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Resumo 
 

Determinada empresa, responsável pela produção de diversos produtos de cortiça estava 
perante uma situação problemática no seu departamento logístico, mais especificamente na 
gestão de um dos seus armazéns. A tentativa de implementar duas ferramentas de gestão tinha 
fracassado, sendo necessário tomar medidas para contornar a situação. As ferramentas em 
questão seriam responsáveis pela gestão de encomendas e compras a fornecedores. Para além 
deste problema, a empresa deparava-se com a falta de um modelo de previsão para os consumos 
do armazém de consumíveis, assim como uma desatualização dos níveis de stock de segurança 
para esse mesmo armazém. 

A resolução desses problemas passa pela melhoria dessas ferramentas, de modo a que a 
resistência à mudança por parte dos utilizadores seja a menor possível. Foi adotado um novo 
design e inserido um maior número de funcionalidades, tornando o acesso a estas extremamente 
simples. 

Em relação à falta de um modelo de previsão para o armazém de consumíveis, a solução passa 
por quatro fases distintas. Inicialmente foi realizada uma análise ABC que permite identificar 
os artigos standard, ou seja, artigos com elevadas quantidades e frequências de encomenda. 
Posteriormente, foram estudados os modelos de previsão existentes, selecionando os que seriam 
considerados mais apropriados para este estudo. Terminada a seleção dos modelos, analisou-se 
o Erro Percentual Absoluto Médio para cada um desses modelos. Por fim, efetuou-se a previsão 
para os artigos definidos como standard. 
Para solucionar a desatualização dos níveis de stock de segurança, foram calculados novos 
níveis de SS para cada artigo com base no desvio padrão da procura, no lead time dos 
fornecedores e no respetivo fator de segurança. Estes novos valores foram posteriormente 
comparados com os níveis atuais do armazém de consumíveis. 
O desenvolvimento destas diferentes ferramentas contribuiu para a redução do número de erros 
e para a redução de tempo despendido nas tarefas realizadas pelos funcionários. Deste modo, 
deu-se um reaproveitamento desse tempo para realização de outras funções que trazem mais 
valor para a empresa. 
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Implementation of management tools in a consumables warehouse 

Abstract 
 
Responsible for the production of several cork products, a certain company was facing a 
problematic situation in its logistics department, specifically in its the warehouse management. 
The attempt to implement two too has failed, requiring measurement to overcome the situation. 
These tools were responsible for the management of orders and procurement to the suppliers. 
Beyond this problem, the company was facing a need for a forecasting model to the 
consumables warehouse, and a outdated safety stock levels for that same warehouse. 
The solution of those problems pass by improving those tools, in a way that the resilience to 
the change to users is the minimum possible. It was assumed a new design and added a larger 
number of functionalities, being the access to those, extremely simple.  

Regarding the lack of a forecasting model to the consumables warehouse, the solution passes 
by four different stages. First, it was made an analysis ABC/XYZ which allows to identify the 
standard products, in other words, the ones with larger quantities and frequencies of orders.  
Thereafter, it was studied the forecasting models, selecting the ones which were considered to 
be appropriates for this study. After this selection was finished, it was analysed the Mean 
Absolute Percentage Error to each of the selected forecasting models. Finally, it was performed 
the forecasting for the products set as standard. 
In order to fix the outdated safety stock levels, there were calculated new safety stocks for each 
product, based on the demand’s standard deviation, on the lead time and the corresponding 
safety factor. These new values were then compared with the current levels of the consumables 
warehouse. 
The development of these tools contributed for the reduction of the number of errors and for 
the reduction of wasted time in the employees tasks. Thus, it allowed the reuse of that wasted 
time in order to execute other tasks that bring more value to the company. 
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1 Introdução 
A ineficiência do processo de encomendas, compras e previsão dentro do armazém de 
consumíveis, gerou a necessidade da ACC desenvolver novas ferramentas para agilizar todos 
estes processos. Desta forma, este projeto surge para ajudar na redução dessas ineficiências. 

1.1 O Grupo Amorim 
Distinguido como sendo uma das maiores multinacionais de origem portuguesa e a maior 
empresa mundial de cortiça, o Grupo Amorim é uma empresa de excelência. O início da sua 
atividade remonta ao ano de 1870, estando de momento presente nos cinco continentes e, apesar 
do “core business” ser a produção de rolhas, o grupo também está presente em diferentes áreas 
económicas, como a têxtil, a vitivinicultura e o enoturismo1. O crescimento do Grupo Amorim 
foi sempre acompanhado pelo seu principal lema, “nem um só mercado, nem um só cliente, nem 
uma só divisa, nem só um produto”, atingindo os números impressionantes apresentados na 
figura 1. 

 
Figura 1 – Resumida apresentação da Amorim Cork Composites1. 

O seu principal negócio, a produção de rolhas de cortiça por parte da Amorim & Irmãos, é de 
onde provém a grande maioria dos seus lucros, no entanto, a sua produção acarreta uma enorme 
quantidade de desperdício de cortiça. De modo a solucionar esse problema foram criadas novas 
unidades de negócio, ficando o Grupo Amorim dividido, como apresenta a figura 2. 
 

 
 

Figura 2 – Unidades do Grupo Amorim. 
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De entre as unidades de negócios apresentadas, a Amorim Cork Composites, S.A. foi o local 
onde este projeto foi desenvolvido. 

1.2 Amorim Cork Composites, S.A. 

Com a finalidade de reutilizar os desperdícios provenientes da produção das rolhas de cortiça 
por parte da Amorim & Irmãos, fundou-se em 1963 a Corticeira Amorim Lda., que mais tarde, 
em 2009, passaria a denominar-se Amorim Cork Composites, S.A. 
Os desperdícios provenientes da Amorim & Irmãos passariam a sofrer um processo de 
trituração, a fim de produzir granulados e posteriormente aglomerados. Com isto, todos os 
desperdícios do processo produtivo da cortiça seriam eliminados, dando início a uma nova fase, 
a inovação do uso da cortiça. Atualmente, estes novos compósitos de cortiça são utilizados para 
diversas aplicações, sendo a procura por ideias inovadoras constante. 

1.3 Produtos da ACC 

A necessidade de encontrar novas aplicações para os compósitos de cortiça leva ao 
desenvolvimento das suas capacidades de inovação. A enorme variedade de combinações entre 
cortiça e outros materiais, como por exemplo a borracha, aumenta a capacidade de oferta de 
novos materiais que se consigam distinguir no mercado. 
Para a Amorim Cork Composites, a palavra “inovação” é a chave para o seu sucesso. Diversos 
setores industriais têm vindo a ser explorados, como a aeroespacial, automóvel, construção, 
calçado, mobília, indústria, superfícies de desporto, pavimentação e bens de consumo1. 
Alguns exemplos de aplicações nestes diferentes setores industriais podem ser observados 
através da figura 3. 
 

 

                                                
1 Amorim Cork Composites S.A., http://www.amorimcorkcomposites.com (acedido em 13/12/2016). 

Figura 3 – Sectores industriais da ACC 1. 
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1.4 Objetivos 

O departamento de logística da Amorim Cork Composites desenvolveu um conjunto de 
ferramentas para auxiliar as encomendas e as compras para um armazém de consumíveis. Este 
armazém é composto por materiais que não possuem cortiça e são utilizados nas linhas de 
produção de cada produto. Entre estes materiais, encontram-se produtos como panfletos, colas, 
resinas, ripas, paletes e plásticos. No entanto, a ineficiência das ferramentas, quando utilizadas 
pelos funcionários, conduziu ao desenvolvimento desta dissertação. O objetivo passa pela 
melhoria das ferramentas já existentes, garantindo um maior número de funcionalidades e a 
aceitação por parte dos utilizadores. 

O facto de a ACC não possuir qualquer previsão dos consumos para o referido armazém levou 
à necessidade de desenvolver um modelo e dar início à sua implementação. 

A desatualização do stock de segurança de cada artigo no sistema informático é também um 
aspeto a melhorar, visto implicar custos desnecessários para a empresa. A atualização destes 
valores passa por um dos objetivos deste projeto. 

1.5  Método seguido no projeto 

Numa fase inicial, foi necessário identificar o foco do problema. Para tal, as primeiras semanas 
foram mais próximas dos funcionários responsáveis pelas encomendas e pela gestão de 
compras, de modo a perceber os problemas que estavam a enfrentar com as ferramentas 
atribuídas. Foi realizado um acompanhamento diário, não só na utilização do ERP como nas 
deslocações ao armazém de consumíveis e às linhas de produção. 

Após a recolha de toda a informação necessária relativa aos obstáculos encontrados pelos 
utilizadores, deu-se início ao desenvolvimento das novas ferramentas, com uma duração 
aproximada de sete semanas. Durante esse período, foram sendo feitos vários acertos na 
ferramenta de acordo com as preferências do utilizador, a fim de reduzir a resistência à mudança 
no momento da implementação. 
Depois de finalizada a ferramenta, procedeu-se à validação do seu funcionamento, comparando 
os resultados obtidos com os existentes na base de dados do sistema. Após ser dada como 100% 
operacional, avançou-se para o processo de implementação, com uma duração aproximada de 
cinco semanas. 
A implementação consistiu no acompanhamento do utilizador no uso da ferramenta, ensinando 
todos os procedimentos e esclarecendo todas as dúvidas, para minimizar qualquer falha quando 
estivesse a trabalhar individualmente.  

Em simultâneo com a implementação, foi desenvolvido o modelo de previsão. Ao longo de 
cinco semanas foram testados vários modelos, com a finalidade de encontrar o mais indicado 
para a previsão dos artigos standard. 
Todo este projeto, desde o início do desenvolvimento das ferramentas até à sua respetiva 
implementação, teve uma duração de dezassete semanas, sendo que a dissertação foi elaborada 
simultaneamente. 

1.6 Estrutura da dissertação 

A presente dissertação encontra-se dividida em seis capítulos, sendo estruturada da seguinte 
forma: 
No primeiro capítulo introduziu-se o Grupo Amorim assim como a unidade de negócio onde 
incidiu o desenvolvimento desta dissertação. 
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O segundo capítulo trata da revisão bibliográfica, oferecendo uma sustentação teórica à presente 
dissertação. 
No terceiro capítulo, é realizada uma análise da situação inicial do funcionamento da ACC e da 
gestão do armazém, dando melhor a conhecer o funcionamento da empresa e os principais 
obstáculos encontrados. 

No quarto capítulo são introduzidas as duas ferramentas desenvolvidas neste projeto, 
apresentando as suas funcionalidades e vantagens comparativamente com as já existentes. Este 
capítulo apresenta também o estudo do stock de segurança para os artigos no armazém de 
consumíveis, assim como a retificação proposta para os mesmos. 

O quinto capítulo foca-se na previsão de consumos no armazém de consumíveis, comparando 
os melhores modelos de previsão e concluindo qual o mais apropriado. 

Por último, no capítulo seis, são apresentadas as conclusões e propostas de eventuais trabalhos 
futuros. 
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2 Revisão bibliográfica 

2.1 Logística 

A logística tem um papel estratégico e fundamental para todas as organizações. Os materiais 
necessários para o processo produtivo das empresas encontram-se em constante movimento. 
Desde o pedido de encomenda ao fornecedor até ao consumidor final, a logística encarrega-se 
do controlo de todos os movimentos necessários e do armazenamento de materiais (Waters 
2003). 

De acordo com Riopel et al. (2005), a logística é vista como sendo “... o posicionamento de 
recursos no momento certo, no local certo, ao preço certo, na quantidade certa.”. No entanto, 
segundo o ideal de Heskett et al. (1973), a função da logística é vista como “...a gestão de todas 
as atividades que facilitam o movimento e de coordenação do abastecimento e da procura na 
utilização de tempo e espaço”.  
Direta ou indiretamente, as atividades que compõem o serviço logístico estão relacionadas entre 
si. De modo a ter uma melhor perceção dessas relações, a figura 4 apresenta uma sequência de 
atividades, relativas a um planeamento feito em função da receção de encomendas por parte do 
cliente. 

 
Figura 4 – Atividades que compões o serviço logístico (Morais et al. 2002). 

Estas atividades estão divididas em duas partes: fluxo de informação e fluxo de material. A 
primeira tem início com o serviço a clientes, cuja função vai de encontro à definição de logística 
apresentada anteriormente por Riopel et al. (2005). O serviço a clientes está focado nos sete 
“certos”, que são sinónimo de um serviço com qualidade, ou seja: quantidade certa, produto 
certo, cliente certo, custo certo, local certo, condição certa e tempo certo (Rushton et al. 2014). 
A previsão da procura tem como objetivo prever a quantidade certa que deve ser encomendada 
aos fornecedores, de modo a garantir os menores custos de inventário possíveis. Após recebida 
a informação relativa à procura, dá-se início ao planeamento das necessidades, onde se define 
os planos de produção semanais. 
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Nesta fase dá-se o início da circulação de materiais até estes chegarem ao cliente final. Quando 
é escolhido o fornecedor, efetua-se a compra de matéria-prima, sendo esta transportada para o 
armazém, a qual ficará em inventário até avançar para a produção. No final da produção, os 
produtos rumam ao armazém de produtos acabados, onde após processadas as encomendas, são 
entregues ao cliente final. 

2.2 Previsão 

Ter a capacidade de prever a procura para um determinado artigo e para uma dada data é 
essencial para um planeamento eficaz da produção. Evita-se com maior facilidade situações de 
rutura e torna-se mais simples planear os recursos necessários para satisfazer o processo 
produtivo. Os métodos podem ser divididos em dois grandes grupos: qualitativos e 
quantitativos. 

Os métodos qualitativos baseiam-se em análises subjetivas, e as suas técnicas incluem a 
informação soft no seu processo de previsão. São alguns exemplos desse tipo de informação, 
os fatores humanos e as opiniões pessoais. Em relação aos métodos quantitativos, estes 
concentram-se em modelos baseados na análise de dados históricos ou no desenvolvimento de 
modelos associados que utilizam variáveis causais para proceder à previsão. As técnicas 
quantitativas focam-se na análise de hard data, evitando preconceitos pessoais (Stevenson 
2015). 

2.2.1 Modelos de previsão 

Numa primeira fase é necessário determinar a finalidade da previsão, analisando o detalhe e 
precisão desejados. Estabelecer um horizonte temporal é um aspeto a ter em conta, uma vez 
que a precisão diminui à medida que o horizonte temporal aumenta. Após estes dois passos, 
deve ser selecionado o método de previsão, onde está disponível um vasto leque de técnicas 
que melhoram a precisão da previsão (Stevenson 2015). 
Baseados nas séries temporais mais reconhecidas, os seguintes modelos de previsão são 
explicados mais detalhadamente. 
 

• Amortecimento Exponencial Simples 
De acordo com Ostertagová e Ostertag (2011), o amortecimento exponencial simples é o mais 
comum a ser usado no que toca a prever a procura, devido à sua simplicidade e eficiência. Nesta 
técnica os valores mais recentes da série têm maior influência na previsão da procura futura. 
Mais usado para previsões a curto prazo (normalmente de um mês), este modelo assume que os 
dados andam em torno de uma média estável, sem tendência ou sazonalidade (Kalekar 2004). 

A seguinte equação, vai ao encontro do método abordado, auxiliando o cálculo das previsões 
pretendidas: 

𝑆" = 	𝛼 ∗ 𝑋" + 1 − 𝛼 ∗ 𝑆"+,		 	 	 (2.1)	
Onde: 

St, é o nível da série para o período t; 

a, é a taxa de amortecimento; 
Xt, é o valor registado no período t; 
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No que diz respeito ao cálculo dos valores seguintes, o valor inicial St desempenha um papel 
importante, sendo a sua iniciação feita por St=y1. Quanto menor o valor de a, maior é a 
importância da escolha do valor inicial de St (Kalekar 2004). 
 

• Amortecimento Exponencial Duplo ou “Linear Holt” 
Muito semelhante ao amortecimento exponencial simples, este método diferencia-se pela 
apresentação de uma tendência. A cada período, dois componentes têm que ser atualizados, 
mais especificamente a tendência e o nível, sendo estimados para o horizonte temporal e para 
o fim da série, respetivamente (Kalekar 2004). 
De acordo com Kalekar (2004), este método é formulado da seguinte forma apresentada: 

𝑆" = 𝛼 ∗ 𝑦" + 1 − 𝛼 ∗ (𝑆"+, + 𝑏"+,)										0 < 𝛼 < 1	  (2.2) 

𝑏" = 𝛾 ∗ (𝑆" − 𝑆"+,) + (1 − 𝛾) ∗ 𝑏"+,										0 < 𝛾 < 1   (2.3) 

Onde: 
bt, é a estimativa para a tendência; 

a, é a taxa de amortecimento para St; 

g, é a taxa de amortecimento para bt; 

 

• Amortecimento exponencial triplo ou “Holt-Winters” 
Quando é verificada a presença de uma tendência e sazonalidade, aplica-se o método de Holt-
Winters (HW). Semelhante ao amortecimento exponencial “Linear Holt”, este método 
acrescenta um terceiro parâmetro, a sazonalidade. De acordo com este novo parâmetro, existem 
dois modelos diferentes, o multiplicativo e o aditivo. Em relação ao modelo multiplicativo, este 
é apropriado para situações cuja amplitude do padrão sazonal é proporcional ao nível médio 
das séries. Relativamente ao modelo aditivo, a situação indicada para o seu uso surge quando a 
amplitude do padrão sazonal é independente do nível médio da série (Kalekar 2004). 
Kalekar (2004) define o método multiplicativo e aditivo a partir das seguintes equações: 

𝑅" = 𝛼 78
98:;

+ 1 − 𝛼 ∗ (𝑅"+, + 𝐺"+,)    (2.4) 

𝐺" = 𝛽 ∗ 𝑃" − 𝑃"+, + 1 − 𝛽 ∗ 𝐺"+,    (2.5) 

𝑃" = 𝛾 ∗ 78
?8
+ 1 − 𝛾 ∗ 𝑃"+@      (2.6) 

Onde: 
Pt, é a estimativa para a componente sazonal; 

Rt, é a estimativa do nível de dessazonalizado; 

Gt, é a estimativa da tendência; 

Pt, é a estimativa do componente sazonal; 

 
O método aditivo, apresenta as seguintes equações: 

𝑅" = 𝛼 𝑦" − 𝑆"+@ + 1 + 𝛼 ∗ (𝑅"+, + 𝐺"+,)  (2.7) 

𝐺" = 𝛽 𝑆" − 𝑆"+, + 1 − 𝛽 ∗ 𝐺"+,    (2.8) 

𝑆" = 𝛾 ∗ 𝑦" − 𝑆" + 1 − 𝛾 ∗ 𝑆"+@    (2.9) 
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2.2.2 Medidas e análise do erro 

Com o objetivo de alcançar uma previsão mais precisa, é importante ter em conta os seus erros 
associados. Após definida a série de dados e o método de previsão pretendido, é imprescindível 
identificar a medida do erro de previsão. Os métodos de medida do erro mais comuns são: o 
Erro Quadrático Médio (EQM), o Desvio Médio Absoluto (DMA) e o Erro Percentual Absoluto 
Médio (EPAM) (Wallström 2009). 
De acordo com Gentry et al. (1995), a estabilidade do modelo está dependente do quanto menor 
for o valor do EQM, e o seu valor pode ser calculado pela equação: 

𝐸𝑄𝑀 = ,
D

(𝑋" − 𝑋")ED
"F,      (2.10) 

Em relação ao EPAM, este é considerado uma melhor medida em comparação com o EQM, 
sendo a equação deste método formulada como: 

𝐸𝑃𝐴𝑀 = ,
D

( H8+H8
H8

D
"F, ) ∗ 100%    (2.11) 

O Desvio Médio Absoluto (DMA), segundo Wallström (2009) demonstra semelhanças ao 
EQM, ainda que o DMA seja de mais fácil compreensão, falta-lhe a forte relação estatística que 
o EQM possui. O cálculo do desvio médio absoluto é dado pela seguinte equação: 

𝐷𝑀𝐴 = ,
D

𝑋" − 𝑋"K
"F,      (2.12) 

2.3 Inventário 

Para possuir uma boa rede logística, a gestão de inventário numa empresa deve ser controlada 
e analisada cuidadosamente. O facto de os custos relacionados com a posse de inventário serem 
elevados, obriga as empresas a procurarem o nível de inventário correto (Rushton et al. 2014). 

