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G objetivo do presente trabalho é desenvolver uin sistema de pr,g, 

jeçio de vgndas a curto prazo que satisfaça as segui~~es 6ondi~~es: 

a. - S.eja de utilizaçào ampla 

O sistema nio deve~á se basear em um modelo válido apenas 

para um determin.;;do proc.iuto ou para uma situação de mercado, devei! 

do, ao contrário, ser aplicável a um número sufic~ente de casos p~ 

ra que possa ser considerado um sistema de aplicação pad~ão (pack-

age.). 

b-- Saja fácil de utilizar 

~ utilizaçio do sistema deve ser pos~ivel mesmo para empre

sas que nio disponham de especialista em estatistica ou pesquisa 
1.... . 

cp~racional. 

c - Seja da baixo eusto 

O sistema deverá utilizar recursos de processamento (te~po 

de processamento e espaço em arquivos) em um grau tal que torna 

v~áve.l a sua utilizaçao quando comparado com outros sistemas de 

projeção. 

D curte prazo neste trabalho significará sempre o ~r6ximo pe-

riodo. Desta forma, se as vandas são controladas pelo seu volume 
I 

mensal, d · cG:-to prazo será um mes; se forem controladas bimestral, 

ruentemente, o curto prazo será um :::imestre e assim por diante. N.§!. 

turalmente sempre sará possivel utilizar o sistema para projetar 

as vendas eis vários períodos, porém nossa preocupaçõ.o aqui será ~ 

penas com o próximo período. 
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2. UTILIZA&_ÃO ::REVISTA 

lnformaç~es que reduzam a inc~rteza sobre acontecimentos futu

ros são úteis eni quase todas as atiiJ·idades humanas. ParticuJ..arme.n 

te, informaç~es sobre o volume futuro de vendas, tem encontrado , 

nas emprêsas, aplicaç~es como: 

- programaçao da produção 

- programaçao de distribuição 

- programaçao financ~ira -

- adequação do corpo de vendas ao volume previsto 

- progra~ação de medidas que alterem o volume previsto d~ 

vendas na eventualidade deste volume r.ão estar de acor-

do com os planos da emprêsa. 

Como~ neste trabalho. a projeção será gerada apenas para o pr6xi 

mo período, normalmente não haverá tempo para refazer a prograna-

~io financeira, ou para tomar ffiedidas que influenciem o voluoe de 

vendas, ~ luz da nova informação. 

Porér.~, este curto prazo certamente será suficiente para que S_ê. 

jam tomadas r.tedidas relativas à distribuiçã.J do produto, e, em mu,i 

tcs cases, relativas á prcgramaç.ã.D da ;::ro.dução_. 

Desta forma, podemos citat como exemplos de aplicaç~es que po-

deriam se beneficia~ deste sistema: 

a - um de~6sito central ao ~ecidif sobre as quantidades a se -

rem distribuidas a cada ponto d~ venda • 

. b- uma emprêsa gráfica ao determinar a tiragaw de cada edição, 

e ao determinar as quanti.dades cii.str.ibuidas a cada ponto de 

venda. 

c - o fabricahte de um produto perecível ao determinar o volu-

m~ a ser produzido. 

Nos tris exemplos cita~os a decis~o deve se basear em uma pre-

visão recente, un:a vez que quanto mais rec8nte for a previsão, 

maior quanti~ade de informaç~es relevantes ela poderá ter consi-
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derado. (~ta exigência nos orienta na direção de um sistema que s~ 

ja eficiente no curto prazo. 

Considerando-se que cad.a emprésa poder~ estar utilizando o sis

tema para projetar as vend.:;;s de üm número muito grande de produtos 

ou de itens de estoque, entende-se que o sistema n~cessáriamente 

deverá ser econ5mico na utiltzaçio .de recursos de processamento. 
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3:. rrc;;rc:~s DE r:RDJEChO 

Neste item, é apresentado um sumário das técnicas de projeção 
. 

mais comumente utilizadas, para que dentre elas seja selecionada 

a que em maior ~rau atenda aos objetivo~ deste trabalho. 

Existe uma extensa bibliografia sobre técnicas de projeção, al

gumas de utilização especifica, outras de utilização ampla. De uma 

maneira geral, os fs teres· que influenciam a esco_lha da técnica a 

ser usada são: 

Prazo para o qual se deseja a projeção. 

Precisão exigida pela aplicação. 

- Custo de fazer a projeç5o comparado coir. o valor da infcrm2, 

t;ão projetada. 

-.Tipo de decisão que a projeção deverá orientar (por exemplo, 

Para 

se uma empresa deseja tomar alguma ação para influenciar 

as vendas se o valor inicialmente projetado não for satis-

fat6rio; a técnica utilizada deverá explicitar relaç~es 

causais, co~c, por exemplo, o ejeito da promoção sobre as 

vendas; se, por outro lado, a empresa deseja utilizar o 

valor projetaco apenas para adaptar-se operacional~ente ~ 

ele, a técnica utilizaaa pode b~sear-se apenas na sêrie 

te~poral de vendas) • 

efeitm de estudo po~emos dividir as técnicas de projeç~o 

em doi~ grandes grupos: -técnicas que utilizam apenas o te~po co-

mo variãvél indepanuente e - técnicas que utilizam outras varia-

veis aléril do ten,po cooo vaziáve.i.s independentes ... 

3.1. n:cNICi\S QUE UTILIZMil ,;Pt:Ni':,S O TELPO COí,.O Vr1Rl,;VEL INDEPENLENTE 

Estas técnicas per sua vez, podem sar subdivididas em dois 

grupos:- Um grupo associa ao comportamento de vendas do produto d_l:! 

rElnte seu ciclo de vida (ou parte do seu ciclo de vida) deterr.1ina-

das funç~es pa~r~o, e estas técnicas costwmam ser usadas para Aro-

jaç5es a ~édio a longo prazo. -Gutro grupo se baseia apenas na sê-

- ,. 
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rie temporal de vendas e analisando~a procura descobrir traços de 

r.egularidade que permitam efetuar projeções. Estas técnicas normal 

mente oferecem resultados cons apenas a curto prazo. 

e 1ongo·prazo. 

r~ este i tem vamos dar alguns exemplos de funções padrão util.á. 

zadas para descreJer o processo de cre~cimento de vendaé a médio e 

longo prazo. Co~o exemplo, são citadas as funçÕes mais comuns, em-

bora existam outras. 

3.1.1.1. Função exponencial 

N~ste caso o volume de vendas ê projetado de ac~rdo com a 
! 

-seguinte equaçao:. 

(. -at vt = p . l - e ) onde: 

Vt = Volume de vendas no período t ( D circunflexo ind.á. 

ca que o valor é projetado) 

p = Potencial de vendas do mercado 

a = Parâmetro 

Na figura 3.1 é apresentado o gr6fico desta funç0.o para d_i 

versos valores de a. 

v 
\DP 

0,5 p 

0,2p 
q1 p 

o 
PERÍQJO 

FIGURA 3.1 



Esta funçio se aplica a produtos que em 6ada período ga

nham uma porcentagem fixa ~G mercado que ainda nio possuiam, ou em 

outras palavras, o é:rescim.ento .de vendas em um período é proporci,g, 

nal â diferen~a entre o potencial do mercado e o volume de vendas 

atual do produto. ffiater;Játicamente, o crescimento é igual f:. deriva-

da da curva de vendas : 

:..a ( p - llt ) 

Para que se utilize esta ~unção é precis6 que se conheça 

o potencial de vendas do mercado e que se estime o parâmetro ~ (f~ 

tor de cresci~ento). Po~ essa razio, esta curva s6 costuma ser em-

pregada para produtos cujo comportamento e cujo mercado sejam co-

nhecido'S. 

3.1.1.2. Curva Logística 

A equação que descreve ó volume de vendas é 

v t - -----~--:-"""':"':""-
1 • 8 a - b V~ 

Esta curva corresponde a uma sofisti.cação cio mo.riel..o expo-

nencial, onde o crescimento não ~ mais constante e sim uma funçio 

lineer do volume de vendas. Desta forma, 6 pcss!uel fazer com que 

o modelo rep~esente cer~os fen6menos de psicologia de massa como, 

por exe~plo, o fato de certos produtos ao se tornarem largamente 

·conhecidos exercerCim. uma pressão psicol6gica mui to grcnde sobre as 

pessoas que nao o possuem. 

Na figura 3.2 é apresentado um gráficci de curva logisti, 

ca, e podemos ver que esta curva se adapta a produtos cujas ven

das, numa primeira fase, crescem rapidam~nto até que um ponto de 

inflexão é alcançado. 
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FIGURA 3.2 

3.1.1.3 Curva Log-inversa 

No taso da curva log-inversa 

: e , 

-. 

b 
a --r 

30 35 40 ·PERÍODO 

o crescimento (derivada cia curva de vendas), é proporcional ao V_t;a 

lume atual de ~eriaas e inversament~ proporcional ao quadrado do 

tempo: 

v·t • b. 
--:2 

t 

Jt figura 3. 3 apresenta um gráfico· da curva log-inversa 

., ... ,. '• ....... ~,.- [';' ~ .. ~ _,. . . -
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F I GURA 3.3 

Esta função, assim como a função logística. apresenta po!J. 

...... , -
~nr .... exao. 

O potencial de vendas ,.,~ ........ 

3.1.1.4. Curva Lag-nor.mal 

.......... - ........ ....J-

.... C ... l..oQ\,J\J {ponto de saturação) 

A curva da distribuição normal é uma das curvas mais 

estu~adas e melhor conhecidas por se aplicar a um grande n6mero de 

processos estatisticos. Por esta razuo seria dBSej8vel que a curva 

normal também pudesse representar a distribuiçi:o dos volur.1es. de ve.n 

das de alguns produtos. Infelizmente este não é o caso, e uma das 
• 

razoes é que a distribuição normal admite valores negativos, enqua.IJ. 

to as. vendas não podem assumir valores negativos. 

Porém notou-se qua pera algUI;s produtos o lof)aritimo 

das vendes segue uma distribuição normal. Nestes cases, dizemos que 

a distribuiç~o é log-ncrmal. 
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A equação que descreve a distribuii.ção log-normal é: 

t 
-..L t - f! 

p f 2 (J 

vt - e dt 
av;:rr 

-a 

A figura 3.4 apresenta um ~râfico da densidade da dis

tribuição log-normal, e pode~os verificar que nio ~xistem valo

res. negativos, e que valores muito altos sio pouco prováveis o 

que também é verdadeiro em um grande número de distribuiçÕes de 

vendas. Uma outra caratteristica importante da curva log-normal 

é que nela o efeito dos desvios e erros é multiplicativo, enqua.!l. 

to que na distribuição normal o ~feito 6 aditivo • 

0,200 

0,,00 

0.050 1 
o. 025 

o 
2 3 4 s b 7 8 9 i o í1 i 2 13 14 , 5 

FIGURA 3.4-DENSIDADE DA DISTRIBUICÀO 

LOG-NORMAL p= O a= 1 

3.1.1.5. Curva de Gompertz 

A curva de crescimento de Gompertz tem alguma similarida-

de ~om a curva logisticae 

A equaç~o da curva de Gompertz é: 

V = e a- bc 
t 

t 
com O<c<,l 
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O perito de saturaçio (potencial do mercado) é ~a 
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FIGURA 3.5- CURVA DE GOMPERTZ 

3.1.1.6. Curva de Pyatt 

A curva de ~yatt pode representar um processo de cresci-

menta de vendas cor.1 fllaicr flexibilitl'-l·d--e que as c.u.rv.as e.xponencial 

e logística, porém sua utilização nÜo tem sido maior devido à di-

ficuld2.::!es para estir.~ar os par3.metros. 

A equaçao da Curve de Fyatt é 

- b (1 + a)t 
vt - p ...1- ____ e 

- b (1 f a)t 
l • e 

Para ~<1 a curva de Pyatt tem um ponto ~e inflex~o e é 

·,. 
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semelhanta & curva logistica? para a = 1, ela se torna uma funç;o 

hiperbólica, para a> 1 a curva não tem ponto de inflexão ( se 

C<b<l ) 

. 
v 

1,0 p 

0,5 p 

• 0.2p 

0.1 p 

o 
15 20 2·5 30 35 40 PERÍODO 

FIGURA 3.6- CURVA DE PYATT 

3.1.2. Técnicas !l,Ue se baseiam acenes na série temoaral d~~ 

Estas técnicas pwrtem co pressuposto de que os fatores que in-

fluenciam .. o volume de vendas não variurão todos de maneira brusca 

no curto prazo. Desta forma seria possivel, através da análise da 

série temporal de vendas identificar um padrão de comportamento que 

poderia ser utilizado para efetuur projeções. Naturalmente este pr_g 

cedimento s6 será aceitável como técnica de projeç~o na medida em 

que os erros (diferença entre o valor real e o valor projetado) 

possam ser associados a uma variável aleatória de média nula e cu-

jo desvio padr~o esteja dentro do intervalo de confiança exigido 

pela aplicação. 
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3.1.2.1. média aritmética simples 

A mais simples das técnicas de projeçio baseadas na séri~ 

temporal de vendas é a uti1izcç;o da média aritmética simple• dos 

valores passados como valor projetado. 

vt - (t 1 , 
- 1) 

t-1 

vi 

O método é bastante simples porém só apresenta bons resu,1 

tados quando a série consiste de um valor constante mais wna comp.2, 

nente aleatória. Se as vendas apresentarem qualquer tend;ncia as -

cendenta ou descendente este método apresentará um ~rro iistemáti-

co de média não nula. 

