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RESUMO

A logística marítima offshore é responsável pela manutenção das operações e
da produção de petróleo na Bacia de Campos, as quais dependem de um
diversificado número de insumos: produtos químicos, alimentos, equipamentos,
containers, entre outros. Estes produtos, para serem transportados, precisam ser
embalados em caixas metálicas, contentores, cestas metálicas ou skids
metálicos, a depender do tipo de carga. A movimentação é feita através de
barcos, com uma periodicidade de cinco dias. O estudo realizado com os dados
históricos das quatro categorias de maior representatividade para a operação de
uma plataforma de petróleo offshore da Bacia de Campos, tem por objetivo
realizar uma previsão de demanda dessas categorias, o qual foi realizado em
duas etapas: a primeira, com a aplicação dos métodos de Médias Móveis e
Amortecimento Exponencial. Na segunda etapa, foi aplicado o método Bagging
ETS (Exponential Smoothing), procedimento o qual combina a técnica de
Bagging (Bootstrap Aggregating) com o método de Amortecimento Exponencial
Simples. Os resultados encontrados mostram a capacidade da aplicação do
Bagging para séries temporais produzir previsões com maior acurácia,
considerando erro de previsão MAD (Mean Absolute Deviation) para validação,
contribuindo como ferramenta no planejamento e programação das cargas
marítimas para plataformas de petróleo.

Palavras-chave: Previsão de demandas, métodos quantitativos, Bootstrap,
Bagging, plataformas de petróleo, indústria offshore.
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ABSTRACT

Offshore maritime logistics is responsible for maintaining oil production and
operations in the Campos Basin, which depend on a diverse number of inputs:
chemicals, food, equipments, containers and others. These products, to be
transported, need to be packed in metal boxes, containers, metal baskets or
metal skids, depending on the type of cargo. The movement is done by boats,
with a periodicity of five days. The case study carried out with the historical data
of the four most representative categories for an offshore oil platform in the
Campos Basin, aims to make a forecast demand of these categories, which was
carried out in two stages: the first, with the application of the Moving Average and
Exponential Smoothing methods. In the second stage, the Bagging ETS
(Exponential Smoothing) method was applied, a procedure that combines the
Bagging technique (Bootstrap Aggregating) with the Simple Exponential
Smoothing method. The results found show the capacity of the application of
Bagging for time series to produce forecasts with greater accuracy, considering
the MAD (Mean Absolute Deviation) indicators for validation, contributing as a
tool in the planning and programming of maritime cargo for oil platforms.

Keyworld: forecasting, quantitative methods, Bootstrap, Bagging. oil rigs,
offshore industry.
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1

1.1

INTRODUÇÃO

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Um dos desafios encontrados por diversas indústrias brasileiras é manter

um atendimento logístico eficiente, onde os prazos previstos sejam cumpridos,
os estoques controlados e as linhas de produção não sejam interrompidas por
falta de insumos.
Na indústria de produção de petróleo offshore, a logística envolve os
modais terrestres, marítimos e aéreos. Estes meios de transportes são limitados,
dependem de condições meteorológicas seguras para operarem e, para que o
atendimento às necessidades ocorra sem que haja prejuízos, é necessário que
sejam tomadas decisões assertivas sobre quem atender com prioridade sem
impactar os resultados de produção e segurança desejados.
As plataformas de petróleo dependem do recebimento e envio de insumos
através do transporte marítimo e aéreo, sendo o primeiro o responsável por mais
de 80% do volume total. Diante disso, há a necessidade de efetuar um
planejamento eficiente da logística marítima para atendimento a essas unidades
de produção.
Tais recursos logísticos, quando não planejados, geram altas despesas
com a priorização de barcos em emergência, além de gerarem atrasos na
produção e vulnerabilidade na segurança das pessoas e das instalações. Outro
fator relevante é a necessidade de espaços físicos maiores para estoque, o que
gera custos elevados com construções de galpões ou aluguéis para
armazenagem dos materiais não transportados no prazo.
Para auxiliar a tomada de decisões em áreas diversas, o uso de métodos
estatísticos torna-se uma valiosa ferramenta. Com o avanço da tecnologia, os
dados oriundos do processo são, no geral, armazenados e obtidos por meios
magnéticos, o que facilita que sejam disponibilizados para pesquisadores e
gestores analisarem e aplicarem métodos adequados ao seu problema e, assim,
buscarem a otimização de recursos econômicos e processos de produção
(IGNACIO, 2010).
O Planejamento e Controle da Produção (PCP) é a área da administração
da produção cujo objetivo é maximizar os resultados e minimizar os riscos nas
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tomadas de decisões, através do gerenciamento do fluxo de materiais,
equipamentos e recursos humanos (VOLMANN, 2006).
O processo de previsão de demanda é uma das atividades de grande
importância no PCP, tem como premissa a demanda passada de um produto
explicar, no geral, a sua demanda futura. Em resumo, este processo visa
identificar e compreender os fatores que formaram a demanda passada e, de
posse dessas informações, extrapolar para previsões futuras.
Segundo Downing e Clark (2006), uma série temporal (ou histórica) é uma
sucessão de observações ordenadas em espaços temporais que, na maioria dos
casos são igualmente espaçados por dias, meses, semestres, entre outros.
A análise de uma série temporal consiste em identificar e classificar os
fatores explicativos da ocorrência de variações no comportamento da série, para
que seja possível descobrir o modelo que melhor descreve o seu
comportamento.
De modo geral, há uma grande quantidade de métodos de previsão, os
quais são divididos em dois grandes grupos: qualitativos e quantitativos. O
primeiro grupo consiste em utilizar informações subjetivas para a tomada de
decisão, tal como a opinião de especialistas ou de clientes envolvidos no
processo. As técnicas quantitativas baseiam-se em análises numéricas dos
dados passados, aplicando-se modelos estatísticos para projetar a demanda
futura (TUBINO, 2009).
Existem diversas ferramentas que podem auxiliar na previsão de
demandas para séries temporais, sendo as mais tradicionais as seguintes:
Médias Móveis, Amortecimento Exponencial e modelagem Box e Jenkins (ou
seja, a família ARIMA). Apesar destes métodos produzirem bons resultados, há
uma constante busca em resultados cada vez mais precisos, o que pode ser
alcançados através da aplicação de métodos de conjunto (ensembles methods).
Trata-se de técnicas relativamente simples e capazes de aumentar a capacidade
de generalização de soluções baseadas em aprendizado de máquina
(TSOUMAKAS et al. 2005).
Neste contexto, a aplicação de técnicas de redistribuição dos dados
(Bootstrapping), proposta por Efron (1979), como meio de gerar componentes
diversos a serem agregados, seja por voto majoritário ou ponderado, tem sido
bastante difundido nas últimas décadas, por se tratar de técnicas capazes de
16

aumentar a capacidade de generalização de soluções baseadas em aprendizado
de máquina. Dentre os métodos de conjunto (ensembles methods) utilizados
para essa aplicação em séries temporais, destaca-se o Bagging (Bootstrap
Aggregating), de Breiman (1996).
Dantas e Oliveira (2015) afirmam que métodos de geração de ensembles
para se aprimorar previsões quando estes são combinados com métodos
clássicos de séries temporais, são capazes de gerar previsões com maior
acurácia nos resultados.
Apesar

de

apresentarem

excelentes

resultados

e

contribuírem

significativamente no planejamento a curto, médio e longo prazo de grandes
empresas, as previsões de demanda têm seu erro, pois não é possível prever
todas as variações aleatórias que ocorrerão. É importante selecionar o modelo
que melhor responde aos dados históricos utilizados a partir de alguns critérios
estatísticos, como o erro de previsão, pois através deste erro que serão
planejados e dimensionados os estoques de segurança do sistema de PCP
(TUBINO, 2009).
O presente trabalho visa propor um modelo de previsão de demandas
para as cargas marítimas movimentados entre uma plataforma de petróleo da
Bacia de Campos e os barcos que realizam seu suprimento. Para isto, serão
identificadas as características das séries de dados inerentes aos volumes
movimentados (nível, tendência, sazonalidade e aleatoriedade), além da
observação de possíveis intervenções. Serão aplicados métodos clássicos
adequados às características das séries históricas em estudo e também, o
método Bagging ETS, que associa técnica de reamostragem com o método de
amortecimento exponencial simples.
O escopo deste trabalho, apesar de estar restrito a uma plataforma de
produção da Bacia de Campos, poderá ser expandido a outras plataformas do
Brasil com capacidade de produção e de ocupação semelhante. Portanto, as
vantagens obtidas com as adequações no modelo praticado podem ser ainda
maiores, considerando a possibilidade de replicação para outros locais.

1.2

OBJETIVOS
O objetivo geral deste trabalho é realizar uma previsão das demandas das

cargas encaminhadas, por logística marítima, a uma plataforma de petróleo
17

através da aplicação de métodos quantitativos. Para tal, foram definidos os
seguintes objetivos específicos:
a) Identificar os tipos de cargas movimentadas na plataforma de
petróleo estudada;
b) Realizar a coleta dos dados históricos de interesse e a análise
exploratória dos dados;
c) Aplicar os métodos de previsão quantitativos: Média Móvel,
Amortecimento Exponencial Simples e Bagging ETS;
d) Comparar os métodos de previsão de demandas para as
categorias de cargas marítimas estudadas e avaliar a eficácia
destes métodos.

1.3

JUSTIFICATIVAS
A previsão de demandas é fundamental para que o planejamento e

controle da produção de uma empresa tenha sucesso. Neste processo, a análise
dos dados passados torna-se essencial para tomadas de decisões assertivas,
visto que, para atender todas as necessidades de uma plataforma, são firmados
contratos com fornecedores de insumos, serviços e com as empresas de
transportes e portuárias. Desta forma, a previsão visa reduzir faltas nos estoques
ou excesso nas áreas de cargas ou almoxarifados, bem como custos elevados
oriundos de demandas mal dimensionadas.
Com isso, o processo de tomada de decisão dos gestores envolvidos no
planejamento dos insumos requeridos estará apoiado em um método
quantitativo, o que permitirá maior segurança ao adotar mudanças, cortes de
verba ou investimentos nesta área de atuação.

1.4

ESTRUTURA DO TRABALHO
Este trabalho está dividido em seis capítulos. O presente capítulo

apresenta uma introdução ao trabalho, contextualizando os objetivos geral e
específicos e a justificativa que o apoia.
O Capítulo 2 aborda o referencial teórico necessário ao trabalho, acerca
da estrutura logística offshore, dos conceitos de previsão de demandas, sua
importância para o PCP, os métodos existentes para a elaboração dos modelos
18

estatísticos, a fim de estudá-los e selecionar àqueles que se mostrarem
adequados para os dados coletados para esta pesquisa. Foram destacadas os
testes, erros e indicadores necessários para as caraterizações das séries e
análise dos métodos e, por fim, estabelecidos os conceitos da técnica de
reamostragem bootstrap, a aplicação em séries temporais e o método Bagging.
O Capítulo 3 contempla a metodologia de pesquisa e de trabalho, o qual
apresenta a descrição do problema estudado e o levantamento dos dados
envolvidos.
O Capítulo 4 expõe as modelagens desenvolvidas, os resultados,
observações e análises realizadas, onde será possível definir o melhor modelo
para o caso estudado.
O Capítulo 5 traz as considerações finais da pesquisa, bem como
sugestões e recomendações para trabalhos futuros. O último capítulo contém as
referências bibliográficas utilizadas ao longo do desenvolvimento deste trabalho.

