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Resumo 

Os consumos de electricidade e água têm sido alvo de vários estudos, com o 

interesse de perceber o que os influencia e encontrar soluções que promovam 

a melhoria do desempenho económico e ambiental das organizações. Neste 

sentido, o presente trabalho pretende elaborar uma análise paramétrica, 

utilizando o modelo de regressão linear, para detectar as variáveis das quais 

dependem os consumos de água e electricidade para os formatos de comércio 

a retalho e grossista. Esta análise permitiu estudar a relevância de algumas 

variáveis para explicar os respectivos consumos nos vários estabelecimentos 

do grupo Jerónimo Martins como também detectar os estabelecimentos com 

consumos extremos.  

Palavras-chave: Consumo de electricidade e água, melhoria do desempenho, análise 

paramétrica, modelo de regressão linear. 

Abstract 

The electricity and water consumptions has been the subject of several studies 

which envisage the evaluation of their influences and finding solutions that 

promote the improvement of the organizations’ economic and environmental 

performance. In this sense, the present work aims to develop a parametric 

analysis, using the linear regression model, to detect the variables of which 

depend the consumptions of water and electricity for the retail and cash & carry 

sectors. This analysis allowed to study the relevance of some variables in 

explaining the mentioned consumptions of various establishments of the group 

Jerónimo Martins and to detect the establishments with extreme consumptions.  

Key-words: electricity and water consumption, economic and environmental performance, 

parametric analysis, linear regression model.  
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1. Introdução 

A energia eléctrica e a água são recursos fundamentais para o 

desenvolvimento económico como também para o conforto da sociedade 

moderna. No entanto, os elevados níveis de consumo destas duas 

componentes implicam um importante gasto e mesmo desperdício de recursos 

naturais e financeiros, com implicações negativas para a sociedade, em geral, 

e para as empresas, em particular. De facto, o aumento dos consumos de 

electricidade (WWF, 2012) gera a depleção de combustíveis fósseis1, 

perigando a satisfação das necessidades das gerações futuras, das economias 

emergentes e a sustentabilidade das actividades económicas. Por outro lado, o 

crescimento contínuo do consumo de água (WWF, 2012) tem conduzido a 

alterações profundas em alguns ecossistemas (e.g., os dez maiores rios do 

continente asiático, têm períodos sem caudal a desaguar no oceano – cf. 

Arthus-Bertrand, 2009), colocando em causa a sustentabilidade de espécies, 

populações e empresas – todas eles interdependentes. O consumo de 

quantidades incalculáveis destes recursos torná-los-á cada vez mais escassos, 

incitando a um aumento de preços e a profundos desequilíbrios na 

disponibilidade de recursos para as economias (poder de compra vs. detenção 

do recurso natural). 

Neste sentido, o Grupo Jerónimo Martins desenvolveu um projecto interno que 

denominou “equipas para gestão dos consumos de água e energia”, com o 

objectivo de tornar os seus estabelecimentos mais eco-eficientes (do ponto de 

vista económico e ambiental), induzindo a implementação de boas práticas 

                                                           
1
  Combustíveis fósseis podem ser o petróleo, o gás natural e o carvão fóssil. 
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ambientais2. Estas últimas são aplicadas pelas respectivas companhias (Pingo 

Doce e Recheio) tendo como principal objectivo a redução de desperdícios de 

água e energia, proporcionando assim a diminuição de custos para a empresa 

e a melhoria do seu desempenho ambiental. 

1.1  Objectivo e Interesses 

Com o presente estudo pretende-se conhecer quais são as variáveis que têm 

influência directa sobre o consumo de electricidade e água e qual a natureza 

das mesmas. Com isto, poder-se-á também detectar os respectivos “outliers3”, 

ou seja, os estabelecimentos mais eficientes e mais problemáticos no que 

respeita aos já mencionados consumos. Implementaram-se, então, vários 

modelos econométricos que permitiram elaborar uma análise para as diferentes 

lojas do grupo Jerónimo Martins. O conhecimento das variáveis mais 

explicativas abrirá o caminho para a redução dos consumos nas respectivas 

companhias, melhorando a relação com os seus stakeholders4 internos e 

externos. 

1.2  Estrutura do trabalho 

Em primeiro lugar, começar-se-á por introduzir as referências bibliográficas que 

permitiram desenvolver o estudo com uma base empírica na matéria. 

Seguidamente descrever-se-á o procedimento e dificuldades encontradas na 

recolha de informação e as variáveis consideradas relevantes no âmbito do 

estudo. Depois será explicada com exaustividade a metodologia aplicada para 

a obtenção dos modelos e serão analisados os resultados obtidos. Para 

                                                           
2
 Ver APED (2010) – Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição. 

3
 Os “outliers”, neste caso, são os estabelecimentos que apresentam consumos atípicos de electricidade e água.  

4
 Neste caso, os stakeholders são as partes de interesse externas como os clientes e os fornecedores.  
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finalizar, serão apresentadas as conclusões extraídas assim como algumas 

sugestões enriquecedoras para futuros estudos. 

 

2. Revisão Bibliográfica 

Os consumos de electricidade e água têm vindo a ser alvo de vários estudos 

empíricos nas últimas décadas. A maioria destes estudos baseia-se nos 

consumos do sector residencial, dando menos importância ao sector comercial 

e industrial. No entanto, serão extrapoladas algumas ideias para o 

desenvolvimento do presente trabalho. 

Para o funcionamento normal, os estabelecimentos do sector do comércio 

alimentar necessitam de iluminação, ventilação, aquecimento, ar condicionado, 

refrigeração, higienização, preparação e confecção de alimentos, entre outros, 

para suportarem os seus serviços e o conforto dos clientes e colaboradores 

(APED, 2010). A diferença entre o sector do comércio alimentar e o sector 

residencial é, sobretudo, a dimensão destas necessidades.  

A maioria dos autores estudou a influência do preço e do rendimento sobre os 

respectivos consumos de electricidade e água, como é o caso de Canyurt et al. 

(2005), Og & Schultz (2006), Utlu (2006), Wiesmann et al. (2011), Bartusch et 

al. (2012) 5 e Fernández (2006). Neste último caso, a autora realizou uma 

análise não paramétrica, detectando nesta primeira etapa que a introdução de 

algumas variáveis (e.g., Heating Degree Days e Cooling Degree Days que são 

ambas uma proxy da energia necessária para o aquecimento e para a 

                                                           
5
 Estes últimos relacionaram algumas características familiares (rendimento, nº de habitantes, presença de crianças, 

etc…) e habitacionais (nº de equipamentos, área da habitação, idade o edifício, etc…) para estimar o consumo 
residencial de electricidade em Portugal, em duas escalas diferentes.  
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produção de ar frio) na estimação paramétrica não iria revelar grande 

relevância. No entanto, Wiesmann (2011) e Bartusch (2012) mostram o 

contrário. Todos estes autores, anteriormente referidos, relacionaram 

características do agregado familiar com algumas propriedades do imóvel (ano 

de construção, nº de quartos, área da habitação, etc…) podendo estas últimas 

serem consideradas variáveis relevantes para a estimativa dos “consumos 

comerciais”. 

A idade dos equipamentos é também um factor importante que pode explicar a 

eficiência dos próprios. Fisher & Kaysen (1962) não só consideraram este 

factor, como também assumiram que a região (neste caso, a região Sul dos 

E.U.A.) podia levar a uma aceleração na danificação dos equipamentos, 

certamente devido às temperaturas mais quentes, ou a mais humidade. Mas 

para uma justificação mais realista, optou por uma estimativa do volume de 

vendas de equipamentos eléctricos por região de modo a perceber o nível de 

procura dos mesmos. Gato et al. (2007) estudaram a influência das 

temperaturas climáticas e da magnitude da chuva diária, chegando ao 

consenso de que estes dois factores só afectam o consumo de água a partir 

de, ou até, um certo nível de referência, respectivamente, mostrando que o 

aumento do consumo de água deixa de ser influenciado por estes dois factores 

e pode ser explicado através de outros factores como o aumento da população. 

Maitan (2011) analisou a probabilidade de escolha do tipo de aquecimento de 

água do consumidor através dos métodos Logit e Probit, tendo em conta a 

diferença do nível de energia consumida para o funcionamento de cada um dos 

tipos de equipamentos, mostrando com isto que a decisão sobre os 

equipamentos electrónicos está completamente ligada ao nível do consumo 
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energético. Musolesi & Nosvelli (2011) estudaram a procura de água, 

concentrando-se principalmente no preço e nos hábitos das pessoas, referindo 

que o clima e os equipamentos também são factores afectantes no consumo 

de água.  

Para o sector comercial, temos Arias (2005) que mostra o quão influente a 

temperatura externa é sobre a potência dos compressores dos equipamentos. 