3'.1.2.2. filédia móvel 

Em muitos casos os valores mais antigos da série temporal 

de venda~, não devem ser considerados na obtenção da média, porque 

o padrão de cow.portame:1to da série mudou desde ql!e estes valores f..Ç! 

ram gerada~. 

O métodc da média móvel consiste em utilizar como valor 

mais recontes, eliminando portanto os valores mais antigos. 

... , 
.... -.,!,. 

'J • 
~ 

r, e~.col:•a de N pode influenciar a perfomance do sistema. 

Quanto maior for N maior o risco de estarmos incluindo na média va 

lares que não mais deveriam estar sendo incluidos, por6m também s~ 

rã menor a prob~bilidade de que o componente aleatório esteja dis

to.rcendo a médiél, pcrque para um grande núnero de observações os 

componentes aleat6rios devehl se anular{sua média é zero). 

Por outro ledo, quanto menor for N mais rapidamente o 

sistema rengirt & mudanças de tendincia. Por exemplo, se N for i-
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gual a 3, tr;s periodos após uma mudança de tendincia, todos os v~ 

lares considerados na média móvel já terão sido gerados de acordo 

com a nova tend~ncia; para N = 6, o mesmo fato s6 ocorreria seis 

periodos. após a mudança de tendência. Em contrapartida, o sistema 

sofrerá em. maior grau a influência do componente aleatório. 

Deve-se lembrar também que para cada item que se queira 

projetar devem ser arr;,azenados os N ól ti mos valores das vendas. 

Quando se deseja efetuar projeção para um grande nómero de itens, 

a memória auxiliar no sistema de computação IJSado pode ser um f~ 

tor limitante. 

3.1.2.3. Regressão Linear 

Tanto a média aritmética simples, como a média ~óvel a-

presentam um êrro sistemático de previsão quando a série tem uma 

tendência a crescer ou decrescer com o tempo. Para séries que a-

presentam um crescimento aproximadamente constante com o tempo, 

um dos métodos l:l2lÍS utilizados consiste em deter:dnar um2 reta C.,!;! 

ja soma dos quadrados das dist~ncias aos pontbs da s6rie seja mi-

nima, ·e, em seguida, usar a extrapolaçio ~esta para prever os va-

lures fu~turos da sé:tie~ 

Dados N valores ( v1 ) da série temporal de vendas, a a

plicaçio do métoto ccnsiste na determinaç~o dos coeficientes ~ e 

b da equaçio Y =a+ bX, que minimize a~soma dos quadrados das di-

ferenças entre o valor real das vendas e o valor de Y no mesmo pe 

r!odo, ou seja, que minimize o valor da seguinte somatória: 

Os valores de a e b que minimizam esta somatória sao: 

'' V ,~ X 
2 

'' X " X V I """ i ..l_t ~ · I _ f ..., i \ f ~ i · \ 
a :: l. - ~--~"---.1.--~~- l.. J. 

N 1:X.
2 

-( ~x.) 2 
J. J. 
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onde: 

V. (i =1,2 ••• N) são os valores da.série temporal 
1 

de vendas. 

X. {i: l,2 ••• N) sio os períodos correspondentes 
1 

~s vendas V. 
J. 

Es.ta técnica poderia também ter sido apresentada no i tem 

3.1.1 como uma técnica baseada ern função padrio,·onde a função p~ 

drão é uma reta. 

A figura ~.7 exemplifica a determinação da reta de m!ni-

mos quadrados. 

Valores v. y 
Perto do da sél"i e 

1 183 260 
2 182 250 
3 182 240 
4 187 230 
5 200 220 
6 1 99 2i0 
7 2Gfi 

200 l 8 215 190 
s <"\""l;t"': 

18 o i LLU 

10 233 

í1 249 

12 251 

170 
f 

160 
·REAL 

- PROuETACC 
150 

o 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

FIGURA 3. 7- DETERM:NACÃO DA RETA DE 

MÍNIMOS QUADRADOS 

Naturalmente, nc medi~a em que os valores da sória tempo-

ral estejam realmente dispostos em torno de uma reta, a soma dos 

quadrados ~as· distancias dos pontos d~ série ~ reta serâ menor que 

12 X 



a soma dos quadrados d~s diferenças entre os valores da série e a 

média destes valores. Portanto podemos medir a afici;ncia com que 

a reta explica a variaç~o dos volumes de vendas atravês do segui2 

te coeficiente: 

~ ( v. - a - b x~ )2 
c = 1 ~ ... 

~ ( vi - 1 ~ v. )2 rr l. 

No numerador da fração temos a somat6ria dos quadrados 

dos ~rros em relação & reta de regressão; no denominador temps a 

somat6ria dos quadrados dos erros em relaçio h mêdia • 

• ü coeficiente ~ pode ser interpretado como a fração do 

;rro total (em relaçio ~ média) que é explicado pela variaçio do 

tempo, portanto quanto maior for .E mais eficiente estará sendo a 

regressao linear. 

3.1.2.4. filtragem exponencial 

· üs termos filtragem (filtering) ou suavização (srnoothing) 
~ . 

de prtviscc bassa-

dos na média de valores passados. Isto se deve o uma analogia com 

filtros eletr~nicos pass~-baixo que eliminando QS componentes de 

alta frequ~ncia da onda elótric~ fazem com que ela apresente uma 

"apar:ência mais suave". O cálculo da média aritmética dos valores 

passados das vendas tem um efeito análogo. 

Uma desv2ntagem comumente cpontada nos métodos da média 

móvel e da média aritmética simples, é que estes métodos d~o igual 
' 

importância (iguol peso) a todos os valores da série temporal con 

s,iderados (embortl o método da média móvel considere apenas os va-

lares mais recentas). 

ü método da filtragem exponencial consiste em utilizcr 
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como projeção pará períodos futuros, a média aritmética ponderada 

dos. valores da série temporal de vendas, onde os dados mais recen-

tas, por serem considerados mais relevantes, retebem p~aos maiores, 

e os pesos atribuídas aos dados mais anti~os decrescem e:<ponencial 

mente. 

4 N 
O peso atribuído ás vendas do per.iodo t - N é a (1- a ) ·, 

com exceçao do último período cujo pêso é (1 - a )t. A figura 3.8 

mostra para vários valores de a , como decresce o pêso atribuído a 

cada elemento da série. 

PÊSO 

0,250 

0,200 

0,150 i 
. l 

0;.!00 1 
. J 

. 0,50 1 
0.25 í 

• t 

... 
1 

ferentes: 

01.::0,1 

t-2 t-3 t-4 t-5 t-5 t-7 t-8 t-9 . t-10 PERÍODO 

FIGURA 3.6 

Poda'"os reescrever a equaçao 3.1 de outras duas formas d.i 

v t+l :: a v t • (1 - o. ) v t (3.2) 

I (3.3) 
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A equaçao 3.2 nos mostra que o valor projetado para um p~ 

riodo é uma média do valor.real das vendas no período anterior e 

do valor que havia sido projetado para as vendas no período ante -

rio r; com pêsos a e· 1 - a , res pec ti v amente. 

Da equação 3.3 podemos ver que o valor prejetado para um 

período é igual ao valor projetado para o período anterior corrigi 

do de uma parcela a do êrro ( Vt- Vt). 

O apelo intuitivo desta 6ltima interpretação e a relati

va simplicidade de apiicação, tem sido .. apontados como razões da 

larga utilizaçio deste método. 

Das equaç~es 3.1, 3.2 e 3.3 podemos entend~r a influên

cia do parâmetro a , também chamado de constante de suavização. E.f! 

te parâmetro é responsável pela rapidez com que o sistema reage a 

mudanças de tendência. Desta formá, quanto maior o valer de a , 
mais rapidamente o sistema se adaptará a um novo nivel de vendas, 

porque o peso atribuído aos valores mais recente~ da série é mai-

ar. Em contrapartida, o sisteua estará mais exposto ' distorç~es 

geradas paLa co~ponente aleatória prGsente nos valores mais re -

centes da s2rie. 

D sistema da filtra§em exponencial da maneira como foi 

apresentado (média das valeres da série de v~ndas, com pondera-

ç~o decrescendo exponencialmente para os valores ~ais antigos ) 

s6 fornece.rá projeções eficientes se a série de vendas for cons-

ti tuida p·ar um nível const2nte mais um componente cleutório. E: 

possível Gemanstra:!' que c sisteilla. tem c.ap.ecid-ade ·de s-e cCoptar 

a eventuais mudanças de nível, e a eventuais valores muito al -

tos (ou baixos) ~a componente aleatória (com um~ velocidade que 

depende da constante de suavizaç~o). Em outras palavras, é pos-

sível demonstrar, que o êrro de regime da resposta ao degrau, ou 

da resposta a um impulso é nulo. 

Porém, se a série de vendas tiver uma tend~ncia cres -
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cante, ou decrescente, o sistema apresentará um ;rro si~ternãtico. 

Por exemplo, se as vendas tiverem uma tendincia de·crescimento li-

near (r~mpa) o ~istema terá em"regime 4m irra constante. Se em ou

tro exemplo as venàus tivereril uma tendência de crescimento de acÔ.E, 

do com uma equaçao do segundo grau, o sistema apr~sentará em regi~ 
A 

me, um erro linaar~ente crescente. 

Um outro caso, bastante comum na prática, onde o sistema 

apresentará êrro sistemático, é quando a série de vendas apresen-

tar características cíclicas ou sazonais, ou seja, quando sobre -

posta a uma tendência central houver um componente que s~ repita 

a intervalos regulares •. 

Para superar estes problemas expostos, o sistema de fil-

tragam exponencial recebeu uma formulação mais sofisticada. 

Em sua formulação gerai, o método da filtragem exponen-

cfal consiste em asE:oci;;.;r 8 série de vendas, uma função ou uma 

combinaçuo de funçÕes do tempo (estas funções podem ser retas, p~ 

rãbolas, polinamios de qualquer grau, funç~es periódicas, etc ••• ). 

E em seg.uida os coeficientes destas funç~es é que passam a ser pr_g 

jetados. de acordo cor.; o procedirnento descrito, e u cada período e~ 

tes coqficientes siG corrigidos de uma fraç~o (a) do ~rro. 

Se por um lado, em sua formulaçio geral o método de fil -

tragam exponencial permite que praticamente qualquer série do ven-

das seja representada, por outro lado, o método perde em grande 

parte a simplicidade de áplicaç~o que era sua maior força. Em pri-

meiro lugar, passa a ser necessGria a presença de um especialista 

no tratamento de séries temporais, que estude estatisticamente o 

comportamento da série de vendas e faça suposiç~es iniciais quan-

to ~s funçÕes que melhor a representariam e que tamb6m verifique 

lugar, o.s recur-scs de process<.~~lf>nto neccssz:rios t<:::mbém crescer.:, 

I l ,ll .: J 
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pois para cada coeficiente da funç~o (e para um polinSmio de ordem 

N existirão N+l coeficientes) será necessário um processo de fil-

tragem exponencial. Se o nómero de itens cujas venda~ devam ser 

projetadas for grande, se nem todas as série puderem ser represe~

tadas usandc c mesmo tipo de funçao; a aplicaçio do método pode 

não ser econÔmica. 

3.1.2.5. Filtragem Adaptativa 

Conforme vimos, U8 dos problemas dos métqdos da média a 

ritmética simples e da média m6vel era dar p~so igual a todos os ~ 

lamentos da série temporal tonsiderados na média. O método da fil

tragem exponencial para corriuir este problema atribui p~sos maio-

res ecs elementos mais recentes da sórie, e os p&sos decrescem ex-
• 

ponencialmente pora os valores mais antigos. Naturalmente n~o é 

licito esperur que todas as séries se comportem desta maneira, co-

mo também nio o é, esperar que uma série de vendas que até um de-

terminado motnento se co;iiportou daske rnotlo, não vt mudar o seu p;.:;-

crBG ce COii!por·::.<.il:lEmto no futuro•. 

O wétodo da filtragem adeptativa utiliza como projeção a 

médi<:: ponC:err:H:a C:cs vc:..l.or_e.s ó1 série temporal onde o;:; pêscs sao 
.. 

C:eterffiinados da maneira a minimizar a soma dos qu~drados dos e~-

ros de projeção. Port~nto os pesos se adaptam para ~ue os valores 

t 

v .• p'. ' 
~ ~3.-t.Yn) 

(3.4) 

i=t-r.-wl 

onde.: 

vi: Vendas correspondentes ao período i 

P(. t ' = peso eplicodo ~s vendas do período i ' 
~- ""nJ 

n ~nómero de períodos que est~o sendo ponderados 

para oGtenç~o da média 
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Corno podemos verificar a partir ela f6rrnu1a 3.11, apenas os 

n períodos mais recentes cie.ntre os t períodos da série ternporal sõo 

considera~os para a obtençio da médi~. Is~o se deve nia só ao fatp 

de os ~eriodos mais recentes serem consideradbs mais relevantes , 

mas tamb~m ao fato de que se utilizassemos os tpe~iodos seriam n~ 

cessários t p~sos e sempre seria possivel deterffiinar estes p~sos 

de modo que a média ponderada dos t primeiros componentes da série 

seja igual ao cor.lponente de ordem t + 1; desta forma, estaríamos 

fazendo com que os pêsos se ad2.!Jtasser:1 não só no padrão de compo:t"-

tar.1ento da série, como ta1~•bêm ao cor.;ponente aleatório, o que ê in-

·desejável. 