19

2 REFERENCIAL TEÓRICO
Este capítulo apresenta o referencial teórico requerido para o
desenvolvimento do trabalho, abrangendo os conceitos da estrutura logística
offshore, a previsão de demandas e o planejamento e controle da produção, os
métodos de previsão estudados (Média Móvel, Amortecimento Exponencial,
ARIMA), além dos testes realizados, erros e indicadores calculados para a
análise e caracterização das séries temporais estudadas. Por fim, serão
mostrados os conceitos da técnica de reamostragem bootstrap, com destaque
para a aplicação em séries temporais e para o método Bagging.

2.1

ESTRUTURA LOGÍSTICA OFFSHORE
Uma plataforma de produção de petróleo opera continuamente, 24 horas

por dia, 365 dias por ano. Para tal, requer uma tripulação média de 150 pessoas,
as quais trabalham e residem confinadas, cerca de 14 dias. Conforme Ferreira
Filho (2015), uma plataforma necessita, além de insumos de processo (tubos,
produtos químicos, equipamentos e ferramentas), de energia, água e alimentos
em larga escala. Para isso, é imprescindível uma logística de alto padrão.
A estrutura logística offshore envolve três grupos, a saber: a logística de
serviços, de passageiros e de cargas. Essa estrutura abrange as bases de apoio
offshore e o modal de transporte utilizado para o atendimento.
As bases de apoio offshore tem o objetivo de prestar todo o tipo de suporte
às operações logísticas das plataformas marítimas, fornecendo serviço logístico
especializado em gerenciar e executar parte ou todas as atividades necessárias:
gestão marítima, gestão de materiais, armazenagem, cais, sistema de
transporte, sistema de informação, além do suprimento de fluidos de perfuração,
tubos, água e combustível (FERREIRA FILHO, 2015).
Para Rodrigues (2007), os cinco modais de transporte existente são:
rodoviário, ferroviário, aeroviário (aéreo), aquaviário (marítimo) e dutoviário. Para
a logística offshore são utilizados os modais aéreos e marítimos, os quais serão
abordados adiante.
A logística de serviços envolve embarcações que prestam serviços às
plataformas de produção e perfuração, tais como: movimentação de âncoras,
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instalação e intervenção em equipamentos submarinos, combate a incêndio e a
vazamentos de óleo no mar.
A logística de passageiros consiste na movimentação de pessoas entre o
continente e as unidades marítimas. Na Bacia de Campos, é realizada por modal
aéreo, através de helicópteros, e as bases de apoio estão localizadas nos
aeroportos de Macaé, Campos dos Goytacazes, Farol de São Tomé e Cabo Frio.
Apesar do custo elevado, oferece maior segurança aos passageiros, além do
tempo de translado mais curto em comparação ao modal marítimo, praticado na
década de 80.
A logística de cargas é atendida por modal marítimo e é responsável por
movimentar todo o tipo de suprimento necessário a uma plataforma de petróleo
offshore. Os insumos movimentados podem ser agrupados em duas categorias,
a saber (FERREIRA FILHO, 2015):
a) Carga geral: é toda a carga carregada no convés das embarcações,
armazenada em contentores adequados, tais como: produtos químicos,
tubos, rancho, ferramentas, equipamentos, material de escritório, entre
outros.
b) Granéis Sólidos e Líquidos: são armazenados em tanques no porão das
embarcações. Os principais tipos de granéis sólidos são o cimento, a
baritina e a bentonita e, dentre os líquidos, destacam-se o óleo diesel, a
água potável, fluido para poços, parafina e salmoura.
A estrutura do sistema logístico offshore é complexa e envolve
fornecedores, nacionais e internacionais, armazéns e terminais portuários, até o
atendimento às unidades marítimas. A Figura 1 expressa o fluxo do atendimento
do transporte até as plataformas.
1 –do
Fluxo
do Sistema
FiguraFigura
1: Fluxo
sistema
logísticoLogístico.
offshore.

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em Lopes (2011).
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De acordo com Ferreira Filho (2015), o fluxo de materiais é acompanhado
por um fluxo de informação, o qual inicia através de um pedido da Unidade
Marítima ao detentor do material, que pode ser um armazém próprio ou um
fornecedor (nacional ou internacional). Os pedidos são emitidos e, quando
atendidos pelo fornecedor, são transformados em uma ou mais Requisições de
Transporte (RTs), que é o documento gerado no sistema SAP ERP, o qual
contém toda a informação sobre a carga que será transportada: descrição da
embalagem, origem, destino, peso, dimensão, detalhamento dos itens a serem
transportados, data de atendimento desejada, entre outros dados importantes e
necessários para o tratamento da RT emitida.
A partir daí, o material é entregue à Consolidação de Cargas, a qual é
responsável por coletar as cargas expedidas pelos armazéns ou fornecedores e
prepará-las para serem transportadas. Cargas de pequeno porte precisam ser
unitizadas, ou seja, armazenadas em contentores, tubos precisam ser
amarrados em feixes, possibilitando assim a sua movimentação segura.
Após a etapa de unitização, as RTs são levadas ao status de “Liberada
para Programação”, recebendo, então, uma alocação no cluster disponível para
a unidade marítima.
Então, o setor responsável pelo transporte terrestre da carga até o porto
é comunicado e recebe um prazo para entregar. Caso isso não aconteça, a RT
é cancelada e o processo deve ser reiniciado.
A operação portuária recebe a carga, efetua uma triagem, a fim de
verificar se há alguma não conformidade entre a carga, sua embalagem e a
documentação. Em caso positivo, a carga segue para o pré-embarque, local
onde as cargas ficam aguardando para serem alocadas nas embarcações.
Após serem liberadas, a RT recebe o status de “Programada”, ou seja, a
carga será alocada em uma embarcação que a transportará até a unidade
marítima de destino.

2.2

PREVISÃO DE DEMANDA
Conforme Russomano (2000), a previsão é uma análise de eventos

futuros utilizada para estabelecer objetivos e planejar como atingi-los. Dentre os
principais motivos para efetuar uma previsão, destacam-se: (i) a necessidade da
tomada de decisão frente às ações dos concorrentes, (ii) gerenciamento do ciclo
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de vida de produtos, (iii) a definição de políticas de atendimento à demanda, (iv)
o planejamento e controle da produção, (v) o planejamento de recursos humanos
e materiais e (vi) a programação de recursos.
Para Tubino (2009), a previsão tem uma função de destaque nos
processos de planejamento dos sistemas de produção, pois permitem que os
gestores tenham visão futura do processo e planejem adequadamente suas
ações.
Kotler e Keller (2012) definem a demanda como o desejo que um
consumidor possui por um determinado produto, considerando que este tenha
recursos para comprá-lo. Esta pode ser influenciada por uma série de fatores
destacados por Mesquita (2008) como: inflação, crescimento da economia,
disponibilidade de crédito, preço da concorrência, capacidade de entrega, entre
outros.
Conforme Moreira (2009), a previsão de demanda é um processo racional
de busca de informações que norteia o valor de vendas futuras de um item ou
de um conjunto de itens. A sua importância reside na necessidade que as
empresas têm de estimar quais são os recursos necessários ao planejamento
de suas atividades ao longo do tempo e na tomada de decisão dos gestores, ou
seja, serve como um rumo para traçar as estratégias a curto, médio e longo
prazo.
Wacker e Lummus (2002) afirmam que é essencial que haja ligação entre
previsões e alocação de recursos, pois seria impossível adquirir recursos para
atender às demandas dos clientes dentro do prazo desejado. Estrategicamente,
o sucesso das organizações está ligado à efetividade desse elo entre previsão e
o plano de alocação de recursos.
Em termos gerais, pode-se levar muito tempo para modificar a capacidade
dos processos de produção e um modelo de gestão. No entanto, a curto e médio
prazo, é possível acompanhar as variáveis que influenciam um processo,
analisá-las e aplicar técnicas e modelos de previsão para atingir resultados mais
eficazes (FERNANDES; GODINHO FILHO, 2010).
Nesse contexto, o PCP tem a intenção de utilizar os modelos de previsão
elaborados para delinear as atitudes que devem ser tomadas acerca de
materiais, recursos humanos, investimentos em máquinas, alterações na
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logística, entre outros. Este assunto será tratado com abrangência na seção a
seguir.
2.2.1 Planejamento e Controle da Produção (PCP) e Previsão de Demanda
Conforme Slack (2009), o objetivo do planejamento e controle é garantir
que a produção ocorra de forma eficaz. Para que isso ocorra os recursos
produtivos devem estar disponíveis na quantidade adequada; no momento certo
e com a qualidade adequada.
De acordo com Costa (2010), o PCP é um elo importante entre as
estratégias de uma empresa e seu sistema produtivo, visto que este setor tem a
responsabilidade de controlar todo o processo de produção de forma eficaz e
eficiente, de maneira tal que seja produzido o necessário para a demanda do
mercado, dentro dos prazos previstos.
Hanke et al. (2001) afirmam que os procedimentos de previsão utilizados
pelo PCP, podem ser classificados com relação ao prazo: curto ou longo. As
previsões de curto prazo são utilizadas para estabelecer o planejamento-mestre
e programação da produção, estabelecer estratégias imediatas visando utilizar
os recursos disponíveis, definir planos de produção e armazenagem, planos de
compra e reposição de estoques e distribuição de tarefas entre a mão de obra.
As previsões de longo prazo são usadas para a tomada de decisão da alta
gerência, definindo, por exemplo, o tipo de produto ou serviço a ser oferecido a
determinado mercado, que tipo de qualificação deve ser oferecido à mão de obra
ou em que equipamentos devem-se investir.
A elaboração do modelo de previsão de demanda é fundamental para que
o PCP consiga cumprir seus objetivos, minimizar os riscos nas tomadas de
decisões e atingir resultados ótimos em suas operações. Existem diversas
técnicas para realizar a previsão de demandas, as quais são classificadas como
qualitativas, quantitativas ou como a combinação de ambas. A definição do
método a ser utilizado pelo PCP será influenciada por uma série de fatores,
dentre eles: o objetivo da previsão, o período a ser considerado, a precisão
desejada e os dados disponíveis para a realização da previsão.
No âmbito da logística offshore, o Planejamento e Controle da Produção
fará o papel de integrar as distintas etapas do processo, desde a criação da
demanda pelas bases de apoio das plataformas, até a programação do
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transporte marítimo. A sincronização entre os elos desta cadeia é fundamental
para que os recursos existentes sejam capazes de atender as demandas, e, com
isso, reduzir os volumes de cargas nas áreas de armazenagem e atrasos no
transporte, nas operações portuárias e na entrega final da carga.