Uma definição mais teórica de inventário é defini-lo como sendo um produto com valor 
económico no mercado, mas que, no entanto, é capital que está suspenso. De um modo mais 
prático, trata-se de bens ou materiais de uma determinada empresa, que se encontram em stock, 
e aguardam para entrar nas linhas de produção ou para satisfazer futuras encomendas por parte 
do cliente (Saxena 2009). 
Manter os níveis corretos de inventário é de interesse para a empresa. Se por um lado manter 
estes níveis baixos reduz os custos de armazenamento e manutenção, por outro, um nível 
demasiado reduzido pode gerar possíveis ruturas. É imprescindível encontrar o balanço correto 
entre os níveis de inventário e a capacidade produtiva e de distribuição da empresa (Saxena 
2009). 

2.3.1 Tipos de Inventário 
Ao longo das cadeias de abastecimento, é possível encontrar diferentes tipos de inventário. 
Rushton et al. (2014), distinguem os tipos de inventário como: 

• Matéria-prima, componentes e stocks de embalagem – normalmente utilizados nas 
linhas de produção, com a finalidade de atingir o produto final; 

• In-process stocks – também apelidado work-in process (WIP), trata-se de produtos 
semi-acabados que se encontram ainda em diferentes processos de fabrico; 

• Produto acabado – bens que estão no final da linha de produção. Normalmente 
encontram-se num armazém especifico de produtos acabados; 

• Pipeline stocks – encontram-se no processo de distribuição, disponíveis para transitar 
para o consumidor final; 
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• General stores – composto por diversos produtos para auxiliar operações; 
• Spare parts – divididos em consumíveis e rotativos, são imprescindíveis para precaver 

a disponibilidade da maquinaria e assim auxiliar eficazmente o serviço de manutenção; 
 
De acordo com Rushton et al. (2014), para além dos tipos de inventários referenciados 
anteriormente, existem outras classificações de maior relevância: 

• Working stock – Definido como o elemento principal de inventário, reflete a verdadeira 
procura do produto. 

• Stock de segurança – Este tipo de stock tem a finalidade de cobrir as procuras 
inesperadas e evitar possíveis ruturas de stock, como apresentado na figura 5; 

 
Figura 5 – Apresentação do stock de segurança (Rushton et al. 2014). 

  
• Stock sazonal – Quando se aproxima uma época em que é esperado um aumento da 

procura (flutuação sazonal), este stock serve para responder a essa necessidade; 
 

2.3.2 Classificação de sistemas de gestão de stocks 

Em todo o setor industrial é imprescindível que a reposição de inventário seja executada de 
forma estratégica, com o intuito de satisfazer as necessidades de cada empresa. O equilíbrio, 
entre o custo de armazenamento de stocks e a procura por parte do cliente, é essencial. Para tal, 
existem dois sistemas de controlo de stocks, os de revisão periódica e os de revisão contínua 
(Rushton et al. 2014) 

Os sistemas de revisão periódica avaliam os níveis de stock em intervalos temporais constantes. 
A necessidade de colocar uma encomenda, é definida consoante os níveis de stock naquele dado 
momento, e a quantidade necessária, é estabelecida de modo a repor os valores de stock já 
estipulados previamente (Setyaningsih e Basri 2013). 
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Figura 6 – Representação do modelo de revisão periódica (Rushton et al. 2014). 

 

Como representado na fig. 6, é possível verificar os intervalos de tempo constantes (T), onde 
são revistos os níveis de stock, e colocadas as encomendas na quantidade necessária (Q). Tais 
quantidades são estipuladas com o objetivo de atingir o nível de inventário predefinido 
inicialmente (P). 

Relativamente à revisão contínua, os níveis de inventário são seguidos regularmente. É definido 
um nível de stock que, sempre que seja alcançado, conduz à colocação de uma encomenda de 
quantidade previamente estipulada. Quando a procura é variável, este sistema tende a ser mais 
eficaz (Setyaningsih e Basri 2013). 

 

 
Figura 7 – Representação do modelo de revisão contínua (Rushton et al. 2014). 

A partir da figura 7, é possível observar o nível estabelecido para colocar a encomenda (B). 
Como mencionado anteriormente, quando esse nível é atingido, é colocada uma encomenda de 
quantidade constante (Q). Neste caso o tempo entre encomendas (T) não é contante e a variável 
L representa o lead time de cada encomenda. 

2.3.3 Stock de segurança 
No setor industrial, a logística tem assumido um papel fundamental. Para além do preço e da 
qualidade do produto, o tempo e a viabilidade das entregas são os principais critérios de decisão. 
Perante os atuais mercados dinâmicos e a elevada ligação internacional entre empresas, a oferta 
de um nível de serviço eficaz passa por armazenar inventário suficiente (Becker et al. 2013). 
Posto isto, define-se stock de segurança como sendo a quantidade de inventário adicional 
definida, tendo em conta uma procura estimada (Jacob e Chase 2013). 
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Becker et al. (2013), apresenta diferentes métodos que permitem o cálculo do stock de 
segurança. Todos estes métodos incluem a multiplicação por um fator de segurança (FS), 
dependente do nível de serviço baseado numa distribuição normal da procura. O nível de 
serviço corresponde à percentagem de encomendas recebidas pontualmente. Os métodos 
referidos por Becker et al. (2013) encontram-se representados nas equações 2.13 a 2.16. 

• Método 1, onde o SS é calculado como uma função do nível de serviço (percentagem 
de encomendas recebidas pontualmente): 

 
𝑆𝑆 = 𝐹𝑆 ∙ 𝜎9      (2.13) 

Onde: 
FS, corresponde ao fator de segurança; 
𝜎9 corresponde ao desvio padrão da procura; 

  

• Método 2, apresenta o cálculo do SS tendo em conta o lead time e o desvio padrão da 
previsão. 

𝑆𝑆 = 𝐹𝑆 ∙ 𝜎O ∙ 𝐿𝑇     (2.14) 
Onde: 

LT, corresponde ao lead time; 
𝜎O corresponde ao erro da previsão; 

 

• Método 3, apresenta semelhanças aos dois métodos anteriores, no entanto com um lead 
time variável: 

𝑆𝑆 = 𝐹𝑆 ∙ 𝜎O ∙ 𝐿𝑇 ∙ 𝜎9E + 𝐷E ∙ 𝜎@KE     (2.15) 
Onde: 

D, corresponde à procura por período; 
𝜎@K corresponde ao desvio padrão do lead time; 

 
Muito semelhante à equação 2.14 anterior, Schmidt et al. (2012) apresenta também um 
método interessante para o cálculo do stock de segurança, apresentado pela equação 2.16. 

𝑆𝑆 = 𝐹𝑆 ∙ 𝜎9 ∙ 𝐿𝑇      (2.16) 
 
Para o estudo que se segue, a equação 2.16 apresentada para o cálculo do stock de segurança 
mostra poder ser a mais viável, isto porque, existe uma vasta informação relativa aos dados da 
procura, o que não acontece com os dados da previsão. Desta forma, fará mais sentido utilizar 
o desvio padrão da procura no lugar do desvio padrão da previsão. 
 

2.3.4 Quantidade económica de encomenda 
Desde sempre a indústria deparou-se com o problema de definir a quantidade ideal a 
encomendar de um determinado artigo. O termo Economic Order Quantity (EOQ) tem como 
objetivo encontrar a solução para essa incerteza. Este conceito relaciona o custo de colocar uma 
encomenda, com o custo de manter inventário. Segundo Jacobs e Chase (2013), a fórmula para 
calcular a QEE é seguinte, ilustrada na equação 2.17: 

𝑄𝐸𝐸 = E.R.?
S

      (2.17) 

 
Onde: 

D corresponde à procura anual do produto em unidades; 
S indica o custo de colocar uma encomenda de um produto; 
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H custo de armazenamento de stock por unidade por ano; 
 
A partir do gráfico da figura 8, é possível observar o balanço entre os custos de armazenar um 
produto e o custo da sua encomenda. 

 
Figura 8 – Representação gráfica da quantidade económica de encomenda (Rushton et al. 2014). 

Uma análise do gráfico, permite verificar que, quanto maior for a quantidade de produtos 
encomendados, maior serão os custos de posse. Por outro lado, se forem colocadas várias 
encomendas de pequena quantidade, o nível de stock vai ser baixo resultando em custos de 
encomenda e distribuição maiores (Rushton et al. 2014). 

2.3.5 Análise ABC/XYZ 

Perante uma enorme diversidade de produtos nas empresas, torna-se imprescindível fazer uma 
distinção entre os produtos que apresentam maior e menor importância. A análise de Pareto, 
também conhecida como ABC, segue a regra 80/20, significando que 70-80% dos efeitos 
provêm de 20-30% das causas (Bulinski et al. 2013). Seguindo esta análise, é possível 
diferenciar os produtos em quatro categorias. A categoria A corresponde aos fast movers (cerca 
de 20%), a  B pertence aos medium movers (cerca de 30%), a C são os slow movers e D o dead 
stock, sendo C+D cerca de 50%  (Rushton et al. 2014). 
 

2.3.6 Material Requirements Planning - MRP 
Quando um produto é planeado para entrar na linha de produção, todos os seus componentes e 
respetivas quantidades necessárias são conhecidas. Esse planeamento e controlo de inventário 
é feito através do sistema computadorizado Material Requirements Planning, MRP. Uma etapa 
do aprovisionamento começa com a encomenda feita aos fornecedores, especificando as 
quantidades desejadas a entregar, assim como respetivas datas de entrega. Por simples que este 
processo possa parecer, não o é, necessitando do MRP para controlar o vasto número de 
transações (Rushton et al. 2014). Segundo Sagbansua (2010), MRP é definido como sendo “um 
sistema computadorizado destinado a organizar e temporizar as encomendas de procura 
dependente de produtos. A procura de matérias-primas e componentes do produto final são 
calculadas usando a procura para o produto final e, determinando quanto e em quanta 
quantidade encomendar destes componentes e matéria-prima, considerando a produção e os 
tempos de aprovisionamento...” 
Manter os níveis de inventário o mais baixo possível é um dos grandes objetivos do 
departamento logístico, assim como assegurar a disponibilidade de componentes e materiais 
que vão incorporar o processo produtivo. O sistema de MRP teve uma enorme importância no 
cumprimento destes objetivos (Volman et al. 1992). 
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No momento em que é recebida a ordem de encomenda por parte do cliente, dá-se inicio ao 
processo, passando para o departamento de aprovisionamento a fim de verificar se existe stock 
disponível e, a partir do MRP, definir planos de produção (Nkhoma et al. 2014). 

De acordo com Plenert (1998), uma análise mais detalhada do MRP pode ser apresentada 
através da tabela 1. 
 
 

Tabela 1 – Análise detalhada do MRP (Plenert 1998) 

 Área MRP 

Design 

Flexibilidade do 
produto Elevado 

Rastreio da encomenda Elevado 
Necessidades 
computacionais Vários 

Flexibilidade de 
planeamento Elevado 

Layout da loja Flexível 

Uso 

Lead time da produção Muito longo 
Nível de inventário Elevado 
Set-up time Intermédio 
Tamanho do lote de 
produção Grande 
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3 Situação atual da empresa 

3.1 Atividades internas na ACC 

Na empresa Amorim & Irmãos, a produção de rolhas gera desperdícios de cortiça que não 
podem ser reutilizados para produzir novas rolhas. Perante esta situação, a ACC vai ao encontro 
de reaproveitar toda a cortiça proveniente da A&I e utilizá-la para produzir vários produtos 
inovadores. Este processo de reaproveitamento passa por três fases distintas: 

• Trituração – A cortiça entra na trituradora onde irá ser moída e dar origem a diferentes 
tamanhos de granulado, consoante o produto final pretendido; 

• Aglomeração – Após obtenção do granulado desejado, este é misturado com colas ou 
outros produtos químicos para fortalecer a ligação entre os granulados. Esta mistura é 
por sua vez prensada, saindo em forma de cilindros ou blocos de cortiça. 

• Transformação – Consoante as encomendas dos clientes, estes blocos e cilindros irão 
resultar numa variedade enorme de produtos, como folhas de cortiça ou rolos laminados. 

Na eventualidade de determinado produto sair com defeito, esse é sempre reaproveitado, 
voltando para a trituração e reiniciando o ciclo. O objetivo da empresa passa por reduzir a zero 
qualquer tipo de desperdício, aproveitando todos os resíduos para voltar a integrar no processo 
produtivo.  
As diferentes etapas mencionadas anteriormente fazem parte do processo de operações 
industriais da Amorim Cork Composites, dividido em quatro departamentos, como ilustra a 
figura 9. 

A gama de produtos disponibilizados pela ACC através de catálogo é vasta. No entanto,  surge 
por vezes os seus clientes procurarem artigos específicos, que necessitam de ser desenvolvidos 
pela empresa. O facto de a política da empresa ser o fabrico por encomendas, torna a procura 
bastante imprevisível e irregular, uma vez que o cliente tanto pode fazer uma única encomenda 
de um produto exclusivo, como encomendar grandes quantidades de um produto standard. Os 
níveis de procura decaem quase para zero nas três semanas de Agosto, justificado pela paragem 
total da fábrica nesse período, para usufruto de férias. 
Existem diversos armazéns no espaço industrial da empresa, sendo que nenhum deles é 
destinado ao armazenamento de stock para satisfazer futuras procuras previstas. O único 
armazém de produtos acabados (APA) apenas armazena os artigos durante um curto espaço de 
tempo, entre a saída da linha de produção e o envio para o cliente. Quando o cliente encomenda 
um produto que já tenha sido produzido anteriormente, é necessário iniciar uma nova ordem de 
fabrico, pois a empresa não possui stocks de produtos finais, apenas produz para as encomendas.  
A satisfação do cliente depende de vários fatores, sendo um deles a velocidade de resposta 
perante uma encomenda. Várias variantes podem influenciar esta resposta por parte da ACC, 
como por exemplo, a quantidade a produzir e a complexidade do produto.  
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Figura 9 – Organigrama respetivo às operações da ACC 

O departamento de logística vai ser alvo de maior atenção ao longo deste estudo, uma vez que 
é nele que incidem os problemas apresentados para este projeto.  

3.2 Departamento de logística na ACC 

Dentro do departamento da logística da Amorim Cork Composites (ACC) existem outros 
subdepartamentos que necessitam estar em constante comunicação e plena sintonia, a fim de 
alcançar uma boa gestão de todo o processo. Desde que é recebido o pedido pelo cliente até ser 
feita a entrega, a informação e o material passam por diversas fases e por esses mesmos 
subdepartamentos. 

As equipas do departamento da logística na Amorim Cork Composites estão divididas da 
seguinte forma, como apresentado na figura 10. 
 

 
Figura 10 – Diagrama respetivo ao departamento de logística da ACC 

3.2.1 Serviço a clientes 

O serviço a clientes na ACC é composto por uma equipa de dez pessoas, estando cada uma 
responsável por diferentes áreas de negócio a nível mundial. No momento, esta equipa 
encontra-se em contato com clientes nas seguintes zonas do globo: Europa Ocidental, Europa 
do Leste, América, Ásia e resto do mundo. O principal objetivo passa por estar em permanente 
contato com os clientes, assegurando que satisfazem os seus pedidos. Existem dois tipos de 
situação: o cliente coloca uma encomenda de um artigo já existente, ou o cliente propõe um 
artigo nunca antes produzido pela empresa. No primeiro caso a equipa passa a informação ao 
departamento responsável pelo planeamento – que irá ser abordado de seguida – para que estes 
coloquem a devida ordem de fabrico. Caso o cliente peça um novo produto, este será 
desenvolvido pela engenharia de processo e enviada a informação para o armazém de 
consumíveis, de modo a elaborar um novo código do produto.  

Operações

Aglomerados Qualidade Manutenção Logística

Logística

Logística	de	entrada

Armazém	de	
matéria-prima Estafeta Compras

Planeamento Engenharia	de	
processoLogística	de	saída

Serviço	a	
clientes

Armazém de	
produtos	
acabados
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3.2.2 Planeamento 

O departamento responsável pelo planeamento tem um papel fulcral na organização logística 
da ACC. Constituído por uma equipa de três pessoas, é aqui que se abrem as ordens de fabrico 
de cada produto. Entende-se por ordem de fabrico, o início de produção de um artigo, numa 
determinada máquina num determinado momento do dia. Cada membro da equipa está 
responsável por uma determinada área de trabalho, como produtos de cortiça, produtos de 
cortiça com borracha e subcontratação. Depois de recebida a informação por parte do serviço a 
clientes, o planeamento efetua as ordens de fabrico consoante a capacidade de cada espaço de 
trabalho. Esta análise do fluxo de capacidade de cada máquina é feita a partir de uma folha 
Excel. 
Após esta análise, a ordem de fabrico é colocada no sistema MRP, de modo a que o armazém 
de consumíveis (AC) tenha acesso a esta informação e possa efetuar as encomendas necessárias 
para dar início à produção. Um problema muito comum é a falta de comunicação entre estes 
dois departamentos. Por vezes, o planeamento insere uma ordem de fabrico no sistema que 
posteriormente acaba por ser retirada ou alterada. Se essa ação não for rapidamente transmitida 
ao AC, pode acontecer que a encomenda já tenha sido colocada. Isto significa que a empresa 
irá ficar com stock desnecessário, podendo levar semanas até que o material entre na linha de 
produção ou até mesmo nunca voltar a ser necessário à produção, entrando assim em custos 
acrescentados que poderiam ter sido evitados com uma melhor comunicação. 

3.2.3 Armazém de consumíveis 

O armazém de consumíveis, também denominado por armazém 71, armazena no seu interior 
todos os materiais que não possuem qualquer tipo de cortiça na sua constituição. Neste são 
guardados artigos imprescindíveis para o embalamento (panfletos, caixas de cartão), paletes e 
alguns produtos químicos (cola, resina, poliuretanos). Por este armazém estão responsáveis pelo 
seu funcionamento três pessoas, e cujas tarefas são: 

• Funcionário 1, responsável pelas compras a fornecedores e avaliação dos preços atuais 
de compra; 

• Funcionário 2, tem como função inserir no sistema as entradas e saídas do armazém 71. 
Para além disso, também organiza todos os produtos existentes no armazém e efetua o 
devido transporte até às estantes. 

• Funcionário 3, tem a responsabilidade de efetuar as encomendas necessárias para que 
não ocorra rutura de stocks. O seu objetivo passa por analisar o inventário existente, os 
lead times dos fornecedores e as datas de ordem de fabrico, a fim de colocar a 
encomenda na quantidade certa para uma determinada data. 