Este refere vários autores que referenciam que um supermercado (nos E.U.A) 

com uma área de 3.700 a 5.600 m2 consome cerca de dois a três milhões de 

kWh por ano. Também realizaram um estudo sobre uma cadeia de 

supermercados na Suécia, onde o total de energia consumida num 

hipermercado com cerca de 7.000 m2 é de 326 kWh/m2 por ano e num 

supermercado com cerca de 600 m2, de 471 kWh/m2 por ano. Para o formato 

grossista nos E.U.A., foi referido que o consumo médio anual é de 565kWh/m2. 

Denton et al. (2003) efectuaram um estudo sobre os estabelecimentos que 

usam somente electricidade como fonte de energia e também sobre os 

estabelecimentos que usam electricidade e gás natural, com o objectivo de 

estudar a elasticidade-preço sobre a procura de electricidade utilizando o preço 

marginal em vez do preço médio. Segundo Worthington (2010), o nível do 

consumo de água relaciona-se com o nível de produção (maior consumo de 

água corresponde a mais produção) e vice-versa, havendo uma relação 

aproximadamente unitária entre estes dois níveis. Temos também Hobby & 

Tucci (2011) que estudaram o consumo de electricidade para três sectores 

diferentes, que são o sector residencial, o sector comercial e o sector industrial, 

concentrando o interesse sobre os efeitos climáticos e os efeitos das horas de 

iluminação durante o dia. Dwiegielewski et al. (2000) realizou um estudo para 
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cinco áreas comerciais e institucionais, sendo estas restaurantes, hotéis e 

motéis, edifícios de escritórios, escolas, e supermercados. Com isto, conseguiu 

mostrar que a área do estabelecimento e o número de trabalhadores são 

factores que afectam o consumo de água. Nele, estão referidos alguns autores 

que referem que as variáveis área total do estabelecimento, área de vendas, 

número médio das horas trabalhadas por dia, e também o número de 

trabalhadores, como os melhores factores influentes no consumo de água. 

Detectaram também que o número de trabalhadores é determinante para o 

estudo do consumo de água.  

 

3. Recolha de Dados 

As companhias Pingo Doce e Recheio pertencentes ao grupo Jerónimo Martins 

apresentam uma estrutura multi-site, complexa e de grande dimensão que 

abrange o território nacional continental, incluindo o arquipélago da Madeira. A 

complexidade da estrutura organizacional e o grande volume de dados, 

dificultou o processo de recolha de informação, tornando-o mais demorado. 

Após a validação e tratamento da informação recolhida, consideraram-se para 

o estudo somente os estabelecimentos que cumprissem as condições 

necessárias para a construção do denominado indicador like-for-like, já que 

esta é uma importante unidade de medida utilizada nos reportes do sector da 

Distribuição e que resulta da comparação dos dados referentes aos consumos 

de electricidade e água entre períodos homólogos de anos sucessivos. Esta 

abordagem permitiu trabalhar com dados de um painel equilibrado respeitantes 

aos anos de 2010 e 2011. Os casos que não foram considerados para este 
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indicador são chamados “lojas inconclusivas”, as quais tinham a informação 

incompleta, principalmente a nível dos consumos.  

Este estudo foi elaborado para dois formatos de loja diferentes e totalmente 

independentes um do outro – o caso do Pingo Doce para o formato retalhista e 

o do Recheio para o formato grossista. No âmbito do presente estudo, 

conseguiu-se uma amostra para o consumo de electricidade de 291 lojas Pingo 

Doce e 28 lojas Recheio. Para o consumo de água, a amostra foi de 201 lojas 

Pingo Doce e 15 lojas Recheio. O formato a retalho, abrange as seguintes 

categorias: supermercados, megamercados e hipermercados.  

 

4. Variáveis Utilizadas para a Análise 

Os dados utilizados são de periodicidade trimestral para os anos 2010 e 2011 

disponibilizados pela própria empresa. 

Os modelos elaborados para o formato retalho, estão definidos da seguinte 

forma:  

               

Onde,  

   -  Função consumo (consumo de electricidade, consumo de água); 

  -  Factores de dimensão;   

   -  Outras características;  

  -  Localização geográfica
6
;  

   -  Período; 

   -  Termo de erro. 

                                                           
6
 Para o caso da estimativa do consumo de electricidade em Pingo Doce. 
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E, os modelos elaborados para o formato grossista, estão definidos da seguinte 

forma:  

             

Onde,  

   -  Função Consumo (Consumo de electricidade, Consumo de água); 

   -  Factores de dimensão;   

   -  Outras características;  

  -  Períodos; 

   -  Termo de erro.  

 

As variáveis consideradas nesta análise são as seguintes:  

As variáveis dependentes:  

Variável  Descrição das variáveis 

cons_el  kWh de electricidade consumidos trimestralmente por loja 

cons_ag m³ de água consumidos trimestralmente por loja 

 

As variáveis explicativas: 

Variável  Descrição das variáveis  

m2 Área de vendas por loja em metros quadrados (m²)  V. Quantitativa  

volv Volume de vendas por loja em milhares de euros (10
3
 €)  V. Quantitativa 

hor Número médio de horas de funcionamento da loja  V. Quantitativa 

n_trab Número médio de trabalhadores por loja  V. Quantitativa  

hor_trab Número de horas trabalhadas trimestralmente pelos trabalhadores por loja  V. Quantitativa  

n_ac Número trimestral de acidentes causados pelos colaboradores da loja  V. Quantitativa   

c_b Variável binária (Dummy) com valor 1 se a loja tiver cafetaria e 0, caso contrário   

rest Variável binária (Dummy) com valor 1 se a loja tiver restaurante e 0, caso contrário   

pad  Variável binária (Dummy) com valor 1 se a loja tiver padaria e 0, caso contrário   

pad_prp  Variável binária (Dummy) com valor 1 se a loja tiver padaria com produção própria e 0, caso contrário   

peix Variável binária (Dummy) com valor 1 se a loja tiver peixaria e 0, caso contrário   

talho Variável binária (Dummy) com valor 1 se a loja tiver talho com balcão e 0, caso contrário   

ar_fresc Variável binária (Dummy) com valor 1 se a loja tiver área de frescos e 0, caso contrário   
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trim1  Variável binária (Dummy) com valor 1 se for no 1º trimestre e 0, caso contrário   

trim2  Variável binária (Dummy) com valor 1 se for no 2º trimestre e 0, caso contrário   

trim3  Variável binária (Dummy) com valor 1 se for no 3º trimestre e 0, caso contrário   

trim4 Variável binária (Dummy) com valor 1 se for no 4º trimestre e 0, caso contrário 

reg1 
Variável binária (Dummy) com valor 1 se a loja Pingo Doce se encontrar na região Grande Porto e Minho e 0, 

caso contrário (pertencer a outra região) 

reg2 
Variável binária (Dummy) com valor 1 se a loja Pingo Doce se encontrar na região Norte e 0, caso contrário 

(pertencer a outra região) 

reg3 
Variável binária (Dummy) com valor 1 se a loja Pingo Doce se encontrar na região Centro e 0, caso contrário 

(pertencer a outra região) 

reg4 
Variável binária (Dummy) com valor 1 se a loja Pingo Doce se encontrar na região Grande Lisboa e 0, caso 

contrário (pertencer a outra região) 

reg5 
Variável binária (Dummy) com valor 1 se a loja Pingo Doce se encontrar na região Sul e 0, caso contrário 

(pertencer a outra região) 

reg6 
Variável binária (Dummy) com valor 1 se a loja Lidosol se encontrar na região da Madeira e 0, caso contrário 

(pertencer a outra região) 

Super Variável binária (Dummy) com valor 1 se a loja for um supermercado e 0 se for hipermercado ou megamercado 

antiguid Antiguidade da loja desde o ano de abertura  V. Quantitativa 

 

Como factores de dimensão estão designadas as variáveis m2, volv, hor_trab 

e n_trab. Estas variáveis serão chamadas “factores de dimensão” ou “factores 

dimensionais” porque caracterizam de uma certa forma, e como sugere a 

denominação, a dimensão da loja.  

O vector “ ” abrange as variáveis, Peix, Talho, Pad, C_b e Rest, assim como o 

N_ac, Ar_fresc, Antigui, Hor e Ano_2011. Esta última, que foi aplicada para a 

estimativa do consumo de electricidade, pode capturar alguns determinantes 

inobserváveis, nomeadamente, se houve ou não alguma poupança ou 

mudanças nos comportamentos7 (Worthington, 2010).  

Por outro lado, a realização de um estudo mais pormenorizado das secções de 

loja permitirá estudar a diferença no consumo, explicada pela existência ou não 

das mesmas, assim como, as mais influentes. 

                                                           
7
 Ou seja, uma melhoria na aplicação das boas práticas ambientais, neste caso. 

 



Autor: Stéphane Matias Título: Análise paramétrica do consumo de electricidade e água 14 

 

 para o comércio alimentar a retalho e grossista  

14 
 

A localização geográfica considera as respectivas regiões onde estão 

distribuídas as companhias. No caso de existirem diferenças nos consumos 

entre as mencionadas regiões, estas poderão ser justificadas devido às 

diferenças climáticas e demográficas entre cada uma delas. E por fim, os 

períodos, que distinguem os trimestres dos respectivos anos 2010 e 2011 para 

caracterizarem as variações sazonais dos consumos.  

