 

def rmse(ts, prediction): 

diff = (ts - prediction[:ts.shape[0]])**2 

mse  = diff.mean() 

return mse**(1/2) 

 

# Function: Croston Method 

def croston_method(ts, alpha = 0.1, n_steps = 1): 

v, q = v_q_values(ts) 

v_i  = ts.copy(deep = True) 

q_i  = ts.copy(deep = True) 

f_i  = ts.copy(deep = True) 

v_i.values[:] = 0 

q_i.values[:] = 0 

f_i.values[:] = 0 

date_idx      = ts.index 

v_i[0]        = ts[0] 

q_i[0]        = 1 

f_i[0]        = v_i[0]/q_i[0] 

for i in range(0, ts.shape[0]-1): 

if (ts[i] > 0): 

idx_1 = ts.index.get_loc(date_idx[i]) 

idx_2 =  v.index.get_loc(date_idx[i]) 

v_i[idx_1+1] = alpha*v[idx_2] + (1 - alpha)*v_i[idx_1] 

q_i[idx_1+1] = alpha*q[idx_2] + (1 - alpha)*q_i[idx_1] 

if (q_i[idx_1+1] != 0): 

f_i[idx_1+1] = v_i[idx_1+1]/q_i[idx_1+1] 

else: 

f_i[idx_1+1] = v_i[idx_1] 

else: 

idx_1 = ts.index.get_loc(date_idx[i]) 

v_i[idx_1+1] = v_i[idx_1] 

q_i[idx_1+1] = q_i[idx_1] 

if (q_i[idx_1+1] != 0): 

f_i[idx_1+1] = v_i[idx_1+1]/q_i[idx_1+1] 

else: 

f_i[idx_1+1] = v_i[idx_1] 

idx = pd.date_range(f_i.index[-1], periods = n_steps, freq = '1d')[1:] 

f_i = f_i.append(pd.Series(np.repeat(f_i[-1], len(idx)), index = idx)) 

return v_i, q_i, f_i 

 

# Function: SBA (Syntetos & Boylan) Method 

def sba_method(ts, alpha = 0.1, n_steps = 1): 
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v, q = v_q_values(ts) 

v_i = ts.copy(deep = True) 

q_i = ts.copy(deep = True) 

f_i = ts.copy(deep = True) 

v_i.values[:] = 0 

q_i.values[:] = 0 

f_i.values[:] = 0 

date_idx      = ts.index 

v_i[0]        = ts[0] 

q_i[0]        = 1 

f_i[0]        = v_i[0]/q_i[0] 

for i in range(0, ts.shape[0]-1): 

if (ts[i] > 0): 

idx_1 = ts.index.get_loc(date_idx[i]) 

idx_2 =  v.index.get_loc(date_idx[i]) 

v_i[idx_1+1] = alpha*v[idx_2] + (1 - alpha)*v_i[idx_1] 

q_i[idx_1+1] = alpha*q[idx_2] + (1 - alpha)*q_i[idx_1] 

if (q_i[idx_1+1] != 0): 

f_i[idx_1+1] = (1 - alpha/(2))*(v_i[idx_1+1]/q_i[idx_1+1]) 

else: 

f_i[idx_1+1] = (1 - alpha/(2))*v_i[idx_1] 

else: 

idx_1 = ts.index.get_loc(date_idx[i]) 

v_i[idx_1+1] = v_i[idx_1] 

q_i[idx_1+1] = q_i[idx_1] 

if (q_i[idx_1+1] != 0): 

f_i[idx_1+1] = (1 - alpha/(2))*v_i[idx_1+1]/q_i[idx_1+1] 

else: 

f_i[idx_1+1] = (1 - alpha/(2))*v_i[idx_1] 

idx = pd.date_range(f_i.index[-1], periods = n_steps, freq = '1d')[1:] 

f_i = f_i.append(pd.Series(np.repeat(f_i[-1], len(idx)), index = idx)) 

return v_i, q_i, f_i 

 