Toda esta equipa tem que estar em constante comunicação para conseguir cumprir os seus 
objetivos com eficácia. Como referenciado na revisão bibliográfica do capítulo dois, existem 
funções essenciais na gestão de armazém, como o processamento de encomendas, compras e 
seleção de fornecedores, sendo essas as funções dos funcionários 1 e 3. Após receção das ordens 
de fabrico provenientes do planeamento, o funcionário efetua as encomendas necessárias para 
as próximas semanas. Essa informação é transmitida para o responsável do departamento da 
logística a fim de receber, ou não, a sua aprovação. Caso as encomendas sejam aprovadas, o 
funcionário 1 colocará as compras aos devidos fornecedores. Quando as encomendas são 
recebidas no armazém, estas são transportadas para os devidos locais pelo funcionário 2, que 
dará baixa da sua entrada. Este procedimento irá atualizar corretamente assim quantidade de 
stock disponível no sistema. Na figura 11, é possível perceber o fluxo de informação entre os 
diferentes funcionários. 
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Quando é inserida uma ordem de fabrico de um determinado produto significa que vários 
componentes vão ser necessários para a produção a fim de atingir o produto final. No momento 
da necessidade desse componente, um operador da linha de produção encarrega-se do seu 
transporte do armazém para a produção, tendo que deixar a respetiva guia de saída numa caixa 
à entrada do armazém 71, como mostra a figura 12. Durante o dia, várias guias de saída são 
colocadas naquele local, e cabe ao funcionário 2 dar baixa dessas mesmas guias de modo a 
atualizar o stock no sistema. 
 

 
Figura 12 – Representação da entrada do armazém 71 e caixa de guias de entrada. 
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Figura 11 – Fluxograma do departamento de logística 
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Associados a este processo ocorrem dois erros muito comuns. O primeiro passa pela excessiva 
carga de trabalho do funcionário 2. Enquanto este descarrega a mercadoria e a transporta para 
o armazém tem pouco tempo para conseguir dar baixa dos produtos que entraram no armazém. 
Esta ineficiência é explicada pela dificuldade e complexidade de dar baixa das entradas dos 
artigos através do MRP. É um processo lento que por vezes tem que ser dividido entre dois 
funcionários. O segundo problema dá-se quando um operador vai buscar um produto ao 
armazém com destino à produção, não deixando a respetiva guia de saída na caixa. Estes dois 
erros levam a que o stock físico não corresponda ao stock apresentado no sistema. Dado isto, 
encomendas serão feitas baseadas num stock que muitas vezes não é o verdadeiro. Se por um 
lado a experiência do funcionário responsável pelas encomendas permite prever algumas destas 
situações, por outro, exige que este tenha que sair do seu posto de trabalho e deslocar-se 
pessoalmente ao armazém, para verificar a veracidade do stock físico existente. Deslocações 
desnecessárias levam ao desperdício de tempo útil de trabalho, que por sua vez acarreta custos 
para a empresa. 

3.3 ERP e MRP 
O sistema de Enterprise Resource Planning, também conhecido como ERP é bastante usado 
pela maioria dos departamentos da Amorim Cork Composites. Os utilizadores possuem um 
acesso controlado aos movimentos feitos por outros departamentos, no entanto, só no final de 
cada dia é que o sistema atualiza na sua totalidade. A partir da figura 13 é possível observar a 
existência de vários menus, sendo normalmente mais utilizados o “Serviços e Logística”, 
“Financeira” e “Produção”.  
 

 
Figura 13 – Representação do menu inicial do ERP. 

Como já foi referido anteriormente, este projeto teve uma maior incidência no departamento do 
armazém de consumíveis, onde o uso do ERP é imprescindível. Toda a equipa no departamento 
está constantemente em contato com o sistema, sendo usado mais frequentemente por dois 
funcionários – responsáveis pela colocação de encomendas e pelas compras. O terceiro 
funcionário apenas utiliza o sistema para dar baixa das guias de entrada e de saída do armazém. 
Este processo aparenta ser ineficaz por se apresentar extremamente moroso, visto ser necessário 
utilizar dois menus em simultâneo e as referências de artigos a percorrer são numerosas. Desta 
forma, não é possível ao funcionário trabalhar na organização do armazém e simultaneamente 
assegurar uma constante atualização dos níveis de inventário no sistema.  
O responsável pelas compras recebe a autorização por parte do diretor do departamento de 
logística para efetuar as compras aos fornecedores. Como é visível na figura 14, é com base 
num menu do ERP que se verifica a lista de fornecedores de determinado artigo, assim como o 
respetivo preço.  
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Figura 14 – Representação do menu respetivo aos fornecedores no ERP. 

Um objetivo deste projeto passa pela melhoria do processo de encomendas, sendo este realizado 
através de um sistema incorporado no ERP, o Material Requirements Planning (MRP). 

O MRP é utlizado por um funcionário, tendo como principal função auxiliar a gestão de 
encomendas diárias. Neste são apresentados dados relevantes a cada produto, para que o 
operador possa colocar as encomendas corretamente. O stock inicial, stock de segurança, 
consumo médio semanal, quantidade de encomenda mínima, prazo de entrega e procura são 
alguns dos dados apresentados pelo menu do MRP, podendo ser os restantes observados na 
figura 15. 
 

 
Figura 15 – Representação da consulta de artigos através do MRP. 

No total, existem cerca de 800 artigos na base de dados do MRP, possuindo cada um deles um 
padrão de necessidades específico. Este elevado número de artigos e respetivos dados, está 
associado a mais uma dificuldade que a ACC tem que enfrentar, mais precisamente o 
departamento do armazém. Semanalmente, deveria ser feita uma análise de todos os artigos 
necessários a encomendar, apresentados no MRP, o que não acontece, visto trata-se de uma 
enorme quantidade de dados a analisar por uma só pessoa. 
O funcionário responsável por esta análise percorre estes 800 artigos um por um, verificando 
cuidadosamente a procura de cada um antes de colocar uma encomenda ao fornecedor. É aqui 
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que se encontra o foco do problema. Uma grande parte dos artigos não necessita sequer de uma 
análise, isto porque alguns não possuem qualquer tipo de procura ou simplesmente a produção 
está planeada para uma data longínqua, não sendo necessária uma encomenda imediata. Alguns 
dos casos em que é observável o desperdício de tempo de trabalho devido a uma desnecessária 
análise de artigos, são: 

• Não existência de procura; 
• Prazo de entrega longínquo; 
• Stock disponível muito maior que a procura; 

 
Para além destes fatores, existe também o problema relacionado com a quantidade de 
encomenda. Na ACC, a procura é extremamente variável, podendo um determinado artigo ter 
enormes quantidades para encomendar numa semana e na semana a seguir não ter qualquer 
procura. Tal situação dificulta imenso a previsão da procura. Com base na revisão bibliográfica 
do capítulo 2, verifica-se a presença de um modelo de revisão contínua para a gestão de stocks 
da ACC. No entanto, é com base nos anos de experiência do funcionário responsável pelas 
encomendas que é decidida a quantidade a encomendar quando atingido um determinado nível 
de stock. O funcionário visualiza no MRP o histórico do produto, a sua procura e a quantidade 
mínima que cada fornecedor exige a encomendar. É com base nesta informação que é colocada 
a encomenda, apresentando a  figura 16 o menu de acesso ao histórico de encomendas. 
 

 
Figura 16 – Representação do histórico dos produtos. 

Como já referido anteriormente, o stock físico nem sempre corresponde ao stock no sistema. 
Devido aos anos de experiência, o funcionário apercebe-se destes casos, porque prevê que um 
determinado artigo já deveria ter entrado no armazém, mas não existe indicação de tal no 
sistema. Esta situação leva a que o funcionário tenha que se deslocar ao armazém várias vezes 
por dia a fim de verificar se a encomenda realmente se encontra lá. Todas estas ações no MRP 
e deslocações desnecessárias ao armazém traduzem-se em custos para a ACC. 

A necessidade de melhorar e implementar novas ferramentas dentro do departamento 
logístico, mostra ser relevante para auxiliar as tarefas diárias dos seus funcionários. 

3.4 Ferramentas de aprovisionamento não utilizadas 
Uma vez que todo o processo de rever os materiais a encomendar é moroso e não é totalmente 
viável, o departamento de logística desenvolveu duas ferramentas com o objetivo de melhorar 
o processo de compras e encomendas. Estas ferramentas foram desenvolvidas no Microsoft 
Excel e eram destinadas a dois funcionários, um responsável pelas compras e um pelas 
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encomendas. A base de ambas ferramentas consistia em várias tabelas pivot ligadas a uma base 
de dados. O único dinamismo existente nestas ferramentas estava relacionado com a interação 
dos diferentes filtros, que aparentavam ser bastante confusos. 

3.4.1 Encomendas 
A ferramenta destinada às encomendas tem como principal função apresentar uma lista mais 
reduzida dos materiais que o aprovisionador necessita de analisar semanalmente. Esta é 
constituída por diversas folhas, sendo a principal a folha intitulada de “Hotlist que consiste 
numa tabela pivot reservada à análise de produtos a encomendar, tendo como função apresentar 
apenas os produtos que possuem procura e salientar os que podem estar em risco de rutura, 
como apresentado na figura 17. Todos os dados apresentados na pivot são retirados de uma base 
de dados ligada a uma ODBC (Open Database Connectivity), que é atualizada uma vez por dia. 

Com esta ferramenta o funcionário tem acesso a uma lista artigos para analisar e a partir desta, 
decidir se necessita de colocar uma encomenda numa determinada semana. 
 

 
Figura 17 – Apresentação da ferramenta antiga de gestão de encomendas. 

 
Por diversas vezes esta ferramenta tentou ser implementada, no entanto, por apresentar vários 
problemas e por a resistência à mudança por parte do utilizador ser elevada, a sua adoção não 
foi bem sucedida. Alguns dos problemas identificados na ferramenta são: 

• Design confuso e complexo; 
• Difícil perceção das diferentes funcionalidades (filtros, ordenação) para o utilizador; 
• Apenas cobre os artigos com procura numa determinada semana, não incluindo as 

encomendas pendentes a receber. Desta forma não é possível fazer uma análise de 
quantidades a encomendar precisa. 

• Quando é alterado o planeamento de um determinado produto, a ferramenta não 
transmite ao utilizador essa alteração. 

 
A situação que apresentava ser um claro obstáculo para o uso desta ferramenta por parte do 
funcionário era a dificuldade na filtragem dos diferentes campos da tabela pivot. A figura 18 
demonstra de forma mais ampliada o funcionamento dos filtros na ferramenta e a visível falta 
de organização da mesma. 
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Figura 18 – Apresentação mais focada aos filtros da ferramenta de gestão de stocks. 

No ideal do funcionário seria de esperar que a ferramenta apresentasse de forma simples os 
artigos situação de rutura de stock, assim como poder escolher a semana de trabalho em que 
deseja analisar os níveis de stock. O objetivo passaria por parar de percorrer os 800 artigos 
individualmente e apresentar uma pequena lista que fosse revista semanalmente, ganhando 
tempo para o foco em outras tarefas. 

3.4.2 Confirmação de encomendas 

A ferramenta destinada à gestão das compras tinha como principal objetivo apresentar os 
fornecedores que não confirmavam as suas encomendas, ou seja, não comunicavam 
eficazmente a data em que a encomenda deveria ser entregue na ACC. Esta falta de 
compromisso tem implicações graves na gestão de encomendas, pois o aprovisionador 
desconhece os produtos com que pode contar numa determinada semana. 

Segundo a política de compras da Amorim Cork Composites, todos os fornecedores deveriam 
confirmar as suas encomendas num prazo de 48 horas, no entanto, tal não acontece. Como 
consequência, é necessário que o funcionário responsável pelas compras esteja constantemente 
a fazer telefonemas e contato via email aos fornecedores que não cumprem as normas da 
empresa. Esta situação leva à perda de tempo útil de trabalho, pois o funcionário está a executar 
uma função desnecessária e que só devia acontecer espontaneamente durante uma semana de 
trabalho, e não diariamente. 
A ferramenta de compras entregue ao funcionário com o intuito de analisar a situação das 
encomendas por entregar está longe de ser eficaz e apelativa ao seu uso. O objetivo passaria por 
possuir uma lista de fornecedores com a informação correspondente à confirmação das suas 
encomendas, de modo a ajudar o utilizador a perceber a situação de cada fornecedor. Com essa 
informação o utilizador deveria ter uma melhor perceção dos fornecedores que não confirmam 
as suas encomendas e assim poder contactar os mesmos. A ferramenta aponta as datas de 
entrega assim como as datas pedidas para as mesmas, no entanto toda esta informação 
encontrava-se desorganizada. Através da figura 19 é possível verificar alguns dos problemas 
que esta ferramenta apresenta, sendo estes: 

• Impossibilidade de perceber os fornecedores com maior taxa incumprimento; 
• Design pobre e impercetível; 
• Falta de saliência dos fornecedores que não confirmam uma encomenda; 
• Não apresenta os casos em que os fornecedores excedem o prazo de 48 horas de entrega 

da sua encomenda 

 

 
Figura 19 – Apresentação da antiga ferramenta de gestão de compras. 
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3.4.3 Análise dos consumos por família de artigos 

A Amorim Cork Composites possui uma vasta gama de produtos de modo a satisfazer todas as 
necessidades dos seus clientes. Para produzir um determinado produto final é necessário existir 
uma estrutura desse mesmo produto, formada pelos diversos materiais que o compõem. O foco 
deste projeto passa pelo estudo desses materiais que constituem cada produto, mais 
precisamente, os materiais presentes no armazém de consumíveis. 
De modo a entender quais os produtos com maior importância no armazém 71, foi feita uma 
análise ABC a partir do histórico de consumos (quantidades), utilizando os dados de 2014 a 
2016. Os dados registados permitiram o cálculo da percentagem de cada família e a respetiva 
percentagem acumulada, como mostra a tabela 2.  
 

Tabela 2 – Consumos ordenados por família de artigo. 

Família Consumos % % Acumulada 
8Q 15889602,27 58,60% 58,60% 
8P 4007361,26 14,78% 73,38% 
8N 2042054,06 7,53% 80,91% 
8S 1677628 6,19% 87,09% 
6B 1588461,9 5,86% 92,95% 
8A 1228151,99 4,53% 97,48% 
8D 214131,92 0,79% 98,27% 
1G 191116,54 0,70% 98,98% 
8B 110991,08 0,41% 99,38% 
6S 70379,49 0,26% 99,64% 
2M 32865,59 0,12% 99,77% 
6P 31569,96 0,12% 99,88% 
6C 23394,6 0,09% 99,97% 
7G 3766,78 0,01% 99,98% 
6G 3051,46 0,01% 99,99% 
8G 1841,9 0,01% 100,00% 
8M 44,95 0,00% 100,00% 
6R 15,94 0,00% 100,00% 

 
Através da tabela 2, verifica-se que aproximadamente 81% do consumo total pertence às 3 
famílias, 8Q (58,60%), 8P (14,78%) e 8N (7,53%), sendo de salientar que mais de metade dos 
consumos provém da família de artigos 8Q. O gráfico de Pareto apresentado na figura 20, dá 
uma melhor compreensão dos dados apresentados anteriormente. 
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Figura 20 – Gráfico de pareto das famílias de produtos. 

 
Estas 3 famílias serão estudadas mais pormenorizadamente, pelo facto de corresponderem a 
uma elevada percentagem dos consumos totais. O conjunto de artigos 8Q corresponde a 
produtos químicos, 8P a material de embalagem e 8N a não cortiça. 
 

3.4.4 Análise ABC/XYZ e respetiva distribuição 

Após identificação das famílias com maior consumo no armazém 71, foram analisados os 
artigos com maior consumo dentro de cada um desses conjuntos, também denominados sub-
famílias. Este estudo esclarece o comportamento dos movimentos de stock dentro deste 
armazém e a auxilia uma possível previsão de consumos. É importante salientar que não foi 
analisado o universo de artigos, mas sim os que apresentavam maiores quantidades e frequência 
de encomenda. Para tal, foram realizadas análises ABC/XYZ e testadas as validades do 
princípio de Pareto para cada uma dessas sub-famílias. A análise ABC corresponde ao principio 
de pareto associado às quantidades de produtos encomendados, enquanto que a análise XYZ 
corresponde ao mesmo princípio mas associado à frequência de encomendas de um 
determinado produto. 

• Família 8P 

Tabela 3 – Consumos da sub-família, 8P. 

Sub-Família Descrição Consumos % % Acumulada ABC/XYZ 

8PC Etiquetas 11038870,31 40% 40% AY 
8P4 Inserts 6238942,975 23% 63% AY 
8P9 Outros 5493164,981 20% 83% BY 
8P3 Fitas e poliprocintas 2023339,692 7% 90% BY 
8P5 Caixas de Cartão 1097968,936 4% 94% BY 
8P2 Tubos de cartão 451748,557 2% 96% CY 
8PD Plásticos 382402,659 1% 97% CY 
8P8 Rafias 380448 1% 98% CY 
8P7 Ripas 210699 1% 99% CY 
8PA Paletes 165044,737 1% 100% CY 
8P1 Arame 70688,081 0% 100% CY 
8P6 Folhetos 12627 0% 100% CY 
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A família 8P pertence aos artigos de embalagem e é composta por doze artigos, que 
correspondem a rótulos, ripas, paletes, folhetos e etiquetas, entre outros. A tabela 3 salienta que 
as etiquetas (8PC) são o artigo com maior consumo dentro desta família, com 40% do total dos 
consumos. De entre estas doze referências, as primeiras três correspondem a 83% dos consumos 
– artigos A, sendo validado o princípio de Pareto, como é possível confirmar a partir da figura 
21. 
 

 
Figura 21 – Gráfico de pareto da sub-família de produtos, 8P. 

A seguinte tabela 4 apresenta o número de subfamílias com a respetiva designação associada à 
análise ABC/XYZ realizada. O campo sinalizado a verde representa os artigos com elevada 
quantidade e frequência de encomendas (artigos stardard), sendo que neste caso existem apenas 
dois artigos com essas características, os AY. 

Tabela 4 – Distribuição das subfamílias na tabela ABC/XYZ respetiva à família 8P. 

	 X	 Y	 Z	
A	 0	 2	 0	
B	 0	 3	 0	
C	 0	 7	 0	

 

• Família 8N 
Tabela 5 – Consumos da sub-família, 8N. 

Sub-Família Descrição Consumos % % Acumulada ABC/XYZ 

8N4 Placas e Chapas 18896087,46 71% 71% AY 
8N3 Ripas para quadros 7689370,752 29% 100% CY 
8N5 Desperdícios 3150,154 0% 100% CZ 
8N2 Azulejos 1324 0% 100% CZ 

 
 
A análise da tabela 5 apresenta a família 8N, apenas composta por quatro subfamílias. A 
referência 8N2 destina-se a azulejos, 8N3 a ripas para quadros, 8N5 a desperdícios e 8N4 a 
placas de cartão e chapas metálicas, sendo esta última responsável pela maioria dos consumos 
desta família. Analisando a figura 22, verifica-se que o princípio de pareto não é cumprido, 
visto que 99% dos consumos são derivados de apenas dois artigos, de entre quatro. 
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Figura 22 – Gráfico de pareto da sub-família de produtos, 8N. 

 
Na tabela 6 é possível verificar que apenas existe uma subfamília com as características de um 
artigo standard (AX, AY ou BX), o 8N4. 
 

Tabela 6 – Distribuição das subfamílias na tabela ABC/XYZ respetiva à família 8N. 

	 X	 Y	 Z	

A	 0	 1	 0	

B	 0	 0	 0	

C	 0	 1	 2	

 
 

• Família 8Q 

De entre as três famílias abordadas neste estudo, esta é a que apresenta a maior percentagem de 
consumos e corresponde aos produtos químicos. A partir da tabela 7 verifica-se que os 
poliuretanos e as borrachas correspondem a perto de 50% dos consumos totais desta família de 
artigos.  
 