Utilizou-se o número de acidentes (n_ac) como “proxy” de um indicador 

comportamental dos colaboradores por loja, podendo considerar-se que quanto 

maior é o número de acidentes, maior é o descuido dos colaboradores.  

 

5. Metodologia Aplicada 

Para se encontrar a função que determine as variáveis das quais dependem o 

consumo de electricidade e o consumo de água dos estabelecimentos do 

Grupo Jerónimo Martins já referidos, utilizou-se o modelo de regressão linear. 

Para estimar o modelo, utilizaram-se dados “pooled” que constituem uma 

alternativa aos dados de painel de curto prazo e um modelo de regressão 

linear múltipla. Apresentar-se-á seguidamente a metodologia baseada segundo 

Hsiao (1989), Gujarati (1992) e Wooldridge (2009).  

5.1  Modelo de regressão linear múltipla 

Considerando “ ” variáveis explicativas e os já mencionados inicialmente dados 

“pooled”, a equação de regressão assumirá a forma: 

                                          com  {
           
           

     (1) 
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Onde, 

    = Termo independente 

    = Coeficientes desconhecidos da regressão, com j = 1,…, k 

      = Variáveis explicativas, com j = 1, …, k 

     = Termo de erro. 

 

Desenvolvendo esta expressão obtém-se um sistema de “ ” equações que 

podem ser agrupadas apresentando a seguinte forma matricial: 

(

   

   

 
   

)  (

 
 
 
 

           
         

                    

   
 

    

 
    

 
     

 
    

)(

  

  

 
  

)  (

   
   

 
   

)                             (2) 

 
 

   =     +    

   = Vector coluna     que contém cada    . 

  = Matriz     que inclui as   observações das   variáveis explicativas no momento  , com a primeira 

coluna de uns para representar o termo independente. 

  = Vector coluna     dos parâmetros desconhecidos         …    

   = Vector coluna     das   perturbações aleatórias de cada individuo. 

 

Sendo os supostos básicos do modelo de regressão linear na sua forma 

matricial: 

1.  [  ]   , onde    e 0 são vectores coluna de    , sendo 0 um vector nulo. 

2  [    
 ]     , onde   é uma matriz identidade de    . 

3. A matriz    de     é não estocástica, isto é, está formada por um conjunto de números fixos. 

4. A característica de   ,        , onde   é o número de colunas em    e menor que  , o número de 

observações. 

5. O vector    tem uma distribuição normal multivariada, isto é            . 

 

Para estimar os coeficientes     assume-se que tanto a intersecção como os 

coeficientes são constantes no que respeita ao tempo e entre os indivíduos, 

assimilando-se, assim, ao termo de erro as possíveis diferenças entre 

   = 1, …,    
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indivíduos e diferentes períodos de tempo, sendo o método a utilizar o dos 

Mínimos Quadrados Ordinários (OLS). Neste tipo de modelos podem 

encontrar-se fundamentalmente dois problemas. Por um lado, 

“heterocedasticidade8” devido a que a variância das perturbações pode ser 

diferente entre os indivíduos e o tempo e, por outro, “autocorrelação”. Aplicou-

se então o Método de “White period” para assumir estes efeitos e conseguir 

uma matriz de covariâncias robusta e consistente, cf. Wooldrigde (2002) e 

Arellano (1987). 

Outra opção seria de aplicar o “modelo de efeitos fixos9 ou aleatórios10”. O 

primeiro considera que o termo de erro     está formado por duas 

componentes, uma parte fixa constante para cada individuo (    e outra 

aleatória     que cumpre as hipóteses básicas do modelo de regressão linear. 

O segundo considera a mesma decomposição mas   , em vez de ser um valor 

fixo para cada individuo, é uma variável aleatória homocedástica. O mesmo se 

reflecte estimando os parâmetros pelo Generalized Least Squares11 (GLS) com 

base nas hipóteses enunciadas. Segundo Wooldridge (2009), os efeitos fixos 

consideram uma correlação arbitrária entre os efeitos inobserváveis recolhidos 

na variável    e todas as variáveis explicativas     , onde,  

    (       )           {
          
         

                            (3) 

Enquanto os efeitos aleatórios não, onde,  

   (       )           {
          
         

                            (4) 

                                                           
8
  Ver White (1980) e Hayes (2007). 

9
                                                      

10
                                                                                                       

11
 Ver Beck & Katz (1995) que demostram que o método GLS é pouco realista.  
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É por esta razão, que este considera que os efeitos fixos são uma ferramenta 

mais credível para a estimação dos efeitos “ceteris paribus”.  

No entanto, decidiu-se, não aplicar nem os efeitos aleatórios pelo exposto atrás 

e nem os efeitos fixos porque, neste caso, a maioria das variáveis utilizadas 

nos modelos são constantes no tempo (no caso da área de vendas e das 

variáveis binárias escolhidas para os modelos) e a sua aplicação levaria à 

perda de informação visto que teríamos que retirá-las.  

5.2  Método dos Mínimos Quadrados Ordinários 

Este método baseia-se em minimizar a soma dos quadrados dos resíduos ou 

perturbações aleatórias, isto é, minimizar a diferença entre    e o seu valor 

estimado  ̂. 

   ∑∑   
 

 

   

 

   

 ∑∑      ̂   
 

 

   

 

   

 

  

                             ∑∑(     ̂   ̂       ̂         ̂     )
 

 

   

 

   

                                           

   

 
Derivando parcialmente esta equação em ordem a cada um dos    obtém-se 

um sistema de equações normais que se expressam de forma matricial do 

seguinte modo: 

    ̂                                                      

Multiplicando cada membro da igualdade por        , resulta cada um dos 

estimadores de   , pelo que: 

    ̂                                                         
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Propriedades dos estimadores OLS 

Segundo o Teorema de Gauss Markov, os parâmetros estimados pelo método 

dos Mínimos Quadrados Ordinários cumprem as melhores condições que 

estatisticamente pode ter um valor estimado, isto é, são: 

a) Lineares: São uma combinação linear das perturbações aleatórias do modelo. 

b) Não enviesado: O valor esperado do estimador coincide com o real. 

c) Óptimo ou Eficiente: De entre todos os estimadores não enviesados são os que apresentam a 

variância mais pequena.  

d) Consistência: Quanto maior for a dimensão da amostra, espera-se que o valor estimado mais se 

aproxime do valor real e a variância de zero.  

 

5.3  Teste de validação do modelo e coeficiente de determinação 

Após estimados os parâmetros da regressão é preciso realizar uma análise que 

permita diagnosticar que magnitude da variabilidade total é explicada pelo 

modelo, realizando para isto o seguinte teste de hipótese. 

                      

                                                           

 
Aplica-se o teste de “F de Snedcor” para realizar este teste, sendo a regra de 

decisão rejeitar a hipótese nula se         onde      obtém-se da tabela de 

distribuição   com    graus de liberdade no numerador,          no 

denominador e considerando um nível de significância de   (neste caso, 

 =5%).  

O coeficiente de determinação    indica a proporção da variabilidade total da 

variável dependente que é explicada pelo modelo estimado, sendo a sua 

fórmula de cálculo: 
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∑   ̂   ̅   

   

∑      ̅   
   

   
∑   

  
   

∑      ̅   
   

                                 (8) 

Este coeficiente varia entre 0 e 1, e quanto mais próximo de 1 estiver melhor 

será o ajuste do modelo. 

5.4  Testes de hipóteses dos parâmetros 

Segue-se a etapa da validação estatística dos parâmetros da regressão, isto é, 

saber se são ou não significativos aplicando neste caso o teste de significância 

“t de student” aos coeficientes da regressão. 

Um teste de significância é um procedimento mediante o qual se utilizam os 

resultados da amostra para verificar a veracidade ou falsidade de uma 

hipótese, sendo o teste a realizar: 

        

        

No caso de ser rejeitada a hipótese nula (  ), está-se a admitir que a variável 

associada ao respectivo coeficiente    é significativa, isto é, tem poder 

explicativo sobre a variável dependente. 

Admitindo a hipótese de normalidade dos  ̂   o teste estatístico a realizar é o 

seguinte: 

 ̂    

    ̂  
                                                                                 (9) 

Em que     ̂   é o desvio padrão estimado do estimador do parâmetro   , 

sendo a regra de decisão rejeitar a hipótese nula quando o valor absoluto de 
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|
 ̂    

  ( ̂ )
|

12

  for superior  a   

 
 que verifica  (           

 
)  

 

 
 , com   um 

determinado nível de significância que neste caso é de 5%.  

5.5  Critérios de selecção 

Para facilitar a escolha do modelo ou “melhor” modelo, considerou-se os 

seguintes indicadores:  

             (
   

 
)  

  

 
  Akaike Information Critérion  (10) 

             (
   

 
)  

       

 
   Schwarz Information Critérion  (11) 

 Com, SQR a soma dos quadrados dos resíduos. 