# Function: SBJ (Shale, Boylan & Johnston) Method 

def sbj_method(ts, alpha = 0.1, n_steps = 1): 

v, q = v_q_values(ts) 

v_i = ts.copy(deep = True) 

q_i = ts.copy(deep = True) 

f_i = ts.copy(deep = True) 

v_i.values[:] = 0 

q_i.values[:] = 0 

f_i.values[:] = 0 

date_idx      = ts.index 

v_i[0]        = ts[0] 

q_i[0]        = 1 

f_i[0]        = v_i[0]/q_i[0] 

for i in range(0, ts.shape[0]-1): 

if (ts[i] > 0): 

idx_1 = ts.index.get_loc(date_idx[i]) 

idx_2 =  v.index.get_loc(date_idx[i]) 
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v_i[idx_1+1] = alpha*v[idx_2] + (1 - alpha)*v_i[idx_1] 

q_i[idx_1+1] = alpha*q[idx_2] + (1 - alpha)*q_i[idx_1] 

if (q_i[idx_1+1] != 0): 

f_i[idx_1+1] = (1 - alpha/(2 - alpha))*(v_i[idx_1+1]/q_i[idx_1+1]) 

else: 

f_i[idx_1+1] = (1 - alpha/(2 - alpha))*v_i[idx_1] 

else: 

idx_1 = ts.index.get_loc(date_idx[i]) 

v_i[idx_1+1] = v_i[idx_1] 

q_i[idx_1+1] = q_i[idx_1] 

if (q_i[idx_1+1] != 0): 

f_i[idx_1+1] = (1 - alpha/(2 - alpha))*v_i[idx_1+1]/q_i[idx_1+1] 

else: 

f_i[idx_1+1] = (1 - alpha/(2 - alpha))*v_i[idx_1] 

idx = pd.date_range(f_i.index[-1], periods = n_steps, freq = '1d')[1:] 

f_i = f_i.append(pd.Series(np.repeat(f_i[-1], len(idx)), index = idx)) 

return v_i, q_i, f_i 

 

# Function: TSB (Teunter, Syntetos & Babai) Method 

def tsb_method(ts, alpha = 0.1, beta = 0.1, n_steps = 1): 

v, q = v_q_values(ts) 

v_i = ts.copy(deep = True) 

q_i = ts.copy(deep = True) 

f_i = ts.copy(deep = True) 

v_i.values[:] = 0 

q_i.values[:] = 0 

f_i.values[:] = 0 

date_idx      = ts.index 

v_i[0]        = ts[0] 

q_i[0]        = 1 

f_i[0]        = v_i[0]*q_i[0] 

for i in range(0, ts.shape[0]-1): 

if (ts[i] > 0): 

idx_1 = ts.index.get_loc(date_idx[i]) 

idx_2 =  v.index.get_loc(date_idx[i]) 

v_i[idx_1+1] = alpha*v[idx_2] + (1 - alpha)*v_i[idx_1] 

q_i[idx_1+1] = beta           + (1 - beta)*q_i[idx_1] 

f_i[idx_1+1] = v_i[idx_1+1]*q_i[idx_1+1] 

else: 

idx_1 = ts.index.get_loc(date_idx[i]) 

v_i[idx_1+1] = v_i[idx_1] 

q_i[idx_1+1] = (1 - beta)*q_i[idx_1] 

f_i[idx_1+1] = v_i[idx_1+1]*q_i[idx_1+1] 

idx = pd.date_range(f_i.index[-1], periods = n_steps, freq = '1d')[1:] 

f_i = f_i.append(pd.Series(np.repeat(f_i[-1], len(idx)), index = idx)) 

return v_i, q_i, f_i 

 

# Function: HES (Prestwich et al. 2014) Method 

def hes_method(ts, alpha = 0.1, n_steps = 1): 

v, q = v_q_values(ts) 
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v_i  = ts.copy(deep = True) 

q_i  = ts.copy(deep = True) 

f_i  = ts.copy(deep = True) 

v_i.values[:] = 0 

q_i.values[:] = 0 

f_i.values[:] = 0 

date_idx      = ts.index 

v_i[0]        = ts[0] 

q_i[0]        = 1 

f_i[0]        = v_i[0]/q_i[0] 

for i in range(0, ts.shape[0]-1): 

if (ts[i] > 0): 

idx_1 = ts.index.get_loc(date_idx[i]) 