Em resumo, o processo pretende a~aptar os p~sos ao pa -

drão· de' comportamento da série ds vendas, was não ao seu conponen-

te ê.leatório, e em ~eçuicla utilizar os pesos deterlidnados desta r.~ 

neira para efetuar projeç~es. 

ü potenci2.l de 2plicação co sistema é grande pois L.:i;l QI'i.:\,!2 

de namero de série~ po~e ser gera~c a partir da m6dia ponderada 

dos seus elementos mais recentes. Por exemplo, qualquer polin5~io 

de grau n pode ser representadc cc~o a média ponderada de n•l de 

seus pontos, e quclquer função periódica pode ser representada co-

mo a médiã pondera.d~ dos seus n últimos valeres (se estê_s n val_o-

res abrangere'i;1 pelo menos um período da função). 

Uma outra vantagem do método da filtragem adaptativa é 

que ele n2o exige qualq~er suposiç~o inicial a respeito do pa~r~o 

camente corrigidos eles se adaptar~o inclusive & possiveis mudan-

ç~s no padrão de'comportamento da série. 

Este últ::no fat<J pcnrQ5.te :;ue o método scj~l dplicado a sS 

ries -nao estacion6rias. UQa série é dita estacionária quando n~o 

modifica seu padr~o de cocportaruonto cem o tempo. Suponl12mos UQ~ 

s6rie que em dctermine~o instante de tempo possa ser representado 

·. 



por uma reta (Vt = a•bt). Se a série for estacionária, cor.1 o pas

sar do tempo ela contintiará podendo ser representada pela mesma 

reta (inclusive cor.·: os mesmos coeficientes. a e b). Porém, se a 

série for n~o estacionária, com o passar do tempo pode ocorrer que 

os coeficientes a e b mudem ou quS a série nio póssp mais ser re~ 

presentada por uma reta e passe, por exemplo, a ser representada 

por uma parábola. 

O sistemi de filtragem exponencial visto no item 3.1.2.4 

é adaptativo no caso de mudança dos coeficientes, ou seja, no ca

so de se ter adot<>do uma reta como função representativa da série, 

·o próprio sistema corrigirá os coeficientes no caso destes mudarém 

(natúralmente será-necessário um certo número de períodos para que 

a correÇÕ.o seja feita). Porém no caso de modificação da.funcão re:-

presentativa ~a sér{e, o método da filtragem exp~nencial n~o terâ 

capacidacie de adaptõção sem interferência externa, ou seja será n!: 

cessãrio que alguém, alertado pelos ~rros crescentes. nas projeçcos, 

analise a série temporal e identifique o novo padrao de cc8porta -

mente. 

ta·l mudanças dos coeficiente~ quanto ~ mud~nça da funçio que re -

r;-.._ e~P,-,+c.- a ~;::;~ __ -;e o·e~r:.-= qu:= o ni':-,,·,eJ..-C' 1 ~ ~ • • r ---- .... _........ ....,.,.._. - ~ U6 peses que ·e- ... -eJa s·enc!C usa-

do seja suficfente para isto. 

3.1.2.6. método de Kalman 

O método de Kalman se basuia na teória dos sistemas din~-

micos que caracteriza a situaç~o do siGtema em um dado instante a-

través de varióveis de estado. 

O método de Kalman utiliza o seguinte sistema de eqúaçoes: 

X(K~l) .. i-"i(Kd,K) X(K) + B(K) E(i<) -t C(K) U(K) 

Y(K) = D(K) X(K) ~ v(K) 
.. , 
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onde: 

.. 

X(K) é o valor do vetor de estado para o K-ésimo pe

ríodo 

E(K} é o vetor das entradas ~eterminiéticas do sistema 

u(K) é a entrada aleatória do sistema (média nula e n~o 

correlacionada ~om o passado). 

Y(K) é o vulor' real (medido) das vendas no K-ésimo pe-

riodo. 

v(K) é a componente aleatória do valor real (devido a 

ê:cro de medida, de média nula e não correlaciona-

da com o passado)• 

A(l<otl,K), B(K), C(K), D(K) são matrizes de coeficien-

tes que deper.u:!e.m dó instante de tempo. 

A aplicação do ~étodo consiste em usar a primeira eq~açao 
... 

para estií.lar X(K) e em seguida projeta.rY(K): D(K) X(K). 

O método de Kalman tem como vantagena, a propriedade de 

se aplicar a sistemas n:o estacionários e o fato de explicitar o 

componente aleatório da medida de valor real, que influencia a prs 

cis~o da projeç~o ~o sistema._ 

Porém par;a apl-icação do rnétodo é n.e.cessário que se faça -~ 

ma hipótese inicial sobre o padrio de comportamento da série, pera 

que seja possivel o cálculo das matrizes de coeficientes • 

. 3.2. TECNICAS QUE UTILIZAM OUTR~S V~RIAVEIS ALrm DO TEffiPG como 

VhRIAVEIS INDE~ENDEWTES 

Na maioria ~os casos, existem outras variáveis além do tempo 

(variáveis exógenas) que tem correlaç~o com as vendas. Portanto a 

qualide.de de. previsão polierá melhorar se estas vari~veis também f.9, 

rem utilizadas para"explicar 11 o comportemento das vendas. 

Em ·contra~artida, o custo do desenvolvimento e da utilizaç5o 
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da técnica é maior. 

Exis-tem basicamente. cbis enfoques para o desenvolvimento de§. 

te tipo de sistema: desenvolvimento da u~ ~odilo especificamente 

para o caso em estudo ou adaptação de um modêlo de uso geral. 

No primeiro caso, o comportamento do sistema - analisado e ê 

construido um modÔlo que explicite: relações causais entre as vari~ 

v eis independentes e a variável dependente. (no caso, vendas). O 

des.envolvimento do modêlo pode exigir a presença de um especialis

ta em pesquisa operacional; após o desenvolvimento do modêlo, o aS, 

ministrador terá hio a~enas o valor projetado das vendas, mas tam-

bém o conhecimento das variáveis que influenciam as vendas, e de 

como estas variáveis influem sobre as vendas. De posse desta info.I 

maçio, d planejamento de aç~es corretivas, que adequam o comporta~ 

menta das vendas aos objetivos da emprêsa, ficará grandemente fac! 

litado. 

No segundo caso (mod~lo de use geral) é preciso: 

a) que sejam descobert.as as variáveis que p_oderJ.::i.El ter c.or-

relação com as Vêndas. 

b) que seja testado se es.tas vati.áv.cis re:almen-te te.m c.cr -

relação com vendas (§endo eliminadas as variáveis com 

baixa correlação). 

c) que eeja escolhido o mod~lo a ser usado. 

d) que sejam calculados os par&metros do modêlo de forma a 

minimizar o &rro. 

O poder explicativo do 
.. 

modeln neste ca~o é meno.r • uma v e.z 

que a exist;ncia de alta correlação entre duas vari6veis não im-

plica em relação ~ausal (a causa da variaç~o ds ambas pote ser u-

ma terceira variúvcl não explicitada). 

E.m ambos os casos comentados acima, para que o sistema te-

nha capacidade de previsão ê preciso que as variáveis independen-

tes sejé::.m conhecidas cor.; antecedência, ou quo haja uma diferença 
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de tempo entre o momento em que o valor da variável independ~nte é 

conhecido e o momento em que esta variável influencia as vendas. 

Como exemplos de técnicas de projeção baseacas ~m outras 

variáveis além cio tempo, vemos citar o método da regress;o linear 

mOltipla e o mêtod6 da curva logística generalizada, cujos casos 

particulares (regressio linear ~imples e curva logística) foram 

vistos nos itens 3.2.1.3 e 3.1.1.2 

3.2.1. Regressão Li_neer múltipla 

CorrespQnde ao caso em que se te~ta explicar o comportamen

to das vendas através de relação linear com as variáveis indepen-

dentes. 

i= 1,2, ••• m 

{3.5) 

onde vi sao as'vendas 

X .. - i-ésimo valor da j-ésima variável independen
Jl. 

te 

a. - os coeficientes a serem estimados 
l.· 

u. - componente aleat6rii com 
l. 

a 2 e correlação nula, sendo I uma 

matriz unidade) 

Para estimar os coeficientes é preciso substituir Vi e x1 pe

los seus valores temporais em (3.5) e resolver o sistema de equa -

çoes lineares resultante. 

- - .. V = X.C! + u 

>'\ 
onde : 



-çao: 

., 

v -·-

X = 

... 
A • 

... 
u = 

vl 

v2 

• sio os valores temporaie da sétie de vendas. 

• 
v 

m 

xl l ••••• xl n 

são os valores das variáveis in-................ 
X m 

a l 

a2 . 

• 
• 
• 
a n 

ul 

u2 . 

• 

• 
u 

m 

dependentes. ...... X m n 

sao os coeficientes a serem estimados • 

vetor- dos componentes aleatórios • 

Segundo este método as vendas sio projetadas a partir da equa-

p -----·------"'·"'··-·-·---.... ____ _ (3.6) 



onde: 

vt é o valor projetado para as vendas no periodo t. 

P é o potencial do mercado. 

x1 são os valores das variáveis independentes. no peti_2 

do t ( uma das variáveis pode ser o próprio tempo) 

a. s~o os coeficientes das variáveis independentes. 
~ 

A equaçio da curva logistica apresentada em 3.1.1.2 é um 

caso particular da equaç3o (3.6) onde i é igual a 1 e x
1 

é o te.m 

po (t). 

A figura 3.9 mostra um grãfico da funç~o logística de se-

gunda ordem (existem duas variáveis independ0ntes). 

1.0p 

0.5p l 
1 

ao=2 

a1=U3 
a-z: 0,05 

k= 0,05 

ü;2pl / 
0,1 p 

o~--~~------~------------~----~----------~·---
1 5 10 15 20 25 30 35 40 PERIODO 

FIGURA 3.9 -CURVA LOGÍSTICA GENERALIZADA DE 2!. ORDEM 



.. , 

.. 

4. FIL TR .:lli..Sf~liU .. Y..b. 

Dentre as técnicas citadas no item 3, ~scolhemos para utiliza -

çao neste trabalho a técnica da filtragem adaptativa. Neste item, 

vamos apresentar o desenvolvimento analitico desta técnica, enun

ciar os passos necessários para sua aplicação e finalmente justi-

ficar a sua escolha. 

4.1. DESENVOLVIMENTO ANALITICO 

Dados m.valores da série temporal de vendas determinar n pi

nos (n<m) que minimizem: 

onde: 

Z.• (4.1) 

Z é a funçãci objetivo (soma dos quadrados dos ~rros) a 

ser minimizada. 

E. é o êrro cometido na i-ési~a projeção (notar que u
l. 

tilizando n p~sos, o primeiro valor cuja projeç~o é 

possível é o elemento de ordem n+l da série). 

D &rro ~· pode set escritQ como: 
l. 

onde: 

i«-n-1 ,--. 
..,J 

j:i 

P. . 1 . • vJ. 
J-l.+ (4. 2:) 

V i (i= 1, 2t ••• m) é o vulor das vendas no período i. 

Pi (i~ 1,2, ••• n) é o paso atribuído hs vendas do 

i-ésimo periodo dentre os n periodos considera-

dos na média. 

V i (i= n-:-1, n+2, •. • • .m) é o valor previsto para as 

vendas do periodo i • 

O. problema, portento, se resume a determinar os 
,. 

pesos 

'. 



que minimizem a função objetivo Z definida acima. 

sendo Z uma função de n variáveis (n pêsos) deva.remos prece-

der da seguinte maneira para determinar seu ponto minimo: 

drada 

a) determinar os pontos onde todas as derivadas parciais se 

anulam, pois s6 estes pontos poderão ser pontos de mini-

mo (ou d.xirno) 

b) para verificar se os pontos deter:ainados em ~· sao real

mente pontos minimos deverão ser calculadas as derivadas 

paiciais de segunda ordem nestes pontos: 

_ __b_:_L_ = 
bP· JP. 

l. .J 

r. 
ltij 

As derivada3 parciais de segunda ordem formam uma matris qu~ 

p. = 

A1z: • • • • • • • • 
~ 

"2n 

Al3 ••·••••• ~3n 

.............. 
• • • • • • • • • • • • il 

Aln • • • • • • • • A no 

Uma condiç~o suficiente para que o ponto seJa de mínimo G que 

tocos os r.·,enotrcs principois extraídos de A tenham determinante po-

sitivo. Cham~mos menor principal de h a qualquer matriz quadrada 

constituída pelos elementos comuns hs primeiras k linhzs e k colu-

nas de .~. 

Vamos primeiramente achar um ponto onde as derivadas parciais 

de primeira ordem de Z se anulem e em seguida vamos mostrar que e.§_ 

te ponto ~ um ponto de minimo. 

·. 