Foi através destes dois critérios que se seleccionaram os modelos aos quais se 

deu mais importância para a respectiva análise de sensibilidade. Foram 

analisados então os modelos que apresentaram valores menores nestes dois 

critérios AIC e SIC. 

 

6. Análise dos resultados 

Nesta secção, serão apresentados e analisados os vários modelos elaborados 

para análise do consumo de electricidade e água para cada um dos formatos 

(retalho e grossista)13. Sendo estes formatos totalmente independentes, viu-se 

oportuna esta separação.  

A razão que levou à elaboração de vários modelos foi para evitar a presença 

de multicolinearidade visto que as variáveis “factores de dimensão” são 

altamente correlacionadas entre elas (Anexo A). Como são correlações 

                                                           
12

 Quando se está perante uma hipótese alternativa bilateral (    ), interessa o valor absoluto da estatística  , que 

está representado em módulo | | (ver livro Wooldridge 4
th
 edition (2009), pág. 128-130). 

13
 Formato retalho  Pingo Doce  

    Formato grossista  Recheio  
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menores que 90%, decidiu-se então juntar a área de vendas com um dos 

restantes factores dimensionais (individualmente), porque na realidade, o 

tamanho da loja não traduz de forma perfeita o volume de vendas14, ou mais 

horas trabalhadas, ou ainda mais trabalhadores na loja. Se se considerasse 

todos estes factores dimensionais juntamente num só modelo, poderia criar 

multicolinearidade. Ou seja, o modelo poderia ser aceite, no entanto os 

estimadores não seriam eficientes.  

Para a análise dos resultados, consideraram-se como medidas de referência, 

os respectivos coeficientes estimados   , o desvio-padrão    e o        . Os 

coeficientes estimados medem o impacte de uma variação na respectiva 

variável explicativa sobre a variável dependente. E o desvio-padrão indica a 

variação de cada coeficiente estimado em relação ao seu valor médio, 

enquanto o         indica o nível de significância do respectivo coeficiente, 

onde um          inferior ao nível de 5% traduz uma maior verosimilhança 

na aceitação de uma relação entre a variável explicativa      e a variável 

dependente    .  

Outro ponto importante a referir, é que para a análise dos impactes sobre os 

consumos, quando referido a uma determinada variável, as restantes 

consideram-se constantes. Para a determinação do modelo que melhor 

explicasse as variações e afectações no consumo de electricidade e água face 

às variáveis explicativas, construíram-se quatro modelos. A eleição do melhor 

modelo, levou à comparação dos coeficientes de determinação (R2) de cada 

um, seleccionando aquele que tem o coeficiente mais elevado. Para uma 

                                                           
14

 Uma loja de menor dimensão pode apresentar um volume de vendas maior.  
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análise mais completa, também se compararam os valores dos respectivos 

critérios de selecção AIC e SIC, escolhendo aquele que apresenta o menor 

valor. Nas secções 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4, apresentam-se os modelos elaborados 

juntamente com a respectiva análise dos resultados.  

Além disso, representam-se os histogramas dos resíduos15 (Anexo B) dos 

“melhores” modelos, que permitem identificar os estabelecimentos que 

apresentam consumos extremos16, tanto eficientes como ineficientes (os 

“outliers”), de electricidade e água, podendo assim, permitir à empresa 

perceber o que realmente se passa com esses estabelecimentos e analisá-los 

com mais detalhe.  

6.1  Modelos do consumo de electricidade para retalho  

Nas tabelas 1 e 2 apresentam-se os modelos respeitantes ao consumo de 

electricidade nos estabelecimentos de retalho em análise.  

 

Tabela 1 – Modelos que juntam os factores de dimensão “m2” e “volv” (retalho). 
 

 
Fonte: Elaboração própria (*** é significativo ao nível de 1%, ** é significativo ao nível de 5%, * é significativo ao nível de 10%) 

                                                           
15

Obtidos através do teste Jarque-Bera. 
16

São considerados consumos extremos, os valores que se encontram fora do intervalo (-2  ; 2  ) nos respectivos 

histogramas em anexo. As lojas com consumos extremos são de conhecimento exclusivo para a empresa.  

Variáveis Explanatórias Coefficientes Std. Error Prob.  Variáveis Explanatórias Coefficientes Std. Error Prob.  

C 11,2272 0,2782 0,0000 *** C 6,9634 0,3018 0,0000 ***

M2/100 0,0136 0,0015 0,0000 *** LOG(M2) 0,4781 0,0384 0,0000 ***

VOLV/1000 0,0806 0,0125 0,0000 *** LOG(VOLV) 0,2364 0,0318 0,0000 ***

N_AC 0,0053 0,0042 0,2081 N_AC 0,0157 0,0033 0,0000 ***

ANTIGUID 0,0009 0,0023 0,6986 ANTIGUID -0,0018 0,0017 0,2893

PAD 0,3153 0,1358 0,0203 ** PAD 0,1119 0,0843 0,1844

C_B 0,1945 0,0345 0,0000 *** C_B 0,0298 0,0298 0,3169

PEIX 0,5788 0,0737 0,0000 *** PEIX 0,4097 0,0667 0,0000 ***

TALHO 0,2387 0,0537 0,0000 *** TALHO 0,0309 0,0564 0,5838

REST 0,2941 0,0379 0,0000 *** REST 0,2254 0,0316 0,0000 ***

REG2 -0,0153 0,0391 0,6957 REG2 -0,0693 0,0330 0,0357 **

REG3 0,0189 0,0357 0,5978 REG3 -0,0366 0,0297 0,2179

REG4 0,0772 0,0323 0,0169 ** REG4 0,0512 0,0260 0,0492 **

REG5 0,0807 0,0387 0,0370 ** REG5 0,0433 0,0276 0,1163

REG6 0,0457 0,1438 0,7506 REG6 0,0515 0,1054 0,6250

TRIM2 0,0426 0,0077 0,0000 *** TRIM2 0,0379 0,0075 0,0000 ***

TRIM3 0,1296 0,0081 0,0000 *** TRIM3 0,1224 0,0079 0,0000 ***

TRIM4 -0,0203 0,0093 0,0295 ** TRIM4 -0,0256 0,0091 0,0051 ***

HOR -0,0137 0,0168 0,4174 HOR -0,0074 0,0113 0,5155

SUPER -0,4961 0,0453 0,0000 *** SUPER -0,2579 0,0440 0,0000 ***

ANO_2011 -0,0043 0,0055 0,4417 ANO_2011 -0,0028 0,0054 0,6042

R-squared 0,8373 R-squared 0,8703

N_obs 2.328 N_obs 2.328

Akaike crit. -0,0982 Akaike crit. -0,3243

Schwarz crit. -0,0463 Schwarz crit. -0,2724

F-statistic 593,8226 F-statistic 773,7643

Prob(F-statistic) 0,0000 Prob(F-statistic) 0,0000

Modelos de estimação do consumo de eletricidade das companhias Pingo Doce 

Dependent Variable: LOG(CONS_EL)



Autor: Stéphane Matias Título: Análise paramétrica do consumo de electricidade e água 23 

 

 para o comércio alimentar a retalho e grossista  

23 
 

Tabela 2 – Modelos que juntam os factores de dimensão “m2” e “hor_trab” (retalho). 

 
Fonte: Elaboração própria (*** é significativo ao nível de 1%, ** é significativo ao nível de 5%, * é significativo ao nível de 10%) 

 

Observa-se, então, que entre estes modelos, os mais explicativos são os que 

apresentam uma equação mista17 com uma elasticidade constante positiva 

(log-log) nas variáveis área de vendas e volume de vendas, em relação ao 

consumo de electricidade. Optou-se por introduzir estas variáveis em 

logaritmo18 porque apresentavam melhor explicação (maior R2) com também 

menores valores nos critérios de selecção. O melhor modelo é então o 

segundo modelo da tabela 2, que contém o coeficiente de determinação mais 

elevado (87,99%) e os critérios de selecção menores em comparação com os 

restantes modelos. Pode-se também considerar este modelo como válido visto 

que Fc=845,01> Ftab=1,57. Ou seja, as horas trabalhadas completam mais a 

explicação do consumo de electricidade do que propriamente o volume de 

vendas. Observa-se que as horas trabalhadas apresentam um poder 

                                                           
17

 São as equações que consideram variáveis logarítmicas juntamente com lineares. 
18

 Aconselhado por Wooldridge (2009). Ver pág. 686. 

Variáveis Explanatórias Coefficientes Std. Error Prob.  Variáveis Explanatórias Coefficientes Std. Error Prob.  