idx_2 =  v.index.get_loc(date_idx[i]) 

v_i[idx_1+1] = alpha*v[idx_2] + (1 - alpha)*v_i[idx_1] 

q_i[idx_1+1] = alpha*q[idx_2] + (1 - alpha)*q_i[idx_1] 

if (q_i[idx_1+1] != 0): 

f_i[idx_1+1] = v_i[idx_1+1]/q_i[idx_1+1] 

else: 

f_i[idx_1+1] = v_i[idx_1] 

else: 

idx_1 = ts.index.get_loc(date_idx[i]) 

v_i[idx_1+1] = v_i[idx_1] 

q_i[idx_1+1] = q_i[idx_1] 

if (q_i[idx_1+1] != 0): 

f_i[idx_1+1] = v_i[idx_1+1]/(q_i[idx_1+1] + alpha*q[idx_2]/2) 

else: 

f_i[idx_1+1] = v_i[idx_1] 

idx = pd.date_range(f_i.index[-1], periods = n_steps, freq = '1d')[1:] 

f_i = f_i.append(pd.Series(np.repeat(f_i[-1], len(idx)), index = idx)) 

return v_i, q_i, f_i 

 

# Function: LES (Linear-Exponential Smoothing) Method http://arxiv.org/abs/1409.1609 

def les_method(ts, alpha = 0.1, n_steps = 1): 

v, q = v_q_values(ts) 

v_i  = ts.copy(deep = True) 

q_i  = ts.copy(deep = True) 

f_i  = ts.copy(deep = True) 

v_i.values[:] = 0 

q_i.values[:] = 0 

f_i.values[:] = 0 

date_idx      = ts.index 

v_i[0]        = ts[0] 

q_i[0]        = 1 

f_i[0]        = v_i[0]/q_i[0] 

idx_1         = 0 

idx_2         = 0 

for i in range(0, ts.shape[0]-1): 

if (ts[i] > 0): 

idx_1 = ts.index.get_loc(date_idx[i]) 
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idx_2 =  v.index.get_loc(date_idx[i]) 

v_i[idx_1+1] = alpha*v[idx_2] + (1 - alpha)*v_i[idx_1] 

q_i[idx_1+1] = alpha*q[idx_2] + (1 - alpha)*q_i[idx_1] 

if (q_i[idx_1+1] != 0): 

f_i[idx_1+1] = v_i[idx_1+1]/q_i[idx_1+1] 

else: 

f_i[idx_1+1] = v_i[idx_1] 

else: 

idx_1 = ts.index.get_loc(date_idx[i]) 

v_i[idx_1+1] = v_i[idx_1] 

q_i[idx_1+1] = q_i[idx_1] 

if (q_i[idx_1+1] != 0): 

f_i[idx_1+1] = (v_i[idx_1+1]/q_i[idx_1+1]) * (1 -  alpha*q[idx_2]/(2*q_i[idx_1+1])) 

else: 

f_i[idx_1+1] = v_i[idx_1] 

idx = pd.date_range(f_i.index[-1], periods = n_steps, freq = '1d')[1:] 

f_i = f_i.append(pd.Series(np.repeat(f_i[-1], len(idx)), index = idx)) 

return v_i, q_i, f_i 

# Load Dataset 

#dataset = pd.read_csv('https://github.com/Valdecy/Datasets/raw/master/Forecasting/Dataset-ET-01.txt', sep = 

'\t') 

dataset = pd.read_csv('https://github.com/Valdecy/Datasets/raw/master/Forecasting/Dataset-ET-02.txt', sep = '\t') 

#dataset = pd.read_csv('https://github.com/Valdecy/Datasets/raw/master/Forecasting/Dataset-ET-03.txt', sep = 

'\t') 

#dataset = pd.read_csv('https://github.com/Valdecy/Datasets/raw/master/Forecasting/Dataset-ET-04.txt', sep = 

'\t') 

#dataset = pd.read_csv('https://github.com/Valdecy/Datasets/raw/master/Forecasting/Dataset-ET-05.txt', sep = 