I 



n 
e1 11 ~ p .• v. - '-' n+1 j=l J J 

n-1 
e2 v n+2 - ~ P. 1.v. j:2 J- J 

• 
e : - (4.3) -• • 

• • 
e vm 

m-1 
p. 1 ~. .v j m-n '-' 

j•m-n J-m+n+ 

Utilizando a forma vetorial de e. a função objetivo passa a 

ser escrita: 

z. = 
.. ,
e.e 

Para calcular o ponto (ou os pontos) onde todas as deriva-

das pa~ciais de primeira ordem se anulem vamos igualar o vetor 

gradiente da função Z. a zero ( o gradiente é um vetor cujos co.m 

ponentes sio as derivadas parciais de primeira ordem, e será re

presentado pela letra grega v). 

O gradiente de l é 

. onde: 

I 
J (matriz transposta de J) é o Jacobiano de e. 

J e, 
J_ 

t:5P 1 

............................... 

• • e • • ., • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • e • • • • • e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • 

-~e.ITJ::.Q_ •••• Cl •••••••••••••••••••••••• 
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J'= 

•....•......•...•.• ~ .. 
.. ....................... ·-·. 

-V n 

-V 
n+l 

···········~···········~··············· 

-V m-n 

-\J . 2 

-V m-·ntl •••••••••••••••••••• -v ·1 . . rn-

••••••••••••••••• ~ •• j. 

....................... 
-V m-n 

-V m-n+l 

J (4.4) 
···········~····~·····~················ 

-V n 
-V n+l 

.................... ~ .. -V . l m-

Igualando o gradiente a zero 

-v e = 2.J.ê = o 
..,. 

J. e = O 

Porta:·: to: 

-V, e. 
.1. .L 

......................... _. ··-· -\! e ::-,-n r. I ......................... -V e 1 
m-n-z.-1 n 1. -J.e 'I: ••••••••••••••••••~•o•o••••~••••8•~·•••••• 

'-vnel· -Vn+le2-····-•••••••••••••••·••••• -IJ . e 
m-1 n 

Substituindc os v~lores da expressao (4.3) ou(4.2) 

L .... 
..:;..\1. v. ~ 

2 ~+n 

n 1"'1 + ('."'.\I 11 \ D .&. 
í.-. i.- i-vl'. 2. 

~V. ,.V. -&(~'J. 1 .V.)P 1+(~V~ 1 )Pz.i-
J.~.... J.+n • J.+ J. J.v 

.~+(~V . • V. • )P ' ~ J.+n-.;. · n 

•• Cl •••••••••••••• • .••••••••••••••••••••••••••••••• 

~v v ~v IJI ""' . 1" . + ~ • 1" ... J.+n- J.tn ~~n- ~ 
• .: ••••••••••••• + (~v2 'P ..., i+n-1 1 n 

=O 
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(Todas as somat6rias s~o de i=l a i=m-n ) 

O problema se. resume a resolver o seguinte sistelila de n equ_g, 

-çoes lineares e~ P. : 
~ 

L(V .• V. 
0 1 )P = L(V •• V. ) 

~ ~• - n ~ ~+n 

L(V. 1 .V.)P1 + L(V.
2

1 )P2+ •••••••••••• 1:(V.· 1 .v. 1 )P *"(V V ) J.+ J. J.+ . J.+ J.+n- n "" i.f.l • l+n 

.............................................................. 
( 4.5.) 

L(V. 1 .V.)P1+1:(V. 1 .V. 1 )Pz•••••+1:(V. 1 .iJ. ,_. 1 )P =2;(V. 
1

.v. ) 
~•n- J. · ~+n- 2• ~+n- ~+· ·- n ~+n- ~+n 

(T'odas as sor.1at6rias suo de i=l a i= m-n) 

Ao resolver o siste.r.~a pelo método de C;:amer pode ser que o d~ 

terminan.te da matriz formada pelos coeficientes dos pêsos seja igual 

a zero.reatematicar.~ent~ istq significa que as linh~s da matriz nio 

sio lineaumente independbntes. No r.~étcdo da filtragem a~aptativa, 

isto significa que cstanas utiliz•mdo um número maior de pêsos do 

que énecessúrio • Este fato teD grande importância prática, pois 

:a escolha de n dcix2 de ser críticae Desta forma se inicialmente f,g 

rem escolhidos 6 p~sas para projetar uma série quo possa ser repre-

dem d.a r.~atriz dos coeficientes será 2 e saberemos que bastcra dois 

pesos para projetar a série em questão. Nas séries reais: os valo-

res tem um componente aleatório e portanto o determiGante prova -
I ~ • 

velmente nao serã nulo, mas ter{ valor pequeno. Portanto deve-se 

determinar um número & abaixo elo qual o determinante devorá ser co.u 

siderado nulo. 

No apêndic,e A é .apresentado um programa em FORTRAN (Programa 

um3)que dados os valores temporais das vendas determina os valores 

"' dos n pesos. 

Vumos em seguida demonstn;r que o conjunto de pesos deterr.~j, 

nados a partir do sistema cle equaç;os lineares 4.5 é unico. Por I~ 



pótese o deterndnante formado pelos coeficientes das incógnitas é 

diferente de zero {lembrar. que se este determinante fosse zero rs_ 

duziric:.mos n de umz; unidade e achariamos ur.1 novo sistema, e tal 

procedimento seria repetido até que o determinante fosse diferen-

t~ de zerti), e é regra de Crnmer para sbluç~o de si~temas linea -

r~s nbs diz que nestas condiç~es o sistema tem uma única soluçio. 

_.Por ó,ltimo valí1os demonstrar que os pêsos determinados a paJ: 

tir do sistema 4.5 correspondem realmente a um ponto de minimo da 

função objetivo z. 
Sabemos que a função Z séndo_.u.mn soma de quedrados não tem 

valores menores que zero~ Por outro lado basta um ~xemplo em·que 

un dos êrros seja diferente de zero para que Z. assuma um valor p,g 

sitivo. Portanto Z tem pelo menos um ponto de minirno. 

Nos pontos de mini~o necessariamente o gradiente da função 

é nulo. 

No nbsso caso o gra~iente se anula em um 6nico ponto (q~e 

corresponde & soluç~o do sistema 4.5) portanto como a funç~o tem 

minimo, podemos concluir que este é o ponto de mini~o e mais, que 

(J.ste n:<i.ni...11o é único. 

No Apêndice 3 é aptesent·ada unru derr.onstração fornal de quo 

realmente a funçio Z. admite apenas um ponto de ~inimo. 

4.1.2. P.tualiZ2._!iÕ.O dos nêsos ---- ---;;....J:;.;-
Após sua dGterrninaç~o inicial, 

A 

os pesos serz.o utiJiz<.ldos p~ 

ra projetar os val~res futuros da série. Naturalmente continuará 

h~vendo um ~rro no valor projetado, este ~rro pocie ser ocasionado 

por dois motivos: presen~a de uru co~ponente aleatório (neste caso 

os pêsos n3o deveriam ser ::;edificados) ou mudança do padrão de 

comportamento do série (neste caso os pêscs precisari2.m ser recal 

culados)e 

Para evitar que o procedir.1ento de cálculo dos pêsos seja r~ 

·,; 
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· petido com frequancia, pode sbr adotado um procedimento de atuali

zação dos pêsos a cada per! o do, em função do êrro da projeção ant~ 

rior. 

Podemos calcular o valor 
. 

dos pesos que teriam tornado nulo o 

arro da projeção anterior da seguinte maneira~ 

e : V -t t 

Se a projeção tivesse sido feita com u'm conjunto de p~sos: 

.. 

' P = i· (4.5) o &rro teria sido: 

: V. - ~ (P.+ 
"C ~ 

Se fosse a~otado o proce~imento da atualização descrito em 

da previsão arfter.ior, e portanto estaríamos adaptando os pêsos ta.!l! 

bém em funçio do componente aleatório presente em Vt. 

Pari-evitar que os p;scs flutuam em funç~ó do componente a~ 

laatório os pêsos c;evem ssr corrig:~dos de forma a diminuir o &rro 

sem anulá-lo. 

E a fórmula'u~ilizada para atualizeç~o dos p~sos passa a ser: 

P l • __ P. A ~ 1 n V 
~ ~ .... .. • "'2 • '-'. i 

"' v '-' i' 

oncie: 
O~ k !5: l determina a fração do êrro .da previsão an 



anterior que es.ta sendo corrigida .. 

Corno não é possivel identificar a fração do êrro devido a u

rna mudança do padrão. de comportamento da série, a determinação de 

k apresenta alguns problemas. 

Para séries estacionãiias, k deveria ser igual a zero ~ para 

séries não estacionárias k deveria ser tanto maior quanto mais fr!:_ 

quentes foram as mudanças do padrão ~e comportamento da série. 

Como a constante k determina a velocidade com que o sistema 

se adepta ~s mudanças de paàrao de comportamento da-série ela é 

chamada de constante de aprendizagem. 

Portanto, se cs êrros de projeção tendem a crescer com o te,m 

po, pode-se tentar corrigir os p;sos mais rapidamente aumentando o 
>. 

valor de k; se os resultados não forem satisfatórios deve-se reca,h 

cular os valores dos ·pisos utilizando os valores mais recentes da 

s~rie. O PRGGRi-d";·, D 3, apresentado no apêndice A efetua mes a mes 

a atualizaçio dos p3sos e a previsio para as vendas ~o próximo pe-

riodo. 

4.2~ PROCEDI~ENTO P~R~ UTILIZ~Ç;Q DO SISTEmA 

Q_s passes necessários p::~ra aplicação do sistemz. são: 

a) Determin~çio inicial dos p~sos. 

Dados m valores da série temporal e o número oe 
4 

pesos a serem y 

tilizados, determinar os valcires ~os p~sos que minimizem a soma 

.dos quedrados tos ~rros.(Prograrna um a) 

b) Calcu:ar o valor projetado para as vendas no próximo perig 

do como a média pontiera~a dos valores mais recsn~es da série histó 

rica. (Programa D 3) 

c) Cor;1;Jar2r o valor projetado em .Q cora o valor real e atual_i 

zer os p&sos de forma a corrigir urna fraç~o k do 5rro~Progrcma D 3) 

d) Se o irro estiver sob contr&le, voltar ao item .Q,caso con-

trário voltar ao item~· 



A figura 4 mostra esq1Jemáticamente o procedimento descrito acima. 

n Valores 

mais racentes 
I 

• 

m~--------------~ 

n X,----'-. __,........, ti 

I 

Cálculo Inicial 

dos pêsos 

~ 

Projeção p• 

Pr6ximo Período 

.. I 
Vtti 

Cálculo do "' erro 

e correçs.o 

dos pêsos 

- I 
Nao 

I 

~Recalcular .. 
os pesos 

pt. 
J. 

sim 

figur<l 4. ESi~UUl:;'. DOS FROCEDirilGHOS 

Neste item foram analisados os papeis desempenhados por n 

e k, mos n~o foi fornecida nenhuma orientaç~o prática sobre os valg 

res que devem ser atribuidos a estes par~metros. Isto será feito no 

item 7~ 
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S. 11PLICAÇAO, DO SISTEfi1;~ A StR!ES. ,',RTIFICI.4LM::tHE: CotlSTR!.J..lilE:.§. 

Neste item, aplicamos o 'istema a algumas sériea geradas arti-

ficialmente para anõllisar o comportamento do sistema e em partic.!:! 

lar a. influência do número de pêsos e do parâoetro 1<. 

S.l. SERIE GERAO~ POR U8A RETA 

Aplicamos o sistema & série gerada pela reta v1={i•l,2,3 •• m) 

Foram utilizados os 18 primeiros elementos da série para a 

determinaç~o inicial dos pisos nos seguintes casos; 

a) lJ = 2 

Como é possivel representar exatamente u~a reta com apenas 

d9is pêsos, o ârro quadrático médio foi igual a zero . 

. . 
Pêso 1 

~êso 2 

E Q m 

-1,0 

2,0 

o,o 

U"., S "nr·· G---, .. , · ·- ,-. · Rr-T · V Ud u-. t. c..tl~->Ui'. r--c..L..-1 ;;.. i-\ 1• i cor.; 

r,:,·--? 1c ,-. r-·· 6 0 ~~~~ ~.,.,...,.,....,+;~o ' · • ' . __ \~...., """ ... - --•v ~--·~-""" ......... __ , _neu~o) 

Como foram encontrados os pêsos · ótir.,os; o êrro das projeções 

seguintes foi nulo e portanto os pêsos continuam sempre os mesmos, 

PCRIODO PROJi:ÇkO REi-. L tRRO 

19 19 19 o 

20 20 20 o 
21 21 21 o 
22 22 22 o 

--
23 23 23 o 

24 24 l 24 o 

Tabela 5.2. RESULT~DO DAS SEIS PROJEÇÕES SEGUIN-

Ti~S j, Di:Tt:Ríi;liH\ÇÃD INICli·IL DOS Prsos 
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b) N> 2 

Quando se tentou utilizar mais de dois pesos, o determinan

te. formado pelos coeficientes do sistema linear (4.5) era igual a 

zero e o valor de N teve que ser reduzido até 2 q~ando entio ~ 

sistema se tornou determinado e foi possível celculbr os pisos 

( P1;a-l e P2•2). 

Portanto o valor de N é sempre reduzido ao menor valor que 

ainda permite representar a série com o minimo êrro quadrático rn~ 

dio. 