Tabela 7 – Consumos da sub-família, 8Q. 
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Sub-Família Descrição Consumos  Percentagem % Acumulada ABC/XYZ 

8Q3 Poliuretanos 3570793,238 25% 25,4% AY 
8Q8 Borrachas 3149269,401 22% 47,8% AX 
8QC Cargas 2491277,286 18% 65,6% AX 
8QQ Granulado Pneu 2418756,839 17% 82,8% BY 
8Q4 Plastificadores 1152334,796 8% 91,0% BX 
8Q0 Colas 330415,277 2% 93,3% BY 
8QD Negros de Carbono 188905,935 1% 94,7% BX 
8QB Ativadores 174121,493 1% 95,9% CX 
8QH Vulcanizantes 163139,71 1% 97,1% CX 
8Q2 Resinas 128776,184 1% 98,0% CX 
8QA Aceleradores 115662,946 1% 98,8% CX 
8Q5 Pigmentos 29283,445 0,2% 99,0% CX 
8Q1 Solventes e verniz 28688,588 0,2% 99,2% CY 
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Perante o gráfico representado na figura 23, é possível verificar a grande acentuação da curva 
de pareto e a validação deste mesmo princípio. A forte acentuação do gráfico pode ser 
justificada pela presença das sub-famílias de poliuretanos e borrachas, que apresentam 
consumos extremamente elevados quando comparado com os restantes artigos. 

As borrachas e as cargas distinguem-se de entre os restantes artigos, visto serem os únicos 
materiais com enormes quantidades encomendadas (artigo A) e ao mesmo tempo com uma 
elevada frequência de encomendas (artigo X). 
 

 
Figura 23 – Gráfico de pareto da sub-família de produtos, 8Q. 

 
A tabela 8 apresenta a relação ABC/XYZ entre os artigos da família de químicos, sendo que 
apenas 5 artigos são identificados como standard. 
 

Tabela 8 – Distribuição das subfamílias na tabela ABC/XYZ respetiva à família 8Q. 

	 X	 Y	 Z	
A	 2 1 0 
B	 2 2 0 
C	 7 9 0 
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8QF Antioxidantes 27200,036 0,2% 99,4% CX 
8Q9 Outros 18693,977 0,2% 99,6% CY 
8QM Compostos 14747,056 0,1% 99,7% CY 
8QK Desmoldantes 11674,976 0,01% 99,7% CY 
8Q7 Latex 9739,162 0,01% 99,8% CY 
8QG Ceras 7287,165 0,001% 99,9% CY 
8QO Dessecantes 6232 0,001% 99,9% CY 
8QJ Inchassantes 5425,5 0,001% 99,9% CX 
8Q6 Parafinas 4804,177 0,001% 100,0% CY 
8QN Ignífugos 2826,5 0,001% 100,0% CY 
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4 Ferramentas de aprovisionamento 

4.1 Melhorias na ferramenta 
Como foi apresentado anteriormente, as ferramentas destinadas à gestão de encomendas e 
compras possuem diversas anomalias que comprometem a eficácia de todo o processo de 
aprovisionamento. Enquanto que a ferramenta antiga só tinha em conta os dados da procura, a 
atual relaciona os dados da procura com os das encomendas pendentes, tornando a informação 
mais viável para o responsável pelas encomendas.  Este trabalho vai ao encontro de identificar 
todos os problemas das respetivas ferramentas e melhorar todos os aspetos necessários. 

4.1.1 Gestão de encomendas 

O facto da análise dos produtos a encomendar ser um processo moroso e ineficiente, traduz a 
necessidade de agilizar o mesmo. Para tal, ao longo deste período na Amorim Cork Composites, 
foi desenvolvida uma ferramenta em substituição da já existente, que vai ao encontro da solução 
deste problema. 
Esta ferramenta, denominada por “Encomendas_A71”, foi desenvolvida no Microsoft Excel e 
é dividida em duas folhas principais: “Menu” e “Encomendar”. A partir da figura 24, é possível 
verificar que a folha “Menu” apresenta um gráfico relativo à procura e encomendas pendentes 
de cada semana ao longo do ano. Para além disto, a folha apresenta a situação atual de artigos 
que necessitam ser analisados. 
 

 
Figura 24 – Menu inicial da nova ferramenta de gestão de encomendas desenvolvida. 

 

 



Implementação de ferramentas de gestão num armazém de consumíveis 
 

29 

Esta ferramenta apresenta várias vantagens para o utilizador, entre elas: 

• Combina os dados da procura com os dados das encomendas a receber numa 
determinada semana 

• Salienta os artigos que sofreram uma alteração sempre que atualiza a ferramenta 
• Reduz os artigos a analisar semanalmente de 800 para cerca de 30. 

Uma vez que a resistência à mudança por parte do utilizador é elevada, foi necessário adotar 
um design simples e de fácil entendimento, como é visível na figura 25.  

Para isso, foram criadas duas tabelas pivot ligadas a uma base de dados. Uma vez que a base de 
dados inicial só apresentava os dados relativos à procura, foi necessário recorrer à função 
VLOOKUP para retirar os respetivos dados das encomendas pendentes de outra base de dados. 
Para além desta alteração, foram adicionados dois novos campos: Rutura crítica e rutura do 
stock de segurança. A rutura crítica sinaliza os artigos em que a soma da procura de uma semana 
ultrapassa o stock inicial do artigo. O campo relativo à rutura do stock de segurança alerta para 
os artigos em que o stock inicial é menor que o stock de segurança. As definições destes dois 
tipos de rutura foram assumidas através da informação definida por parte da empresa, 
concentrando-se a dissertação no desenvolvimento da ferramenta. A pivot_1 retira os dados 
diretamente desta base de dados reestruturada e organiza os artigos por categoria e respetiva 
data. A pivot_2 está conectada à pivot_1 e é apresentada na folha “Encomendar”, onde o 
utilizador tem todas as informações necessárias para gerir os artigos a encomendar. 

 

 
Figura 25 – Menu principal da nova ferramenta de gestão de encomendas. 

 
Nesta folha, o utilizador responsável pelas encomendas pode definir os critérios que desejar 
para a sua análise, como: escolher armazéns, definir o ano e o intervalo de semanas, escolher 
artigos em risco de rutura, escolher artigos em que o stock de segurança está em risco e 
pesquisar um artigo específico. É possível também ao utilizador atualizar todas as folhas de 
trabalho através de um único click na ligação “Atualizar”, substituindo a necessidade de se 
deslocar página a página para atualizar cada pivot. 
Visto que um dos principais obstáculos era a alteração de ordens de fabrico por parte do 
planeamento sem que o aprovisionador fosse avisado, foi necessário aplicar uma função para 
resolver este problema. O utilizador apenas necessita de clicar no botão “Copiar”, para que os 
dados de cada semana sejam copiados para um local específico da folha. Utilizando uma 
formatação condicional, os valores copiados irão ser comparados com os existentes na pivot 
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original. Desta forma, cada vez que a pivot seja atualizada e os valores difiram da tabela copiada 
anteriormente, a linha onde o valor é diferente será realçada. 
Anteriormente, o único método de pesquisa de um artigo era através dos filtros da tabela pivot, 
o que aparentava ser bastante complexo para o utilizador. Para solucionar este problema, foi 
inserida uma caixa de texto (ActiveX Control), dois botões de opção e dois botões para executar 
a ação, como apresenta a figura 26. 
 

 
Figura 26 – Representação da caixa de texto de pesquisa desenvolvida. 

 
A partir dos botões de opção, o utilizador pode escolher em qual dos campos da tabela pivot ele 
irá querer pesquisar, se pelo código de um artigo ou se pela descrição do mesmo. Na caixa de 
texto o utilizador introduz os dados desejados para a sua pesquisa. Para que esta ação fosse 
possível, foi construída uma função (Filter_PivotField_Single_Item) que permitisse todo este 
processo de pesquisa, usando um código em VBA. 

O botão “Procurar” identifica se o utilizador introduz dados numéricos ou de texto, recolhendo 
essa informação e chama a função Filter_PivotField_Single_Item. Quanto ao botão “Limpar”, 
para além de apresentar todos os artigos na tabela após o click também limpa os dados 
introduzidos na caixa de texto, deixando-a em branco. 

4.1.2 Gestão de confirmações 
A confirmação das encomendas por parte dos fornecedores é imprescindível para um 
planeamento eficaz do armazém. Sem esta confirmação, o aprovisionador não está ciente de 
quanta mercadoria vai receber em cada semana. Uma vez que apenas cerca de 8% dos 
fornecedores cumprem esta exigência por parte da Amorim Cork Composites, tornou-se 
imperativo desenvolver uma ferramenta que auxiliasse a análise destas situações. O principal 
objetivo passa por identificar os fornecedores com maior incumprimento, de modo a conseguir 
atingir uma taxa de 100% de confirmações.  

A partir da figura 27, verifica-se que o “Menu” inicial da ferramenta ajuda o utilizador a ter 
uma melhor noção da situação atual dos fornecedores. Trata-se de um dashboard diário em que 
é possível verificar de imediato quais os fornecedores com maior número de encomendas por 
confirmar. Para além disso, está visível a atual percentagem de confirmações, permitindo ao 
utilizador perceber o ponto da situação sempre que iniciar a ferramenta. 
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Figura 27 – Apresentação do dashboard diário da nova ferramenta de gestão de compras. 

 
Enquanto a ferramenta já existente apresentava uma lista de cerca de 350 artigos e o seu 
respetivo fornecedor, a ferramenta melhorada apresenta apenas o número de artigos 
confirmados e por confirmar de cada fornecedor. Os fornecedores com apenas uma linha de 
encomenda aberta por confirmar são menos críticos, pois irá alterar pouco a percentagem de 
artigos confirmados. Após feita uma análise ABC às encomendas colocadas, verificou-se que 
80% das que se encontram por confirmar pertencem a 20% dos fornecedores. Esta percentagem 
corresponde aos 15 fornecedores mais incumpridores a confirmarem as suas encomendas, de 
entre 68.  

Se o departamento logístico prestar uma maior atenção inicial a estes fornecedores mais críticos, 
a taxa de confirmação irá aumentar de 8% para 73%. Só após resolver a situação com estes 
fornecedores é que deve passar para os que possuem menos linhas de encomendas, pois esses 
em pouco vão alterar a percentagem de confirmações de encomenda. O menu apresentado na 
figura 28 ajuda a perceber graficamente quais os fornecedores com linhas de encomenda por 
confirmar(azul) e confirmadas(vermelho). 
 

 
Figura 28 – Representação do menu de análise aos fornecedores mais críticos. 

A informação quantitativa do número de fornecedores incumpridores torna-se uma grande 
ajuda para conseguir atacar o núcleo do problema. No entanto, é também necessário saber quais 
são os artigos que se encontram por confirmar. Segundo a política da Amorim Cork 
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Composites, todos os fornecedores têm um prazo de 48 horas para confirmar as suas 
encomendas, via email, telefone ou fax. Na ferramenta antiga aparecem todos os artigos não 
confirmados, mas essa informação não é de todo fiável, pois alguns desses fornecedores podem 
ter recebido a informação de encomenda há menos de 48 horas. Na ferramenta desenvolvida, 
como mostra a figura 29, as células realçadas a amarelo representam os artigos que ultrapassam 
o prazo limite de confirmação proposto pela empresa. Isto também permite ao utilizador ter 
uma melhor perceção dos fornecedores que não ultrapassaram este prazo para confirmar as suas 
encomendas, ajudando a atuar mais rapidamente quando este prazo expirar. 
 

 
Figura 29 – Representação do menu de gestão de datas de confirmação. 

4.1.3 Cálculo do Stock de Segurança 

Na Amorim Cork Composites, como já foi referido anteriormente, a procura dos artigos é 
bastante aleatória, uma vez que a empresa produz com base nas encomendas dos seus clientes. 
A frequente falta de confirmação da data de entrega por parte dos seus fornecedores também 
coloca a empresa numa situação delicada, pois nem sempre sabe com que materiais vai poder 
contar numa determinada semana. Posto isto, a fim de evitar a paragem de uma linha de 
produção por falta de um determinado artigo, define-se um stock de segurança. 
O uso de stocks de segurança na ACC é indiscutivelmente uma ótima técnica de gestão, 
trazendo inúmeras vantagens ao seu processo produtivo. No entanto, é necessário que o cálculo 
deste tipo de stock seja feito corretamente, para evitar custos de armazenamento desnecessários. 
Neste momento, o armazém 71 atravessa esse exato problema. Os stocks de segurança de vários 
artigos estão extremamente desatualizados, ou seja, existem artigos que desde que entraram na 
produção até aos dias de hoje nunca sofreram alteração do seu SS. Verificam-se casos de artigos 
que sofreram uma queda nos seus níveis de procura e no entanto o seu SS manteve-se o mesmo. 
Esta situação resulta, ou em custos desnecessários de inventário ou numa falta de resposta 
perante uma futura procura inesperada. 

Com a finalidade de corrigir esta situação, foi proposta uma reavaliação dos stocks de segurança 
e a sua correspondente alteração. 

O cálculo do stock de segurança foi baseado no lead time de cada fornecedor e nos dados da 
procura para cada artigo. Uma vez que não existiam dados relativos à previsão para todos os 
artigos do armazém 71, foi decidido em conjunto com a ACC apenas utilizar dados relativos à 
procura para o cálculo do SS. 

As duas equações apresentadas anteriormente na revisão bibliográfica apontam para o cálculo 
do stock de segurança: 
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𝑆𝑆 = 𝐹𝑆 ∙ 𝜎TUVWXUY      (4.1) 

 
 

𝑆𝑆 = 𝐹𝑆 ∙ 𝜎TUVWXUY ∙ 𝐿𝑒𝑎𝑑	𝑡𝑖𝑚𝑒     (4.2) 
 
 
Para ser possível uma análise em menor escala, os artigos apresentados na tabela 9 
correspondem apenas aos artigos referidos no capítulo 5, artigos com grandes quantidades de 
encomenda e com elevada frequência. Para este conjunto foram calculados os stock de 
segurança baseados no modelo 1 e 2, equivalentes às equações 4.1 e 4.2 respetivamente. 
 

Tabela 9 – Análise do novo stock de segurança calculado. 

Artigo	 G.P	 Lead	time	 SSAtual 𝝈𝒑𝒓𝒐𝒄𝒖𝒓𝒂	 1	 2	
21380007	 8Q3	 143	 10,000.00	 11,486,673	 13,784,007	 16,483,2757	
21380066	 8Q3	 221	 8,000.000	 0	 0	 0	
27900236	 8P9	 24	 0	 498,512	 598,214	 2,930,640		
27900239	 8P9	 6	 2,000.000	 20,983	 25,179	 61,677	
27900624	 8P9	 78	 100,000.0	 0	 0	 0	
27900634	 8N4	 135	 200,000.0	 530,292	 636,350	 7,393,723	
27900637	 8N4	 77	 150,000.0	 0	 0	 0	
2141450100	 8N4	 31	 250,000.0	 752,718	 903,261	 5,029,147	
272SI03804						 8P5	 71	 0	 23,582	 28,298	 238,446	
272SI06802						 8P5	 11	 0	 0	 0	 0	
272SI34800						 8P5	 12	 0	 76,720	 92,064	 318,919		
2APQ4008								 8QC	 73	 22,000.00	 3,028,597	 3,634,316	 31,051,612	
2APQ4009								 8QC	 25	 7,312.500	 15,346	 18,415	 92076	
2APQB001								 8Q8	 210	 3,780.000	 0	 0	 0	
2APQB004								 8Q8		 68	 33,600.00	 0	 0	 0	
2APQB007								 8Q8		 233	 33,600.00	 0	 0	 0	

 
A análise da tabela 9, permite tirar algumas conclusões relativamente aos níveis de stock de 
segurança. Uma vez que o lead time é um fator crucial para a gestão dos níveis de stocks na 
ACC, o modelo 2 apresenta ser o mais indicado. 

Perante os dados da tabela é possível verificar três situações distintas: 
• Um artigo possui um stock de segurança nulo, sendo que é sugerido um novo nível de 

SS; 
• Para um artigo com um dado SS, é sugerido um stock de segurança nulo; 
• Para um dado artigo é sugerido um aumento do stock de segurança 

A presença de stocks de segurança desatualizados é indiscutível, encontrando-se a ACC perante 
custos de inventário que poderiam ser reduzidas com este ajuste de SS. Não só a redução de 
custos poderá ser evitada, mas também garantir uma maior segurança contra ruturas de stock, 
através de SS mais viáveis. 

O cálculo do stock de segurança dos restantes artigos do armazém 71 assim como a utilização 
de outros modelos de cálculo inserem-se em sugestões para trabalhos futuros na ACC.
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5 Previsão de consumos 
A previsão de vendas de uma empresa é um aspeto que requer uma cuidada atenção. É a partir 
deste estudo que se planeia o próximo período, ajudando a prever futuras falhas. Uma vez que 
este projeto é feito dentro do armazém 71, torna-se lógica a abordagem de uma previsão dos 
consumos do armazém, a fim de prever as necessidades futuras por parte das linhas de 
produção. 
Foi a pedido da ACC que se optou por uma previsão das quantidades de consumo em vez de 
uma previsão de vendas. Com base numa análise do histórico de consumos desde o ano 2014, 
deu-se início a este estudo. 

5.1 Método atual da ACC 

Na Amorim Cork Composites não existe qualquer modelo de previsão aplicado aos produtos 
consumidos por um determinado armazém. O processo de aprovisionamento funciona 
unicamente consoante as encomendas por parte do cliente. No momento em que entra uma 
encomenda no sistema, a informação respetiva aos componentes que cada produto vai gastar é 
apresentada no MRP, associada a uma determinada semana de entrega. Consoante os níveis de 
procura e a respetiva semana em que esse componente vai ser necessário à produção, é feita a 
encomenda. 

A implementação de um modelo de previsão capaz de prever os consumos semanais ou mensais 
de cada artigo iria trazer várias vantagens a todo o processo de aprovisionamento, tais como: 

• Identificar artigos com baixos consumos; 
• Identificar possível sazonalidade de determinado produto; 
• Identificar produtos que não possuem ordens de encomendas há bastante tempo (mais 

de um ano); 

A implementação de um modelo de previsão é claramente uma meta imprescindível a atingir 
por parte da ACC, no entanto o facto do consumo no armazém ser muito inconstante torna a 
tarefa desafiante. À medida que os diferentes artigos são analisados, é possível verificar que 
existem produtos que têm uma saída constante, o que facilita a aplicação de um modelo de 
previsão. O maior obstáculo encontra-se nos artigos com uma procura muito irregular. Existem 
casos em que num determinado período a procura de um produto é enorme e mais tarde fica 
estagnada durante um longo período (pode ultrapassar um ano) até voltar a ter uma encomenda, 
como se pode verificar na figura 30. 
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Figura 30 – Representação dos consumos de um artigo relativo ao ano de 2015 e 2016. 

 

5.1.1 Escolha dos artigos para o estudo 

Uma vez que a Amorim Cork Composites propôs o desafio de prever os consumos apenas dos 
artigos mais standard, foi feita uma análise ABC/XYZ para todos os artigos dentro de cada 
família. A tabela 10, apresenta o critério seguido para a triagem dos artigos, sendo que as células 
destacadas a verde correspondem aos produtos standard utilizados para o estudo da previsão 
de consumos. Para além de serem os produtos de maior consumo, também são os mais 
frequentemente encomendados aos fornecedores. A classificação XYZ corresponde ao mesmo 
princípio da análise ABC descrita anteriormente, no entanto esta está associada à frequência de 
encomendas de um determinado produto. 

Tabela 10 - Análise ABC/XYZ para identificação dos artigos standard. 