'\t') 

dataset['DATE'] = pd.to_datetime(dataset['DATE']).map(lambda x: x.strftime('%d-%m-%Y')) 

dataset 

# Prepare Time Series TS 

ts       = dataset['M3'].copy(deep = True) 

ts.index = pd.DatetimeIndex(dataset['DATE']) 

ts       = ts.sort_index() 

ts       = ts[~ts.index.duplicated(keep = 'last')] 

ts       = ts.reindex(pd.date_range(ts.index.min(), ts.index.max()), fill_value = 0) #None 

ts       = ts.loc[ts[(ts != 0)].first_valid_index():] 

 

print('') 

print('Total Number of Observations: ', ts.shape[0]) 

print('Total Number of Zeros: ', len(ts[ts == 0])) 

print('Start Date: ', ts.index[0]) 

print('End Date: '  , ts.index[-1]) 

print('') 

 

ts 

# Plot Time Series 

plot_int_demand(ts, size_x = 15, size_y = 10) 

# Remove Outliers 

ts = ts[(ts < 20)] 
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# Classification 

v, q = v_q_values(ts) 

adi  = sum(q)/len(v) 

cv   = ( sum( ( (v - ts.mean() )**2)/ len(ts) )/ ts.mean() )**(1/2) 

 

f_type = 'Smooth' 

if (adi > 1.32 and cv < 0.49 ): 

f_type = 'Intermittent' 

elif (adi > 1.32 and cv > 0.49 ): 

f_type = 'Lumpy' 

elif (adi < 1.32 and cv > 0.49 ): 

f_type = 'Erratic' 

print('ADI: ', round(adi, 3), ', CV: ', round(cv, 3), ', Type: ', f_type) 

# Plot Time Series 

plot_int_demand(ts, size_x = 15, size_y = 10) 

# Croston Method - One Step Ahead Validation 

best_alpha = 0 

best_error = float('+inf') 

for alpha in range(0, 11): 

error_ts  = [] 

error_fi  = [] 

for i in range (7, len(ts)-1): 

ts_train = ts[0:i] 

ts_test  = ts[i:i+1] 

v_i, q_i, f_i = croston_method(ts_train, alpha = alpha/10, n_steps = 2) 

error_ts.append(ts[i]) 

error_fi.append(f_i[-1]) 

error_mase = mase(np.array(error_ts), np.array(error_fi)) 

print('MASE One Step Ahead: ' , round(error_mase , 3), ', Alpha: ', alpha/10) 

if (error_mase <= best_error): 

best_error = error_mase 

best_alpha = alpha/10 

print('') 

print('Minimum MASE: ', best_error, ', Best Alpha: ', best_alpha) 

# Croston Method - Best Model 

v_i, q_i, f_i = croston_method(ts, alpha = best_alpha) 

plot_int_demand(ts, size_x = 15, size_y = 10, prediction = f_i) 

# SBA Method - One Step Ahead Validation 

best_alpha = 0 

best_error = float('+inf') 

for alpha in range(0, 11): 

error_ts  = [] 

error_fi  = [] 

for i in range (7, len(ts)-1): 

ts_train = ts[0:i] 

ts_test  = ts[i:i+1] 

v_i, q_i, f_i = sba_method(ts_train, alpha = alpha/10, n_steps = 2) 

error_ts.append(ts[i]) 

error_fi.append(f_i[-1]) 

error_mase = mase(np.array(error_ts), np.array(error_fi)) 
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print('MASE One Step Ahead: ' , round(error_mase , 3), ', Alpha: ', alpha/10) 

if (error_mase <= best_error): 

best_error = error_mase 

best_alpha = alpha/10 

print('') 

print('Minimum MASE: ', best_error, ', Best Alpha: ', best_alpha) 

# SBA Method - Best Model 

v_i, q_i, f_i = sba_method(ts, alpha = best_alpha) 

plot_int_demand(ts, size_x = 15, size_y = 10, prediction = f_i) 