2.3

MÉTODOS DE PREVISÃO
Os métodos de previsão de demanda podem ser classificados como:

qualitativos, quantitativos ou como a combinação de ambos. As técnicas
qualitativas envolvem dados subjetivos e são utilizadas quando não há histórico
para análise, como no lançamento de um produto novo. Nesses casos, há a
necessidade de consultar especialistas para, a partir de suas experiências e
conhecimento acerca do assunto, projetar a demanda futura. Além disso, essas
técnicas não se apoiam em nenhum modelo específico, embora possam ser
conduzidas de maneira sistemática (MOREIRA, 2009).
As técnicas quantitativas consistem em analisar dados passados e
empregar modelos estatísticos para prever as demandas futuras (TUBINO,
2009). Segundo Neusser (2015), a combinação de métodos é quando dois ou
mais métodos são capazes de individualmente produzir boas previsões, porém
são combinados para garantir maior precisão ao processo. Estes métodos serão
utilizados neste trabalho, para a sua compreensão serão apresentados na seção
seguinte.
As técnicas quantitativas visam descrever o comportamento da demanda
através do ajuste de um modelo que gere o menor erro de previsão possível
(TUBINO, 2009). Segundo Wooldridge (2006), é possível definir duas grandes
classes de modelos de previsão, a saber: (i) modelos univariados e (ii) modelos
multivariados ou causais.
Nos modelos univariados, a previsão de demanda é explicada apenas
pelos seus valores passados e que não sofre influência de outras variáveis
existentes no processo. Estes métodos contam a suposição de constância de
padrões e estacionariedade dos dados utilizados no processo preditivo
(MAKRIDAKIS; WHEELWRIGHT; HYNDMAN, 1998). Os principais métodos
utilizados com esta base são: Média Móvel, Amortecimento Exponencial e o
Autorregressivo Integrado Média Móvel (ARIMA) de Box-Jenkins.
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Os modelos multivariados ou causais são utilizados quando deseja-se
obter a previsão de demanda utilizando-se como base mais de uma variável
explanatória ou causal. Destaca-se o modelo de Regressão Dinâmica, o qual
combina a dinâmica de séries temporais e o efeito de variáveis explicativas.
Makridakis, Wheelwright e Hyndman (1998) mostram que com a aplicação desta
técnica, ocasionalmente, o efeito da variável explicativa não é mostrado na
variável de previsão instantaneamente, mas é distribuído ao longo de vários
períodos.
A vantagem dos métodos causais é o fato deles servirem como ferramenta
para o entendimento mais amplo da demanda, visto que buscam identificar e
quantificar os principais fatores que a influenciam. Para previsões de
médio/longo prazo, estes métodos são os mais recomendáveis. Isso porque para
horizontes de curto prazo, os métodos univariados obtém uma boa acurácia e os
custos de implantação e manutenção destes métodos são menores se
comparando aos custos dos métodos causais (MURDICK; GEORGOFF, 1993).
Na previsão de demandas para o PCP, a principal vantagem na utilização
de séries temporais univariados é devido à redução de tempo necessário para a
obtenção de um modelo, visto que não há mais a necessidade de investigar os
fatores que influenciam a demanda, pois estes já são conhecidos (TUBINO,
2009).
Para selecionar o modelo de previsão de maior eficácia, é importante que
sejam conhecidas algumas características da série a ser trabalhada, a saber:
a) Nível: representa um patamar do volume da variável de interesse,
desconsiderando a variação sazonal e a variação aleatória, podendo estar
estacionado ou sofrendo alteração ao longo da série temporal.
b) Tendência: movimento regular e contínuo, ascendente ou descendente
em longos períodos;
c) Sazonalidade: variações periódicas que ocorrem com certa regularidade
em um curto espaço de tempo.
d) Aleatoriedade: movimentos esporádicos causados por eventos aleatórios.
A partir do conhecimento dessas características, torna-se possível decidir
pelo modelo que fornecerá a melhor previsão, visto que cada técnica foi
desenvolvida visando atingir maior precisão na estimativa da demanda futura.
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Armstrong (2001) afirma que deve-se privilegiar técnicas quantitativas e
simples, com poucas variáveis e relações simples entre elas, pois são, no geral,
menos tendenciosas, fazem uso mais eficiente dos dados, reduzem erros e,
sobretudo, os custos de sua aplicação.
Diversos são as ferramentas que podem auxiliar na previsão de
demandas, sendo as mais simples e tradicionais as seguintes: Média Móvel,
Amortecimento Exponencial e Autorregressivo Integrado de Médias Móveis
(ARIMA).
Apesar dos modelos tradicionais de previsão baseados em séries
temporais univariadas, terem um bom desempenho, há algumas limitações
nestes. Podemos citar, por exemplo os modelos ARIMA, que são normalmente
lineares e não aprendem automaticamente com novos dados chegando. Ao
contrário, é necessário reestimá-los periodicamente.
Para os casos, onde os dados sejam não lineares, os modelos baseados
em Redes Neurais Artificiais (RNA) podem responder com maior eficácia, visto
que apresentam a habilidade de aprender padrões complexos de informação e
generalizar a informação aprendida (ZHANG e QI, 2005).
2.3.1 Média Móvel
O método de Média Móvel é amplamente utilizado pela sua facilidade de
implementação e manutenção e pela necessidade de poucos dados históricos
para a sua aplicação. É apropriado para previsões de curto prazo e para dados
históricos irregulares, os quais não apresentem tendência ou sazonalidade
(MAKRIDAKIS; WHEELWRIGHT; HYNDMAN, 1998)
Makridakis, Wheelwright e Hyndman (1998) afirmam que a Média Móvel
consiste numa técnica simples de suavização exponencial de dados históricos,
a qual calcula a média aritmética ou ponderada das

observações mais

recentes, desprezando-se a mais antiga e acrescentando a mais recente,
conforme mostra a equação 1:

=

+

−

(1)

onde:
: média móvel simples da demanda no período atual
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: média móvel simples da demanda no período anterior
: elemento da série temporal no instante
: elemento da série temporal no instante −

: comprimento da média

A vantagem do uso da Média Móvel para previsão resume-se na sua
simplicidade e facilidade de entendimento, aplicável quando se tem um número
pequeno de observações e permite uma grande flexibilidade devido à variação
de

conforme o padrão da série (MORETTIN e TOLÓI, 1987). Em contrapartida,

o método não trabalha muito bem com séries com tendência ou sazonalidade,
pois a previsão envolve sempre a inclusão de novos dados e a desconsideração
dos dados anteriores (MAKRIDAKIS; WHEELWRIGHT; HYNDMAN, 1998)
2.3.2 Método de Amortecimento Exponencial
Segundo Gaither e Frazier (2001), os métodos de Amortecimento
Exponencial são métodos de ajuste de uma curva adequada aos dados
históricos de uma determinada série temporal. Esta técnica fornece uma média
exponencialmente ponderada, onde os pesos designados decrescem ao longo
do tempo, ou seja, os dados mais recentes têm um peso diferente dos dados
mais antigos.
Os métodos de previsão de demanda que utilizam o amortecimento
exponencial se dividem em: (i) Amortecimento Exponencial Simples; (ii)
Amortecimento Exponencial Linear de Holt; e (iii) Método de Holt-Winters
(MAKRIDAKIS; WHEELWRIGHT; HYNDMAN, 1998). Neste trabalho, será
utilizado apenas o Amortecimento Exponencial Simples.
No método de Amortecimento Exponencial Simples seja ̅ denominado
o valor exponencialmente amortecido no instante , pode-se descrever um
método de Amortecimento Exponencial Simples como:

̅ = ̅ + (1 − ) ̅

+ (1 − )

̅

+⋯

(2)

onde:
: constante de amortecimento
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De acordo com Morettin (1987), quanto menor for o valor de

utilizado,

mais estáveis serão as previsões finais, pois desta forma, pesos maiores serão
dados às observações passadas e, com isso, qualquer flutuação aleatória no
presente exercerá um peso menor no cálculo da previsão.
Uma das vantagens do método é a facilidade no entendimento e a não
necessidade de armazenamento de muitos dados (somente

, ̅ e α), o que

implica em baixo custo de implementação. A desvantagem consiste na
dificuldade em determinar um valor apropriado para a constante α, a otimização
desta constante consiste em minimizar o erro de previsão, por sucessivas vezes,
até que um valor é aceito e o processo é encerrado (MAKRIDAKIS;
WHEELWRIGHT; HYNDMAN, 1998).
2.3.3 Modelo ARIMA
Os modelos ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average),
desenvolvido por Box e Jenkins (1976) e Box; Jenkins, Reinsel (1994), foram
uma evolução do modelo ARMA, desenvolvido pelos mesmos autores citados.
Trata-se de um método sofisticado, o qual parte do pressuposto que os valores
de uma série temporal guardam uma relação de dependência, ou seja, cada
valor atual pode ser explicado pelo valor prévio do dado da série.
O ARMA é apropriado para séries temporais estacionárias (sem
tendência), ou seja, séries cujos seus valores girem em torno de um valor médio
central, não são constantes, mas tem média e variância constantes ao longo do
tempo. Este tipo de série não é comumente encontrado na indústria, o que
motivou a elaboração de um novo modelo que fosse aplicável à series nãoestacionárias. Isso foi possível com o modelo ARIMA (FISCHER, 1982).
Conforme Morettin e Toloi (1987), os modelos ARIMA podem descrever
duas classes de processos:
a) Processos lineares estacionários: utilizam três tipos de modelos:
processo autorregressivo de ordem
ordem
e

(

(

(

( )), o de médias móveis de

( )) e o autorregressivo e de médias móveis de ordem

( , )).

b) Processos lineares não-estacionários homogêneos: pressupõe que as
séries não são estacionárias em nível e/ou tendência. Para torná-las
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estacionárias, a série deve ser diferenciada um determinado número
de vezes, no geral, uma ou duas.
A metodologia Box-Jenkins consiste em ajustar modelos

( , , ),

a um conjunto de dados, obedecendo o princípio da parcimônia, que consiste
em escolher um modelo com um menor número de parâmetros possível.
Conforme Makridakis, Wheelwright e Hyndman (1998), a estratégia para
construção deste modelo é baseada em um ciclo iterativo, cujas etapas são:
especificação, identificação de um modelo com base nas análises de
autocorrelação, fases de estimação (os parâmetros do modelo são estimados) e
a fase de verificação ou diagnóstico do modelo através de uma análise de
resíduos. Este ciclo está representado na Figura 2.
Na etapa de identificação, o comportamento da série é avaliado através
dos gráficos da autocorrelação, onde verifica-se também a estacionariedade
desta.
Na etapa de estimação são calculados e testados os possíveis
parâmetros. Em seguida, é realizada a análise dos resíduos, sendo os resíduos
é a diferença entre a série original e a série ajustada. Os resíduos não devem
ser auto correlacionados, devem possuir média zero e variância constante. Caso
os resíduos não apresentem estas características, o ciclo iterativo deve ser
iniciado novamente. Os conceitos acerca da função de autocorrelação e da
autocorrelação parcial serão desenvolvidos na seção 2.5.
Na fase final de verificação, cujo objetivo é verificar se o modelo é o mais
parcimonioso possível, serão calculados os critérios de desempenho do modelo,
tais como: AIC ou BIC. O modelo que apresentar o menor valor para esses
critérios será o que melhor se ajustará aos dados utilizados. Os erros de previsão
e medidas de desempenho serão abordados na seção 2.8.
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Figura 2 – Estágios da Metodologia Box-Jenkins.

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em Makridakis, Wheelwright e Hyndman (1998).