C 11,2302 0,2796 0,0000 *** C 4,7035 0,3689 0,0000 ***

M2/100 0,0116 0,0026 0,0000 *** LOG(M2) 0,4075 0,0380 0,0000 ***

HOR_TRAB/1000 0,0088 0,0032 0,0067 *** LOG(HOR_TRAB) 0,4626 0,0500 0,0000 ***

N_AC 0,0002 0,0042 0,9633 N_AC 0,0056 0,0031 0,0765 *

ANTIGUID 0,0009 0,0024 0,6882 ANTIGUID -0,0024 0,0016 0,1412

PAD 0,3184 0,1364 0,0197 ** PAD 0,1115 0,0632 0,0781 *

C_B 0,2029 0,0353 0,0000 *** C_B 0,0358 0,0277 0,1971

PEIX 0,5752 0,0779 0,0000 *** PEIX 0,2922 0,0638 0,0000 ***

TALHO 0,2536 0,0550 0,0000 *** TALHO 0,0373 0,0480 0,4368

REST 0,2202 0,0493 0,0000 *** REST 0,1190 0,0346 0,0006 ***

REG2 -0,0096 0,0398 0,8091 REG2 -0,0480 0,0327 0,1421

REG3 0,0109 0,0372 0,7697 REG3 -0,0434 0,0298 0,1462

REG4 0,0527 0,0442 0,2332 REG4 -0,0275 0,0291 0,3438

REG5 0,0689 0,0412 0,0946 * REG5 0,0102 0,0270 0,7058

REG6 0,1501 0,1489 0,3136 REG6 0,1995 0,0913 0,0290 **

TRIM2 0,0536 0,0079 0,0000 *** TRIM2 0,0610 0,0078 0,0000 ***

TRIM3 0,1403 0,0085 0,0000 *** TRIM3 0,1444 0,0085 0,0000 ***

TRIM4 0,0009 0,0093 0,9222 TRIM4 -0,0123 0,0085 0,1485

HOR -0,0147 0,0175 0,3989 HOR -0,0074 0,0101 0,4672

SUPER -0,5221 0,0462 0,0000 *** SUPER -0,2184 0,0429 0,0000 ***

ANO_2011 -0,0161 0,0053 0,0026 *** ANO_2011 -0,0181 0,0052 0,0005 ***

R-squared 0,8345 R-squared 0,8799

N_obs 2.328 N_obs 2.328

Akaike crit. -0,0808 Akaike crit. -0,4014

Schwarz crit. -0,0290 Schwarz crit. -0,3495

F-statistic 581,6464 F-statistic 845,0145

Prob(F-statistic) 0,0000 Prob(F-statistic) 0,0000

Modelos de estimação do consumo de eletricidade das companhias Pingo Doce 

Dependent Variable: LOG(CONS_EL)



Autor: Stéphane Matias Título: Análise paramétrica do consumo de electricidade e água 24 

 

 para o comércio alimentar a retalho e grossista  

24 
 

explicativo a um nível de 1%, mostrando que o aumento de 1% nas horas 

trabalhadas aumenta em média o consumo de electricidade em 0,4626%.  

No entanto, não quer dizer que o volume de vendas deixe de ser importante 

para explicar o respectivo consumo. Antes pelo contrário, esta variável pode 

explicar uma maior circulação por parte dos clientes o que implica um maior 

número de entradas na loja, implicando maiores perdas de energia e, portanto, 

maior esforço por parte dos equipamentos de ar condicionado e frio. 

Simplesmente, e como se pode ver, as horas trabalhadas têm maior impacte 

sobre o consumo de electricidade, o que também, como o volume de vendas, 

pode explicar uma maior utilização dos equipamentos e áreas climatizadas 

(e.g., câmaras e ateliers). Por estas razões, decidiu-se não juntar as horas 

trabalhadas com o volume de vendas visto que explicam aproximadamente o 

mesmo.  

A área de vendas é estatisticamente significativa ao nível de 1% e um aumento 

de 1% da área de vendas aumentaria em média o consumo de electricidade 

em 0,4075%. Isto mostra que o consumo de electricidade virá por parte de 

mais iluminação, como também de um maior número de equipamentos. 

O número de acidentes pode ser considerado marginalmente significativo, ao 

nível de 10%, podendo considerar-se que esta variável pode ser, para este 

caso, um indicador próximo do nível comportamental dos respectivos 

colaboradores das lojas. Significa isto que lojas com piores práticas estão mais 

sujeitas a acidentes de trabalho e a cometer mais falhas no cumprimento das 

práticas (ambientais e outras) instituídas na empresa. 
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O facto de se considerar um modelo misto com variáveis em logaritmo e outras 

não, permitiu um sinal negativo no coeficiente pertencente à variável antiguid 

que era o que se esperava devido à existência de uma menor potência 

instalada (equipamentos, iluminação e inexistência de determinados novos 

serviços) nas lojas mais antigas. É de salientar que as áreas frigoríficas 

também são de menor dimensão em comparação com as lojas mais recentes.  

Nos quatro modelos elaborados, observa-se que as secções padaria, 

cafetaria, peixaria, talho e restaurante apresentam os sinais esperados para 

cada um dos coeficientes, mostrando que o facto de uma loja ter ou não uma 

destas secções, o consumo de electricidade é afectado ou não (no caso de não 

ter), embora algumas delas perdem significância ao passar-se os factores 

dimensionais para logaritmo (no caso do talho e cafetaria). No entanto, não 

devemos esquecer que na realidade, estas variáveis podem ser relevantes no 

que respeita o consumo de electricidade.  

Destas secções, destacam-se a peixaria e o restaurante que não só 

apresentam poder explicativo ao nível de 1% como também têm os maiores 

coeficientes, ou seja, um maior impacte sobre a variável dependente. A padaria 

também apresenta uma significância ao nível de 10% no modelo em análise, 

mostrando também aqui um coeficiente bastante elevado em comparação com 

as outras secções.  

O facto de uma loja ter uma secção de peixaria, aumenta em média o consumo 

de electricidade em aproximadamente 29,22%, mantendo as restantes 

variáveis constantes. O aumento no consumo é explicado pelas diferentes 
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infra-estruturas associadas a esta secção, nomeadamente, para produção de 

gelo. 

A existência de restaurante e padaria na loja, aumenta em média o consumo 

de electricidade em aproximadamente 11,90% e 11,15%, respectivamente. Isto 

é comprovado pela utilização de fornos, fogões e outros equipamentos de 

grande dimensão que necessitam de uma maior quantidade de energia para o 

seu funcionamento e confecção de alimentos. 

Através das variáveis “regiões”, detectou-se que a região 6 (região da Madeira) 

é a região que mais electricidade consome no modelo em análise. Para as 

restantes regiões, as diferenças em relação à região 1 (região Grande Porto e 

Minho) não são significativas. Isto pode explicar as diferenças climáticas ou 

hábitos das pessoas entre a ilha da Madeira e as restantes regiões de Portugal 

Continental, levando a um aumento no consumo devido sobretudo ao 

funcionamento dos equipamentos de ar condicionado e frio industrial. 

O caso das variáveis “trimestres” tem uma justificação idêntica. De facto, 

indicam que há um maior consumo de electricidade no terceiro trimestre, ou 

seja, na altura do Verão.  

No que respeita ao horário de funcionamento das lojas, o sinal é negativo nos 

quatro modelos, o que vai contra o esperado e a realidade. No entanto, não 

apresenta nenhum poder explicativo em nenhum dos modelos. A possível 

razão para este facto é que como o horário médio de funcionamento das lojas 

não varia muito de uma loja para outra, não capta muita heterogeneidade a 

nível horário. 
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Por sua vez, observa-se que um supermercado consome em média 

aproximadamente -21,84% de electricidade que um hipermercado e 

megamercado, o que explica também aqui a diferença nas dimensões. 

A variável ano_2011 mostra que se consumiu menos electricidade do que no 

ano anterior. E aqui, pode-se concluir que há uma melhor e mais eficiente 

adopção das boas práticas ambientais, ou seja, houve maiores cuidados na 

adopção de boas práticas no dia-a-dia (e.g., ao apagar as luzes ao sair, ao 

desligar as máquinas e ao fechar as torneiras quando não estão a ser 

utilizadas). 

 

6.2  Modelos do consumo de electricidade para o formato grossista  

Nas tabelas 3 e 4 apresentam-se os modelos respeitantes ao consumo de 

electricidade nos estabelecimentos grossistas em análise.  

 

Tabela 3 – Modelos que juntam os factores de dimensão “m2” e “volv” 
(grossista). 

 
Fonte: Elaboração própria (*** é significativo ao nível de 1%, ** é significativo ao nível de 5%, * é significativo ao nível de 10%) 

 

  

Variáveis explanatórias Coeficientes Std. Error Prob. Variáveis explanatórias Coeficientes Std. Error Prob.