5 .2 .• fUUÇ~O PERIODICA 

O sistema foi aplicado para determinar os pêsos de uma fU.D, 

çao peri'ódica tipo -d.ente de serra que se repe.te a cada 3 unida -

d6S de tempo. 

2 

l 

o 

Cam N=3, 

12345678 9t 

figura 5.1. FUNÇJO DENTE DE SERRA UTILIZADA 

o sistema-Gete-rminoü üS pêsGs ótimos capazes 

presentar exatamente a séria, ou seja, com ~rro quadrático médio 

iqual a zero. A tabela 5.3 apresenta os p~sos ótimos. 

Pêso 1 1 

Pêso 2 o 

Pêso 3 o 

E Q m o 

Tabela 5.3e DETERffiiNAÇAO INICIAL DOS PtSOS PARA U

l'i1il SC:RIE. GERADA POR UIIH\ FUNÇÃO PERIODl 

com PERIDDO IGUAL A ,3 UNIDADES DE iEffi-

; ....... .. . . "• • # , .. . .. 
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5.3. St:RIE GER1iDA POR Uftl POLWCimiO DE TERCEIRO GRAU 

.. 
Neste i tem, vamos c:ieterminar,. os pasos que permitem representar 

.:3 . 
uma série ge:r.aoa por um polinÔmio de grau três, V ; l. • Para repr!: 

sentar um polinÔmio de terceiro grau· pr~cisar.errtos de 4 pêso~. 

Utilizando-se os primeiros elementos da série foram determina

dos os quatro pêscs apresentados na tabela 5.4. 

t' 

Pêso l -1 

P.êso 2. 4 

Pêso 3 -6 

Pêso 4 4 

E.Q m o 

Tabe~a 5 .4·. DETERiúif~JlÇÃO IiHClhl DOS PtSOS P.L.RA Ufll1:, 

S(RIE GERADA PELO PDLIN0miO U•i 3 

Comti os pêsos determinados representam com exatid~o o polinÔmio 

ge~arior, os êrros das previsÕ~s seguintes são nulos. 

5.4. ANALISE Oh INFLUZNCIA DO FATOR D~ CORREÇ~O DOS P2SOS (k) 

Conforme vir.10s no item 4.1.2, para que, após determinc.dos os p~ 

sos iniciais, seja possivel ao sistema adaptar-se a eventuais mu

danças de tend~ncia da série, iriamos atualizar os pesos o cada pe 
.. 

ribdo, ~e ~corda com·a seguinte fórmula: 

I 
p . : P. + 

l. l. 
k 1 c e 11 

n" 2' •-· i 
.~lv. 
~= J. 

Com esta corre:çao es-taremos fazendo com que o êrro da previsão 

ant~rior (o) seja reduzido de uca fração k. 

Para investigar a influincia do fator k na atualizaç~o dos pi-

~os, na eventualidade de uma mudança de tend~ncia vaGos supor que 

uma série até um cJetorminado instante viesse se compOrtando como 



uma função periódica com ciclo igual a 3 unidades de tempo (portan 

QS pêsos ótimos seriem P1•1, P2•o e P3:o) e em um dado instante 

passasse a se comportar como uoa série gerada pelo polinÔmio de S,!l 

d V .2 . gun o grau i • -~ -1. 

20 

-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 

v . 2 . 
l. -l. 

1 2 3 4 5 i 

Figura 5 .2.. NO Ii'JST ANTE i = O A Sê:RIE QUE EJ:U\ 

PERIODICii, P.~SSOU ;i SER GERi'iD!> PE~ 
'') 

L~ EQUAÇ~O U=i-- i 

A 

Se os peses nao fossem atualizados, a partir do instante em que 

houve a mudança de tond~ncia, os irros passariam a crescer e a ta-

bela 5 .~ m_ostra cor.'o seric.n: estes êrros nos G por iodos seguintes b. 

oudança de ten~incia. 
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PER lODO PROJE.Ç::tO RuL tfiRO 

1 o o o 

2 1 2 1 

3 2 6 4 

4 o 12 12 

5 2 20 18 

6 . 6 30 24 
--

Tabela 5.5. VALORES DAS PRüJEÇDES E tRROS QUAN

DO, P.PESíHl DA fi1UDANÇA. DE TENDLi~ClA 

o;l S(RIE, CS PtSOS NgO 5~0 i~TUALl-

ZADOS. 

Da tabela 5.5 notamos que o. êrro quadrático médio é EQfil = 176,8 
. ., ... ..... 

Atualizando os pesos er,, funçao dos erros é possivel reduzir o 

êrro quadrático Dédio 
.... 

aos va.1.ores apresentados na tabelc:1 5.6. 

Vi;LDH DE k EQf:l .'iO FINi;L DE: 200 I 
ITt::RAÇÓES 

0,1 3,27 

0,3 n 07 _,- ., 
I I r..:; I "2 O,l 

0,7 0,15 

o,s 0,21 

Tabela 5.6. Vi\LCR DO LRHO QUt.OR.niCO fi1C:DICJ Pil.-

RA CS SEIS PRIMEIROS V~L~RES DA SE

RIE Gt:R;iDOS PE:l.'i EQu,·~ç:::o V. = i 2-i, 
~ 

CORiUGii~DO-St: CS PLSüS Eíii 200 ITlR.6, 

ÇDES. 

Os p~sos est~o sendo c~rrigi~os iterativamente ou seja, os no-

VOD p3sos calculados s~o utilizados para efetuar uma nova projeç~o 

e o irro desta nova projeçao é utili~cdo pera corrigir novamente 

os pisos. Para se chegar aos resultadas apresent~dos na Tabela 5.6, 

.• 
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. j 

E 

foram efetuadas 200 iteraç~es. 

Anrilisando os valo~es da.T~bela 5.6 vemos que o .melhor result~-

do (menor EQffi) foi obtido para k=0,3, porém notamos que dentro 

de uma faixa de variação razoavelmente ampla do fator k ( k=0,3 a 

k=O, 9), a V<:riação do E.Qfii nuo foi mutio critica pois dentro desta 

faixa todos os valÔres do êrro quc\drático médio (EQm•o, 07 a EQffl• 

=0,21) seriam aceitáveis em muitas aplicaç~es práticas. 

Se analisarmos agora nao apenas o valor do êrro quadrático mé

dio na 6ltima iteração, ffi8S o comportamento do êrro quadrãtico m~ 

dia ao longo dris 200 iteraç~es, veremos que para os valores maio-

res de k a queda do EQm 6 mais rápida. Desta forma se por econo-

mia de processamento fizermos um n6mero menor de iteraç~es os ~a-
>. 

lSres maiores de k serão mais eficientes. A figura 5.3 mostra a~-

voluçio do EQm com o n6mero de iteráç~es ~ara os.diversos valSres 

de k. Nio está representado no gráfico por uma quest~c de escala, 

mas para val6res de k superiores a 0,3 o EQffi apresentou oscila -

çÕe.s de pequena ampli tuue eGJ torno do valor mínimo 

9 

8 

7 

6 

5 

t. 

3 

2 

Figura 5,3- Evolução do EQM com o n; de iteracões 

para os diversos valõres de k 
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O sistema.foi aplicado para efetuar a projeçio de vendas de uma 

revista de publicaçio mensal {Cláudia), que é distribuída para to-

do o território nacional. 

mensalmente ê preciso que.ffija tomada uma decisio quanto ~ tira

gem da revista e quanto •s quantidades a serem distribuidas para 

as diversas praças. 

A tabela 6.1 mostra a evoluçio das vendas, na G~anabara, para os 

anos de 70, 71 e 72. 

JA!~EIRO 
.. 

fEVERC:IRO 

[;J.C\RÇO 

ABRIL 

01AIO 

JUf~HO 

I JULHO . 

I AGCSTO 

r--~~r-~--1 ~~! t..~!!~t1W 

OUTUBRO 

NOVE:l:'iBRO 

úEZH1BRO 

1970 

19,5 

18,4 

28,0 

29,9 

2.6' 9 

2s.a I 

25,6 

26,7 

~7j3 

.30, 3 

27,3 

28,9 

VENDAS 

1971 1972 

26,1 36,2. 

2ó,O 34,õ 

28,9 33,0 

29,1 30,9 

28,6 38,4 

29.9 38:6 
I 
I 

3G,S i 36,3 

32,1 I 32,8 
, ... ,_ ... 
...};J J J. 

42,1 

i 

·I 
33,6. 

35,5 

41,6 36,9 

44,9 37' 9 

Tabela 6.1. VEND~S D~ 70 A 72 {TODCS OS VJLORES ZS-

T~O ffiULTIPLICADüS POR Um~ CONSTANTE. 

6.1. ANALISE DA INFLU~NCI~ DO NCffiERG DE PtSOS UTILIZADOS (n) 

As tabolas 6.2, 6.3 c 6~4 mostram os resultados das adapta-

çocs. utilizando--se rcspecti \lamente, 2, 6 e 12 pêsos. Pora cada c~'l 

so s~o Qprssentados: os pisos que minimizem o ~rro quadr~tico mé- · 
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.. 

dio, o valor do ;rro quadrático médio minimo, os valóre~ reais das 

vendas, os valores projetado.s usando-se os pêsos ótimos, os Srros 

(valor real menos valor projetado), em valor absoluto e em porce.u 

tagem. 

I 

m~s 

03.70 
04.70 
05.70 
06.70 
07.70 
08 ~ 70 >. 

S9. 70 
10.70 
11.70 
12.70 
01. 7l 
02.71 
03. .. 71 
04.71 
05.71 

.06. 71 
07.71 
08.71 
09.71 
10.71 
11.71 

01. 72. 
02.72 
03.72 
04.72 
os. 7~ 
c-: .72 
07.72 
08.72 
09.72 
10.72 
11.72 
12.72 

ptsos \hlLORES ClTifiiOS 

I 

I 
I 

I 
I 

REli L 

28,000 
29,900 
26_, 900 
28,800. 
25,800 
26,700 
27, 300 
30, 300 
27, 3GG • 
28, 900 
26.,100 
26,DOD 
28, 900 
29,100 
28,800 
29, 9CO 
30,800 
32 100 , 
35tl00 
42,100 
41,600 
44,900 
36,200 
34,600 
33,000 
38' 900 
38' 400 

-t 38, r-nr.: 

li 

36,300 
32,600 

I 33, 60G 

pl 

Pz 

o, 0763 

o, 9352 

P.ROJET1WO .tRRO PORCE:NT AGEil1 

18,6 97 9, 302.' 33,22 
27,5 91 2, 308 7,72 
30' 101 - -3,201 -11,90 
27,440 1, 359 4,72 
28, 986 -3,188 -12,35. 
26,327 o, 372 1,39 
26,940 o, 359 1,31 
27,570 2, 729 9,00 . :30,421 -3,121 -11,43 
27,845 1,054 3,6.4 
29,112 -3,012 -11,54 I 26,616 -0,615 I - 2, 36 I 

26,305 2, 591 s, 9ó 
I 29,013 0,086 0 1 2S1 

29, 42J. l -0,6.21 - 2,15 I 29,156 o, 743 2,48 I 30,lú2 
I 

0,637 2,07 I 
31. oes 1.011 3 15 I ~ 

32;372 2;727 7,77 
35,277 6,622 16,20 
42,053: -0,453 - 1:08 
42,.U9 2,.78\J 6,.19 1 

45,168. -8,958 -24,77 i 
37,283 -2,683 -7,75 l 
35,122~ -2,122 - 6,43 
33,so4 s,39s 13,s7 1 

36,900 -0,500 -1,30 I 
38,882 -0,282 -0,73 1 

I ~i:~~~ :~:~~~ :1~:~~ I 
1 33;447 o:1s2 o,45 ·1' 

~ • wo 1,133 3,07 

L-~---l 35,500 
36, 900 
37, 900 l ~53,79~~ 1,571 4,42 

37.220 0,679 1,79 l 
----~----~----~~------~-~~-

Tabela 6 .2. /\UtiPT;~.ÇJiO 'f:, S[RIL Dt: \JEfWi1S CONST ITULià Pt:.LOS 

Vi-\LORES. DE 70, 71 e 72COfíl :~=2 (E[; íi::: lG,LiD) 
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mts REiiL 

07.70 25,800 
08.70 26,700 
09.70 21,300 
lO. 70. 30,300 
11. 7CI-' 27, 300 
12.70 28,900 
01.71 2~,100 
02.71 26,000 
03.71 28' 900 
04.71 29,100 
05.71 28,800 
06.71 29,900 
07.71 30,800 
08.71 32,100 
Ü9e71 35,100 
10.71 42~10U 
11.71 I 41,600 
12.n I 44, goo 
01.72 I 36,20ú 

I g;·~~ i ~~:~gg 
1 o-4: 12 38, se o 

05.72 ~8,400 
06.72 38,600 
07.72 36,300 
08.72 32,800 
.09.72 .. 33,600 
10. 72 I 35' 5 GO 
11 .. 72 3ó: 900 
12.72 I 37, 9GO 

.. 