2.4

BOOTSTRAP
Desenvolvido por EFRON (1979), o bootstrap é uma técnica estatística

não paramétrica computacionalmente intensiva de reamostragem, cujo objetivo
é obter informações de características da distribuição de alguma variável
aleatória. Usa-se frequentemente para aproximar o viés ou a variância de um
conjunto de dados estatísticos e para construir intervalos de confiança ou realizar
contrastes de hipóteses sobre parâmetros de interesse.
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A técnica bootstrap consiste em gerar amostras de tamanho igual ao da

amostra original com reposição desta, ou seja, são realizados n sorteios, onde !

é o número de observações disponíveis na amostra, com reposição da amostra
inicial, originando a amostra bootstrap. Esse procedimento deve ser distribuído
vezes, a fim de que se obtenha

amostras bootstrap. A partir dessas

amostras, é possível construir uma distribuição bootstrap da variável de
interesse.
A Figura 3 ilustra o princípio de funcionamento do bootstrap para estimar

o desvio padrão de uma amostra qualquer ".

Figura 3 – Esquema do processo bootstrap.

Fonte: Elaboração do autor, adaptado de NOBREGA DA SILVA (1995)

Segundo Nobrega da Silva (1995), a ideia básica do método é estimar
características desejadas, reproduzindo o mecanismo probabilístico gerador dos
dados originais, substituindo a distribuição de probabilidade desconhecida por
uma outra conhecida que possa aproximá-la. Desta forma, as características que
não poderiam ser avaliadas na estrutura original do problema são estimadas
pelas respectivas características calculadas em uma pseudo-estrutura, criada
pelo processo de reprodução, através da distribuição estimada escolhida para
substituir a original.
Dependendo de como as amostras bootstrap forem geradas, o método
pode ser considerado paramétrico ou não paramétrico. Em ambos os casos, o
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objetivo é construir as distribuições de probabilidade amostrais da estatística de
interesse.
2.4.1 Bootstrap não-paramétrico
O bootstrap não-paramétrico tem como princípio a reamostragem com
reposição dos dados da amostra original. Para cada amostra, são calculadas as
estatísticas de interesse e este conjunto corresponde a uma estimativa da
verdadeira distribuição amostral da estatística em estudo.
onde

Sejam " , " , "#variáveis aleatórias i.i.d. 1 de distribuição F desconhecida,
= $(%) é um parâmetro de interesse e &' = $((, %) o seu estimador. Uma

distribuição empírica %' é construída através do estimador não-paramétrico de

máxima verossimilhança %*) (() de F, que coloca a massa probabilística de
cada ponto amostral,
1

∑
,(- /0)
%*) (() = .23 .

)

em

(3)

)

onde:

("4 ≤ () é a função indicadora.
A partir de %*) , serão extraídas

reamostras, do mesmo tamanho da

amostra original, formando-se o conjunto ( ∗7 =( ∗7 , ( ∗7 ,..., ()∗7 , onde 8 = 1, . . . , .

amostras, a estatística bootstrap &' ∗7 = $((, %),

Calcula-se, para cada uma das

gerando um conjunto de aproximações da verdadeira distribuição amostral &'

(&' ∗ , &' ∗ , … , &' ∗: ).

A estimativa bootstrap será obtida através da média deste conjunto de
estimativas, ou seja:
>

;∗ (() = ∑.23 <
&
)

∗=

(4)

Em teoria das probabilidades e estatística, uma sequência ou outra coleção de variáveis
aleatórias é independente e identicamente distribuída (i.i.d. ou iid ou IID) se cada variável
aleatória tiver a
mesma distribuição de probabilidade das outras e todas forem
mutuamente independentes.
1
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2.4.2 Bootstrap paramétrico
O bootstrap paramétrico consiste em gerar reamostras baseadas na
distribuição de probabilidades conhecida, utilizando como parâmetro desta
distribuição a estimativa dos mesmos obtida através da amostra mestre.

Sejam" , " ,..., ") variáveis aleatórias i.i.d. de distribuição comum, valor

médio e variância finitas %, µ e

, respectivamente e desconhecidas. Se a

distribuição F tiver uma forma particular, pode-se utilizar informações adicionais
para melhorar as estimativas de %, ou seja, para @4 com distribuição Normal com

média µA e variância

A,

ao invés de utilizar a função distribuição empírica %' para

gerar as amostras bootstrap, pode-se utilizar

estimativas de máxima de verossimilhança de µA e

(µB, ; ), onde µB e ; são
A

(CORDEIRO, 2003).

Este método pode ser mais complicado de aplicar que o não-paramétrico.

No entanto, é o indicado quando a família paramétrica a qual % pertence é
conhecida. É o caso das séries temporais, a qual será apresentada a seguir.

2.4.3 A Metodologia Bootstrap Aplicada a Séries Temporais
A aplicação do método bootstrap em séries temporais foi iniciado por
Freedman e Peters (1984), através da aplicação do método em um modelo
econométrico de previsão de demanda de energia no mercado americano.
Ao contrário do bootstrap não-paramétrico desenvolvido por Efron (1979),

o qual extrai amostras, com reposição, de dimensão ! da amostra original, ou

seja, ambas as amostras têm a mesma dimensão, a aplicação para séries
temporais requer uma técnica que preserve a estrutura dependente dos dados
da série.
Seja

" , " , . . . , ")

uma

série

temporal

de

variáveis

aleatórias

dependentes, estando sob condições de estacionariedade, onde se tem a
mesma distribuição em blocos de observações. Considerando um bloco de
comprimento 8 e ! – 8 – 1 blocos consecutivos de dimensão 8 identicamente

distribuídos, os estimadores correspondente a esse bloco, &4∗ , são identicamente
;) = (" , " , … ") ).
distribuídos, formando a série análoga &

Cada aplicação deve levar em conta as características da variável de

interesse, além das particularidades da amostra em estudo. Davison e Hinkley
(1997) mostram que em séries temporais, o bootstrap pode ser aplicado de duas
34

maneiras: nos resíduos do modelo ou através dos métodos por blocos (moving
blocks).
A reamostragem com base no modelo consiste em ajustar um modelo aos
dados, calcular os resíduos a partir do modelo ajustado e, em seguida, gerar
novas séries agregando amostras aleatórias dos resíduos dentro do modelo
ajustado.
A Figura 4 mostra o fluxo de construção do bootstrap aplicado aos
resíduos do modelo:
Figura 4 - Esquema do processo bootstrap com base no modelo.

Fonte: Elaboração do autor

A aplicação do bootstrap aos resíduos tem como premissa o ajuste de um
modelo, o que pode ser efetuado através da regressão linear, modelos
autorregressivos, modelo ARCH, entre outros. Para aplicação em séries
temporais, o mais utilizado é o ARMA.
A reamostragem por blocos (moving blocks) foi formulada por Künsch
(1989) e Liu, Parelius e Singh (1992), para aplicações em dados dependentes.
Em contraste com a reamostragem de uma única observação de cada vez, como
foi comumente feito sob as formulações anteriores do bootstrap, esta técnica
reamostra blocos de observações por vez. Como resultado, a estrutura
dependente da observação original que é preservada dentro de cada bloco
(LAHIRI, 2003).
A aplicação do método com blocos sobrepostos está ilustrada na Figura

5. Consideram-se ! − 8 + 1 blocos de dimensão 8, ou seja, o primeiro bloco é
= (" , … , "7 ), o segundo é

quais

são

escolhidos

= (" , … , "7D ),...,

aleatoriamente.

) 7D

= (")

Reamostrando

7D

, … , ") ), os

E

blocos

independentemente e recalculando a estatística nesses blocos reamostrados,
;∗ .
obtém-se o estimador bootstrap &

35

Figura 5 – A coleção {

,…,

F}

dos blocos sobrepostos.

Fonte: Lahiri (2003).

No caso do método com blocos não sobrepostos, a série temporal é

dividida em E blocos não sobrepostos de 8 observações consecutivas, formando
blocos da seguinte forma:

= (" , … , "7 ),

= ("7D , … , " 7 ). A amostra

Bootstrap é construída através de E blocos gerados aleatoriamente, que se

juntam, formando uma série com E ∗ 8 observações. Nota-se que a escolha de 8

é um fator de grande importância: caso 8 seja grande, o E será pequeno, fazendo

com que poucas amostras sejam geradas. Caso 8 seja muito pequeno, as

observações de blocos diferentes podem não ser independentes.

Cordeiro (2003) afirma que o bootstrap é uma ferramenta a qual produz
bons resultados em diversas áreas de aplicação, além da vantagem de não ser
necessário conhecer o processo gerador dos dados, como o método Monte Carlo
requer.
2.4.4 Bagging
Proposto por Breiman (1996), o Bagging (Bootstrap Aggregating) é um
método que tem por objetivo gerar múltiplas versões de preditores utilizando
bootstrap. Consiste em retirar

amostras de tamanho

com reposição, a partir

do conjunto de dados originais e criar amostras bootstrap. Isto significa que em
cada amostra bootstrap , uma dada observação do conjunto original pode não
aparecer, ou aparecer mais de uma vez. Em cada uma destas amostras,
computa-se um preditor. O preditor final agrega os

preditores e a classe mais

frequente é a escolhida (RÜBESAM, 2004).
Breiman (1996) sugere escolher

por volta de 50. Em Breiman (1998),

experimentos com dados simulados mostraram que depois de um certo ponto,
adicionar mais preditores não traz benefício.
A aplicação do Bagging em previsões de séries temporais ainda é pouco
observada, apesar do uso da técnica propiciar uma melhora substancial na
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capacidade preditiva de métodos como Regressão Linear e Árvores de Decisão
(DANTAS e OLIVEIRA, 2014)
Dentre os métodos utilizados para esta aplicação, pode destacar o
Bagging com Amortecimento Exponencial (Bagging ETS), proposto por
Bergmeir, Hyndman e Benítez (2014) e o Bagging ARIMA, utilizado por Dantas
e Oliveira (2015). O procedimento para estas aplicações é semelhante e está
ilustrado no fluxograma da Figura 6.
A decomposição da série temporal pelo método STL (Seasonal Trend
Decomposition using Loess) foi desenvolvido por Cleveland et al. (1990),
decompõe a série temporal em três componentes aditivos: sazonalidade,
tendência e remainder, sendo esta última a diferença entre as duas primeiras
componentes e a série temporal. Este método consiste numa sequencia de
aplicações de amortecimentos baseados em Regressão Local (Loess: Locally
Weighted Regression), gerando estimativas para os componentes de tendência
e sazonalidade. Após a aplicação do método, a decomposição da série pode ser
descrita da seguinte maneira:

G =H +I +

(5)

onde: G : série temporal no instante t;

H : componente tendência no instante t;

I : componente sazonal no instante t;

: componente remainder no instante t.

O número de réplicas considerado necessário em estudo realizado por
Breiman (1996) varia entre 25 e 50 réplicas, o qual afirma que um número
excessivo de replicações não aumenta a acurácia do resultado. O número de
replicações igual a 29 segue a escolha feita por Bergmeir, Hyndman e Benítez
(2014).
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Figura 6 –Fluxograma do procedimento para aplicação do Bagging em previsão de séries
temporais.