# SBJ Method - One Step Ahead Validation 

best_alpha = 0 

best_error = float('+inf') 

for alpha in range(0, 11): 

error_ts  = [] 

error_fi  = [] 

for i in range (7, len(ts)-1): 

ts_train = ts[0:i] 

ts_test  = ts[i:i+1] 

v_i, q_i, f_i = sbj_method(ts_train, alpha = alpha/10, n_steps = 2) 

error_ts.append(ts[i]) 

error_fi.append(f_i[-1]) 

error_mase = mase(np.array(error_ts), np.array(error_fi)) 

print('MASE One Step Ahead: ' , round(error_mase , 3), ', Alpha: ', alpha/10) 

if (error_mase <= best_error): 

best_error = error_mase 

best_alpha = alpha/10 

print('') 

print('Minimum MASE: ', best_error, ', Best Alpha: ', best_alpha) 

# SBJ Method - Best Model 

v_i, q_i, f_i = sbj_method(ts, alpha = 0.5) 

plot_int_demand(ts, size_x = 15, size_y = 10, prediction = f_i) 

# HES Method - One Step Ahead Validation 

best_alpha = 0 

best_error = float('+inf') 

for alpha in range(0, 11): 

error_ts  = [] 

error_fi  = [] 

for i in range (7, len(ts)-1): 

ts_train = ts[0:i] 

ts_test  = ts[i:i+1] 

v_i, q_i, f_i = hes_method(ts_train, alpha = alpha/10, n_steps = 2) 

error_ts.append(ts[i]) 

error_fi.append(f_i[-1]) 

error_mase = mase(np.array(error_ts), np.array(error_fi)) 

print('MASE One Step Ahead: ' , round(error_mase , 3), ', Alpha: ', alpha/10) 

if (error_mase <= best_error): 

best_error = error_mase 

best_alpha = alpha/10 

print('') 

print('Minimum MASE: ', best_error, ', Best Alpha: ', best_alpha) 
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# HES Method - Best Model 

v_i, q_i, f_i = hes_method(ts, alpha = 0.5) 

plot_int_demand(ts, size_x = 15, size_y = 10, prediction = f_i) 

# LES Method - One Step Ahead Validation 

best_alpha = 0 

best_error = float('+inf') 

for alpha in range(0, 11): 

error_ts  = [] 

error_fi  = [] 

for i in range (7, len(ts)-1): 

ts_train = ts[0:i] 

ts_test  = ts[i:i+1] 

v_i, q_i, f_i = les_method(ts_train, alpha = alpha/10, n_steps = 2) 

error_ts.append(ts[i]) 

error_fi.append(f_i[-1]) 

error_mase = mase(np.array(error_ts), np.array(error_fi)) 

print('MASE One Step Ahead: ' , round(error_mase , 3), ', Alpha: ', alpha/10) 

if (error_mase <= best_error): 

best_error = error_mase 

best_alpha = alpha/10 

print('') 

print('Minimum MASE: ', best_error, ', Best Alpha: ', best_alpha) 

# LES Method - Best Model 

v_i, q_i, f_i = les_method(ts, alpha = 0.5) 

plot_int_demand(ts, size_x = 15, size_y = 10, prediction = f_i) 

# TSB Method 

best_alpha = 0 

best_beta  = 0 

best_error = float('+inf') 

for beta in range(0, 2): 

for alpha in range(0, 11): 

error_ts  = [] 

error_fi  = [] 

for i in range (7, len(ts)-1): 

ts_train = ts[0:i] 

ts_test  = ts[i:i+1] 

v_i, q_i, f_i = tsb_method(ts_train, alpha = alpha/10, beta = beta/10, n_steps = 2) 

error_ts.append(ts[i]) 

error_fi.append(f_i[-1]) 

error_mase = mase(np.array(error_ts), np.array(error_fi)) 

print('MASE One Step Ahead: ' , round(error_mase , 3), ', Alpha: ', alpha/10, ', Beta: ', beta/10) 

if (error_mase <= best_error): 

best_error = error_mase 

best_alpha = alpha/10 

best_beta  = beta/10 

print('') 

print('Minimum MASE: ', best_error, ', Best Alpha: ', best_alpha, ', Best Beta: ', best_beta) 

# TSB Method - Best Model 

v_i, q_i, f_i = tsb_method(ts, alpha = 0.1, beta = 0.0, n_steps = 2) 

plot_int_demand(ts, size_x = 15, size_y = 10, prediction = f_i) 