P~SOS 

p1 

p2 

p3 

ll4 

Ps 
p6 

PROJET;1DO 

25 ,_ 92 9 
27,332 
26,2.38 
2E ;945 
30,5 97 
27,812 
27,192 
27,705 
25,733 
30,252 
30,297 
27,880 
29,509 
31,248 
32,C09 
34,806 
41,560 
41.090 
41~ 031 
36., 417 
32~465 
37,127 
41,193 
40.970 
36,441 
3G, 113 
33,031 
34,755 
38,102 
37.635 

V.;.;LORES. CTimOS 

o, 036.7 

0,1594 

o, 306.4 

-0,6041 

o, 1757 

o, 9387 

t:RRO 

-0,129 
. -o, 632 

1, 06.1 
1, 354 

-3,2 97 
1,087 

-1,092 
-1,705 

3,166 
. -1, 152 
-1,4 97 

2,019 
1, 2.90 
0,851 
3, o 90 
7,293 
0,039 
3.8!}9 

-4:631 
-1,516 

0.,53.4 
1, 773 

-2,793 
-2,370 
-0,141 
-3,313 

0,568 
0,744 

-1,202 
o, 06.4 

I 
I 

PORCENTAGEii. 

- o,so 
- 2, 36 

3,89 
4,47 

12,07 
3,76 

- 4,18 
- 6,55 
10,95 

- 3,% 
- 5,19 

6,75 
. 4,19 
2,65 
a,eo 

17,32 
0,09 
8.48 

-13:34 
- 5,25 

~.,õl 
4,55 

- 7,27 
- 6,14 
- o, 38 
-10,10 

1,6 9 
2,09 

- 3.25 
o:16 

Tabela 6.3o ÇIO.•;.PTAÇJ.o 1; SERIE DE VENDiiS COIJSTITUiuii 

PELOS VALORES DE 70, 71 e 72, COhl N=6 

( E a m '" s, 78) 
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' 
1 

' _, 

I 
I 

r 

mts 
01.71 
02.71 
03.71 
04.71 
05.71 

-06,. 71 
07.71 
08.71 
na 71 -..... -
10.71 
11.71 
12.,71 
01.72 
02.72 
03.72 
04.72 
05.7~ 
06.72 
07.72 
08.72 
09.72' 
lO. 72 
11.72 
12.72 

~. 
i 

l_ __ REAL 

1 ~6, ~~o • / 1 f f I -bJ ... ..,0 
28, 90G 
2 9,100 

! 28, BGO 
! 29, 900 

30,800 
-.-, , r.n 
..,)4, ~\..lU 

35,1DO 
42,100 
41,600 
é4. cmc 

.; -
36,200 
34,600 
33,000 
30' 900 
38,4GO 

·.·· 38,600 
36,300 
32, 8[0 
33,6CO 
35,5UO 
36, 900 
37 ~ 900 

Ptsos 

pl 

Pz 
p3 

p4 

Ps 

p6 

p7 

Pa 
Pg 

p10 

pll 

pl2 

. 
PROJETALO 

26,958 
23j 934 
27,059 
:n, 2 97; 
29, 998 
28 J 294 
30,410 
~~ n ~.h. 
..... ..,.: u-&,...t 

"" 10;01 _-.J, .... \,oi.-

35,762 
41,122 
4!! 160 
40; 752. 
35 743 J r 

31,821 
38' 187 
39, 45 9 
39,043 
34,445 
33~ 932 
35,309 
35 ,ó53 
38, 61ó 

. 39,531 

I 

I 
I 

I 

VALORES onmos 
o, 4043. 

-0,2747 

-0,2386 

o, 5665: 

-o, 286,7 

-0,3174 

0,0821 

o, 2950 

0,3861 

-0,6787: 

0,3122 

o, 97 90 

~RRO 

-0;856 
2,206 
1,640 

-2,197 
-1,198 

1,605 
o, 389 
i n;:.~ -:·v.....,_ 
1 1>1>=< -.,-.-v 
6, 337 
o, ll77 
0,739 

-4,552 
-1,143. 

1,178 
o, 712 

-1,05 9 
-0,443 
1,854 

-, , *"l/) 
....... ,.:.,...;.~ 

-l,?üg 
-0,153 
-1,715 
-1,631 

I 

--
PORCDH;:..Gc::m 

-
--

3,28 
7' 94 
6, 36 
7:55 
4,15 
5, 36 
1, 26, 
~ ~i 
-~ ..... J,. 

4;04 
15,03 

1,14 
1,54· 

-12,57 
- 3, :w 

3,57 
1,83 

- 2,75 - 1,14 
5,1iJ 

- 3j 45 . 
5,08 

- o, 43 . - 4,65 
- 4, 30·, 

I 
I -
I 

I 
I 
I 

I 

Tabela 6 e4. !\0;1~-H.!;ÃO ~i SER IL Dê: VENUAS cm~STITUIDi~ Pê:LDS 

VALDRES DE 70, 71 e 72, COLi N=l2 ( E Q fil ::: :41 16) 
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A figura 6.1 compara em um gráfico, os valores reais das vendas 

com os valores projetados utilizando-se 12 p;sos. 
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A análise das tabelas 6.2, 6.3 e 6.4, mostra que o menor ;tro 

quadrático médio foi obtido·com 12 pêsos, o que faz pressupor a exi~ 

tência ~e sazonalidade na série de vendas. 

A existência de sazonalidade foi .confirmada pelos valores da 

função de càvariância apresentados na tabela 6.5. 

Na tabela abaixo, bem COQO no restante deste trabalho, a cov~ 

riância dos Ôrros, defasados de k períodos, foi calculada como: 

·~ ( e .. _ e ) ( 
. l. . e. ' - e ) 

l.+K i 

onde: 

··~ ~ é valor do 
A 

corres pendente e. o erro 
l. 

f 
período 

~. 

e é a 

N ll Dt: PERlODOS 

DE ATRASO 

média aritmética dos 
A 

erros. 

UALOR D.; CO

Vi"~RI::iNCI;i 1------·-----------·----·-'-.. ------·-
1 

2 

3 

4. 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ll 

12 

27 ,59 

20,56 

16,28 

16,42 

1?,08 

18,59 

14,68 

a, ss 

4,69 

3,56 

3, 90 

6,21 

ao i-ásimo 

Tabclr.:. 6 .• 5~ COVARIÂNCIA i~\. SC:RIE DE VENDF.S 70-72 

Como vamos, o valor da funç~o de covari~ncia é decrescente com 

exceç:o dos valores correspondentes a 11 e 12 meses de atraso. 
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6.1.2. Análise dos irros 

Neste item vamos analisar comparativamente os ~rros garados 

pelas previsÕes. com nz2 e n=l2. 

n•2 n=6 n=12 

uro é~uadratico 
fl1édio 10,68 5,78 4,16-

trro mêóio 0,24 0,09 o,oa 
Desvio Padrão 3,25 2,40 2,03 

Covariância cem o 
trro f~nterior 0,41 0,09 ·o,12 

Porcentagem de ' 
Explicação 59,3 78,5 82,6 

.. T-bela 6.6. COlliPARAÇ~O DOS tRROS PARA OS DIVERSOS 

VALGRES DE n ( n=2, n=5 e n=12) 

Na tabela acima e"nas demais tabe~as onde são apresentadas a 

nálises de ~rros os termos foram calculados da.seguinte maneira: 

- tRRO QUADRATICO MEOIO (E Q m) 

m-n 2 e. 
__2..._ 

- ÊRRO {fi[.DlO 

rn-n 
e - ~. 

i=l. 

m-n 

DESVIO PADRÃO 

m-n 

- COVJRI~NCIA CUM O tRRO ANTERIOR 

m-n-1 

i=l 
{ e. -ã) (c. . 

~ ~i".L 

-PORCENTAGEm DE EXPLICAÇ~b 
2 

~ e . 
..- l. 

1-
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~-'··-- --··---·--· 

.. 

onde: 

Vi - valor real das vendas no i-ésimo período 

vi valor projetado p3ra as vendas no i-ésimo período 

V -·média aritmética dos valores das vendas 

Como vemos a filtragem adaptativa com 12 pêsos apresentou m~ 

nor êrro quadrático médio, menor êrro médio, menor dispersão dos ê.I, 

ros(menor desvio padrão) e apresentou maior porcentagem de explica-

çao. 

O ónico item da tabela 6.6 que nao favoreti a previ~;o com 12 

pêsos é a covarii':ncia dos êrros com o êrro anterior, que é maior p~ 

ra n=l2 ~o que pura n=6 ou n=2. 

6.2. COMPARAÇAO COffi O m~TODO DA REGRESS~O LINEAR 

Para efeito comparativo, aplicamos o método da regressao linear 

á série ao.,stituida pelos valores de vendas de 70 a 72. 

~ tabela 6.7 mostra os resultados obtidos co~ a regressao linear. 

Como vemos, o êrro quadrático médio foi maior no caso da regressão 

linear do que no caso da fil tr.a.gem a.da.p~~'l.tiva com l2 p.ê.ao.s (tabela 

6.4). 

Pode-se notar que os irros sao maiores no ca~o da regressao li-

near porque este método não permite. adaptação á sazonalidade da s~ 

ri e. 

Nos primeiros meses dos anos de 70 e 71 que correspo~dem aos v~ 

lares baixos da sa~onalidade, "' -os erros sao negativos e de grande 

magnitude e nos 6ltimos meses de 72 corre;;pondentes aos valor<::s a_1 

tos da sazonalidade os ~rros ~~w positivos e de grande magnitude. 

·- r 
i· 
i 
l 
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mts r\ E: AL PRGJt.:L100 tRRO PORCENT i1GEiíl 

01.70 19,500 24,099 - 4,599. 0-23,58 
02.70 18,400 2A,541 - 6,140 -:3.3,37 
03.70 28,000 24, 982 3,01"l 10,77 
04.70 29, SOG 25,424 4, '475 14,96 
05.70 26, 900 25,866 1,033 3,84 
06.70 28,800 26,307 2,492 8 65 '· 07.70 25,800 26,749 - 0,949 - .3,68 
08.70 26,700 27,191 - o, 491 - l 1 84 
09.70 27,300 27' 63.3 - 0,333 - 1,21 
10.70 30,300 . 28,074 2,225 7,34 
11.70 27,300 28,516 - 1,216 - 4,45 
12.70 28,900 28' 958 - 0,058 - 0,20 
01.71 ~6,100 29,399 - 3,299 -12,64 
02.71 26,000 29,841 - 3,841 -14,77 
03.71 28,900 30.283 1, 363 

. 
4,78 - -

04.71 29,100 30.725 - 1,625 - 5,58 
05.71 28,800 31,166 - 2, 366 - 8,21 
06.71 29,900 31,608 - 1,708 - 5, 71 
07.71 3D,800 32.050 - 1,250 - 4,05 I 

08.71 32,100 32, lt 92 - o, 392 - 1,22 
09.71 35,100 32, 933 2,166 6,17 
10.71 42,100 33,375 8,724 20,72 
11. 71-' 41,600 33,217 7' 782 18,70 
12.71 <44,SCO 34,258 10, 6L;l 23,69 
01.72 3ó,200 34,700 1,4S9 4,14 
02.72 34,600 . 35,142 ·- 0,542 - 1,5.6 
03.72 33,COD 35' 584 - 2,584 - 7,83 
Q..';. 72 35, soo 36,025 .2,574 7,38 
05.72 38, 4lJG 36,46 7 1,932 s·,o3 
06.72 

I 
38,600 36' 909 lll690 4,38 

07.72 :16,3LO 37,351 - l,GSO - 2,89 
08.72 I 32,BGD 

I 
37,792 - 4, 992 -15,22 

09.72 I 33,600 38' 2:-it; - 4,634 -13,79 . 
10.72 35,5CO 38' 67õ 3,l76 8, 94 I I I - I - -, 
11.72 36,900 39, ll 7 - 2 ;·,'i I - 6,01 I ·--· I 

~-l-2_._7_2 __ ~ __ ~_7_,_9_G_o_. __ LI ____ 3~9-'_s_s_g ____ ~l~---l __ ,6~·~---9----~-------4_,~_~_? ___ _j 
Tabela 6.7. REGRESS~O LINEAR ~PLICADA AOS VALORES D~ 

SERIE. DE: VEND.<\5 DE 70 A 72. (Os coefié:ie.rr 

tes da n:ta de r.Jini:;;os quadrados y=a ~ b>' 

sao a=23,65 e b=0,44l 

·-
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h tabela 6.8 apresenta a análise co~parativa dos erro~ gera

dos na previsio pelo método,de regressao linear e pelo método d~ 

filtragem adaptativa com 12 pêsos 

RE:GRESS~O fiLT11AGC::m ADAPTA-
LHJL\R TlVA- ( n = 12) 

trro Quacirâtico 
rfiédio 13,53 4,16 

trro lilédio o, GOl o,oa 

Desvio Padrão 3,68 2,03 

Covariâneia com o 
f: r r o Hnterior 8,42. 0,72 

Porcentage!!! de 
.Explicaçao 60,8 82,6 

.. 
Tabela 6.8. ANALISE Cü~PARATIVA DOS tRROS GERADCS 

LO HiHODO DA riLTRf1GE-íf! r'Wt1PTATIVi~ COfl1 

12 ptsos. 

Como uemos, o método da filtragem adaptativ~ apresenta ~rro 

quadrático médio coGsideravel~snte 
. . ...... . ,.. . 

m2nor e a c~sporsao aos er~oo 

(desvio padr;o) também é menor. 

O método da regressao linear apresenta um erro médio mais 

próxir.1o de zero. 