Fonte – Elaboração do autor, baseado em Dantas e Oliveira (2014)

Neste trabalho, será utilizado o método Bagging ETS, visto que a análise
preliminar das séries históricas apontou o método de amortecimento exponencial
como o mais adequado ao comportamento dos dados em questão.

2.5

AUTOCORRELAÇÃO
A covariância e o coeficiente de correlação (equações 6 e 7,

respectivamente) são medidas estatísticas que exibem a existência de relação
linear entre duas variáveis ( e @. Estas duas estatísticas são usadas para um

conjunto de dados bivariados, mas são utilizadas para explicar a autocovariância
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e a autocorrelação, as quais tem o mesmo propósito para uma série temporal
(MAKRIDAKIS; WHEELWRIGHT; HYNDMAN, 1998).
1
N("4 − "O)(G4 − GO)
!−1
∑("4 − "O)(G4 − GO )
JKL-M

JKL-M =

(6)

Q-M =

(7)

I- IM R∑("4 − "O) R∑(G4 − GO )

Comparando-se os dados de uma série temporal em dois instantes, uma
série

(com observaçoes no tempo ) e uma série

(com observações no

tempo − 1), podemos ver como observações consecutivas estão relacionadas.

é descrita como “atrasada” (ou defasada) por um período.

A observação

Analogamente, é possível comparar observações atrasadas por dois, três
períodos e assim, sucessivamente.
Para Morettin e Toloi (1987), para uma série estacionária, ou seja, quando
não há tendência presente ou esta já foi removida anteriormente, a distribuição
conjunta de um número qualquer de variáveis aleatórias

será invariante no

tempo por translações do tempo, o que significa:
T( ,

D

) = T(

DU ,

DUD

), V = ±1, ±2, …
e

Isso implica que a covariância entre
DU

e

DUD

D

(8)
é igual à covariância entre

. Se tivermos observações separadas por Y intervalos de tempo,

podemos definir a função de autocovariância Z de lag

da série temporal,

demonstrada na equação 6. Esta função também pode ser chamada de
covariância serial e o gráfico de Z em função de
Z = JKL( ,

D

) = JKL(

DU ,

DUD

)

é chamado de covariograma.
(9)

Além de Z , outra função importante é a função de autocorrelação ou de

correlação serial, a qual Souza e Camargo (2004) afirma que é a autocovariância
padronizada. Ela serve para medirmos o comprimento e a memória de um
processo, ou seja, a extensão para qual o valor tomado no tempo , depende
daquele tomado no tempo − . Sua equação é definida como:
\ =

Z
JKL( , D )
=
Z] ^_Q( ), ^_Q( D )

(10)
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Box & Jenkins (1976) recomendam que para uma boa estimativa da
função de autocorrelação, é necessário ao menos 50 observações e, as
a, seriam calculadas para
autocorrelações \
maior que !/4.

= 0, 1, . . . , Y, onde Y não deve ser

Conforme Souza e Camargo (2004), há uma extensão da idéia de

autocorrelação, medindo-se a correlação entre duas observações seriais
D

, eliminando a dependência dos termos intermediários

temos o que se denomina autocorrelação parcial, definida por:
JKQ( ,

D

|

D

,…,

D

)

D

,

D

,

D

e
,

(11)

O s testes de autocorrelação e autocorrelação parcial são utilizados em
dois momentos da elaboração do modelo ARIMA: primeiro, é aplicado no
conjunto de dados históricos, a fim de selecionar potenciais modelos e na etapa
de verificação, é aplicado aos resíduos, onde é fundamental que não haja
autocorrelação para que o modelo seja válido.
O correlograma é o gráfico da autocorrelação (FAC) ou da autocorrelação
parcial (FACP), está exemplificado na Figura 7. Nota-se que o valor da função,
tal como o coeficiente de correlação, é compreendido entre 0 e 1. Além disso, o
padrão observado é típico de uma série estacionária: decresce para zero de
forma geométrica (ou exponencial). Caso este padrão não seja observado, a
série não é estacionária.
Figura 7 – Correlograma de uma série temporal.

Fonte: Morettin e Toloi (1987).

A análise adequada do comportamento das correlações seriais permite
que sejam obtidas informações interessantes acerca da série temporal, antes da
elaboração do modelo de previsão. Por exemplo, através do correlograma, é
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possível identificar se a série é aleatória, ou se tem dependência no tempo ou
possui alguma tendência e sazonalidade.

2.6

TESTE DE NORMALIDADE
A avaliação da suposição da normalidade nos dados estudados é

requerida pela maioria dos modelos estatísiticos. A análise estatística
paramétrica assume uma certa distribuição dos dados, geralmente a distribuição
Normal. Caso a suposição de normalidade seja violada, a interpretação e a
inferência podem não ser confiáveis ou válidas. Portanto, é importante verificar
essa suposição antes de prosseguir com qualquer procedimento estatístico
(RAZALI e WAH, 2011).
Dentre os métodos numéricos disponíveis na literatura, o teste de JarqueBerra foi escolhido para ser utilizado neste trabalho. Conforme Miot (2017), estes
métodos sofrem influência do tamanho amostral quanto à sua eficiência e o
Jarque-Bera mostra bom desempenho na avaliação de normalidade em
amostras maiores que 50 unidades, que é o caso deste trabalho.
Este teste baseia-se na estatística de teste JB, mostrada na equação 12.
F

e = f h + fI +
g

onde:

(i #)j
k

h

(12)

: tamanho da amostra.

I: coeficiente de curtose.

l: coeficiente de assimetria.
A hipótese nula (m] ) a ser testada é a de que os dados possuem

distribuição normal. Se o valor calculado da estatística de teste JB for maior que

o valor crítico da distribuição qui-quadrado para o modelo, rejeita-se m] ,

aceitando-se a hipótese alternativa de a variável não ter distribuição normal
(SOUZA, 2017).

Convém destacar que na prática, de acordo com a saída computacional,
rejeita-se a hipótese nula se o p-valor é menor que o nível de significância
adotado (GUJARATI E PORTER, 2010).
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2.7

TESTE DE RAIZ UNITÁRIA
Os testes de raiz unitária são utilizados para verificar se uma série

temporal é estacionária ou não. Estes testes consistem em verificar se o
processo gerador da série analisada possui uma ou mais raízes sobre o círculo
unitário e utilizam as seguintes hipóteses:

m] : Há pelo menos uma raiz unitária, ou seja, a série não é estacionária.

m : Não há raiz unitária, ou seja, a série é estacionária.

Quando uma série temporal apresenta raiz unitária, os pressupostos
estatísticos de que a média e a variância devem ser constantes ao longo do
tempo são violados, comprometendo asssim os resultados obtidos para alguns
modelos estatísticos, como por exemplo, modelo ARIMA.
Existem alguns testes que podem ser realizados para avaliar a
estacionariedade de uma série, dentre eles, destacam-se o Teste de DickeyFuller Aumentado e o Teste de Kwiatkowski- Phillips-Schmidt-Shin, os quais
serão detalhados a seguir.
O primeiro tipo de teste de raiz unitária foi desenvolvido por DICKEY e
FULLER (1979 e 1981), os quais consideraram um processo autorregressivo de
ordem 1 (

(1)), conforme descrito a seguir:
@ = \@

+ n , = 1,2, . ..

(13)

onde:

\: número real;
et

: sequência de variáveis aleatórias i.i.d.
Margarido e Anefalos (1999) falam que a hipótese nula é de que

yt é não

estacionária, ou seja, é uma variável aleatória sem um termo constante, contra
a hipótese alternativa de que

yt é um processo AR(1). Para a realização deste

teste de hipótese utiliza-se no processo de estimação o modelo de mínimos
quadrados ordinários. É importante ressaltar que os testes de raiz unitária não
utilizam a distribuição padrão t de Student, mas sim os valores das distribuições
denominadas τ e que foram tabuladas por FULLER (1996, p. 642).
O teste de Dickey-Fuller Aumentado baseia-se na regressão do modelo
definido na equação 14:
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o@ =

+p

r

+ ∑4s

+ q@

4

∆@

4

+n

(14)

onde:
é um termo independente.
é o coeficiente de tendência.
q é o coeficiente de presença da raiz unitária.
n é o termo de ruído branco.
4

são os coeficientes de ∆@

erros.

O número

4

usados para aproximar a estrutura ARMA dos

de atrasos (lags) é obtido pela fórmula de Schwert (1989),

definida na equação 15:
\Uu0 = v12. w

F

]]

3
y

xz

(15)

onde:
é o número de termos da série.
Harris (1995) argumenta que os teste Dickey-Fuller (DF) e o teste DickeyFuller Aumentado (ADF) são muito semelhantes, porém o teste ADF leva em
conta um número desconhecido de primeiras diferenças defasadas da variável
dependente para obter a autocorrelação de variáveis não presentes no modelo,
enquanto que no teste DF essas variáveis são incluídas no termo de erro

et

.

É sabido que a hipótese nula do ADF, de que haja uma raiz unitária e que
a série seja não estacionária, é válida a um determinado nível de significância.
O resultado da eficácia dos testes de raiz unitária que possuem como hipótese
nula a não estacionariedade tem sido questionado por Schwert (1987), o qual
indaga o porquê desses testes terem a tendência de aceitar a hipótese nula com
maior frequência que o contrário. O autor questiona se essa tendência se deve
ao fato desses testes terem baixa eficácia quando se trata de processos
autorregressivas estáveis com raízes próximas da unidade.
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2.8

ERROS DE PREVISÃO E MEDIDAS DE DESEMPENHO
O monitoramento do modelo proposto, bem como sua atualização

constante é fundamental para que a previsão da demanda seja confiável. Para
tal, o erro de previsão deve ser calculado e acompanhado, o qual consiste na
diferença entre o valor real da demanda e o previsto pelo modelo. Esse valor
deve tender a zero, pois caso haja variações indesejáveis, a técnica perdeu a
validade (TUBINO, 2009).
A escolha do modelo apropriado, sob o ponto de vista estatístico, é um
trabalho complexo, visto que não há modelos absolutos e sim modelos
aproximados da realidade que, causam perda de informações. Assim, é
necessário fazer a seleção do “melhor” modelo, dentre aqueles que foram
ajustados, para aplicá-lo ao cenário em estudo. Para auxiliar tal escolha, foram
desenvolvidos critérios para seleção de modelos, os quais serão apresentados
os mais utilizados, que são o Critério de Informação de Akaike (AIC) e o Critério
Bayesiano de Schwarz (BIC).
Neste subcapítulo serão apresentados os pricipais erros de previsão e as
principais medidas de desempenho do modelo.
2.8.1 Erros de Previsão

Seja G a observação atual no instante

instante, o erro será definido como:

n =G −%

e % a previsão para o mesmo
(16)

Comumente, % é calculada utilizando os dados Y

,...,

Y

.

Podemos

descrever et como o primeiro passo para o cálculo do erro de previsão, pois esta

é apenas a diferença entre a observação real Y e a previsão realizada utilizando
todas as outras observações, mas não incluindo a Y .

Se houver observações e previsões para n períodos, então, haverá !

termos de erros. A Tabela 1 mostra alguns tipos de erros de previsão utilizados
e suas respectivas equações.
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Tabela 1 – Erros de previsão.