 X	 Y	 Z	
A	 AX	 AY	 AZ	
B	 BX	 BY	 BZ	
C	 CX	 CY	 CZ	

 
 
Após a análise ABC/XYZ realizada a cada subfamília, extraíram-se os artigos com as 
características de um artigo standard. Este processo foi conseguido através da elaboração de 
duas tabelas em separado, uma relacionada com a percentagem acumulada das quantidades 
encomendadas e outra com as frequências. A tabela das quantidades apresentaria apenas os 
artigos ABC, enquanto que a tabela das frequências apresentaria os XYZ. Posteriormente, foi 
criada uma nova tabela que combinasse os dados de ambas. A tabela 11 é o resultado dessa 
combinação de tabelas, apresentando os artigos com melhor relação entre a quantidade 
encomendada e a frequência de encomendas. 
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Tabela 11 – Análise ABC/XYZ dos diferentes artigos a utilizar na previsão. 

Subfamília	 Artigo	 Procura	 %	 %	Acumulada	 ABC	 ABC/XYZ	

	 2141450100	 7456632.042	 39%	 39%	 A	 AX	
8N4	 27900634	 2868643	 15%	 54%	 A	 AX	
	 27900637	 1488908	 8%	 62%	 A	 AX	
	       

 27900236	 1378584	 25%	 25%	 A	 AX	
8P9	 27900624	 727202	 13%	 38%	 A	 AX	
	 27900239	 110889.449	 2%	 70%	 A	 AX	
	       

 272SI34800	 191130	 3%	 18%	 A	 AX	
8P5	 272SI06802	 108666	 2%	 36%	 A	 AX	
	 272SI03804	 83522	 1%	 40%	 A	 AX	
	       

 2APQB004	 1187530.301	 38%	 38%	 A	 AX	
8Q8	 2APQB007	 1100508.499	 35%	 73%	 A	 AX	

 2APQB001	 166170.71	 5%	 89%	 B	 BY	
	       

       

8QC 2APQ4008	 2155654.64	 87%	 87%	 A	 AX	
	 2APQ4009	 137118.046	 6%	 92%	 B	 BY	
	       

8Q3 21380007	 3198044.574	 90%	 90%	 A	 AX	
	 21380066	 232140.568	 7%	 96%	 B	 BY	

 

5.1.2 Análise dos modelos de previsão e respetivos erros 
 
Depois de selecionados os artigos standards foi possível avançar para a escolha do modelo de 
previsão a ser utilizado neste estudo. Os modelos apresentados na revisão bibliográfica como 
possíveis opções foram os seguintes:  

• Amortecimento Exponencial Simples (AES); 
• Amortecimento Exponencial Duplo ou “Linear Holt” (LH);  
• Amortecimento Exponencial Triplo ou “Holt-Winters”, aditivo e multiplicativo (HW 

A/M). 
 
O início este estudo passou pela análise do erro nas diferentes subfamílias. Uma vez que os 
valores das quantidades encomendadas de cada artigo eram elevados, os valores do desvio 
médio absoluto (DMA) e do erro quadrático médio(EQM) também seriam. Para solucionar esse 
problema, optou-se pela utilização do erro percentual absoluto médio (EPAM).  O modelo que 
apresentasse o menor EPAM para este grupo de artigos seria o mais indicado para proceder 
com a previsão para cada artigo. Com a finalidade de melhor perceber as diferenças entre estas 
subfamílias, a figura 31 apresenta os seus respetivos consumos entre o ano 2014 e 2016. 
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Figura 31 – Representações gráfica dos consumos das diferentes sub-famílias. 

 

No capítulo dois, a revisão bibliográfica aponta para o modelo de previsão Holt-Winters como 
sendo o mais indicado para situações em que estão presentes os fatores de tendência e 
sazonalidade. O gráfico da figura 32 apresenta pelo menos dois momentos de sazonalidade, nos 
meses de Agosto e Dezembro, justificados pela entrada em período de férias e consequente 
paragem total da fábrica. É entre os meses de Março e Julho que se verifica o pico máximo dos 
consumos anuais da ACC. Apesar de algumas subfamílias apresentarem um comportamento 
mais distinto, de um modo geral os consumos apresentam o padrão explicado anteriormente. 
 

 
Figura 32 – Representação gráfica da soma dos consumos das sub-famílias. 

 
A construção do modelo de previsão baseou-se nos dados do histórico de consumos dos últimos 
três anos, através de uma folha de cálculo do Microsoft Excel onde foi construída uma tabela e 
inseridas as equações dos modelos de previsão, descritos na revisão bibliográfica. 

A seleção do modelo de previsão adequado passa pela análise dos diferentes EPAM’s de cada 
modelo. Através da tabela 12, é possível verificar que o modelo de Holt-Winters é o mais 
adequado, como previsto pela revisão bibliográfica para situações onde estão presentes fatores 
de sazonalidade e tendência. 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

Jan Mar Mai Jul Set Nov Jan Mar Mai Jul Set Nov Jan Mar Mai Jul Set Nov

8N4 8P5 8P8 8P9 8Q3 8Q8 8QC

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

Jan MarMai Jul Set Nov Jan MarMai Jul Set Nov Jan MarMai Jul Set Nov

Total



Implementação de ferramentas de gestão num armazém de consumíveis 
 

38 

De entre os dois modelos de Holt-Winters, o aditivo é o que apresenta uma menor percentagem 
de erro, com uma diferença de 13 pp em relação ao modelo multiplicativo. Posto isto, a previsão 
dos consumos será feita com base no modelo aditivo de Holt-Winters. 

 
Tabela 12 – Análise dos EPAM em diferentes modelos de previsão. 

Família Subfamília AES LH HWM HWA 

 
8N 8N4 35% 72% 3% 20% 

 8P5 2% 36% 25% 41% 

8P 8P8 19% 12% 32% 45% 

 8P9 8% 38% 4% 13% 

 8Q3 252% 339% 62% 24% 

8Q 8Q8 12% 4% 61% 18% 

 8QC 8% 3% 78% 13% 

Média  48% 72% 38% 25% 

Uma vez selecionado o modelo de previsão a adotar, foi possível avançar para a sua 
implementação nos artigos standard, referidos anteriormente na tabela 11. A apresentação de 
todos os artigos alvos de previsão neste capítulo é dispensável, sendo que apenas será analisado 
o artigo 27900637, encontrando-se os restantes em anexo. 
No momento em que a ACC forneceu o histórico dos consumos, este só continha dados até 
Agosto de 2016. O gráfico da figura 33 apresenta a previsão dos consumos para os últimos 
quatro meses do ano de 2016.  

Através da figura 32 verifica-se que no mês de Dezembro existe uma queda acentuada nos 
consumos. De salientar que, o artigo apresentado tem pouca influência na construção gráfica 
da soma dos consumos, isto porque as suas quantidades consumidas são bastante baixas 
comparadas com os restantes artigos. Desta forma, o fato de o gráfico da figura não apresentar 
uma queda dos consumos no mês de Dezembro não demonstra um comportamento estranho, 
mas sim um perfil de consumos próprios deste mesmo artigo. 

 

 
Figura 33 – Representação gráfica da previsão para os últimos quatro meses de 2016. 
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Depois de feita a previsão dos consumos relativamente aos últimos meses de 2016, foi feita 
uma previsão para os doze meses de 2017. A figura 34 demonstra o trajeto das linhas do gráfico 
relativo aos dois anos, no entanto 2017 apresenta um aumento significativo na quantidade 
consumida deste artigo.  
 

 
Figura 34 – Representação gráfica das previsões para o ano de 2017. 
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6 Conclusões 
As principais dificuldades apresentadas na gestão do armazém 71 na ACC estavam relacionadas 
com a falha na implementação das ferramentas e as suas respetivas consequências para a 
empresa. A implementação das novas ferramentas desenvolvidas ao longo deste projeto, 
melhorou consideravelmente não só o processo de encomendas e de compras como também a 
organização das tarefas diárias dos funcionários. Na gestão de encomendas, o utilizador reduziu 
os artigos a analisar semanalmente em cerca de 95 pontos percentuais, passando de 800 artigos 
para 40. Com esta redução de artigos a analisar o funcionário conseguia poupar mais de uma 
hora diariamente nessa tarefa. A sua utilização de forma autónoma por parte dos utilizadores 
foi um marco importante para este projeto, tendo sido verificado um aumento da rentabilidade 
no trabalho dos funcionários. Estes passaram a focar mais tempo do seu trabalho em tarefas 
com um grau de importância maior, através da redução de tempo desnecessário em tarefas 
repetitivas do seu dia-a-dia. 

De salientar que o sucesso da nova ferramenta responsável pela gestão de confirmações não 
depende apenas do seu layout ou das suas vastas funcionalidades. A baixa taxa de confirmações 
de encomendas (8%) é um problema preocupante para a empresa, e apesar da ferramenta indicar 
todos os fornecedores críticos ao incumprimento de entregas, fica a cargo do funcionário a 
abordagem aos fornecedores e devida chamada de atenção em relação à sua falta de 
compromisso. A implementação desta ferramenta reduziu o número de fornecedores a analisar 
em cerca de 80 pp, facilitando a triagem de fornecedores a contactar e consequentemente subir 
a percentagem de confirmações mais facilmente. 

A não existência de qualquer modelo de previsão para os consumos do armazém 71, também 
demonstrava ser um problema evidente dentro do departamento logístico da ACC. O fato de 
não existir um modelo prévio não possibilitou qualquer tipo de comparação com o novo 
modelo, no entanto espera-se que este irá trazer inúmeras vantagens para a empresa. A previsão 
através do modelo aditivo de Holt-Winters apresentou um Erro Percentual Absoluto Médio de 
25%, o que indica que a ACC terá uma maior perspetiva para os consumos do próximo ano, 
com uma margem de erro relativamente baixa. Desta forma, a ACC irá conseguir gerir as suas 
encomendas de uma forma mais eficaz e reduzir o erro das suas quantidades de encomenda. 

A análise dos níveis de stock de segurança no armazém 71 também revelou ser um obstáculo 
crítico para um planeamento eficaz da produção, assim como para uma gestão de encomendas 
sem falhas. A realização deste projeto solucionou vários problemas, no entanto existe ainda 
várias sugestões de melhoria. Uma vez que foram calculados os níveis de SS para um conjunto 
de artigos, seria interessante aprofundar esse estudo, através da incorporação de novos modelos 
de cálculo assim como a abordagem a todos os artigos existente no armazém.  
 

 
 



Implementação de ferramentas de gestão num armazém de consumíveis 
 

41 

Com a análise feita aos stocks de segurança, a ACC poderá verificar que existe um vasto número 
de artigos que ainda possuem um stock de segurança desatualizado. Esta situação implica custos 
de inventário desnecessários, que deveriam ser de imediato eliminados. 

Os dados relativos à previsão de consumos podem também auxiliar o desenvolvimento de 
trabalhos futuros. Uma sugestão passaria pela criação de uma ferramenta que fosse capaz de 
prever os consumos utilizando o modelo que apresentasse menor erro associado a cada artigo. 
Desse modo a previsão seria mais precisa pois estaria a analisar as características individuais 
de cada artigo. 
Perante todas estas alterações sugeridas, seria também relevante num futuro próximo, a 
melhoria na comunicação dentro do departamento de logística. A falta de uma comunicação 
eficiente entre os diferentes sub-departamentos gera constantes desentendimentos que por vezes 
resultam em falhas em determinadas fases do processo logístico.  
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Anexo A: Análise detalhada das previsões dos consumos 

• 8P5 
  Holt-Winter's Forecast Additive Model - 272SI03804     
  AlphaHWA 0,265894368 BetaHWA 0,056342726 GammaHWA 1,200591777 
Orig. Data       MSE(HW) 3939172,241 
Yt Lt bt St Ft Et Et*Et 
5271     2486,666667       
978     -1806,333333       
934     -1850,333333       
3214     429,6666667       
4913     2128,666667       
3270     485,6666667       
1977     -807,3333333       
2050     -734,3333333       
4313     1528,666667       
2934     149,6666667       
3558     773,6666667       
0 2784,333333 -479,1818182 -2784,333333       
1368 1394,777544 -530,4747691 -530,9537846 4791,818182 -3423,818182 11722530,94 
1911 1622,907532 -487,7329094 708,2170618 -942,0305587 2853,030559 8139783,369 
2222 1916,148581 -443,7307078 738,3643498 -715,158711 2937,158711 8626901,293 
4898 2269,014921 -398,8482589 3070,150268 1902,08454 2995,91546 8975509,443 
4619 2035,065487 -389,5574096 2675,257499 3998,833329 620,1666712 384606,7 
2181 1658,756332 -388,8109668 529,5807131 2131,174744 49,82525577 2482,556112 
4231 2271,938502 -332,3559424 2513,977553 462,6120323 3768,387968 14200747,88 
2020 2156,220202 -320,1499872 -16,24362599 1205,249227 814,7507733 663818,8226 
1563 1356,998525 -347,1421919 -59,31428688 3364,736881 -1801,736881 3246255,79 
0 701,5456983 -364,5132535 -872,2918993 1159,523 -1159,523 1344493,588 
0 41,70380661 -381,1528739 -205,2604188 1110,699111 -1110,699111 1233652,516 
0 491,1470797 -334,3548231 -31,15277384 -3123,782401 3123,782401 9758016,487 
3232 1115,650297 -280,3301475 2647,377014 -374,161528 3606,161528 13004400,97 
2215 1013,858323 -270,2708202 1300,018301 1543,537211 671,462789 450862,277 
3250 1213,701548 -243,7833135 2296,653361 1481,951853 1768,048147 3125994,251 
4411 1068,54683 -238,2263096 3397,074893 4040,068502 370,9314984 137590,1765 
2924 675,6822008 -246,939054 2162,677206 3505,57802 -581,5780198 338232,9932 
3679 1152,155609 -206,1800241 2927,479061 958,3238599 2720,67614 7402078,659 
4449 1208,957575 -191,3629019 3385,685067 3459,953138 989,0468619 978213,6949 
937 1000,484092 -192,3269587 -72,96014156 1001,351048 -64,35104758 4141,057324 
0 609,0440383 -203,5455332 -719,315306 748,8428469 -748,8428469 560765,6093 
0 529,6162396 -196,5524018 -460,87832 -466,7933942 466,7933942 217896,0729 
0 299,0816285 -198,4670521 -317,9013917 127,803419 -127,803419 16333,71391 
0 82,14507435 -199,5076741 -92,37371053 69,46180261 -69,46180261 4824,942022 
        3617,295248     
        2026,153222     
        2779,004968     
        3635,643186     
        2157,462186     
        2678,480727     
        2892,90342     
        -809,5251021     
        -1699,66358     
        -1685,009908     
        -1785,816293     
        -1804,071925     
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        -1955,481528     
  Holt-Winter's Forecast Additive Model - 272SI06802     
  AlphaHWA 0,265894368 BetaHWA 0,056342726 GammaHWA 1,200591777 
Orig. Data       MSE(HW) 3939172,241 
Yt Lt bt St Ft Et Et*Et 

2840     -670,8333333       
4176     665,1666667       
4536     1025,166667       
1944     -1566,833333       
400     -3110,833333       
4816     1305,166667       
11200     7689,166667       
1624     -1886,833333       
4632     1121,166667       
4458     947,1666667       
1504     -2006,833333       
0 3510,833333 -258,1818182 -3510,833333       
2400 3204,307085 -260,9056752 -831,0808216 2581,818182 -181,8181818 33057,85124 
6432 3694,136056 -218,6072389 3153,629974 3608,568076 2823,431924 7971767,829 
5544 3752,937612 -202,9772713 1944,694772 4500,695484 1043,304516 1088484,313 
6512 4754,162163 -135,1292583 2424,739536 1983,127008 4528,872992 20510690,58 
4236 5344,339675 -94,2634979 -706,6559138 1508,199571 2727,800429 7440895,18 
5644 5007,781837 -107,9150214 502,0325935 6555,242844 -911,242844 830363,5208 
4072 2635,235581 -235,5105179 182,5839406 12589,03348 -8517,033483 72539859,34 
3472 3186,535287 -191,1794853 721,209839 512,8917302 2959,10827 8756321,753 
1224 2226,250368 -234,5129818 -1428,190364 4116,522468 -2892,522468 8366686,227 
0 1210,299351 -278,5413307 -1643,069293 2938,904053 -2938,904053 8637157,032 
0 1217,614491 -262,4353979 -1059,303681 -1075,075313 1075,075313 1155786,929 
0 1634,713162 -224,1485963 -1258,378883 -2555,65424 2555,65424 6531368,596 
4829 2540,487004 -160,4856862 2914,277863 579,483744 4249,516256 18058388,41 
3032 1714,831647 -197,9631586 948,7892529 5533,631292 -2501,631292 6258159,122 
1955 1116,281803 -220,5333043 616,8683909 3461,56326 -1506,56326 2269732,856 
2872 776,498056 -227,2521993 2029,45959 3320,488034 -448,488034 201141,5166 
7244 2517,239106 -116,3700955 5816,659628 -157,4100571 7401,410057 54780870,83 
1148 1934,250557 -142,660651 -1044,669564 2902,901604 -1754,901604 3079679,638 
5352 2689,734856 -92,05671643 3159,668803 1974,173847 3377,826153 11409709,52 
568 1866,23252 -133,2683564 -1703,316051 3318,887979 -2750,887979 7567384,673 
0 1651,926527 -137,8342377 -1696,806161 304,7737988 -304,7737988 92887,06844 
0 1548,386548 -135,9020057 -1529,393968 -128,9770041 128,9770041 16635,0676 
0 1318,57574 -141,1930836 -1370,583583 353,1808614 -353,1808614 124736,7209 
0 1198,919097 -139,9796618 -1186,991953 -80,99622593 80,99622593 6560,388615 
        3810,026361     
        1624,004447     
        1071,550281     
        2263,608176     
        5830,274909     
        -1251,587587     
        2732,217475     
        -2351,300683     
        -2565,324097     
        -2618,445208     
        -2680,168128     
        -2717,109802     
        -1750,651154     
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  Holt-Winter's Forecast Additive Model - 272SI34800     
  AlphaHWA 0,265894368 BetaHWA 0,056342726 GammaHWA 1,200591777 
Orig. Data       MSE(HW) 3939172,241 
Yt Lt bt St Ft Et Et*Et 

0     -4891,666667       
0     -4891,666667       
0     -4891,666667       
0     -4891,666667       
10080     5188,333333       
4520     -371,6666667       
30660     25768,33333       
2100     -2791,666667       
4200     -691,6666667       
0     -4891,666667       
7140     2248,333333       
0 4891,666667 0 -4891,666667       
18760 9879,845009 281,0475641 11642,66917 0 18760 351937600 
32760 17470,53457 692,8927183 19337,63458 5269,225906 27490,77409 755742660,3 
20090 19976,35874 795,0382176 1117,66487 13271,76063 6818,239374 46488388,16 
5040 17889,17372 632,6459045 -14445,38421 15879,73029 -10839,73029 117499752,8 
0 12217,42349 277,4390424 -15708,87519 23710,15296 -23710,15296 562171353,5 
70 9289,985639 96,86754245 -10994,88567 12123,19587 -12053,19587 145279530,7 
0 39,28708328 -429,7998101 -5216,083525 35155,18651 -35155,18651 1235887139 
0 455,6108517 -382,1269014 12,98273566 -3182,179394 3182,179394 10126265,69 
0 237,8552529 -372,8657742 -146,8244149 -618,1827164 618,1827164 382149,8709 
0 1201,554632 -297,5600504 -461,3485018 -5026,677188 5026,677188 25267483,55 
0 65,80834343 -344,7857477 -530,0061348 3152,327915 -3152,327915 9937171,286 
0 1095,867733 -267,3232253 -334,4616792 -5170,644071 5170,644071 26735560,11 

2310 
-
1873,264981 -419,5505362 2686,969838 12471,21368 -10161,21368 103250263,4 

15680 
-
2655,713218 -439,9971818 18134,73603 17044,81906 -1364,819058 1862731,061 