• ó' .2 A figuro ~ compc:ra c. ;:;revis:Ío gerada pelo método da regre.§. . 

s~o linear co~ os v~lores reais dos vendas. 

'• 
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Comparando as previsÕes para 1973 geradas pelos dois lllétodos (t..!: 

bela 6.11), verificamo~ que o ~étodo da filtragem adaptativa apre-

sentou melhores resultados em todos os itens analisados. 

t:rr.o Quadi:ático 
fiiédio 

trro médio 

Desvio Pacirão 

.covariância com o 
<>. Anterior t..rr:o 

Porcentagem de 

· Explic~ção 

REGRESS~O FILTR!1GEnl ;\DAPTA-
LINE.AR TIVf; ( n= 12) 

21,25 6,24 

- 2,89 - 0,22 

3,58 . 2, 48 

10,67 - 0,95 

16,74 75,53 

Tabela 6.11. COElPí;RAÇÃG DOS tRRDS GERt;DOS PEi...OS 

MtTODOS DE FILTRAGEM ADAPTATIVA ~ 

DR REGRESS~O LINEAR P~RA AS·VEND~S 

DE 1973. 

série. tempera). de vendas fazem cor.1 que cs êrrcs ·de previsão geral-

mente au~entem eco o passar. do tempo. Para evita~ esta problema ou 

pelo ~enos.para diminuir a sua intensidade, é preciso que os pesos 

sejam revisados periódicamente. 

~ 

Nes~e trabalho vamos uéar o método de corrigir os pesos de um 

valor proporcional ao irra 

p~ = P. + k 1 
e i v. 

:t. ~ -n· 2 ~ ,, 
v. ii:'l ~ 



. 
.! 

·•. 

I 

I 
.i 
l 

· 7!. CONCLUSÃO 

Analisando ·o método da fíltragem adaptativa no que concerne àos 

req~isitos enumerados no item 1 como sendo os objetivos do sistema 

a ser desenvolvido temot: 

a- Que seja de utilizaç~o ampla 

Realm~nte, podendo representar retas, polinamios de qualquer 

grau, funç~es peri6dicas ou qualquer combinaçio linear destas fun

çoes, o método ela filtragem adaptativa pode represental! a série de 

vendas em grande n6mero de casos • 

Quanto á qualidade da projaçe.o, o método da filtragem. ~dapt2, 

ti v a. deverá fornecer melhores resUltados qus o mêt·odo da regressão 

linear cç~ éxceçao do caso em que a'série de vendas seja realmente 

gerada per uma reta, e mesmo neste caso os resultados devem ser e-

qui valentes. 

Comparado com o método da filtragem exponencial os resulta

dos do mftodO da filtragem adaptativa também dever;o ser melhores 

com exceç~o do caso e~ que os pisos associados aos valbres passa-

dos da série de vendas decresça exponencialmente~ 

Para usar o sistuma apresentado, o administrador precisa a-

penas especificar dois parâmetros: o número c.ie p.ê.s.os (n) .e a con.§. 

tante de atualizaç~o dos pises (~), e conforme vimos, estes 

metros pod~~ ser estimados facilmente. 

Se o nómero de p~sos inicialmente especificado for maior 

que o necsssãrio, o próprio si~tema redu~ n ao valor corre~o. De 

ur,1a manei·ra eventual exist~ncia de sazo-geral per~t cons.iderar a 
I 

nalidade, n pocie ser. escolhido como sendo o núr.;ero ele ve:zes que o 

periodo de projeç~o se repete em um ano (por exemplo nu:2 p3ra 

v.enc!z:s mensais, n .. s para vendas bir;1estrais, etc •• ). 

. h I( ~ A' Quanto ao p~rametro c atu~liz~çao dos pesos) conforme vi-



I, 

mos, a sua determinaç~o nao é critica no que se ~afere a qualida

de da projeção 1 embora possa.sê-lo no que concerne ao tempo de pr~ 

~essa~ento, uma vez que para mudançes bruscas de tendincia o irra 

quadrático médio se reduz mais rapidamente pera maiores valores de 

k. 

Considerando porém que nos casos reais de séries de vendas é 

pouco provável uma modificação brusca de tendência, recomendamos 

que seja escolhido um valor pequeno para k (entre 0,01 e 0,1), e 

na hipótese improvável de ocorrer uma modificaç~o brusca na tendê.!} 

cia (o que poderá ser detectado pela ocorr&ncia de erros crescen-

tes durante vários períodos) deverá ser repetido o procodimen"to 

de câlcul~ dos p~so~ ótimos • . . 
No que diz respeito á facilidac.;e de utilizaç~o, o método da fil, 

tragam adaptativa perde para o método da regressao linea~ porém es -
te 61timo é aplicâvcl apenas a um nómero limitado de situaç~es. O 

método d~ filtragem exponencial no seu caso geral (onde devem ser 

deterr.linodas as funçÕ<3s e índi.ces ae sazonalid:--;de que melhor reprJ:. 

s-en-te-m a sfil·-ie e em se;uida Cevem sor çrojat<ldos os coeficiêntes 

das funç~es e os indicas de sazon&lidade ~ da aplicaç~~s mais di-

ficiJ., principalmente quando utilizado para um grande número de 

produtos cujas vendas nso·possam ser representadas pelas m~smas fu~ 

çoes. 

c- Que seja de baixo custo 

Quanto i necessidade de espaço em arquivos o m6todo da filtr~ 

gem adaptativa se cor.1pora desfavoJ::avelmente. tanto com o método da 1~ 

gress~o linear como com o método da filtragem exponencial • 
• 

· Para cada item a ser projetado o mótoêo da regressão linear e 

xige que sejam armazenados :3 vzlÔr2s (os dois coeficientes da reta 

e o periodo ),o mótcdo da filtragem adaptativa~ co~ n=2, exige quu 

s~jam armazenados 4 valores (os dois p~sos e os dois val8res da só

rie do vendas correspondentes aos dois perio~os anteriores). 

~ 
i 

I 
I 

i 
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Utilizandb o método da filtrag~rn exponencial para projet~~ os 

v~lores de u~a série gerada' por u~ polin~mio de grau n, precisa-

riamos armazen<:.r o último valor de cada um dos n+l coeficientes, 

us.õ~ndo o métocio da fil tr<::gem adaptativa precisariamos armazenar-

n+l pês.os e n+l v,alores da série de vendas • 

Da recursos de memória auxiliar (disco magnético e fita magn~ 

tica) disponiveis hoje, diminuem b<1stante a influência desta àeE_ 

ventagem. 

Quanto ao tempo gasto em processameMto, os métodos da regras-

sio linear, da filtragem exponencial e da filtragem adaptativa 

necessitarão cie uma-determinação inicial dos pêsos ou dos coefj. 

cientes,.:com necessidc:.des equivalentes de tempo de processar;~ento 

(obviamente para comparaçio com o método da regressio linear te-

mos que usar o método da filtragem adaptative c~m 2 p~sos). 

Quanto ac tempo de processamento necess6rio pera a at~aliza-

çid dos p~sos dependerá do_valor de k e da magnitude de uma e -

ventual mudança de tend~ncia. Como as mudanças de tend~Gcia em 

geral não s~to bruscê.\s, normalmente não serão necessá:rics r.1u.i tas 

iteraç~es para corrigir os p~sas~ 

Concl.uindo, pecamos dizer quo o método da fi.l tr_agem e.à_ã.ptatl 

va corresponde aos objetivos expostos no item 1 no que diz res-, 

peito a ser de utilizaç~o ampla~e fácil • 

. ;credi t_amcs que os beneficios decorrentes da facil.idac!e d2 u-

tilizaç;o e da boa qualidade da projeçio sejam suficientes para 

compensar a maior necessidade de espaça em arquivos. 



Neste ap~ndice s~o apresentados os programas utilizados. Todos 

os programas estio codificados em FORTRAN BASIC com algumas modi~ 

ficaç~es nas instruç6as de entrada e saida. 

PROGRMt1;.{ um 3 

--~rt.mcão: 
-~ . .,_ .... 

... 
efetua o cálculo dos pesos que minimizam o erro qu~ 

drático médio (flesol\.'~"ldo o sistema de equações lineares 4.5). 

illt.~~: devet;l ser introduzidos os seguintes dados (nesta or

dem): nómero de val&res da série temporal, ntmero de p~sos a serem 

utilizados (o progrêma poderá diminuir sste nómero se ele for mai

oi que o necessfrio), val6res da série temporal começando peles 
i 

mais aóti'gos. 

~~:o programa imprimirá .o velo r dos pêsos que minimizam o 

~rro quadrático médio e o valor do ~rro.quadrãtico médio. 

PROGRiHl11i D 3 

Func~o: compara o Valor real das vendas com o valor pr~jeta-
~·-

do~., Cor.rige os pêsos proporcion-almente ao e:r..r.o... -E :f et:ua a p·.!.'"-EV-i s ao 

para o per!o~o s~guinte e analisa os erros. 

valores dos n peses e os óltimos n•l d~ sé-

rie temporal, valor da constant~de correç~o ~oi p~sos, valor real 

das vendas para o último per!odo. 
h 

§.;;;_íd2: erro da ól ti ma projeçeo, novos valÔres dos pesos e va 

~or projetado paLa o perLodo segu~nte. 