Tipos de Erro
ME – erro médio (mean error)

Equação
)

1
| = Nn
!
s

MAPE – erro percentual absoluto médio
(mean absolute percentage error)

MAD – erro absoluto médio (mean
absolute deviation)

MSE – erro quadrado médio (mean
squared error)
RMSE – raiz do erro quadrado médio
(root mean squared error)

)

1
n
}| = N . 100
!
G~
s

)

1
• = N|n |
!
s

)

1
I| = N n
!
s

I| = € ∑)s n
)

(17)
(18)
(19)
(20)
(21)

A equação 17, mostra o erro médio ME (mean error). Este cálculo
mostrará apenas se houver previsão sistemática acima ou abaixo do esperado,
o chamado viés da previsão. Ele retrata a razão entre o valor do erro acumulado
e o tamanho da amostra.
O erro percentual absoluto médio MAPE (mean absolute percentage
error), apresentado na equação 18, representa a média percentual da divisão
entre erro de previsão e o valor real. O MAPE expressa a acurácia em
porcentagem do erro. Por isso, torna-se mais fácil de ser entendido do que outra
medida de acurácia. Entretanto, é válido examinar o gráfico da série para garantir
que não haja valores iguais ou muito próximos a zero. Como o MAPE divide o
erro absoluto pelo valor atual, valores próximos ou iguais a zero podem inflar
bastante o MAPE (KAHN, 1999).
A equação 19 mostra o erro absoluto médio MAD (mean absolute
deviation), o qual é a soma dos desvios absolutos dos períodos dividida pelo
número de períodos. Makridakis, Wheelwright e Hyndman (1998) afirmam que
este indicador é mais utilizado quando se pretende medir o erro da previsão na
mesma unidade que a série original. Fox (1981) corrobora esta informação,
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afirmando que o MAD é considerado preciso e robusto como medida da
habilidade de modelos numéricos em reproduzir a realidade.
Na equação 20, tem-se o erro quadrado médio MQE ou MSE (mean
squared error), que é o somatório do quadrado dos desvios dividido pelo número
de períodos. Em adição ao MSE, a Raiz do Erro Quadrático Médio (RMSE, em
inglês), expressa na equação 21, é comumente usada para expressar a acurácia
dos resultados numéricos, pois tem a vantagem de que RMSE apresenta valores
do erro nas mesmas dimensões da variável analisada (HALLAK e PEREIRA
FILHO, 2011)
Conforme Tubino (2009), um dos critérios para avaliação do modelo
proposto é comparar o valor do módulo do erro acumulado (|∑

||) com o valor

de 4 MAD. Quando o erro acumulado for maior, o problema deve ser identificado
e o modelo deve ser revisto.
2.8.2 Medidas de Desempenho

O objetivo de testar diversos métodos de previsão de demanda, é escolher
aquele com o menor erro de previsão e o mais parcimonioso, ou seja, aquele
que explique da melhor maneira possível o comportamento da variável estudada
utilizando a menor quantidade de parâmetros. Esta comparação é feita com AIC
(AKAIKE, 1974) e BIC (SCHWARZ, 1978) que são os mais utilizados.
O Critério de Informação de Akaike (AIC) é uma medida relativa da
qualidade de ajuste de um modelo estatístico estimado. Akaike (1974), mostrou
que o viés é dado assintoticamente por , em que

é o número de parâmetros

a serem estimados no modelo, e definiu seu critério de informação como:

onde:

J• = −2 log…†r ‡ + 2ˆ( + 1) + 1‰

(22)

†r é a função de máxima verossimilhança do modelo;

é o número de variáveis explicativas consideradas no modelo.
O AIC não é uma prova sobre o modelo e sim uma ferramenta para

seleção de modelos. Dado um grupo de modelos, é possível classificá-los de
acordo com seu AIC, sendo aqueles de menor índice, os primeiros. Este é, no
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geral, o primeiro critério de seleção de modelos que é utilizado (FABOZZI et al.,
2014).
O Critério de Informação Bayesiano (BIC) , também chamado de Critério
de Schwarz, foi proposto por Schwarz (1978) e consiste em um critério de
avaliação de modelos definido em termos de probabilidade a posteriori, que
significa a probabilidade de os dados serem gerados do i-esimo modelo quando
os dados () são observados.

O critério BIC é calculado da seguinte forma:
J• = −2 log…†r ‡ + 2ˆ( + 1) + 1‰log (!)

(23)

onde:

† é a função de máxima verossimilhança do modelo;

é o número de variáveis explicativas consideradas no modelo;

! é o número de observações a amostra.

Segundo Fabozzi et al. (2014), a grande diferença entre os critérios BIC e
AIC é a grande penalidade imposta pelo número de parâmetros do primeiro, em
relação ao segundo.

2.9

ANÁLISE E REMOÇÃO DE OUTLIERS
Segundo Silva (2004), um outlier é uma amostra que desvia de um padrão

do conjunto de dados. Eles são geralmente causados por erro humano, como
erros de coleta, gravação ou de entrada e é necessário o tratamento desses
para não interferir negativamente na acurácia.
Conforme Seo (2006), há diversas formas de identificar os outliers, sendo
que os métodos mais encontrados na literatura e mais fáceis de utilizar são o
Tukey, Standard Deviation e Zscore.
O método de Tukey (1977) ou mais conhecido como boxplot, está
exemplificado na Figura 8. Consiste em uma ferramenta gráfica que exibe
informações sobre dados univariados contínuos ou discretos como mediana,
quartil inferior, quartil superior, limite inferior e superior de um conjunto de dados.
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Figura 8 – Exemplo de gráfico boxplot.

Fonte: Elaboração do autor.

As equações 24 e 25 definem os limites inferior e superior,
respectivamente. Os dados que estiverem fora desses limites serão
determinados como outliers.

†4)‹ = Œ − 1,5(Œ# − Œ )

†Ž•r = Œ# + 1,5(Œ# − Œ )

onde:

(24)
(25)

Œ : segundo quartil ou mediana.

Œ : primeiro quartil.
Œ# : terceiro quartil.

Na remoção dos outliers de uma série, métodos de interpolação são
utilizados para recompor a série. Estes métodos visam encontrar um valor
aproximado para uma função T calculada em um ponto ( do intervalo •, através

do conhecimento de uma coleção de pares ordenados {(4 , T((4 )}F
4s , tais que

(4 ∈ . Dentre os vários métodos de interpolação existentes, será descrito o IDW.
Segundo Mazzini e Schettini (2009), o inverso do quadrado da distância

ou inverse distance weighting (IDW) pode ser classificado tanto como um
interpolador exato como suavizante. O IDW estima um valor para um local não
amostrado através do cálculo da média ponderada dos valores dos pontos

vizinhos. A equação 26 mostra como calcular o peso ’, após calculado o peso,
será aplicado na equação geral do método, apresentada na equação 27. Este é
um método rápido e requer pouco custo computacional.
’(() =

“(0,0. )”

(26)

onde:
48

( é o ponto que quer ser amostrado.
( 4 é o ponto do dado amostrado.

é um valor arbitrário, comumente igual a dois.

]

=

∑—
.23 •. .–(0)
∑—
.23 –(0)

(27)

onde:
é o número total de pontos usados na interpolação.
4

]

é o valor da amostra no ponto •.
é o valor estimado da variável

no ponto •.

Em seguida, será apresentada a metodologia adotada para a elaboração
da pesquisa e para o desenvolvimento do trabalho.
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3 METODOLOGIA
Nos capítulos anteriores foram definidos os objetivos geral e específicos,
as justificativas para o trabalho e realizado um breve estudo teórico para criar
bases para a pesquisa. Neste capítulo, será apresentado a classificação da
pesquisa e as etapas para a aplicação dos métodos quantitativos, avaliação dos
erros de previsão e dos resultados alcançados.

3.1

CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA
As pesquisas científicas são classificadas quanto à sua natureza,

abordagem, objetivos e procedimentos técnicos. Após os capítulos anteriores
serem concluídos, chega o momento de definir os critérios para elaboração da
dissertação, visto que aqui serão consolidados os objetivos através da aplicação
de métodos.
A Figura 9 mostra um fluxograma acerca da classificação dos métodos de
pesquisa científica. Nela, é possível observar as opções disponíveis para
conduzir um trabalho científico, sendo que os métodos adotados neste trabalho
estão destacados.
Figura 9 - Fluxograma da Classificação dos Métodos de Pesquisa Científica

Fonte: Elaboração do autor, baseado em GIL, 2007.
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Quanto à abordagem e natureza, esta dissertação é classificada com
pesquisa quantitativa aplicada, pois pretende gerar conhecimentos para
aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos, enfatizando a
objetividade na coleta e análise dos dados numéricos, assim como a utilização
da estatística nesta análise (GIL, 2007).
Quanto aos objetivos, esta é uma pesquisa exploratória, pois visa
proporcionar maior familiaridade com o problema com vistas a torná-lo explícito,
envolvendo levantamento bibliográfico e análise de exemplos que estimulem a
compreensão (TURRIONI E MELLO, 2012).
Gil (2007) define o estudo de caso como sendo um estudo profundo e
exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e
detalhado conhecimento, o qual pode ser dividido em várias etapas como:
formulação do problema, definição da unidade-caso, determinação do número
de casos, elaboração do protocolo, coleta de dados, avaliação e análise dos
dados e preparação do relatório.
O estudo de caso é utilizado devido a sua relativa simplicidade e economia
na coleta de dados, e sua aplicabilidade em situações em que o objeto de estudo
é conhecido (GIL, 2007). O estudo de caso é a estratégia de pesquisa preferida
quando se analisa um conjunto de eventos sobre os quais o pesquisador tem
pouco ou nenhum controle (YIN, 1994).