22680 3460,725031 -70,58973876 22850,30911 -1978,04553 24658,04553 608019209,4 
4620 7558,095694 164,2445109 -629,8282424 -11055,24891 15675,24891 245713428,5 
10420 12616,53419 439,9967401 513,930303 -7986,534982 18406,53498 338800530 
0 12508,35107 409,1107923 -12811,93978 2061,645265 -2061,645265 4250381,198 
0 10869,70873 293,7347998 -12003,77946 7701,378333 -7701,378333 59311228,23 
0 8191,694735 126,2983724 -9837,485569 11176,42627 -11176,42627 124912504,2 
0 6145,325373 3,884350167 -7348,57534 8171,168692 -8171,168692 66767997,8 
0 4636,839459 -81,32671278 -5474,40861 5687,861221 -5687,861221 32351765,27 
0 3485,15321 -141,6336865 -4077,931413 4025,506611 -4025,506611 16204703,47 
0 2543,42799 -186,7130243 -2986,528468 3009,057844 -3009,057844 9054429,109 
        6077,105131     
        21454,28159     
        26099,26492     
        2548,537834     
        3621,70664     
        -9774,753181     
        -9037,182602     
        -6941,478448     
        -4523,157958     
        -2719,580966     
        -1393,693509     
        -372,8803017     

        2543,058427     
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• 8P8 
  Holt-Winter's Forecast Additive Model - 275OI01800     
  AlphaHWA 0,265894368 BetaHWA 0,056342726 GammaHWA 1,200591777 
Orig. Data       MSE(HW) 3939172,241 
Yt Lt bt St Ft Et Et*Et 

96000     21452,5       
80000     5452,5       
144000     69452,5       
72000     -2547,5       
88000     13452,5       
48000     -26547,5       
131650     57102,5       
32000     -42547,5       
66000     -8547,5       
40000     -34547,5       
96920     22372,5       
0 74547,5 -8727,272727 -74547,5       
58000 58036,77396 -9165,813702 -4347,345608 87272,72727 -29272,72727 856892562 
118500 65935,14073 -8204,371263 62015,21114 54323,46025 64176,53975 4118628254 
108850 52856,05637 -8479,025886 53294,26789 127183,2695 -18333,26946 336108769,2 
80000 54526,34335 -7907,185935 31094,47026 41829,53048 38170,46952 1456984743 
32000 39155,06181 -8327,733426 -11288,76925 60071,65741 -28071,65741 788017949,9 
0 29689,34612 -8391,850449 -30319,57462 4279,828382 -4279,828382 18316930,98 
68300 18611,96371 -8543,160639 48200,75584 78399,99567 -10099,99567 102009912,6 
0 18704,70566 -8056,590349 -13922,03717 -32478,69693 32478,69693 1054865754 
16000 14343,88342 -7848,3607 3702,878166 2100,615311 13899,38469 193192894,7 
0 13954,38549 -7428,108041 -9823,57605 -28051,97728 28051,97728 786913429,5 

0 
-
1157,744718 -7861,046794 -3097,760745 28898,77745 -28898,77745 835139337,8 

0 13201,01475 -6609,122345 -895,4142564 -83566,29151 83566,29151 6983325077 
48850 18984,01993 -5910,916103 36728,89187 2244,546798 46605,4532 2172068268 
77700 13767,53617 -5871,789892 64317,04896 75088,31497 2611,685032 6820898,708 
141000 29116,77201 -4676,13946 123635,6916 61190,01417 79809,98583 6369633839 
41500 20708,77776 -4886,402331 18724,47541 55535,10281 -14035,10281 196984111 
56000 29506,99968 -4115,3733 34071,71261 4533,606177 51466,39382 2648789693 
176000 73499,34882 -1404,853091 129143,2963 -4927,948231 180927,9482 32734922451 
68200 58242,66174 -2185,303174 2286,023164 120295,2516 -52095,25157 2713915236 
16000 49108,1238 -2576,842002 -36956,69502 42135,3214 -26135,3214 683055024,5 
0 33174,30159 -3329,410674 -40571,56061 50234,15997 -50234,15997 2523470828 
0 24521,33605 -3629,354265 -27469,58585 20021,31486 -20021,31486 400853048,9 
0 16160,59863 -3895,933289 -18780,8965 17794,22104 -17794,22104 316634302,5 
0 9241,645511 -4066,258466 -10915,83087 11369,25109 -11369,25109 129259870,2 
        61169,52442     
        84081,54205     
        138724,0452     
        29136,68958     
        39807,78733     
        130203,2316     
        -1330,181044     
        -45249,03868     
        -53540,04374     
        -45114,20844     
        -41101,65854     
        -37912,73238     
        -31673,04097     
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  Holt-Winter's Forecast Additive Model - 275OI12000     
  AlphaHWA 0,265894368 BetaHWA 0,056342726 GammaHWA 1,200591777 
Orig. Data       MSE(HW) 3939172,241 
Yt Lt bt St Ft Et Et*Et 

35000     3334,166667       
69990     38324,16667       
15000     -16665,83333       
95000     63334,16667       
0     -31665,83333       
30000     -1665,833333       
20000     -11665,83333       
30000     -1665,833333       
22500     -9165,833333       
15000     -16665,83333       
47500     15834,16667       
0 31665,83333 -3181,818182 -31665,83333       
21500 25740,46872 -3336,397066 -5759,878291 31818,18182 -10318,18182 106464876 
32900 15004,69981 -3753,297844 13797,43755 60728,23832 -27828,23832 774410848 
101220 39604,8967 -2155,784668 77317,61549 -5414,431363 106634,4314 11370901952 
53100 24770,39678 -2870,138043 21307,97563 100783,2787 -47683,2787 2273695067 
108960 53468,72035 -1091,48487 72974,27983 -9765,574597 118725,5746 14095762063 
0 38893,35926 -1851,203209 -46360,89484 50711,40215 -50711,40215 2571646308 
33500 39202,19609 -1729,500666 -4505,939494 25376,32272 8123,677282 65994132,59 
0 27951,85246 -2265,930909 -33224,61175 35806,86209 -35806,86209 1282131373 
30000 29270,15417 -2063,985474 2714,837695 16520,08822 13479,91178 181708021,7 
0 24403,55289 -2221,892488 -25955,67581 10540,33537 -10540,33537 111098669,6 
0 12073,46609 -2791,415707 -17671,50774 38015,82707 -38015,82707 1445203108 
0 15233,7722 -2456,079477 -11937,63586 -22383,78295 22383,78295 501033739,1 
49325 24026,93509 -1822,2665 31528,03293 7017,814436 42307,18556 1789897950 
50325 26013,0454 -1607,69217 26421,08026 36002,10615 14322,89385 205145288,3 
52250 11250,76948 -2348,857274 33714,06114 101722,9687 -49472,96872 2447574634 
50000 14163,99157 -2052,37738 38750,21235 30209,88784 19790,11216 391648539,3 
60015 5445,404673 -2427,969794 50877,76696 85085,89402 -25070,89402 628549726,9 
26068 21473,55115 -1388,101898 14815,67179 -43343,45996 69411,45996 4817950774 
98917 42244,41855 -139,6051691 68944,48969 15579,50976 83337,49024 6945137279 
31560 48135,24403 200,165731 -13235,51777 8880,201631 22679,79837 514373254,1 
0 34761,43648 -564,6289221 -42278,86892 51050,24746 -51050,24746 2606127765 
0 32005,53704 -688,0910759 -33219,08946 8241,131754 -8241,131754 67916252,58 
0 27689,06785 -892,523789 -29698,50803 13645,93822 -13645,93822 186211630 
0 22845,64405 -1115,128264 -25033,7008 14858,9082 -14858,9082 220787152,8 
        40429,94513     
        32974,13519     
        37918,25879     
        40605,55273     
        50384,25007     
        11973,29763     
        63753,25825     
        -20775,60649     
        -52167,8149     
        -45456,89272     
        -44285,16856     
        -41969,21861     
        -19284,37508     
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  Holt-Winter's Forecast Additive Model - 21403550     
  AlphaHWA 0,265894368 BetaHWA 0,056342726 GammaHWA 1,200591777 
Orig. Data       MSE(HW) 3939172,241 
Yt Lt bt St Ft Et Et*Et 

118254,5     28168       
124829,5     34743       
125000     34913,5       
112500     22413,5       
49500     -40586,5       
38000     -52086,5       
125108     35021,5       
62500     -27586,5       
155592     65505,5       
80744     -9342,5       
89010     -1076,5       
0 90086,5 -10750,40909 -90086,5       
229145,85 111679,9496 -8928,067935 135378,325 107504,0909 121641,7591 14796717555 
50000 79487,48538 -10238,84743 -42371,59258 137494,8816 -87494,88162 7655354310 
47264 54119,74352 -11091,25058 -15234,3103 104162,1379 -56898,13794 3237398102 
154536 66718,08763 -9756,514244 100937,4997 65441,99294 89094,00706 7937742094 
211500 108844,1924 -6833,306072 131389,0366 16375,07339 195124,9266 38073736985 
74700 108598,5825 -6462,137316 -30250,23578 49924,38635 24775,61365 613831031,9 
100950 92508,95647 -7004,57627 3109,222531 137157,9452 -36207,94516 1311015293 
1000 70370,23642 -7857,275182 -77751,71036 57917,8802 -56917,8802 3239645086 
50000 41768,2918 -9026,086402 -3256,943477 128018,4612 -78018,46124 6086880294 
0 26520,35552 -9376,642383 -29966,09209 23399,7054 -23399,7054 547546212,7 
0 12871,53166 -9617,348732 -15237,51802 16067,21314 -16067,21314 258155338 
0 26342,40699 -8316,495257 -13555,86609 -86832,31708 86832,31708 7539851289 
100208 3881,331995 -9113,439433 88493,22673 153404,2367 -53196,23672 2829839601 
87200 30611,43717 -7093,916431 76439,15626 -47603,70002 134803,7 18172037539 
232850 83228,56531 -3729,633426 182690,1415 8283,210438 224566,7896 50430242974 
88108 54949,32193 -5112,825365 19562,80379 180436,4316 -92328,43156 8524539274 
56672 16718,41359 -6978,78843 21612,38697 181225,5332 -124553,5332 15513582628 
121220 47424,99629 -4855,491902 94665,6232 -20510,61062 141730,6106 20087565987 
154000 71371,52083 -3232,70779 98579,38818 45678,72692 108321,2731 11733498202 
96200 96273,86649 -1647,502191 15507,67025 -9612,897326 105812,8973 11196369240 
0 70331,7499 -3016,326986 -83786,40452 91369,42082 -91369,42082 8348371061 
0 57384,4462 -3575,865283 -62884,34258 37349,33083 -37349,33083 1394972513 
0 43552,75253 -4153,706609 -49232,55574 38571,0629 -38571,0629 1487726893 
0 32527,48995 -4540,868801 -36333,0417 25843,17983 -25843,17983 667869943,5 
        167992,1586     
        152208,4547     
        254729,8066     
        87872,8354     
        86192,78515     
        155516,388     
        155700,5195     
        68899,16816     
        -34124,54004     
        -16952,11153     
        -7029,958111     
        2139,922502     
        34743,33077     
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• 8P9 
  Holt-Winter's Forecast Additive Model - 27900236     
  AlphaHWA 0,265894368 BetaHWA 0,056342726 GammaHWA 1,200591777 
Orig. Data       MSE(HW) 3939172,241 
Yt Lt bt St Ft Et Et*Et 

76330     35680       
79470     38820       
7600     -33050       
96900     56250       
74100     33450       
38000     -2650       
53270     12620       
0     -40650       
0     -40650       
62130     21480       
0     -40650       
0 40650 -6939,090909 -40650       
63700 32197,72842 -7024,347633 30664,25362 69390,90909 -5690,909091 32386446,28 
92000 32620,1831 -6604,774493 63503,94711 63993,38078 28006,61922 784370720 
38000 37989,85282 -5930,101667 6641,740855 -7034,591395 45034,5914 2028114422 
68326 26746,18427 -6229,482508 38637,0974 88309,75115 -19983,75115 399350310,1 
114979 36739,52824 -5315,444246 87223,8715 53966,70176 61012,29824 3722500536 
0 23773,21712 -5746,51494 -28010,36078 28774,08399 -28774,08399 827947909,6 
82995 31945,81974 -4962,273917 58757,75782 30646,70218 52348,29782 2740344285 
1900 31122,57832 -4729,069545 -26930,33149 -13666,45418 15566,45418 242314495,7 
11400 33215,42529 -4344,704173 -18037,36448 -14256,49123 25656,49123 658255542,2 
0 15482,74795 -5099,019073 -22897,17125 50350,72112 -50350,72112 2535195117 
0 18431,35991 -4645,593606 -13974,48341 -30266,27112 30266,27112 916047167,7 
0 20928,81474 -4243,134787 -16972,90714 -26864,2337 26864,2337 721687052,2 
38310 14282,01253 -4378,563961 22696,80705 47349,93357 -9039,933572 81720398,98 
88003,75 13784,53698 -4159,892862 76368,60726 73407,39568 14596,35432 213053559,4 
0 5299,503964 -4403,583047 -7694,819483 16266,38497 -16266,38497 264595280 
101272 17311,96843 -3478,658185 93051,43948 39533,01831 61738,98169 3811701860 
51598,25 682,4588506 -4219,612997 43632,68879 101057,1817 -49458,93174 2446185929 
0 4851,152393 -3746,992943 -205,605628 -31547,51492 31547,51492 995245697,8 
138300 21960,40388 -2571,895284 127890,0394 59861,91727 78438,08273 6152532822 
0 21393,83683 -2458,909626 -20283,26152 -7541,822898 7541,822898 56879092,63 
0 18696,27033 -2472,356204 -18828,44142 897,5627235 -897,5627235 805618,8425 
0 17998,29561 -2372,382715 -17015,62144 -6673,257123 6673,257123 44532360,63 
0 15186,80709 -2397,123133 -15429,98926 1651,429488 -1651,429488 2727219,354 
0 13901,97945 -2334,453373 -13285,9766 -4183,223182 4183,223182 17499356,19 
        23592,72797     
        72860,94513     
        -15606,06466     
        80736,61126     
        26914,27752     
        -21327,59994     
        102364,462     
        -50212,42193     
        -53161,18488     
        -55751,94794     
        -58569,89881     
        -60829,4692     
        -51947,07564     
  Holt-Winter's Forecast Additive Model - 27900239     
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  AlphaHWA 0,265894368 BetaHWA 0,056342726 GammaHWA 1,200591777 
Orig. Data       MSE(HW) 3939172,241 
Yt Lt bt St Ft Et Et*Et 

3163,618     -612,1713333       
5828,378     2052,588667       
4008,004     232,2146667       
3452,02     -323,7693333       
3124,929     -650,8603333       
8116,557     4340,767667       
4950,146     1174,356667       
1706,348     -2069,441333       
2350     -1425,789333       
2080,043     -1695,746333       
6529,429     2753,639667       
0 3775,789333 -287,6016364 -3775,789333       
3268,566 3592,564434 -281,7207665 -266,1933205 2876,016364 392,5496364 154095,217 
4884,039 3183,37568 -288,9026603 1630,069989 5363,432335 -479,3933346 229817,9693 
4239,953 3190,483997 -272,2245951 1213,403503 3126,687687 1113,265313 1239359,658 
1377,546 2594,680828 -290,4558939 -1396,3366 2594,490068 -1216,944068 1480952,865 
8067,501 4009,707678 -194,3643475 5002,310527 1653,364601 6414,136399 41141145,75 
7276,618 3581,491096 -207,5402198 3565,616676 8156,110997 -879,4929969 773507,9315 
7343,7 4117,229986 -165,6618487 3638,107077 4548,307543 2795,392457 7814218,991 
1686,973 3899,67784 -168,5854895 -2241,442322 1882,126804 -195,1538044 38085,00738 
3653,754 4089,637872 -148,3840576 -237,3169769 2305,303017 1348,450983 1818320,052 
48,024 3356,955334 -181,3050266 -3632,522979 2245,507482 -2197,483482 4828933,652 
76,741 1619,490497 -268,9833119 -2404,569834 5929,289974 -5852,548974 34252329,49 
43,267 2006,8805 -232,0014503 -1600,10593 -2425,282149 2468,549149 6093734,899 
5922,372 2948,453371 -165,8790742 3623,858443 1508,68573 4413,68627 19480626,49 
4247,531 2738,671604 -168,3526716 1484,545548 4412,644286 -165,113286 27262,39722 
3484,687 2490,807094 -172,8325853 949,845277 3783,722436 -299,0354355 89422,19171 
6127,166 3702,095111 -94,8474579 3191,613809 921,6379092 5205,528091 27097522,7 
3331,539 2203,852079 -173,9185898 350,4692863 8609,55818 -5278,01918 27857486,46 
5,45697E-
12 542,1082147 -257,7467211 -1366,08405 5595,550166 -5595,550166 31310181,66 

500 
-
625,6536236 -309,0194532 621,6761206 3922,46857 -3422,46857 11713291,11 

0 
-
90,16188041 -261,4373905 557,8625108 -3176,115399 3176,115399 10087709,02 

0 
-
195,0097575 -252,6147105 281,7309454 -588,9162478 588,9162478 346822,347 

0 637,2637586 -191,4891508 -36,4393887 -4080,147447 4080,147447 16647603,19 
0 966,6072265 -162,1440214 -678,1637516 -1958,795226 1958,795226 3836878,738 
0 1016,020124 -150,2243279 -898,8573148 -795,6427246 795,6427246 633047,3452 
        5941,832952     
        3629,687471     
        2922,154616     
        4991,090562     
        1977,113454     
        87,72753235     
        1902,655118     
        1666,008923     
        1217,044772     
        726,041853     
        -88,51509522     
        -482,0412437     
        243,9834858     
  Holt-Winter's Forecast Additive Model - 27900624     
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  AlphaHWA 0,265894368 BetaHWA 0,056342726 GammaHWA 1,200591777 
Orig. Data       MSE(HW) 3939172,241 
Yt Lt bt St Ft Et Et*Et 

39400     12834,41667       
27730     1164,416667       
18802     -7763,583333       
20605     -5960,583333       
22900     -3665,583333       
65100     38534,41667       
54330     27764,41667       
12575     -13990,58333       
7100     -19465,58333       
30475     3909,416667       
19770     -6795,583333       
0 26565,58333 -3581,818182 -26565,58333       
30370 21535,12429 -3663,438556 8032,600681 35818,18182 -5448,181818 29682685,12 
17225 17390,12381 -3690,571068 -431,8186921 19036,1024 -1811,102401 3280091,906 
37200 22012,48239 -3222,197953 19791,31973 5935,969405 31264,0306 977439609,1 
27375 22657,7975 -3004,291726 6859,078542 12829,70111 14545,29889 211565719,9 
20020 20725,61248 -2943,886311 -111,8666721 15987,92244 4032,077564 16257649,48 
27880 10220,71595 -3369,894236 13471,90411 56316,14284 -28436,14284 808614219,6 
60045 13612,4521 -2988,92555 50177,22151 34615,23838 25429,76162 646672776,2 
4300 12662,15377 -2874,063736 -7233,137082 -3367,056779 7667,056779 58783759,66 
19000 17413,27399 -2444,440088 5809,646154 -9677,493299 28677,4933 822398621,9 
0 9949,213399 -2727,259189 -12729,14063 18878,25057 -18878,25057 356388344,5 
0 7108,584595 -2733,646742 -7171,370075 426,3708767 -426,3708767 181792,1245 
0 10275,30551 -2401,203946 -7007,609729 -22190,64548 22190,64548 492424746,8 
6850 5465,975443 -2536,884335 50,37485699 15906,70224 -9056,702243 82023855,52 
7450 4245,993479 -2462,686466 3933,323162 2497,272416 4952,727584 24529510,52 