C 11,7765 0,1262 0,0000 *** C 6,7210 0,7090 0,0000 ***

M2/100 0,0102 0,0039 0,0093 *** LOG(M2) 0,4298 0,1101 0,0001 ***

VOLV/1000 0,0586 0,0209 0,0055 *** LOG(VOLV) 0,2693 0,1081 0,0135 **

N_AC 0,0114 0,0174 0,5113 N_AC 0,0107 0,0163 0,5135

TRIM2 0,1212 0,0163 0,0000 *** TRIM2 0,1204 0,0160 0,0000 ***

TRIM3 0,1767 0,0329 0,0000 *** TRIM3 0,1827 0,0328 0,0000 ***

TRIM4 0,0389 0,0179 0,0309 ** TRIM4 0,0417 0,0166 0,0127 **

TALHO 0,2925 0,0878 0,0010 *** TALHO 0,2751 0,0769 0,0004 ***

PEIX 0,1281 0,0432 0,0034 *** PEIX 0,1096 0,0388 0,0052 ***

ARFRESC -0,2200 0,0969 0,0242 ** ARFRESC -0,2706 0,1000 0,0074 ***

ANTIGUID -0,0200 0,0086 0,0211 ** ANTIGUID -0,0175 0,0085 0,0400 **

ANO2011 0,0705 0,0235 0,0030 *** ANO2011 0,0699 0,0242 0,0043 ***

R² 0,7758 R² 0,8034

N_obs 224 N_obs 224

Akaike crit. -0,2265 Akaike crit. -0,3578

Schwarz crit. -0,0437 Schwarz crit. -0,1751

F-stat 66,6815 F-stat 78,7463

Prob(F-stat) 0,0000 Prob(F-stat) 0,0000

Modelos de estimação do consumo de eletricidade das companhias Recheio 

Dependent Variable: LOG(CONS_EL)
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Tabela 4 – Modelos que juntam os factores de dimensão “m2” e “hor_trab” 
(grossista). 

 
Fonte: Elaboração própria (*** é significativo ao nível de 1%, ** é significativo ao nível de 5%, * é significativo ao nível de 10%) 

 

 

Para o formato grossista, também aqui o modelo mais explicativo é o segundo 

modelo da tabela 3 que apresenta uma elasticidade constante positiva nas 

variáveis m2 e volv. Este modelo tem um coeficiente de determinação bastante 

elevado (80,34%) e também os critérios de selecção mais baixos. A sua 

validação comprova-se em que Fc=78,75> Ftab=1,83. Também aqui se optou 

pelo logaritmo nas respectivas variáveis m2 e volv e hor_trab. No entanto, 

nem os valores dos coeficientes nem a significância das variáveis alteraram 

muito em comparação com os modelos (log-lin). Ao contrário do formato de 

retalho, as horas trabalhadas não têm poder explicativo na estimativa do 

consumo de electricidade, como se pode ver nos dois modelos da tabela 4.  

No entanto, o volume de vendas tem poder explicativo. E aqui sim, faz mais 

sentido, porque quanto maiores as vendas, mais os equipamentos têm de 

funcionar para a reposição dos produtos nas prateleiras, uma maior circulação 

de clientes na loja e uma maior circulação dos trabalhadores por todas as 

áreas. Falando em números, um aumento de 1% na área de vendas e no 

Variáveis explanatórias Coeficientes Std. Error Prob. Variáveis explanatórias Coeficientes Std. Error Prob.

C 11,7525 0,1686 0,0000 *** C 5,5107 1,5295 0,0004 ***

M2/100 0,0123 0,0044 0,0055 *** LOG(M2) 0,4685 0,1421 0,0011 ***

HOR_TRAB/1000 0,0150 0,0112 0,1810 LOG(HOR_TRAB) 0,3320 0,2338 0,1571

N_AC 0,0120 0,0184 0,5153 N_AC 0,0113 0,0174 0,5183

TRIM2 0,1406 0,0150 0,0000 *** TRIM2 0,1407 0,0146 0,0000 ***

TRIM3 0,2603 0,0196 0,0000 *** TRIM3 0,2589 0,0191 0,0000 ***

TRIM4 0,0590 0,0139 0,0000 *** TRIM4 0,0591 0,0141 0,0000 ***

TALHO 0,2933 0,0860 0,0008 *** TALHO 0,2212 0,0710 0,0021 **

PEIX 0,0857 0,0401 0,0338 ** PEIX 0,0794 0,0387 0,0413 **

ARFRESC -0,2937 0,0886 0,0011 *** ARFRESC -0,3390 0,0910 0,0002 ***

ANTIGUID -0,0169 0,0091 0,0637 * ANTIGUID -0,0154 0,0086 0,0748 *

ANO2011 0,0577 0,0229 0,0126 ** ANO2011 0,0562 0,0230 0,0152 **

R² 0,7670 R² 0,8029

N_obs 224 N_obs 224

Akaike crit. -0,1882 Akaike crit. -0,3553

Schwarz crit. -0,0054 Schwarz crit. -0,1726

F-stat 63,4507 F-stat 78,5016

Prob(F-stat) 0,0000 Prob(F-stat) 0,0000

Modelos de estimação do consumo de eletricidade das companhias Recheio 

Dependent Variable: LOG(CONS_EL)
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volume de vendas, aumenta em média o consumo de electricidade em 

0,4298% e 0,2683%, respectivamente. 

Também para o formato grossista se comprova que a altura do ano onde existe 

um maior consumo de electricidade é no Verão, pelos mesmos motivos 

apresentados para o retalho. Aqui, não se consideraram as “regiões” porque as 

lojas não estão agrupadas geograficamente.  

Continuando com a análise de sensibilidade, observa-se também aqui, que a 

secção peixaria é estatisticamente significativa e que o talho ao contrário do 

formato de retalho, mostra um grande impacte no consumo de electricidade e 

um poder explicativo ao nível de 1%. O facto de uma loja ter uma secção 

peixaria e talho, aumenta em média o consumo de electricidade em   10,96% 

e 27,51%, respectivamente. No caso de se pretender introduzir estas duas 

secções em lojas que não as possuam, o aumento em média do consumo de 

electricidade seria de   10,96 + 27,51 = 38,47%. 

Em comparação com o formato de retalho, na maioria das lojas grossistas 

existe uma área de frescos que corresponde a uma área confinada onde se 

encontram vários equipamentos frigoríficos (e.g., expositores de frio) e secções 

(e.g., perecíveis e lacticínios) que funcionam nesse espaço. E como se pode 

observar, uma loja com área de frescos consome em média   -27,06% que 

uma loja sem área de frescos, visto que esta permite minimizar as perdas de 

energia dos equipamentos e secções aí localizados.   

No que respeita à variável antiguid, quanto mais antiga for a loja, menos 

consome. Isto é justificado por ainda não ter sido concretizada uma 
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remodelação de modernização que inclui uma maior aposta em produtos 

refrigerados que exigem maiores consumos de energia. 

No entanto, a variável ano_2011, observa-se que contrariamente ao formato de 

retalho houve um aumento do consumo de electricidade em 2011 o que não 

levou ao cumprimento dos objectivos de melhoria na maioria das lojas. A 

variável n_ac não apresenta significância estatística. No entanto, o coeficiente 

é positivo e comprova o esperado na realidade, ou seja, mais acidentes 

demonstram piores práticas no dia-a-dia. 

6.3  Modelos do consumo de água para o formato retalho  

Também aqui, para captar o modelo que melhor explicasse as variações no 

consumo de água face às variáveis explicativas, construíram-se quatro 

modelos para o formato de retalho e três para o formato grossista. Os 

resultados obtidos para cada um dos modelos estão apresentados nas tabelas 

5, 6 e 7. 

Tabela 5 – Modelos que juntam os factores de dimensão “m2” e “volv” (retalho). 
 

 
Fonte: Elaboração própria (*** é significativo ao nível de 1%, ** é significativo ao nível de 5%, * é significativo ao nível de 10%) 

variáveis explanatórias Coeficientes Std. Error Prob. variáveis explanatórias Coeficientes Std. Error Prob. 

C 4,5349 1,4118 0,0014 *** C -1,0417 1,4523 0,4734

M2/100 0,0037 0,0041 0,3785 LOG(M2) 0,3042 0,1179 0,0101 **

VOLV/1000 0,2266 0,0441 0,0000 *** LOG(VOLV) 0,5592 0,1132 0,0000 ***

N_AC 0,0158 0,0156 0,3119 N_AC 0,0292 0,0166 0,0802 *

ANTIGUID -0,0087 0,0063 0,1654 ANTIGUID -0,0099 0,0061 0,1046

PAD_PRP 0,1388 0,0735 0,0594 * PAD_PRP 0,0517 0,0787 0,5117

C_B 0,1669 0,0942 0,0769 * C_B 0,0316 0,0986 0,7483

PEIX 0,6758 0,2009 0,0008 *** PEIX 0,4724 0,2076 0,0231 **

TALHO 0,0868 0,1769 0,6239 TALHO 0,0216 0,1720 0,8999

REST 0,4194 0,1638 0,0107 ** REST 0,4403 0,1583 0,0055 ***

REG2 0,0872 0,1103 0,4293 REG2 0,0552 0,1133 0,6260

REG3 0,3169 0,1100 0,0041 *** REG3 0,2615 0,1132 0,0211 **

REG4 0,1876 0,1174 0,1106 REG4 0,1620 0,1202 0,1783

REG5 0,2224 0,1423 0,1184 REG5 0,2228 0,1338 0,0962 *

REG6 0,3716 0,2885 0,1980 REG6 0,2442 0,2676 0,3618

TRIM2 0,0146 0,0268 0,5847 TRIM2 0,0016 0,0273 0,9537

TRIM3 0,0240 0,0364 0,5099 TRIM3 0,0128 0,0364 0,7254

TRIM4 -0,0764 0,0334 0,0222 ** TRIM4 -0,0899 0,0349 0,0101 **

HOR 0,0503 0,1106 0,6494 HOR 0,0565 0,1114 0,6117

SUPER -0,2625 0,1742 0,1322 SUPER -0,0700 0,1624 0,6666

R² 0,5263 R² 0,5358

N_obs 804 N_obs 804

Akaike crit. 1,6878 Akaike crit. 1,6674

Schwarz crit. 1,8044 Schwarz crit. 1,7841

F-stat 45,8430 F-stat 47,6304

Prob(F-stat) 0,0000 Prob(F-stat) 0,0000

Modelos de estimação do consumo de água das companhias Pingo Doce 

Dependent Variable: LOG(CONS_AG)
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Tabela 6 – Modelos que juntam os factores de dimensão “m2” e “hor_trab” 
(retalho). 