3.2

ETAPAS PARA ELABORAÇÃO DO TRABALHO
A seguir serão apresentadas as etapas para execução deste trabalho, as

quais estão ilustradas na Figura 10. As seis etapas descritas são necessárias
para a definição do método que produza resultados com maior acurácia possível.
Essas etapas serão descritas nas seções subsequentes.
As etapas de 1 a 4 contemplarão a descrição do problema, a
caracterização dos tipos de cargas transportados para a plataforma, a coleta e a
contrução do banco de dados. Este conteúdo será abordado nas seções
subsequentes deste capítulo.
As etapas 5 e 6 apresentarão a análise exploratória de dados, a aplicação
dos métodos quantitativos e análise dos resultados, o que será tratado no
capítulo 4.
51

Figura 10 - Etapas para a Elaboração do Trabalho

Fonte: Elaboração do autor

3.2.1 Etapa 1: Descrição do Problema
As unidades de produção de petróleo da Bacia de Campos recebem seus
insumos através do Complexo Portuário do Açu desde 2016. O atendimento a
cerca de 60 plataformas é feito através de clusters (do inglês, "aglomerar" ou
"aglomeração): as unidades são agrupadas em rotas definidas e, de acordo com
a ordem de emissão das Requisições de Transporte (RT), são programadas e
alocadas na embarcação denominada ao respectivo cluster. As unidades
recebem embarcações com esses suprimentos de cinco em cinco dias. No
entanto, esse intervalo de atendimento já sofreu inúmeras alterações, pois há a
tentativa de otimizar o recurso logístico marítimo sem afetar a produção e a
segurança e qualidade de vida dos residentes das unidades.
Além do recebimento de cargas, existe também o retorno de cargas da
plataforma para as instalações onshore (armazéns, instalações próprias e
terceirizadas, áreas de sucata), denominado backload. Esta operação envolve o
transporte de lixo, sucata, resíduos químicos, tanques e contentores vazios,
equipamentos para manutenção, amostras para análise química. Apesar de não
ser tratada neste estudo, as operações de backload devem ser citadas, pois
representam cerca de 45% de toda a carga geral movimentada numa plataforma
(LOPES, 2011).
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As plataforma recebem o manifesto da embarcação, o qual contém a lista de
cargas que estão sendo enviadas no cluster seguinte, com 48 horas de
antecedência à saída da embarcação do Porto do Açu. Esse tempo, muitas
vezes, é insuficiente para que a equipe de movimentação de cargas prepare
espaço para receber todo o material enviado. Além disso, caso o barco não
possa aguardar, cargas acabam sendo devolvidas ao porto por falta de espaço
para recebimento, causando impactos diversos no sistema logístico, tais como:
a) Atraso na operação com o barco, impactando nas outras plataformas a
serem atendidas;
b) Ocupação do convés do barco com a carga retornando ao porto, utilizando
um espaço que seria utilizado para outra carga em backload;
c) Ocupação de espaço no píer com a carga retornada;
d) Reprogramação da carga para o cluster seguinte, gerando novo custo
com transporte.
O presente trabalho fornecerá à equipe da plataforma estudada, um método
de previsão de demandas que permita a antecipação da organização do espaço
para o recebimento de cargas, evitando atrasos na operação entre plataforma e
embarcação, acúmulos em áreas de consolidação de cargas, faltas de insumos
nos estoques e erro no dimensionamento das frotas marítimas por mal
planejamento dos atendimentos às unidades de produção.
3.2.2 Etapa 2: Caracterização dos Tipos de Cargas Transportadas
Há um extenso e diversificado número de insumos requeridos para a
operação de plataformas de produção offshore. Dentre os tipos descritos no
Capítulo 2, são transportados apenas produtos classificados como carga geral e
granéis líquidos para a unidade de produção em estudo. Os granéis líquidos,
água potável e óleo diesel, são abastecidos por barcos que ficam na área
marítima constantemente e, à medida que os estoques baixam, são emitidas
RTs por equipes de programação exclusivas e não serão escopo deste trabalho.
Dentre as cargas gerais transportadas no período estudado, destacamse: rancho, produto químico, motores, compressores, bombas, parafusos,
chapas metálicas, materiais para montagem de andaime, solda, equipamentos
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de proteção individual (EPI), materiais de limpeza, higiene pessoal e de
escritório, medicamentos, tinta, entre outros.
Esses insumos são acondicionados em embalagens selecionadas pela
equipe de unitização, as quais levam em consideração o tipo de carga para
empregar o mais seguro para a operação de movimentação de carga, tanto entre
o píer e o barco, quanto entre o barco e a plataforma. Na Tabela 2, são
mostrados os principais tipos de embalagens utilizados na movimentação de
cargas offshore e suas principais características.
Cada carga tem suas particularidades, quanto ao tipo de contentor que
deve ser utilizado para o seu transporte. Acondicionar uma carga para o seu
transporte é responsabilidade do carregador, o qual deve assegurar que os
requisitos de segurança estão sendo atendidos, ou seja, que a movimentação
desta carga não oferece risco às pessoas e nem ao patrimônio envolvido.

Tabela 2 – Principais tipos de embalagens utilizados na movimentação de cargas offshore.

TIPO

Caixa
Metálica

FIGURA

APLICAÇÃO

Utilizada para transporte de
ferramentas e equipamentos
sensíveis a danos climáticos.

São utilizadas para o transporte
Cesta
Metálica

de produtos volumosos, como
tubulações,

tambores

e

ferramentas em geral.
São utilizados para o transporte
Skid
Metálico

de cilindros de gases diversos
(ar

respirável,

oxigênio,

acetileno, entre outros).

54

São utilizados para o transporte
de

Refil

produtos

químicos

de

grande consumo.

São utilizados para transportar
equipamentos
dimensão
Contentor

ou

de

maior

para

agrupar

várias cargas num só volume.
Há

também

contentores

refrigerados para o transporte
de alimentos perecíveis.
Fonte: elaboração do autor, www.petrofab.com.br e www.intersea.com.br, acesso em
05.05.2019.

As caixas metálicas são embalagens totalmente fechadas, com abertura
superior, que podem ser empilhadas, o que facilita seu armazenamento. Suas
dimensões variam de 1,0m a 3,0m, são robustas e oferecem bastante segurança
tanto na movimentação quanto na preservação do conteúdo que está sendo
transportado.
As cestas metálicas são embalagens de altura e largura semelhantes, no
entanto, seu comprimento pode variar de 2,0m até 10,0m. Como têm abertura
superior, não podem ser empilhadas, ou seja, precisam ser posicionadas lado a
lado no convés.
Os skids metálicos são estruturas metálicas utilizadas para o transporte
de cilindros de gases diversos, como: acetileno, gás carbônico e oxigênio.
Os refis de produto químico, codificados como REFIL PQ A e REFIL PQ
B, são embalagens que acondicionam 5000l e 1500l, respectivamente. São
embalagens plásticas, as quais são transportadas em uma proteção metálica
que visa proteger de impactos durante sua movimentação.
Os contentores são caixas metálicas de formato cúbico, que oferecem
uma solução econômica e de qualidade para armazenagem e verticalização,
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sendo ideal para acondicionamento de cargas a granel de formatos variados e
tamanhos reduzidos. No geral, podem ser fornecidos em dimensões, capacidade
de carga e nº de empilhamentos de acordo com a necessidade do cliente,
visando a otimização do espaço físico sem comprometer a segurança.
3.2.3 Etapa 3: Coleta de Dados
Conforme Marconi e Lakatos (2002), esta é a etapa na qual inicia-se a
coleta dos dados necessários para a aplicação dos instrumentos elaborados e
das técnicas selecionadas. Trata-se de uma tarefa cansativa e quase sempre
requer mais tempo do que se espera, exigindo do pesquisador paciência,
perseverança e esforço pessoal, além de cautela no registro dos dados que
serão a base do produto desejado.
A base de dados da empresa estudada é o sistema integrado SAP ERP.
Trata-se de um sistema da SAP AG, empresa alemã líder em software
corporativos, que atua nas maiores empresas de todo o mundo. O sistema
procura contemplar a empresa como um todo, dividindo módulos, onde cada
módulo corresponde a uma área especifica, fazendo a integração das
informações para determinado processo. Cada programa é executado através
de uma transação separadamente. Estes programas são desenvolvidos
em ABAP, uma linguagem de programação da qual a SAP detém os direitos. O
sistema é configurado para atender a necessidade de cada determinado
processo, onde mais de 8 mil tabelas administram em tempo real as informações
que trafegam pela empresa. Seus métodos de trabalho são bastante conhecidos
por disponibilizar conforto e eficiência ao relacionar programas da mais alta
tecnologia e desenvolver programas capazes de solucionar os mais variados
tipos de tarefas (SAP Brasil, 2020).
O levantamento de dados para o problema envolveu reuniões e trocas de
emails com diferentes profissionais envolvidos no processo de solicitação, e
programação do envio de cargas marítimas à plataforma de petróleo em estudo,
visando compreender o funcionamento do modelo praticado atualmente na
empresa.
Com o auxílio de um profissional de logística e transporte, foram gerados
os manifestos, que são os documentos nos quais constam todas as cargas
expedidas para uma embarcação, de todas as embarcações que atenderam a
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plataforma estudada entre janeiro de 2018 e junho de 2019, com um intervalo de
cinco dias entre cada atendimento. Estes relatórios foram gerados em arquivos
de formato pdf, onde era possível ler as informações e não as editar. Os dados
constantes no manifesto são o resultado de um fluxo de tarefas que visam
garantir a segurança na operação de movimentação das cargas, e é composto
pelos seguintes passos:
a) Os solicitantes das cargas marítimas emitem as Requisição de
Transporte (RT), as quais possuem as seguintes informações: número
da RT, breve descrição da carga, tipo de carga, peso, dimensão, valor,
quantidade, origem, destino, entre outros campos de caráter opcional;
b) A equipe de consolidação de cargas recebe as RTs e faz a unitização,
ou seja, as organiza em embalagens adequadas ao transporte destas
cargas marítimas pelas embarcações até a plataforma;
c) Ao final, a equipe de programação de cargas da área portuária, define
a embarcação, roteiro, data e horário para o envio das cargas,
resultando no documento de Manifesto, exemplificado na Figura 11.
Figura 11 - Exemplo de Manifesto de Carga, embarcação Far Strider.

Fonte: Sistema SAP ERP, base de dados da empresa estudada.
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3.2.4 Etapa 4: Construção do Banco de Dados
Marconi e Lakatos (2002) afirmam que após a coleta dos dados, faz-se
necessário elaborar e classificar os dados de forma sistemática para montagem
do banco de dados de trabalho. Antes da análise e interpretação, deve-se
submetê-los aos seguintes passos: seleção, codificação e tabulação, os quais
serão apresentados abaixo.
a) Seleção: a partir do material coletado, os dados serão avaliados
cuidadosamente, com o objetivo de detectar falhas ou erros, informações
confusas ou distorcidas, que possam prejudicar o resultado da pesquisa.
Através desta análise, será possível perceber quais os dados são relevantes,
evitando excessos ou registros incompletos.
A partir dos manifestos das embarcações que , foram destacados como
dados relevantes os seguintes: número do atendimento, número da RT,
descrição da embalagem, dimensão e a data do atendimento. Estes dados
são suficientes para a realização deste estudo, não sendo necessário extrair
as demais informações constantes no manifesto.
A escolha destas informações foi baseada em videoconferências, trocas
de emails e ligações telefônicas realizadas entre os profissionais envolvidos
no processo de logística das cargas marítimas da plataforma em estudo.
b) Codificação: ferramenta utilizada para categorizar os dados que se
relacionam. O processo consiste em agrupar os dados em determinadas
categorias e atribuir a esses grupos um código, composto por números ou
letras, com a finalidade de facilitar a tabulação dos dados e a comunicação.
A descrição da embalagem e a dimensão são características que
precisaram desta técnica para que fosse possível organizar os dados de
forma mais objetiva. As descrições são muito diversificadas, visto que é um
campo de preenchimento livre e de caráter qualitativo. As dimensões são de
caráter quantitativos e, sabendo-se o tipo de embalagem, torna-se possível
agrupar as embalagens em um número restrito de opções, ou seja, utilizando
uma codificação, torna-se possível trabalhar com menos grupos e tornar a
pesquisa mais efetiva.
Foram recebidos 73 tipos distintos de embalagens no período estudado,
as quais receberam descrições muito diversificadas no documento de
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Requisição de Transporte (RT). Para possibilitar o estudo, as cargas foram
analisadas e classificadas de acordo com as dimensões e tipo de embalagens
utilizadas.
Na Tabela 3 consta a codificação utilizada, de acordo com a embalagem
e as dimensões que foram agrupadas. Essa classificação foi baseada em
entrevistas realizadas com profissionais de logística e transporte, visto que só
seria possível agrupar as cargas que causassem impacto semelhante tanto na
movimentação entre o barco e a plataforma, quanto na alocação no convés, tais
como: determinadas cargas podem ser empilhadas, outras não, a abertura da
embalagem pode ser superior ou lateral, entre outras restrições que requerem
cuidados especiais para que não haja danos no produto ou na instalação.
Tabela 3 – Tipo de embalagem, conforme a classificação adotada.