4500 
-
2756,740073 -2718,485094 4742,406465 21574,62674 -17074,62674 291542878,5 

20270 
-
453,5051473 -2435,5477 23504,59512 1383,853375 18886,14663 356686534,4 

87620 21206,53927 -1077,936363 79757,89438 -3000,919519 90620,91952 8212151055 
37000 21032,50895 -1027,007833 16468,08527 33600,50701 3399,492988 11556552,57 
13690 4984,404337 -1873,337368 386,7285344 70182,72263 -56492,72263 3191427710 
15000 8195,517715 -1586,865554 9620,313299 -4122,070113 19122,07011 365653565,4 
0 3306,69658 -1772,906732 -5135,359969 12418,29831 -12418,29831 154214133 
0 4510,570568 -1605,186792 -2861,992994 -11195,35078 11195,35078 125335879,2 
0 4039,685506 -1541,277141 -3411,495333 -4265,986299 4265,986299 18198639,1 
0 3697,379612 -1473,723833 -3033,37467 -4509,201364 4509,201364 20332896,94 
        -5424,85031     
        -4260,387098     
        -6169,78889     
        9873,914671     
        63408,72883     
        -2599,56536     
        -21399,40719     
        -14884,30752     
        -32358,46589     
        -32803,584     
        -36071,57144     
        -38411,93587     
        -38097,04629     
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  Holt-Winter's Forecast Additive Model - 21380007     
  AlphaHWA 0,265894368 BetaHWA 0,056342726 GammaHWA 1,200591777 
Orig. Data       MSE(HW) 3939172,241 
Yt Lt bt St Ft Et Et*Et 

93006,944     7559,7825       
95982,066     10534,9045       
90636,518     5189,3565       
97486,061     12038,8995       
102007,481     16560,3195       
83786,182     -1660,9795       
112324,658     26877,4965       
34803,368     -50643,7935       
109124,926     23677,7645       
100107,576     14660,4145       
106100,158     20652,9965       
0 85447,1615 -8455,176727 -85447,1615       
98233,316 80629,83152 -8250,210526 19618,1685 84551,76727 13681,54873 187184775,6 
127370,803 84200,29481 -7584,201544 49716,94194 82914,5255 44456,2775 1976360609 
153607,078 95707,74182 -6508,526026 68472,52468 81805,44976 71801,62824 5155473818 
162632,6 105523,6635 -5588,762147 66149,61532 101238,1153 61394,48471 3769282753 
149045,409 108589,8131 -5101,120831 45248,79191 116495,2209 32550,18815 1059514749 
120800,065 108533,3338 -4816,891972 15060,51539 101827,7127 18972,35228 359950150,9 
136759,286 105355,7731 -4724,527583 32311,3946 130593,9384 6165,347631 38011511,41 
35806,988 96860,73999 -4936,968141 -63141,90406 49987,452 -14180,464 201085559,2 
72184,204 80379,3477 -5587,412464 -14588,587 115601,5363 -43417,33234 1885064748 
0 51007,05925 -6927,517208 -64179,4145 89452,34974 -89452,34974 8001722874 
0 26867,52462 -7897,289184 -36399,7504 64732,53854 -64732,53854 4190301546 
0 36646,07567 -6901,384166 -26856,97914 -66476,92606 66476,92606 4419181699 
133412,783 52093,09266 -5642,21433 93696,50826 49362,86001 84049,92299 7064389554 
130793,917 55657,76243 -5123,473384 80235,0396 96167,82026 34626,09674 1198966575 
145673,152 57624,71821 -4723,979279 91975,20019 119006,8137 26666,33828 711093597,1 
172399,378 67085,94388 -3924,746168 113169,3741 119050,3542 53349,02375 2846118335 
163830,811 77897,28198 -3094,475014 94094,55273 108409,9896 55420,82138 3071467442 
168837,539 95801,60639 -1911,345418 84665,32458 89863,32236 78974,21664 6236926894 
186319,23 109875,1854 -1010,711204 85296,69126 126201,6556 60117,57444 3614122756 
14972,077 100688,0913 -1471,390906 -90244,19516 45722,57016 -30750,49316 945592829,7 
0 76714,56166 -2739,222735 -89176,52132 84628,11337 -84628,11337 7161917573 
0 71370,65779 -2885,977569 -72813,16206 9795,924421 -9795,924421 95960135,27 
0 59953,47809 -3366,648751 -64678,16218 32084,92982 -32084,92982 1029442722 
0 48681,82961 -3812,037982 -53059,71515 29729,85019 -29729,85019 883863992,3 
        146597,2472     
        128411,7993     
        135427,9806     
        151898,1752     
        128099,3745     
        113946,1671     
        109853,5545     
        -70411,31119     
        -74067,61662     
        -62428,23664     
        -59017,21604     
        -52122,74829     
        -3787,012419     



Implementação de ferramentas de gestão num armazém de consumíveis 
 

54 

 
  Holt-Winter's Forecast Additive Model - 21380019     
  AlphaHWA 0,265894368 BetaHWA 0,056342726 GammaHWA 1,200591777 
Orig. Data       MSE(HW) 3939172,241 
Yt Lt bt St Ft Et Et*Et 

228,815     -2064,729       
1231,526     -1062,018       
2502,508     208,964       
848,282     -1445,262       
3549,426     1255,882       
2639,443     345,899       
1112,891     -1180,653       
601,166     -1692,378       
2729,577     436,033       
5464,944     3171,4       
6613,95     4320,406       
0 2293,544 -20,80136364 -2293,544       
2954,041 3002,895847 20,3374584 355,5129323 208,0136364 2746,027364 7540666,282 
3732,004 3494,076046 46,86602179 498,6864233 1961,215305 1770,788695 3135692,603 
1776,283 3016,166809 17,29875337 -1530,510766 3749,906068 -1973,623068 3895188,013 
7100,531 4499,162383 99,88010724 3413,089444 1588,203563 5512,327437 30385753,77 
2133,893 3609,641174 44,13454029 -2023,690725 5854,92449 -3721,03149 13846075,35 
6805,338 4399,78578 86,16678081 2818,701719 3999,674714 2805,663286 7871746,474 
6497,91 5334,849696 133,9959592 1633,189921 3305,299561 3192,610439 10192761,42 
0 4464,704175 77,41989124 -5020,810009 3776,467655 -3776,467655 14261707,95 
2999,67 4016,055498 47,77975422 -1307,728706 4978,157066 -1978,487066 3914411,07 
0 2140,026948 -60,61284936 -3205,455518 7235,235252 -7235,235252 52348629,16 
0 377,7379787 -156,4899202 -1320,147028 6399,820099 -6399,820099 40957697,3 
0 772,259878 -125,4444124 -467,1027925 -2072,295942 2072,295942 4294410,469 
3628,904 1345,207125 -86,0951227 2670,474718 1002,328398 2626,575602 6898899,394 
4371,096 1953,973109 -46,94475397 2801,945471 1757,798426 2613,297574 6829324,211 
3218,626 2662,728975 -4,366521256 974,4132719 376,5175889 2842,108411 8077580,22 
4705,917 2295,274415 -24,82389101 2209,559988 6071,451898 -1365,534898 1864685,557 
2686,394 2919,135518 11,72478965 126,5081663 246,7597993 2439,634201 5951815,033 
2735,382 2129,406814 -33,43128466 162,120438 5749,562027 -3014,180027 9085281,234 
3653,681 2075,904639 -34,56213333 1566,660856 3729,165451 -75,4844507 5697,902297 
1223,228 3158,81557 28,399345 -1316,717319 -2979,467503 4202,695503 17662649,49 
0 2687,470118 0,242360947 -2964,234899 1879,48621 -1879,48621 3532468,412 
0 2825,377437 7,998779933 -2749,136899 -517,7430399 517,7430399 268057,8553 
0 2431,017098 -14,67122952 -2653,8485 1513,229188 -1513,229188 2289862,577 
0 1898,053113 -43,87325608 -2185,089981 1949,243076 -1949,243076 3799548,57 
        5328,837172     
        5455,941403     
        3624,042683     
        4854,822878     
        2767,404535     
        2798,650285     
        4198,824182     
        1311,079486     
        -340,8046159     
        -130,0731369     
        -39,15125871     
        425,240739     
        2605,964198     
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  Holt-Winter's Forecast Additive Model - 21380066     
  AlphaHWA 0,265894368 BetaHWA 0,056342726 GammaHWA 1,200591777 
Orig. Data       MSE(HW) 3939172,241 
Yt Lt bt St Ft Et Et*Et 

5431,051     322,6721667       
8184,526     3076,147167       
8595,115     3486,736167       
3437,079     -1671,299833       
4248,087     -860,2918333       
4103,707     -1004,671833       
9499,202     4390,823167       
8,978     -5099,400833       
5276,228     167,8491667       
7015,584     1907,205167       
5500,989     392,6101667       
0 5108,378833 -493,7319091 -5108,378833       
10851,163 6187,104713 -405,1353513 5534,904644 4937,319091 5913,843909 34973549,78 
15618,739 7579,5808 -303,853023 9034,697403 8858,116528 6760,622472 45706016,21 
15022,228 8408,375048 -240,0365885 7241,126865 10762,46394 4259,764056 18145589,81 
17187,045 11010,75095 -79,88732141 7750,456856 6497,038627 10690,00637 114276236,3 
14429,792 12089,95573 -14,58091308 2981,755656 10070,57179 4359,220207 19002800,81 
15237,823 13183,38856 47,84760133 2668,066006 11070,70298 4167,120018 17364889,25 
17253,21 13133,1612 42,32179085 4065,733687 17622,05933 -368,8493263 136049,8255 
434,454 11143,6171 -72,1590716 -11834,43529 8076,082159 -7641,628159 58394480,92 
10278,998 10816,11722 -86,54566866 -678,5300863 11239,3072 -960,3091979 922193,7555 
0 7369,523796 -275,8599179 -9230,359344 12636,77672 -12636,77672 159688125,9 
0 5103,105773 -388,0133872 -6205,5012 7486,274045 -7486,274045 56044299,08 
0 4819,665037 -382,121479 -4761,751424 -393,2864476 393,2864476 154674,2299 
11948,687 4963,014324 -352,5150237 7276,684814 9972,448203 1976,238797 3905519,784 
6053,241 2591,841037 -466,2517325 2343,442325 13645,1967 -7591,955703 57637791,39 
9245,107 2093,254112 -468,0735855 7133,945263 9366,716169 -121,6091693 14788,79007 
6671,247 906,098355 -508,588635 5366,912143 9375,637382 -2704,390382 7313727,336 
2766,504 234,5799213 -517,7685439 2441,691563 3379,265376 -612,7613755 375476,5033 
9751,676 1675,601639 -407,4049615 9160,876367 2384,877383 7366,798617 54269721,86 
6663,538 1621,73186 -387,4858257 5237,598248 5333,930365 1329,607635 1767856,463 
1426,57 4432,093583 -207,3103784 -1234,516495 -10600,18925 12026,75925 144642938,1 
0 3281,854473 -260,4375533 -3804,059939 3546,253119 -3546,253119 12575911,18 
0 4672,339741 -167,4200616 -3758,038489 -6208,942424 6208,942424 38550966,03 
0 4957,094728 -141,9432869 -4706,674656 -1700,58152 1700,58152 2891977,505 
0 4800,952677 -142,743284 -4808,816126 53,40001756 -53,40001756 2851,561876 
        8901,86534     
        3500,549266     
        7822,978618     
        5587,871913     
        2194,577748     
        8445,688966     
        4054,337262     
        -2885,851067     
        -5923,468096     
        -6345,520232     
        -7762,229984     
        -8332,44504     
        -3991,702499     
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• 8Q8 
 

  Holt-Winter's Forecast Additive Model - 2APQB001     
  AlphaHWA 0,265894368 BetaHWA 0,056342726 GammaHWA 1,200591777 
Orig. Data       MSE(HW) 3939172,241 
Yt Lt bt St Ft Et Et*Et 

2663,623     -3303,043667       
3822,061     -2144,605667       
4716,086     -1250,580667       
6392,209     425,5423333       
6714,148     747,4813333       
6981,873     1015,206333       
6217,663     250,9963333       
0     -5966,666667       
3969,437     -1997,229667       
10078,666     4111,999333       
9045,073     3078,406333       
10999,161 5966,666667 757,7761818 5032,494333       
5820 7362,217297 793,7101326 -1189,010006 3421,399182 2398,600818 5753285,885 
6615,997 8316,70717 802,7689014 -1611,668383 6011,321763 604,6752371 365632,1423 
7244,003 8953,3207 793,4072549 -1801,336577 7868,895404 -624,8924043 390490,5169 
7090,128 8927,203679 747,2330235 -2290,938247 10172,27029 -3082,142288 9499601,086 
3444,842 7819,27148 642,7079582 -5401,842672 10421,91804 -6977,076036 48679590,01 
7453,577 7923,913263 612,3918433 -768,3238924 9477,185772 -2023,608772 4094992,461 
4954,653 7517,225472 554,974119 -3126,951239 8787,30144 -3832,64844 14689194,06 
1325,265 7864,730744 543,2847587 -6654,364529 2105,532924 -780,2679243 608818,0337 
4305,035 7848,108215 511,7380559 -3853,15672 6410,785836 -2105,750836 4434186,585 
4604,21 6267,886275 393,8713277 -2822,229309 12471,8456 -7867,635605 61899690,01 
4114 5165,792299 309,584565 -1880,276183 9740,163936 -5626,163936 31653720,64 
1798 3159,471167 179,1001255 -2644,04807 10507,8712 -8709,871197 75861856,28 
2236 3361,55486 180,3950824 -1112,826279 2149,561286 86,43871351 7471,651193 
1547,6 3440,197071 174,6620482 -1948,949056 1930,281559 -382,6815593 146445,1758 
3985,564 4192,39271 207,2018649 113,016457 1813,522542 2172,041458 4717764,094 
5663,339 5344,764677 260,4553247 842,0210867 2108,656327 3554,682673 12635768,9 
4912,665 6857,39307 331,0061685 -1251,259309 203,3773295 4709,287671 22177390,36 
2915,832 6256,640669 278,508351 -3856,827962 6420,075346 -3504,243346 12279721,43 
4682 6873,845856 297,5914539 -2004,271405 3408,197782 1273,802218 1622572,092 
1237,823 7363,080734 308,3891667 -6019,123261 517,0727804 720,7502196 519480,879 
5220,177 8044,217595 329,3907878 -2617,608362 3818,313181 1401,863819 1965222,168 
3400 7801,568804 297,1605187 -4718,371319 5551,379073 -2151,379073 4628431,917 
0 6445,277655 204,000545 -7360,979413 6218,45314 -6218,45314 38669159,45 
0 5584,310066 143,9973376 -6174,102445 4005,230131 -4005,230131 16041868,4 
        3286,768295     
        2657,847384     
        4927,014761     
        5863,221256     
        3977,142725     
        1578,775937     
        3638,534359     
        -169,1156324     
        3439,601132     
        1546,040039     
        -889,3661894     
        504,7126434     
        6886,016954     



Implementação de ferramentas de gestão num armazém de consumíveis 
 

57 

  Holt-Winter's Forecast Additive Model - 2APQB004     
  AlphaHWA 0,265894368 BetaHWA 0,056342726 GammaHWA 1,200591777 
Orig. Data       MSE(HW) 3939172,241 
Yt Lt bt St Ft Et Et*Et 

55768,733     18711,62467       
42617,095     5559,986667       
50529,051     13471,94267       
52034,48     14977,37167       
54485,466     17428,35767       
47677,798     10620,68967       
60942,66     23885,55167       
106,366     -36950,74233       
19822,435     -17234,67333       
18841,224     -18215,88433       
18730,011     -18327,09733       
23129,981 37057,10833 -2967,159273 -13927,12733       
32025,685 28565,75726 -3278,407296 400,5627508 52801,57373 -20775,88873 431637552,4 
33481,092 25987,65068 -3238,950445 7881,276422 30847,33663 2633,75537 6936667,35 
51254,875 26746,21788 -3013,719405 26722,53129 36220,6429 15034,2321 226028134,7 
42238,58 24670,76255 -2960,855049 18087,43957 38709,87014 3528,70986 12451793,28 
43493,902 22868,0468 -2895,602324 21267,24691 39138,26517 4355,636831 18971572,21 
34290,681 20955,60136 -2840,208586 13879,56394 30593,13415 3697,546853 13671852,73 
49544,485 20121,17773 -2727,197195 30534,13551 42000,94444 7543,540556 56905004,11 
58168,42 38060,66862 -1562,779657 31553,21603 -19556,7618 77725,1818 6041203886 
35969,78 40940,07034 -1312,49505 -2510,155956 19263,21563 16706,56437 279109293,1 
30855,5 42138,63092 -1171,015331 -9892,477597 21411,69095 9443,809047 89185529,32 
13090 38428,18658 -1314,093683 -26744,55343 22640,51826 -9550,518259 91212399,02 
6876,2 32777,15219 -1558,448744 -28302,803 23186,96556 -16310,76556 266041073,2 
14996 26798,67059 -1807,485443 -14250,53885 31619,2662 -16623,2662 276332979,2 
18337,017 21126,2923 -2025,24404 -4929,700234 32872,46157 -14535,44457 211279148,9 
29095,689 14653,19638 -2275,848139 11979,21784 45823,57955 -16727,89055 279822322,2 
26771,254 11395,2584 -2331,181757 14832,10223 30464,78781 -3693,53381 13642192,01 
23580,624 7269,103653 -2432,315428 15317,44235 30331,32355 -6750,699551 45571944,43 
41215,416 10819,16258 -2095,252151 33709,36551 18716,35217 22499,06383 506207873,2 
39436,694 8771,411943 -2092,575786 30691,58898 39258,04594 178,6480562 31915,12799 
18674,101 1478,487087 -2385,577627 14315,59699 38232,05219 -19557,95119 382513454,8 
43076,705 11455,38931 -1689,041816 38467,80825 -3417,246496 46493,9515 2161687526 
56372,301 24788,96212 -842,6267609 39903,04662 -126,1301073 56498,43111 3192072718 
0 24690,36578 -800,7060588 -24278,31263 -2798,21807 2798,21807 7830024,367 
0 25063,08967 -734,5918174 -24413,22981 -4413,143278 4413,143278 19475833,59 
        -1873,190615     
        5171,799865     
        19804,86981     
        20381,90606     
        18591,39803     
        34707,47306     
        29413,84838     
        10762,00826     
        32638,37138     
        31797,76161     
        -34659,44578     
        -37070,2111     
        -14932,82943     
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  Holt-Winter's Forecast Additive Model - 2APQB007     
  AlphaHWA 0,265894368 BetaHWA 0,056342726 GammaHWA 1,200591777 
Orig. Data       MSE(HW) 3939172,241 
Yt Lt bt St Ft Et Et*Et 