 
Fonte: Elaboração própria (*** é significativo ao nível de 1%, ** é significativo ao nível de 5%, * é significativo ao nível de 10%) 

 

Para a estimativa do consumo de água no retalho, o modelo mais explicativo é 

o segundo modelo da tabela 5 onde se obteve um R2 de 53,58% e critérios de 

selecção menores, podendo-se concluir que este modelo proposto é válido com 

Fc=47,63> Ftab=1,67. No entanto, este coeficiente de determinação é muito 

mais baixo comparando com os modelos da electricidade. Isto leva a que os 

coeficientes das variáveis possam ser mais imprecisos.  

Em comparação com a electricidade, a variável respeitante à secção padaria é 

diferente, não deixando de ser uma variável binária, ou seja, para a estimativa 

do consumo de água, considerou-se apenas as padarias de fabrico próprio. 

Nestes casos, a loja gasta água para confeccionar pão e bolos. E como 

demonstra o modelo em análise, a variável pad_prp apresenta um coeficiente 

positivo, embora não seja estatisticamente significativo, mas consegue-se 

perceber que uma padaria com fabrico próprio consome mais água que uma 

variáveis explanatórias Coeficientes Std. Error Prob. variáveis explanatórias Coeficientes Std. Error Prob. 

C 4,8136 1,3835 0,0005 *** C 2,6423 1,5153 0,0816 *

M2/100 -0,0042 0,0055 0,4476 LOG(M2) 0,2654 0,1338 0,0477 **

N_TRAB 0,0117 0,0024 0,0000 *** N_TRAB 0,0081 0,0019 0,0000 ***

N_AC 0,0107 0,0153 0,4862 N_AC 0,0137 0,0149 0,3560

ANTIGUID -0,0088 0,0063 0,1640 ANTIGUID -0,0091 0,0062 0,1423

PAD_PRP 0,1214 0,0727 0,0951 * PAD_PRP 0,0935 0,0755 0,2159

C_B 0,1750 0,0968 0,0710 * C_B 0,0828 0,1029 0,4213

PEIX 0,5918 0,2093 0,0048 *** PEIX 0,6417 0,1990 0,0013 ***

TALHO 0,0866 0,1743 0,6193 TALHO 0,0585 0,1801 0,7454

REST 0,2188 0,1774 0,2179 REST 0,2899 0,1672 0,0833 *

REG2 0,0849 0,1102 0,4413 REG2 0,0497 0,1138 0,6624

REG3 0,2898 0,1075 0,0072 *** REG3 0,2642 0,1119 0,0185 **

REG4 0,1059 0,1202 0,3788 REG4 0,1660 0,1169 0,1561

REG5 0,1977 0,1424 0,1654 REG5 0,1985 0,1386 0,1524

REG6 0,8447 0,3168 0,0078 *** REG6 0,6903 0,2807 0,0142 **

TRIM2 0,0605 0,0274 0,0278 ** TRIM2 0,0546 0,0270 0,0439 **

TRIM3 0,0751 0,0352 0,0331 ** TRIM3 0,0758 0,0351 0,0311 **

TRIM4 0,0223 0,0295 0,4509 TRIM4 0,0210 0,0294 0,4755

HOR 0,0246 0,1081 0,8203 HOR 0,0544 0,1067 0,6104

SUPER -0,3299 0,1706 0,0534 * SUPER -0,0966 0,1712 0,5727

R² 0,5243 R² 0,5300

N_obs 804 N_obs 804

Akaike crit. 1,6920 Akaike crit. 1,6799

Schwarz crit. 1,8087 Schwarz crit. 1,7965

F-stat 45,4723 F-stat 46,5311

Prob(F-stat) 0,0000 Prob(F-stat) 0,0000

Modelos de estimação do consumo de água das companhias Pingo Doce 

Dependent Variable: LOG(CONS_AG)
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padaria sem fabrico próprio19. Aliás, se olharmos para o primeiro modelo da 

tabela 5 e 6, observa-se que esta variável apresenta significância estatística ao 

nível de 10% com um coeficiente muito mais elevado.  

A variável m2 apresenta uma elasticidade constante positiva em relação à 

variável dependente. Como se pode observar, no primeiro modelo da tabela 5, 

a variável m2 num formato linear não apresentava poder explicativo enquanto 

num formato logarítmico tem uma significância estatística ao nível de 5%. Com 

isto, detectou-se que esta variável tem poder explicativo e que um aumento de 

1% na área de vendas, leva a um acréscimo em média no consumo de água de 

0,30%, o que é explicado pelas actividades de higienização (maiores áreas e 

mais equipamentos) e por as diferentes secções possuírem maior dimensão 

(e.g., maior consumo de gelo na peixaria). 

Também se viu apropriado transformar a variável volv em logaritmo, para uma 

melhor explicação do modelo, observando-se que um aumento de 1% no 

volume de vendas aumenta em média o consumo de água de 0,56%, ou seja, 

tem um maior impacte do que para a electricidade (tabela 1).  

O número de acidentes n_ac também aqui permanece, no modelo em análise, 

como marginalmente significativo, ou seja, com um nível de significância de 

10% podendo possivelmente explicar o nível comportamental do conjunto dos 

colaboradores de cada loja. O nível comportamental pode influenciar alguns 

cuidados, como por exemplo, o fechar das torneiras quando se termina uma 

determinada actividade e reduzir o tempo na utilização de água em 

determinadas higienizações como o lavar as mãos e o tomar banho. 

                                                           
19

 Padaria sem fabrico próprio utiliza massa fresca ou congelada pronta a cozer.    
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No que respeita à antiguidade da loja, o sinal é negativo mas não significativo. 

No entanto, o sinal negativo pode ser explicado pela estratégia da empresa de 

investir cada vez mais nas novas lojas em perecíveis (peixaria, talho, padaria, 

charcutaria e secção de frutas e vegetais) e novos serviços (cafetarias, take-

away e restaurantes) que exigem elevados consumos de água. 

Como para o caso da electricidade, também aqui as secções que mais se 

destacam são a peixaria e o restaurante que são estatisticamente significativas 

ao nível de 5% e 1%, respectivamente. O impacte da peixaria sobre o consumo 

de água, elucida entre outros aspectos, a enorme quantidade de gelo 

produzida diariamente para a conservação do peixe nas bancadas da loja. O 

impacte do restaurante aclara que há uma grande necessidade de água para a 

higienização dos equipamentos e para a confecção de refeições. 

A secção talho continua a não mostrar poder explicativo nos modelos mistos, 

no retalho, mostrando de certa forma um sinal positivo. 

Passando às variáveis regiões, a região que se destaca é a região 3 (região 

Centro) onde a sua diferença em comparação com a região 1 (região Grande 

Porto e Minho) é estatisticamente significativa ao nível de 5%.  

Quanto ao período do ano, as diferenças nos consumos são mínimas. No 

entanto o quarto trimestre é o período que menos água consome apresentando 

uma significância estatística ao nível de 1%.  

Como foi o caso da electricidade, também para a água, o horário de 

funcionamento da loja não mostra poder explicativo. No entanto, tem um sinal 

positivo que condiz com as expectativas. 
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E por fim, observa-se que também aqui, um supermercado consome menos 

que um hipermercado e um megamercado, o que é lógico e expectável, 

embora não seja estatisticamente significativo. 

Também se achou oportuno estimar o consumo de água considerando o 

número de trabalhadores n_trab em vez do volume de vendas, e onde se 

conseguiu um coeficiente de determinação (53%) próximo do já analisado. Os 

coeficientes das variáveis mantiveram-se também aqui, próximos dos do 

modelo já analisado, podendo ser inferido que o número de trabalhadores é um 

factor explicativo para o consumo de água. Se se considerasse este modelo, a 

contratação de mais um colaborador na loja, variaria positivamente em média o 

consumo de água em 0,81%. 

6.4  Modelos do consumo de água para o formato grossista  

Seguidamente estão representados os respectivos modelos estimados para o 

consumo de água do formato grossista:  

Tabela7 – Modelos com os factores de dimensão “m2”, “volv” e “n_trab” em 
separado (grossista).