Func~o: calcula os coeficientes da reta de mínimos quadrados. 
___.,_~ 

~~~s~: n valÔres da série temporal • 

coeficientes a e b, &rros, e an~lise dos 
~ 

erros~ 

,, 
' 
~· ·-



PROGR;tf,~A T 2. 

função: a partir Ços coeficientes a e b da reta de regressao 

~inear efetua projeçoes, compara com os valores reais e analisa os 
.. 
erros. 

Q!.:g,.E~~: coeficientes a e b, valÔres reais da série. 

saída: valores projetados, êrros, análise dos êrros • 

. PROGRMlA Q 1 

funcão: calcula a covariância entre os valô~es de uma série 

_) de nórneros~ com defasagens variando entre 1 e n. 

Entrada: n e os valôres da série. 

§~: valÔres de covariância. 

' PRDGR A'iüA C 1 

funcão: stualiza os pesos utilizendo como fatôres de corre-

çao todas as fraç~es entre kl e k2, .com incremento~ k3. Efetua L 1 

iteraç6es oara cado fator ~e correção. 

f..:.'!...tt§..~i1!: n valÔres iniciais dos pesos, m valêres reais da 

série kl, k2, k3 e L 1. 

Saíc~u: valÔres do E. ü· fn ao final de c.c...d.a_i_t_e.i:n.ç-ãa. -----

;; 
' ;,· 



p· '~~ --.,.,..@~-p--~.0---G-'D J\M TTMI>- .-•.. , ... ' •.. '"1.' ... .,·-· ,c.·~-, -• -.- .... · ............ ~-- '\' ... '"!'" ... < -.. - .,_., •• -.,-· _. .. ,. -- ·i ' --~- • ··--~---::_:-:~- .. • ... ·.r>. . ••. - , • , . • r I ' .IX Il.BJ.'.l V!'.lO ... ·.' ·c'"· .. \(': __ ,,_._ .. -:···' '. _·. 'I': '.d.·.· •.())··:.· .. ,_: ...... - . ~: ;-·.: ... - .. _ ..... ·'· ".' ·vj· ·_. ·.: .,_. /--..... "'·'{ ·.>· ... ,·.-<·=:._._r--· ... 
. _ .1

1 

.~I~~Th~-i~~g~~-iÚ--;Pti~;:~~~á~)~-:·:_;~~: .. ~::.,·.: .. ··:. ··:· ... :.::·,--.~:i · .. ,.. ··:;:.<<;-;::-.·.', _: .... >··· :· · ·. · -···.· · ... ····-,:-. ,_ .-; .... · ..... : .I· 

' ~ 

I 

I 

,. 

~· 
! 

,. 
r 

· READ M, N+- . . . · -' · · · · · · · ·, -- · · .. , .. 
DO 30 K= 1, M+- , .. ·-·-:· · .... :' ·'' · · ; 
30 READ X< K> +-. .. ·. · -:.· -~ 

·L=0+- ·=· · :.·.,-

11 DO 10 I = 1 , N._ 
DO 20 J=1,N+1+-
20 A< I, J) =0.-

. 10 CONTINUE~ 
DO 40 I= 1, N.,; 
DO . 50 J = 1 , N + 1+- . 
DO :60 K= 1., M-N+-

··; .: .. 

W=X< I+K-O*X<J+K-1)+-é' 
60 A<I,J)=A<I,J>+W+-
50 CONTINUE+- ' 
40 CONTINUE+-
-~F _(L)l75,90,175+-· 
175 DO 180. I= 1 , N+-

'180 A( I,U=A< I,N+0+-

' : \ ~ . . . 

.· .. -·I 

/ •. 

90 DO 130 I= 1, N+- .. . 
lF: CABS<A< I; I> >-0.00001>92,92,98+- · <· 
9 2 DO 9 4 I Z= 1 , N+- . . . · · · 
IF C ABS< A< IZ, I>> -0. 000'01> 94; 94, 95+- ·· 
95 DO 96 IX= 1, N+- . . 

· 9 6 A ( I , 1-X> =A ( I , I X) +A ( I Z; I X> +-
GO TO 98+-
94 CC0®+-
94 CONT1NUE+

·D=0+-. 
•GO TO 148+-
'98 DO 140 K=1,N+-
·. IF .CK-·I> 110, 140,110+-
110 Y= AC K, I)+- : .. 
DO 120 J= 1, N+-
W= A< I, J) *Y/ AC I, I)+-
120. ACK,J)=ACK,J)-W+
AC K, I> =0+- . 

·140 CONTINUE+-
130' CONTINUE+

.D=1+-
"DO 1'45 ·I= 1, N+- · 
·145 D=D*A( I ;·n +- · 

'.148 IF · (L) 165, 150, 165+-
:150 F=D+-
. WRITE 11 F= 11 ·,F' '11 #N 11 +
IF <ABSCF)..:.:0.5) 1-18; 170, 170+:: 

-118 N=N-1+.'. . . 
GO TO 11+- . 

~·· .. 
r. ' . ' ~. 

,·.I'; 

':·· 

..· ...... ·. 

. i ' :. . . ' .. ".~ 
.. 

',·.:r· •. ·-.:·:· 
165 P<L>=D/F+
WRITE P<L>, "#N"+-
170 L=L+1+- .. 
IF CL-N>11,11,500+-
500 STOP+-

'···/'·._ 
END+-
* · PROGRAM UM3+-· .. ·· .• •."1' 

. '' 

·1-: 
-.·' . ·, . 

_v, ,1' •, • 

.. l 
,· ,. i. 

' : '· 

• .. :· . ,•.,.' 

.• ,. 

,. l 

.~ .• 

'·.· .. •\. ' 

• ~ . I 

• '• • ~ 1~ 

' ·~ 
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.t' tlUt;-tu\1"1 t.< 1., . 
DIMENSION }{(l3),P(12>,XL<13),PL<12:'"."1.<36) .. 
READ M,N,Kl,K2,K3,Ll.. . 
DO 20 J= 1, N .. 
20 READ PL(J) .. 
DO 25 J=1,N .. 
25 READ XL( J) .. 
DO 26 J= 1, M .. 
26 READ R(J) .. 
DO 30 K=K1,K2,K3._ 
DO 32 J= 1, N .. 
32 P<J>=PL<J) .. 
DO 80 L= 1 , L 1 .. 
DO 27 J= 1, N .. 
27 X<J)=XL<J) .. 
E2=0 .. 
DO 70 I= 1, M .. 
S=0 .. 
Y=0 .. 
DO 40 J= 1, N .. 
S=S+P(J)*X<J) .. 
40 Y=Y+X( J) **2 .. 
X< N+ 1) =R( I) .. 
E=R< I>-S .. 
Y=(E/Y)*(K/100.0) .. 
DO 50 J= 1, N .. 
P(J)=P<J>+Y*X<J) .. 
50 X<J>=X<J+l) ... 
ESQ=E**2 .. 
E2=E2+ESQ .. 
70 CONTINUE .. 
XSE=E2/M .. 
80 WRITE "L= 11

, L, 11 MSE= ", XSE, "#N 11 
.. 

DO 90 I= 1, N .. 
90 WRITE P< I) , 11 #N 11 

.. 

30 CONTINUE .. 
STOP .. 
END .. 
* PROGRAM Cl .. 

.li :~ •, .. ,, , I J 

'i 

. .... 

. . -~ 

1 ... 

.,.,., . 
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I' 
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APtNDICLB 

Neste apêndice será apreGentada uma demonstração de que :la fun-
:r çio Z= a.; realmente tem um ponto de minimb. 

Para que um ponto corresponda a um minimo da funç~o 

que o gradiente da função se anula neste p6nto e_ que a 

é pl~eciso 
I 
,I 

matlliz das 

derivadas parciais de segunda ordem seja definida positivaJ 

No caso do funç~o Z jâ vimos no item 4 que o gradiente é nulo 

em apenas um ponto correpondente ~ soluç;o do sistema de equaçoes 
lí 

lineares 4.5. 

Um elemento .caract~ristico da m?-triz de derivadas parciais de 

segunda ordem 6: 

l'.J' Ars 
m-n 

'\' ,:_, 

i=l 

Verificamos portanto que a matriz A ê igual á- matriz dos coef.!, 

cientes das vari&.veis do sistema 4.5 

.,... .. X 
.:..,. "i. i .................. "'X X , 

~ . • . '1 J. l. .o-n-

,~X X 
.:~ . " • . . l 

:!.+i l.+ 
"X "' ............. ~···'t-J-' .. 1·"·'" J l.+ l.~n- .. 

• 
A : 

• 

~X. , .X. 
l.+n-... l. 

~X. .X. 
l.vn-1 l.t·l 

(todõ:s as sorn.atórias sao de i=l o i=m-n 

Vamos egora demonstrar que o ~eterminnnte ussociado a qüalquer 

menor princip2l da matriz K é maior ou igual a zero (isto corres-

pondo a denonstrar que A é definida positivo). 

Considerm::os ur;: fi1enor principal dr.1 ;1, C.: e ordem q ( q ~ n) 

" 'i 



! .I 

1 
~ . 

. ~ 
' 

• .. 

"'X X ~ .•. 1 •••••••••••••••••• 
l. l.+ . . 

"'X .X .;;., .. . 1 l. l.+q-

• • 

• • 
A = q 

• • 

• 

~X. 1 .x. ~X. 1 .x. '1 •••••••••• ~X. , .X. 1 l.+q- l. l.+q- l.+ l.+q-. J.+q-

(todas as somat6rias são de i=l a i=m-n ) 

Cada elemento de A, pode s;.:;r considerado um polinÔmio de {m-n) 

têrmos. 

Na teoria elementar dos det8r~inarites temos o teorema da adiç~o 

~e filas que diz~ «Um determinante com uma fila formada de polinô-.. 
mios de (m-n) t~rmos pode se desdobrar numa soma de (m-n) deterrni-

nantes que se obtém do dêterminante dado, conservando-se as outras 

filas e substi tuindo-sa a fila formada de polinÔriiios, ora p~üos 

primeiros têrmos dos polinÔmios, depois segundos e aGsim por dian 

te." 

Se aplicarmos o teorema ~ primeira coluna de fi. teremos {m-n) 
c: 

d.e.t..e.rJuinantes, nplicandc em se:;uida o tea::e;;1u. á segunda colüti.:. de 

cada um dos (m-n) determinantes teremos (m-n) 2determinantes, se 

prosseguirmos assim até a última coluna, desdobraremos ~q na soma 

de (m-n )q determinantes de ordem· qxq, sendo que em cada cieterr.ür:a.u 

te a primeira coluna 6 formada pelos elementos: de ordem i 1 
(15 i

1 
5 m-n) dos 

a segunda coluna 

polin~mios que formavam a primeira coluna de A , q 

é forí<J<:da pelos element.os de orciera i 2 (l:$i 2:$m-·n) 

dos polin~mios que for~avam a segunda coluna de A e assim uté a 
• q 

última coluna que é form<:lda pelos 8~amentos de order01 iq (l:$icfm-n) 

dos polin~~ios que formava~ a último coluna de Aq. 

Vamos chamar a cada um destes (m-n)q determinantes, de determi-

nantes decompostos e associar a Ci:lda un; c:Jel•.3s o sírJbolo 



..,. 

..;. 

·•' 

x.z 
~1 

xi .xi +1 
2 2 

x. 
l.q .xiq•q-1 

X •• X. 1 l.1 l.l+ 
x.z 

l.z • 

• • 
A. . • -
.:~.11.z···l. - .• • q 

X . • xi +q-1 x. .xiz+q-1 
v 2 
Ã• +q-1 l.l 1 l.z J.q 

Vamos em seguida demonstrar que qualquer dos determinantes deco.EJ 

postos que contenha pelos menos dois dentre os índices i 1 , i 2 ••• iq 

·iguais é nulo. 

Com ef~i to 1 . ' onde j 1 k , 1 <"< -J- m-n e 

15 k5 m-n, isto significa que a j-ésima e a k-ésima colunas do de -

terminante decooposto foram formadas pelos elementos demesma ordem 

dos polinamios que comp6em a j-êsima e a k-ésima ~alunas de Aq• 

;{. 
~j 

• X. . 1 J..+J-

X. , • 
:l~+J. 

.; 

• 

• 
• 
• 

J 

X i.+j-1 
J 

X. l• X. . 1 
~j..z.q- J.j+J-

• . . . . . . . ..... 
• 

• 

I I -
I 
I 

I 
I 

I 

Corno vemos, se i .=ik as duas colunas acima sao proporcion~is (a 
J ' 

segunda é i~JLI::ll b 'primeira dividida por X. . 1 e multiplicada por 
l.j+J-

x. 1 1 ) e portanto o determinante é igual a zero. 
J.kt-K-

EliminadOS todos os detor~inantes decompostos que tenham dois !n-

dices,iguais, restam Aq (arranjos de (m-n), q a q ) determinan-m-n 

tos d eco;r,pos tos. 



J 

.. 

Vamos demonstrar que estes detérminantes correspondem ~ soma 

de 

{c~mbinações. de m-n, q a q_ J determinao-

tes ao quadrado• 

De fato, consideremos um arranjo qualquer i 1 i 2 ••• iq e a ele 

associemos o determinante decomposto 

Neste determinante podemos coloca~em evidincia X. na primeira 
~1 

coluna, x1 +l n~ seguncia coluna e assim por diante·e tere~os: 
2 

.. 

X. 
~1 

x. ~1 
~1 

• • 

• • 

X .• 
~q 

X. +1 
~q 

• 
• 

v 
1\i 1"q-l 

q. . 

do determinante acima mas em ordem diferente (correspondentes 

-Por--tanto estes ql determinantes sor.ao formados pelc.s .mesmas col,!;!. 

nas mas em ordem tiferente (correspondendo a um determinante bãsico, 

a partir d~ qual foram forma~os outros determinantes invertendo-se a 

ürdem das colun(lS). 

Agora vamos inverter a ordem das colunas dos (q!-1) determinan-. 
tes para que todos os q! fiquem iguais ao determinante básico. 

[~este processo, aqueles determinantes que necessi tnram de um n(un.~ 

ro par de invers~es permunccem iguais~ aqueles que necessitaram de 

um ndmero impar de invers~es mudam de sinal. 

Portanto a soma dos q! det~rminantes correspondentes ~s permuta-



;«.' 

. . 

çEes de um conjunto bãsico-de indices i 1 i 2 ••• iq escolhidos entre os 

{m~n) indices possivais, pode ser representada como: 

x. X. 
~2 l.q 

X -
i 2+1 X. +1 l.q 

A. . • 
~-l.z·•·l. J. q 

• • 

• • • •••• • 

• • 

X. 1 
~q•q-

I . ' X. X. X. 
l.l l.z l. q 

'á. 
-~ (-l) X. X. 1 ••• X. 1 1 1 1 2+ 1 •q-_ 

' q 

X. 1 v X. 
l.l+ "i2•1 l.q +1 

• 

• 

• • 

I 

Nas expressoes acima ~ scma~cr1a ~ s"h~o tcdas ' -e.s pe:-mut.açces 

siveis dos indices i 1 i 2 ••• iq' e Pé o nómoro de invars~es em relaçio 

a uma permutaç~o b6sica. 

mas 

n_ 
~ (-1) x. x ... 1 •••• x. -'-q-·l l.l ).,)..- l. v 

- q 

corresponde ~ definiçio clássica do dotarminan-

te: 

·,, 

i.; 
'· ~ j 



..,_ 

.;, 

.. 
··; .. 

' . 

xi x. 
~2 1 

X. l.. 
q 

X xi +l xiq+l i1+1 2 

• • • 

..... • 

xi +q-1 X. 1 X 
~2+q- i +q-1 

1 q 

e portanto: 
2 x. X. X. 

l.l l.2 l.q 

·. 
X xize-1 x. 

' il+l l. +1 t. q 

A. . • • • • 
~l 1 2··· 1 q = 

• • Q 6 ••• 

• 

X. 1 l.l+q- xi2+q-l xi ~q-1 
q 

dos (m-n) indicas teremos que A 
q 

é uma soma de quadrados de de-

terminantes e pcrtanto 6 maior 

Resta agord cemonstrar que A .n~o é igual a zer6. q 

Sabemos CjUe A (qmn) é clifrantc cie zero (por hipótese, pois C_5! n 

so contrário o sistema 4.5 seria indeterminaào). 

Vamos demonstrar que se A fosse igual a zero, q entao tam-

bém seria igu~l a zero, o que, por recorrência levaria á conclu

cac que A = O, o que é absurdo. . n 

Corn efeito, da deQonstração anterior, se Aq = O todos os deteL 

min<:Jntes 

04;i . q 
-sao 

;~gora, 

decompostos 

qualquer um 

A. . . são iguais a zero. Os indices i 1 ir_1 "~ J.l.l.2 ••• .l. .<. g .c 
uos arranJoS ;{ 1 

w-n 

se calcularmos A . 
q~J. 

como sendo o scmetória dos produ-



tos dos ~lementos da coluna q+l pelos seus menores complementares 

menor complementar de cada elemento da 

coluna q+l é um deter~inante de ordem qxq ~gual a zero (pois todos 

A. . . são nulos). 
~ll.2 .. l.q 

Portanto fica demonstrado que a funç~o Z realmente tem um pon-

to de mínimo. 

' .. 
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