47231,875     15270,79167       
39049,61     7088,526667       
54281,997     22320,91367       
37007,373     5046,289667       
40727,388     8766,304667       
36534,07     4572,986667       
50295,933     18334,84967       
0     -31961,08333       
18678,184     -13282,89933       
21271,225     -10689,85833       
16046,276     -15914,80733       
22409,069 31961,08333 -2256,618727 -9552,014333       
26736,85 24854,9751 -2529,852184 -803,8317052 44975,25627 -18238,40627 332639463,4 
18723,034 19482,54844 -2690,010578 -2333,766954 29413,64958 -10690,61558 114289261,5 
31026,993 14642,39408 -2811,155539 15193,82299 39113,45153 -8086,45853 65390811,55 
53686,505 21618,53816 -2259,712402 37488,29308 16877,52821 36808,97679 1354900772 
47073,949 24397,2099 -1975,836106 25467,05787 28125,13043 18948,81857 359057725,3 
42325,996 26497,96933 -1746,149602 18085,69514 26994,36046 15331,63554 235059048,4 
46961,673 25782,16136 -1688,097346 21750,12743 43086,6694 3875,003602 15015652,92 
44954,376 38138,97554 -896,7687486 14593,64425 -7867,019314 52821,39531 2790099803 
44702,523 42757,71098 -586,0102092 4999,365706 23959,30746 20743,21554 430280991 
33007 42577,23157 -563,1614982 -9345,643653 31481,84243 1525,157566 2326105,602 
12280 38339,60594 -770,1908229 -28094,56913 26099,26274 -13819,26274 190972022,8 
2071,6 30670,57282 -1158,890402 -32419,63607 28017,40079 -25945,80079 673184578,5 
11830 25023,95697 -1411,741086 -15679,31422 28707,85071 -16877,85071 284861844,7 
23640 24240,13901 -1376,362186 -252,3875038 21278,44893 2361,551069 5576923,453 
24519,499 19264,07207 -1579,179363 3261,866406 38057,59982 -13538,10082 183280173,8 
28964,097 10716,04361 -1971,823317 14388,61952 55173,18579 -26209,08879 686916335 
27512,72 6963,111403 -2072,175846 19563,20871 34211,27816 -6698,558156 44870681,37 
42163,684 9992,664967 -1784,730505 34996,41918 22976,6307 19187,0533 368143014,4 
56993,533 15396,51396 -1379,706342 45578,14229 29958,0619 27035,4711 730916697,8 
17360,246 11025,44124 -1548,248078 4678,149469 28610,45187 -11250,20587 126567132,2 
45621,221 17758,38341 -1081,663247 32449,06204 14476,55887 31144,66213 969989979,3 
34820 23985,8701 -669,845817 14882,02653 7331,076515 27488,92349 755640914,4 
0 24586,61245 -598,2574169 -23882,94518 -4778,544839 4778,544839 22834490,78 
0 26230,18517 -471,9465961 -24988,63222 -8431,281042 8431,281042 71086500,01 
        2005,578488     
        15853,32584     
        17788,40038     
        27335,97414     
        30931,38396     
        44785,41507     
        53787,95882     
        11308,78663     
        37500,51984     
        18354,30497     
        -21989,84611     
        -24674,71251     
        -1265,259657     
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• 8QC 
 

  Holt-Winter's Forecast Additive Model - 2APQ4008     
  AlphaHWA 0,265894368 BetaHWA 0,056342726 GammaHWA 1,200591777 
Orig. Data       MSE(HW) 3939172,241 
Yt Lt bt St Ft Et Et*Et 

97499,974     29879,974       
71620,229     4000,229       
101103,465     33483,465       
89808,462     22188,462       
92456,971     24836,971       
84207,102     16587,102       
107560,984     39940,984       
145,782     -67474,218       
35025,662     -32594,338       
39483,592     -28136,408       
40815,137     -26804,863       
51712,64 67620 -4162,484909 -15907,36       
55536,387 53406,41494 -4728,791288 -3436,450147 93337,48909 -37801,10209 1428923319 
50804,616 48179,54058 -4756,854646 2349,230921 52677,85266 -1873,236656 3509015,568 
83261,903 45112,64461 -4661,637768 39085,17818 76906,15093 6355,752067 40395584,33 
84089,255 46154,38418 -4340,293943 41093,47095 62639,46884 21449,78616 460093326,1 
86490,213 47089,20895 -4043,079376 42322,42932 66651,06123 19839,15177 393591942,8 
74147,196 46905,31097 -3825,642577 29379,14689 59633,23158 14513,96442 210655163,3 
86465,43 43995,61536 -3774,035629 42977,07727 83020,6524 3444,777604 11866492,74 
105655,593 75561,12988 -1782,909049 49665,93826 -27252,63827 132908,2313 17664597939 
72023,267 81978,23939 -1320,897652 -5413,701811 41183,88283 30839,38417 951067616 
67887,796 84743,30387 -1090,683409 -14592,65206 52520,93374 15366,86226 236140455,8 
24519,984 75056,84757 -1574,992683 -55297,30774 56847,75746 -32327,77346 1045084937 
10410 60941,08133 -2281,574047 -57476,31512 57574,49489 -47164,49489 2224489578 
30158 51994,84976 -2657,079018 -25527,81861 55223,05713 -25065,05713 628257089,1 
37400,513 45539,07387 -2871,107954 -10242,32566 51687,00166 -14286,48866 204103758,2 
48830,011 33913,89025 -3364,336438 10068,00657 81753,14409 -32923,13309 1083932692 
50925,26 25040,81685 -3674,713693 22833,63724 71643,02476 -20717,76476 429225776,9 
46941,093 16913,05332 -3925,610659 27561,88621 63688,53247 -16747,43947 280476728,8 
81901,123 23499,45244 -3333,335375 64223,35015 42366,58955 39534,53345 1562979335 
102472,791 30623,63531 -2744,130293 77640,6572 63143,19434 39329,59666 1546817173 
30852,688 15464,16437 -3443,644426 8512,756117 77545,44328 -46692,75528 2180213395 
65101,521 27573,93199 -2567,322797 46141,25885 6606,818133 58494,70287 3421630264 
48340 35090,93039 -1999,144654 18833,89004 10413,95713 37926,04287 1438384728 
0 38996,10897 -1666,47899 -35726,22254 -22205,522 22205,522 493085207,3 
0 42686,52009 -1364,6572 -39719,80883 -20146,68514 20146,68514 405888922 
        5021,735198     
        16942,89172     
        33888,88751     
        43290,18174     
        44654,09428     
        77951,22178     
        88004,19239     
        15511,95487     
        49776,12116     
        19104,41591     
        -38820,03311     
        -46177,95583     
        -9822,483439     
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  Holt-Winter's Forecast Additive Model - 2APQ4009     
  AlphaHWA 0,265894368 BetaHWA 0,056342726 GammaHWA 1,200591777 
Orig. Data       MSE(HW) 3939172,241 
Yt Lt bt St Ft Et Et*Et 

6305,716     1801,132667       
7804,085     3299,501667       
6708,521     2203,937667       
5534,702     1030,118667       
5420,466     915,8826667       
3649,205     -855,3783333       
6387,404     1882,820667       
0     -4504,583333       
3084,1     -1420,483333       
4430,088     -74,49533333       
2038,826     -2465,757333       
2691,887 4504,583333 -328,5299091 -1812,696333       
2840,319 3341,978132 -375,5239845 -963,5802309 5977,186091 -3136,867091 9839935,146 
2531,934 1973,598777 -431,4641623 8,479774495 6265,955814 -3734,021814 13942918,91 
2555,534 1225,577191 -449,2998704 1154,643436 3746,072282 -1190,538282 1417381,4 
5339,975 1715,836079 -396,362569 4144,478054 1806,395987 3533,579013 12486180,64 
4130,721 1823,440342 -367,967704 2586,383654 2235,356176 1895,364824 3592407,814 
4813,729 2575,854372 -304,8423433 2858,355737 600,0943042 4213,634696 17754717,35 
5841,788 2719,829837 -279,5547246 3370,518955 4153,832695 1687,955305 2849193,112 
3486,849 3916,296553 -196,3916535 387,9911749 -2064,308221 5551,157221 30815346,49 
3004,151 3907,288487 -185,8339514 -799,3621643 2299,421566 704,7294337 496643,5747 
5610 4243,416028 -156,4252182 1655,652631 3646,959202 1963,040798 3853529,174 
670 3834,063186 -170,67585 -3304,137597 1621,233476 -951,2334762 904845,1262 
355 3265,691522 -193,0831161 -3130,940328 1850,691002 -1495,691002 2237091,574 
1360 2873,446033 -204,3044671 -1623,744591 2109,028175 -749,0281749 561043,2068 
3146,93 2793,928095 -197,2736539 422,1102113 2677,62134 469,3086599 220250,6182 
2945,56 2382,413278 -209,344585 444,4973454 3751,297877 -805,7378768 649213,5261 
4292,869 1634,718283 -239,6767144 2360,005675 6317,546747 -2024,677747 4099319,978 
4756,258 1601,06524 -228,0687792 3269,291189 3981,425223 774,8327771 600365,8325 
7463,383 2232,375248 -179,6490359 5706,942236 4231,352198 3232,030802 10446023,11 
5050 1953,482424 -185,2407015 3041,555152 5423,245167 -373,2451674 139311,955 
2354,614 1820,990141 -182,2687118 562,8365782 2156,232898 198,3811022 39355,0617 
6320,386 3096,095568 -100,1562805 4031,402056 839,3592646 5481,026735 30041654,07 
4193,046 2874,014511 -107,0258547 1251,508056 4651,591919 -458,545919 210264,3598 
0 2909,813534 -98,9787118 -2830,71537 -537,1489416 537,1489416 288528,9855 
0 2895,949073 -94,18314289 -2848,81176 -320,1055057 320,1055057 102467,5348 
        549,3241018     
        2385,834319     
        2198,876868     
        3905,040613     
        4604,981542     
        6833,288004     
        3958,556335     
        1270,493176     
        4529,714069     
        1540,475484     
        -2751,092527     
        -2978,533502     
        -339,0663269     
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• 8N4 
 

  Holt-Winter's Forecast Additive Model - 27900637     
  AlphaHWA 0,265894368 BetaHWA 0,056342726 GammaHWA 1,200591777 
Orig. Data       MSE(HW) 3939172,241 
Yt Lt bt St Ft Et Et*Et 

0     -46181,66667       
0     -46181,66667       
0     -46181,66667       
0     -46181,66667       
263520     217338,3333       
69120     22938,33333       
2360     -43821,66667       
65400     19218,33333       
82080     35898,33333       
54480     8298,333333       
17220     -28961,66667       
0 46181,66667 0 -46181,66667       
46920 58657,43041 702,9185344 -4828,199849 0 46920 2201486400 
33480 64758,35499 1007,056908 -28288,87321 13178,68228 20301,31772 412143501,3 
3780 61563,28505 770,2976279 -60110,4743 19583,74523 -15803,74523 249758363,3 
103260 85495,13161 2075,282426 30592,0175 16151,91601 87108,08399 7587818297 
39444 16984,83283 -1901,701614 -16631,99108 304908,7474 -265464,7474 70471532096 
95880 30467,38993 -1034,910545 73932,60073 38021,46455 57858,53545 3347610125 
127488 67156,82442 1090,581879 81223,3793 -14389,18729 141877,1873 20129136272 
8640 47288,08608 -90,32335045 -50255,61399 87465,73963 -78825,73963 6213497228 
17100 29649,77248 -1079,024952 -22268,06412 83096,09606 -65996,09606 4355484696 
0 18767,46658 -1631,368521 -24196,64348 36869,08086 -36869,08086 1359329124 
0 20280,45015 -1454,207154 -18539,0695 -11825,56861 11825,56861 139844072,9 
0 26099,89608 -1044,389713 -22071,65803 -27355,42367 27355,42367 748319204,3 
76512 40021,28937 -201,1767069 44778,94432 20227,30652 56284,69348 3167966720 
42120 47953,49181 257,0800437 -1329,126952 11531,23944 30588,76056 935672272,4 
61968 67851,63109 1363,710856 4993,827759 -11899,90244 73867,90244 5456467011 
61200 58949,86251 785,3257643 -3435,010583 99807,35944 -38607,35944 1490528203 
64104 65319,18346 1099,943274 1877,301377 43103,19719 21000,80281 441033718,7 
38640 39374,55125 -423,8218245 -15712,16795 140351,7275 -101711,7275 10345275503 
83952 29319,47472 -966,4729663 49298,61862 120174,1087 -36222,10872 1312041160 
30240 42217,42868 -185,3133634 -4299,139462 -21902,61223 52142,61223 2718852010 
0 36776,96541 -481,4028326 -39687,33171 41492,43439 -41492,43439 1721622112 
0 33078,52813 -662,659322 -34860,16116 40927,56589 -40927,56589 1675065650 
0 28726,10603 -870,5506144 -30769,54179 47948,85073 -47948,85073 2299092286 
0 26317,64968 -957,2004156 -27169,36069 45779,97305 -45779,97305 2095805933 
        113994,2863     
        69249,92585     
        76936,59141     
        69871,46393     
        76547,48674     
       60321,72827     
       126696,2257     
       74462,17847     
       40437,69708     
       46628,57849     
       52082,90871     
       57046,80068     
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  Holt-Winter's Forecast Additive Model – 2141450100     
  AlphaHWA 0,265894368 BetaHWA 0,056342726 GammaHWA 1,200591777 
Orig. Data       MSE(HW) 3939172,241 
Yt Lt bt St Ft Et Et*Et 

258128,008     8721,67225       
291272,006     41865,67025       
358360,011     108953,6753       
315895,991     66489,65525       
238464,008     -10942,32775       
170824,058     -78582,27775       
398911,985     149505,6493       
93947,993     -155458,3428       
316703,997     67297,66125       
343635,986     94229,65025       
206731,986     -42674,34975       
0 249406,3358 -23466,18255 -249406,3358       
237032,008 226570,3714 -23430,67433 10810,65915 234661,8255 2370,182545 5617765,299 
216520,006 195565,5999 -23857,41961 16759,77844 245005,3673 -28485,36131 811415808,9 
294124,003 175287,6895 -23655,74031 120818,6895 280661,8556 13462,14744 181229413,8 
303543,995 174345,2817 -22376,00924 141777,6347 218121,6044 85422,39057 7296984810 
328079,996 201705,6253 -19573,72756 153918,9712 141026,9447 187053,0513 34988843987 
313699,997 238009,6994 -16425,41991 106636,1076 103549,62 210150,377 44163180947 
314768,006 206608,5975 -17269,19065 99865,69264 371089,9288 -56321,92277 3172158984 
89000,001 203995,2217 -16443,44209 -106878,6512 33881,06406 55118,93694 3038097209 
179239,994 167447,6535 -17576,16336 658,4295363 254849,4409 -75609,44686 5716788455 
0 84966,37173 -21233,09464 -120911,6202 244101,1404 -244101,1404 59585366757 
0 58133,82692 -21548,58293 -61234,87091 21058,92734 -21058,92734 443478420,7 
0 93173,17367 -18360,26473 -61834,08604 -212821,0918 212821,0918 45292817098 
237888,002 115299,1644 -16079,15874 145010,6211 85623,56809 152264,4339 23184457834 
241543,993 132606,8216 -14198,05453 127427,1985 115979,7841 125564,2089 15766370569 
305927,997 136144,0651 -13198,7995 179605,9569 239227,4565 66700,54047 4448962098 
407752,004 160975,8987 -11056,04996 267837,9351 264722,9003 143029,1037 20457324515 
347019,997 161401,4805 -10409,14354 191977,1846 303838,82 43181,17698 1864614046 
257223,998 150884,7969 -10415,20264 106279,6441 257628,4446 -404,4466178 163577,0667 
298672,015 155981,0017 -9541,247663 151281,4204 240335,2869 58336,72808 3403173843 
91720,001 160308,5113 -8759,844078 -60907,8229 39561,10291 52158,89809 2720550650 
0 111077,6574 -11040,09108 -133490,9977 176398,8931 -176398,8931 31116569496 
0 105587,8597 -10727,37242 -102514,0394 41630,04387 -41630,04387 1733060553 
0 85919,62528 -11231,12496 -90871,18402 88107,99369 -88107,99369 7763018551 
0 71270,58396 -11423,69968 -73163,46785 74309,97906 -74309,97906 5521972988 
        267955,8867     
        725529,2459     
        777708,0043     
        865939,9825     
        790079,232     
        704381,6915     
        749383,4679     
        537194,2245     
        464611,0498     
        495588,0081     
        507230,8634     
        524938,5796     

 
 



Implementação de ferramentas de gestão num armazém de consumíveis 
 

63 

  Holt-Winter's Forecast Additive Model - 27900634     
  AlphaHWA 0,265894368 BetaHWA 0,056342726 GammaHWA 1,200591777 
Orig. Data       MSE(HW) 3939172,241 
Yt Lt bt St Ft Et Et*Et 

258128,008     8721,67225       
291272,006     41865,67025       
358360,011     108953,6753       
315895,991     66489,65525       
238464,008     -10942,32775       
170824,058     -78582,27775       
398911,985     149505,6493       
93947,993     -155458,3428       
316703,997     67297,66125       
343635,986     94229,65025       
206731,986     -42674,34975       
0 249406,3358 -23466,18255 -249406,3358       
237032,008 226570,3714 -23430,67433 10810,65915 234661,8255 2370,182545 5617765,299 
216520,006 195565,5999 -23857,41961 16759,77844 245005,3673 -28485,36131 811415808,9 
294124,003 175287,6895 -23655,74031 120818,6895 280661,8556 13462,14744 181229413,8 
303543,995 174345,2817 -22376,00924 141777,6347 218121,6044 85422,39057 7296984810 
328079,996 201705,6253 -19573,72756 153918,9712 141026,9447 187053,0513 34988843987 
313699,997 238009,6994 -16425,41991 106636,1076 103549,62 210150,377 44163180947 
314768,006 206608,5975 -17269,19065 99865,69264 371089,9288 -56321,92277 3172158984 
89000,001 203995,2217 -16443,44209 -106878,6512 33881,06406 55118,93694 3038097209 
179239,994 167447,6535 -17576,16336 658,4295363 254849,4409 -75609,44686 5716788455 
0 84966,37173 -21233,09464 -120911,6202 244101,1404 -244101,1404 59585366757 
0 58133,82692 -21548,58293 -61234,87091 21058,92734 -21058,92734 443478420,7 
0 93173,17367 -18360,26473 -61834,08604 -212821,0918 212821,0918 45292817098 
237888,002 115299,1644 -16079,15874 145010,6211 85623,56809 152264,4339 23184457834 
241543,993 132606,8216 -14198,05453 127427,1985 115979,7841 125564,2089 15766370569 
305927,997 136144,0651 -13198,7995 179605,9569 239227,4565 66700,54047 4448962098 
407752,004 160975,8987 -11056,04996 267837,9351 264722,9003 143029,1037 20457324515 
347019,997 161401,4805 -10409,14354 191977,1846 303838,82 43181,17698 1864614046 
257223,998 150884,7969 -10415,20264 106279,6441 257628,4446 -404,4466178 163577,0667 
298672,015 155981,0017 -9541,247663 151281,4204 240335,2869 58336,72808 3403173843 
91720,001 160308,5113 -8759,844078 -60907,8229 39561,10291 52158,89809 2720550650 
0 111077,6574 -11040,09108 -133490,9977 176398,8931 -176398,8931 31116569496 
0 105587,8597 -10727,37242 -102514,0394 41630,04387 -41630,04387 1733060553 
0 85919,62528 -11231,12496 -90871,18402 88107,99369 -88107,99369 7763018551 
0 71270,58396 -11423,69968 -73163,46785 74309,97906 -74309,97906 5521972988 
        267955,8867     
        725529,2459     
        777708,0043     
        865939,9825     
        790079,232     
        704381,6915     
        749383,4679     
        537194,2245     
        464611,0498     
        495588,0081     
        507230,8634     
        524938,5796     
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Anexo B: Gráficos respetivos às previsões de consumos 

• 8P5 
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• 8P8 
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• 8P9 
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• 8Q3 
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• 8Q8 
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• 8QC 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-60000
-40000
-20000

0
20000
40000
60000
80000

100000
120000

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37

2APQ4008

Data
H…

-4000

-2000

0

2000

4000

6000

8000

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37

2APQ4009



Implementação de ferramentas de gestão num armazém de consumíveis 
 

70 

• 8N4 
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