 
Fonte: Elaboração própria (*** é significativo ao nível de 1%, ** é significativo ao nível de 5%, * é significativo ao nível de 10%) 

variáveis explanatórias Coeficientes Std. Error Prob. variáveis explanatórias Coeficientes Std. Error Prob. 

C 1,2689 0,5505 0,0253 ** C 0,6735 0,7988 0,4031

LOG(M2) 0,2264 0,0766 0,0047 *** LOG(VOLV) 0,3058 0,1093 0,0072 ***

TALHO 1,2886 0,1666 0,0000 *** TALHO 1,2401 0,1735 0,0000 ***

PEIX 1,0613 0,1181 0,0000 *** PEIX 1,0015 0,1084 0,0000 ***

ANTIGUIDAD 0,1083 0,0242 0,0000 *** ANTIGUIDAD 0,1032 0,0248 0,0001 ***

N_AC 0,0835 0,0587 0,1611 N_AC 0,0817 0,0593 0,1744

TRIM2 -0,0390 0,0358 0,2813 TRIM2 -0,0381 0,0358 0,2915

TRIM3 -0,0445 0,0339 0,1954 TRIM3 -0,1266 0,0443 0,0062 ***

TRIM4 -0,0390 0,0424 0,3621 TRIM4 -0,0716 0,0442 0,1117

R ² 0,8818 R ² 0,8871

Nº obs. 60 Nº obs. 60

Akaike crit. 0,9729 Akaike crit. 0,9265

Schwarz crit. 1,2871 Schwarz crit. 1,2407

F-stat. 47,5361 F-stat. 50,0976

Prob(F-stat.) 0,0000 Prob(F-stat.) 0,0000

Modelos de estimação do consumo de água das companhias Recheio

Dependent Variable: LOG(CONS_AG)

variáveis explanatórias Coeficientes Std. Error Prob. 

C 2,5743 0,2864 0,0000 ***

N_TRAB 0,0171 0,0034 0,0000 ***

TALHO 1,2066 0,1516 0,0000 ***

PEIX 0,8432 0,1059 0,0000 ***

ANTIGUIDAD 0,1088 0,0193 0,0000 ***

N_AC 0,0475 0,0490 0,3365

TRIM2 -0,0207 0,0254 0,4197

TRIM3 -0,0326 0,0269 0,2322

TRIM4 -0,0195 0,0299 0,5163

R ² 0,9072

Nº obs. 60

Akaike crit. 0,7303

Schwarz crit. 1,0444

F-stat. 62,3413

Prob(F-stat.) 0,0000
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Para as estimativas do consumo de água do formato grossista, obteve-se uma 

amostra muito pequena em comparação com a amostra para o consumo de 

electricidade do mesmo formato. O que poderá incitar a uma insuficiência de 

informação e levar a uma falta de precisão dos estimadores.  

Criaram-se então três modelos, só com um factor de dimensão para cada um, 

onde se observa que o melhor modelo é aquele que considera o número de 

trabalhadores sugerindo um R2 de 90,72% e os valores de selecção mais 

baixos. Analisando o terceiro modelo, e comprovando a sua validação com 

Fc=62,34> Ftab=2,45, todas as variáveis são estatisticamente significativas a 

não ser a variável n_ac e os respectivos trimestres. Estas últimas apresentam 

todas, coeficientes negativos, o que vai contra as expectativas principalmente 

no período de verão que é supostamente onde mais água se devia de consumir 

devido às temperaturas climáticas mais elevadas. No entanto, nenhuma delas 

é estatisticamente significativa tornando-as irrelevantes para a estimativa do 

consumo de água do formato grossista.  

O talho apresenta um maior impacte que a peixaria sobre o consumo de água, 

o que também aqui contraria um pouco o esperado. Consegue-se no entanto 

presenciar que o n_trab permite um modelo mais explicativo sobre o consumo 

de água do formato grossista, e que quanto mais antiga a loja, mais água 

consome devido a um maior risco de fugas de água. 
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7. Conclusão 

Conseguiu-se através deste estudo identificar as variáveis que mais afectam o 

consumo de electricidade e água no comércio alimentar a retalho e grossista. 

No comércio a retalho, as secções peixaria, restaurante e padaria são as que 

mais afectam o consumo de electricidade, enquanto que para o consumo de 

água, as secções mais influentes são a peixaria e o restaurante. Isto, sem 

falarmos dos “factores dimensionais” (área de vendas, volume de vendas, 

horas trabalhadas e número de funcionários) onde para o consumo de água se 

destaca claramente o volume de vendas. No formato grossista, é o talho que 

tem mais impacte nestes dois ramos, electricidade e água.  

É de referir também, que neste formato para o caso da electricidade, é a área 

de vendas que mais se destaca em comparação com o volume de vendas e 

horas trabalhadas.  

Por fim, admitindo que o número de acidentes é totalmente independente do 

termo de erro, esta variável pode ser considerada como uma boa “proxy” para 

a medição do comportamento dos colaboradores no que respeita os consumos 

de electricidade e água.  

Na seguinte tabela estão apresentadas as respectivas elasticidades e semi-

elasticidades das variáveis com mais impacte:  

 Formato de comércio 

retalhista 

Formato de comércio 

grossista 

Consumo de electricidade 

Log(m2)   0,41 
Log(hor_trab)   0,46 

Pad   0,11 

Peix   0,29 
Rest   0,12 

Log(m2) ≈ 0,43 
Log(volv) ≈ 0,27 
Talho ≈ 0,28 
Peix ≈ 0,11 
Arfresc ≈ -0,27 

Consumo de água 

Log(m2) ≈ 0,30 
Log(volv) ≈ 0,56 
Peix ≈ 0,47 
Rest ≈0,44 

Talho ≈ 1,21 
Peix ≈ 0,84 
Antiguid   0,11 
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Com os resultados apurados no capítulo 6, podemos propor equações que 

permitirão ao Grupo Jerónimo Martins determinar os consumos de água e 

electricidade dos seus estabelecimentos retalhistas e grossistas, identificando 

os que têm melhor desempenho e os que necessitam de intervenção prioritária. 

Para tal, os testes de Jarque-Bera apresentados em anexo (Anexo B) 

permitem esta identificação comparando o valor estimado  ̂ com os valores 

observados  , obtendo assim os respectivos resíduos das regressões que 

permitem identificar os consumos extremos.  

As equações são as seguintes:  

1) Consumo de electricidade no comércio a retalho: 

                                                                                             

                                                                                   

                                                                       

                                                                             

                                 (12) 

 

2) Consumo de electricidade no comércio grossista: 

                                                                                      

                                                                            

                                      

                              (13) 

 

3) Consumo de água no comércio a retalho: 

                                                                                          

                                                                         

                                                                      

                                                                          

                                (14) 

 

 

 



Autor: Stéphane Matias Título: Análise paramétrica do consumo de electricidade e água 38 

 

 para o comércio alimentar a retalho e grossista  

38 
 

4) Consumo de água no comércio grossista:  

                                                                                                  

                                              

                              (15) 

 

Com isto, as variáveis significativas que apresentam maior impacte serão então 

os pontos prioritários na hora da investigação aos, como já referidos, 

estabelecimentos com consumos extremos.  

 

Devido a dificuldades na sistematização de informação não foi possível 

aprofundar demasiado alguns campos e que seriam de grande interesse para 

os posteriores estudos, como é o caso dos seguintes tipos de variáveis: 

 Número de equipamentos por tipo (e.g., arcas congeladoras, expositores de 

frio verticais, empilhadores e câmaras refrigeradas);  

 Infra-estruturas por tipo (e.g., espessura de paredes, isolamentos, tipo de 

janelas e orientação da loja); 

 Temperatura média trimestral na área de localização (e.g., Concelho) de 

cada uma das lojas; 

 

Para o caso do consumo de água do formato grossista, seria também 

interessante voltar a fazer a estimativa com um maior número de observações, 

permitindo obter resultados com maior precisão e fiabilidade. 
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Anexos 

Anexo A – Matrizes de correlações 
 

1) Matriz das correlações para o consumo de electricidade Pingo Doce 

 

2) Matriz das correlações para o consumo de electricidade Recheio 

 

3) Matriz das correlações para o consumo de água Pingo Doce 
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4) Matiz das correlações para o consumo de água Recheio 
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Anexo B – Gráficos dos resíduos 

 

1) Diagnóstico dos resíduos para o consumo de electricidade Pingo Doce 

 
Fonte: Elaboração própria (EViews). Gráfico do segundo modelo da tabela 2 

 

2) Diagnóstico dos resíduos para o consumo de electricidade Recheio 

 
Fonte: Elaboração própria (EViews). Gráfico do segundo modelo da tabela 3 

 

3) Diagnóstico dos resíduos para o consumo de água Pingo Doce 

 
Fonte: Elaboração própria (EViews). Gráfico do segundo modelo da tabela 5 
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4) Diagnóstico dos resíduos para o consumo de água Recheio 

 
Fonte: Elaboração própria (EViews). Gráfico do terceiro modelo da tabela 7 

 

 