EMBALAGEM
CAIXA DE
PAPELÃO
CESTA
METÁLICA
CAIXA

Descrição
Embalagens de papelão, de pequena dimensão e peso, a qual é
entregue diretamente ao destinatário, ou seja, não ocupa espaço no
convés da plataforma.
Cestas metálicas de dimensões:

2,40x2,00x2,40, 4,00x1,70x1,70,

6,35x1,63x1,55 e 7,00x1,50x1,29, 8,00x1,20x1,10 e 10,00x1,20x1,10.
Caixas metálicas de dimensões (m): 1,00x1,00x1,00, 1,15x1,15x1,27 e

METÁLICA

1,50x1,50x1,50 e 1,59 x 1,85 x 2,91.

REFIL PQ A

Refil de produto químico de dimensão 3,20x2,30x2,30m.

REFIL PQ B

Refil de produto químico de dimensão 1,20x1,40x1,80m.

CONTENTOR
ALIM
CONTENTOR A
SKID METÁLICO
OUTROS

Contentor refrigerado, o qual contém alimentos perecíveis, de dimensão
3,00x2,43x2,60m.
Contentores de dimensões 2,00x2,40x2,40 e 3,00x2,43x2,89.
Skids para transporte de cilindros, de dimensões (m): 0,70x0,70x1,00,
0,77x0,76x1,85, 1,21x1,15x2,29, 1,35x1,35x2,35 e 1,55x1,05x1,94.
Cargas específicas esporádicas, de dimensões elevadas, acima de 6m
em quaisquer uma das dimensões.
Fonte: Elaboração do autor.

c) Tabulação: consiste em organizar os dados em tabelas, o qual permite
sintetizar os dados em análise, compreender, interpretar e representá-los
graficamente.
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A partir das informações contidas nos manifestos das embarcações que
atenderam a plataforma em estudo entre janeiro de 2018 e junho de 2019, foi
construída uma planilha eletrônica com dados históricos contendo todas as
cargas movimentadas neste período, que pode ser consultada no Anexo 1.
Adicionalmente, as cargas foram caracterizadas conforme mostrado na seção
anterior. Esta planilha conterá os dados de origem necessários para a realização
dos testes estatísticos, análises gráficas e aplicação dos métodos de previsão
pelo software estatístico R. Este foi o software selecionado para o
desenvolvimento do trabalho, pois além de realizar todas as operações
requeridas, é gratuito e de qualidade reconhecida na comunidade acadêmica.
3.2.5 Etapa 5: Análise Exploratória dos Dados
Nesta etapa será realizada a análise exploratoria das séries históricas dos
dados, que consiste na construção de gráficos para avaliar comportameto,
presença de outliers; e realização de testes de hipóteses que avaliem
normalidade, estacionariedade, autocorrelação e componentes da série histórica
dos dados (nível, tendencia e sazonalidade).
Conforme Marconi e Lakatos (2002), outliers podem ser causados por erro
de digitação, falta de produtos, promoções esporádicas e variações no mercado
financeiro, entre outras causas. No caso particular da movimentação de cargas
offshore, esses valores podem ocorrer por erros na digitação do manifesto, por
cargas muito pequenas que não ocupam espaço no convés, pois não entregues
diretamente ao destinatário e também por operações específicas, as quais são
planejadas e executadas, sem a necessidade de que sejam incluídas num
modelo de previsão de demanda.
Neste caso, Marconi e Lakatos (2002) recomendam que estes valores
sejam removidos, para que, então, sejam analisados fatores como padrões,
tendências e sazonalidades, que podem estar presentes na série histórica em
estudo. Esta análise gráfica e testes estatísticos preliminares são fundamentais
para que sejam selecionados os modelos quantitativos que serão utilizados na
modelagem matemática das séries de dados em questão. Esta etapa será
desenvolvida no Capítulo 4.
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3.2.6 Etapa 6: Aplicação dos Métodos Quantitativos e Análise dos Resultados
A escolha do método de previsão apropriado a uma série de dados
temporais, conforme Makridakis, Wheelwright e Hyndman (1998), deve estar
baseada nos seguintes fatores:
a) Aspectos que influenciam a demanda a ser analisada: consiste em realizar
uma análise subjetiva a fim de identificar aspectos que possam influenciar o
processo de previsão, como uma parada programada de produção ou a
instalação de um novo equipamento ou sistema específico. Estas situações
são casos particulares e não fazem parte da rotina, conhecê-las é importante,
mas não serão objetos de estudo deste trabalho.
b) Características da Série Temporal: a previsão futura de uma série temporal
pode ser feita através das previsões de seus componentes, conforme
apresentado na seção 2.3 (nível, tendência, sazonalidade e aleatoriedade).
c) Agregação Temporal dos Dados: em geral, a aleatoriedade reduz com o
agrupamento de dados. Dados dispostos anualmente costumam ter pouca
aleatoriedade e um forte componente de tendência, o que sugere a utilização
de um modelo de Holt. Em casos de agregação intermediária, como dados
dispostos mensalmente, modelos como Box-Jenkins podem ser utilizados,
pois nesse caso, componentes cíclicos e tendência são muito observados.
No caso da pesquisa em estudo, os dados são apresentados a cada cinco
dias, o que sugere maior aleatoriedade e a possibilidade de utilizar um
modelo de suavização exponencial simples.
Quanto ao horizonte de previsão, considera-se adequado 15 dias, ou seja,
três atendimentos marítimos antes do recebimento. Com essa antecedência, é
possível organizar a área dedicada ao recebimento de cargas e evitar o não
recebimento destas por indisponibilidade de espaço e, assim, não deixar a
plataforma vulnerável por falta de algum insumo, gerando um posterior pedido
de transporte em emergência.
Para a verificação da acurácia do método de previsão elaborado, foram
comparados os valores previstos e os observados, durante os testes realizados,
através do erro de previsão MAD, explicitado na seção 2.8.1. Conforme Mileski
Jr (2007), este indicador permite apresentar de forma mais simplificada o quão
grandes os erros de previsão estão em relação aos valores reais, tornando mais
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fácil a compreensão desses resultados pelos gestores e a consequente tomada
de decisão. Além disso, o critério 4MAD foi utilizado para considerar se o método
de previsão proposto é válido. Tubino (2009) afirma que se esse critério não for
atendido, o problema deve ser identificado e o método deve ser revisto. Os
indicadores de desempenho AIC e BIC também foram apresentados para que a
qualidade do método proposto seja observada.
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS
Este capítulo apresenta os resultados das etapas 5 e 6 descritas
anteriormente. Serão apresentadas as séries históricas selecionadas para
elaboração do método de previsão de demanda, realizados os testes
estatísticos, análises gráficas e análise dos erros de previsão. O nível de
significânica (α) empregado em todos os testes estatístcos será de 5%.
Todos os resultados foram obtidos com o software estatístico R, o qual é
um software livre, gratuito e capaz de produzir todos os resultados desejados.

4.1

ANÁLISE EXPLORATÓRIA DOS DADOS
Ao todo, foram recebidas 2254 cargas pela plataforma entre janeiro de

2018 e junho de 2019. Como as cargas são entregues de 5 em 5 dias, houve um
total de 109 observações. Para visualização da distribuição das cargas
movimentadas para a plataforma em estudo, foi elaborado o pareto da Figura 12,
a qual expressa a quantidade que cada categoria de embalagem representa.
Figura 12 – Pareto da distribuição das embalagens recebidas pela plataforma entre janeiro de
2018 e junho de 2019.

Fonte: Elaboração do autor.
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A categoria “CAIXA DE PAPELÃO” são embalagens frágeis, utilizadas
somente para o envio de itens em pequenas dimensões, peso e quantidade, tais
como: equipamentos de proteção individual (EPI), material de escritório e
etiquetas sinalizadoras. No geral, são endereçadas a uma pessoa e não ao
almoxarifado e não ficam dispostas no convés, dado a fragilidade de sua
estrutura.
A categoria “OUTROS” abrange as cargas de grande dimensão (acima de
6 metros), as quais acontecem de forma planejada e esporádica. Esses
contentores ou cestas transportam equipamentos de grande porte, que
desembarcaram para manutenção ou que estão sendo substituídos.
Portanto, o recebimento destes dois tipos de embalagem pouco impacta
ao planejamento rotineiro da movimentação de cargas, não sendo necessário
inclui-las no modelo de previsão de demandas.
Analisando as demais categorias, observa-se maior expressividade em
quatro delas, a saber: REFIL PQ A, CONTENTOR A, CONTENTOR ALIM e
REFIL PQ B. Estas categorias representam cerca de 80% do volume de cargas
movimentadas na plataforma, portanto, estas serão as categorias de interesse
ao trabalho de previsão de demanda desenvolvido.
As figuras 13, 14, 15 e 16 mostram os gráficos da evolução dos dados
históricos de quantidade de carga das categorias REFIL PQ A, CONTENTOR A,
CONTENTOR ALIM e REFIL PQ B, respectivamente.
Figura 13 – Histórico de demanda da categoria REFIL PQ A.

Fonte: Elaboração do autor.
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Figura 14 - Histórico de demanda da categoria CONTENTOR A

Fonte: Elaboração do autor.

Figura 15 - Histórico de demanda da categoria CONTENTOR ALIM

Fonte: Elaboração do autor.

65

Figura 16 - Histórico de demanda da categoria REFIL PQ B

Fonte: Elaboração do autor.

O passo seguinte será a detecção da presença de outliers no conjunto de
dados históricos de cada tipo de carga estudada. Este processo foi executado
através do método de Tukey. Com isto, os gráficos boxplot estão apresentados
na Figura 17.
Figura 17 - Gráficos boxplot das categorias REFIL PQ A (a), CONTENTOR A (b),
CONTENTOR ALIM (c) e REFIL PQ B (d).

(a)

(b)

(c )

(d)

Fonte: Elaboração do autor.
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Nota-se que há outliers para os tipos de carga CONTENTOR A e REFIL
PQ B. Ao analisar o que levou a esses valores, na série histórica CONTENTOR
A, foi detectado que houve uma parada de produção, o que demandou uma
quantidade de materiais acima do esperado. Na série REFIL PQ B, os dois
outliers representam erros no controle do estoque de produtos químicos,
gerando uma solicitação de produtos além do normal. Estes valores serão
removidos e substituídos por outro encontrado atráves da aplicação do método
de interpolação IDW. Sem a presença de outliers, o comportamento dos dados
históricos coletados poderá ser avaliado sem que a influência destes valores leve
a conclusões errôneas e a aplicação de modelos que não representem a
realidade.
Seguindo a análise exploratória para caracterização dos dados históricos,
foram aplicados os testes de estacionariedade e de normalidade. Para testar a
estacionariedade, foi realizado o teste de raiz unitária de Dickey-Fuller
Aumentado (ADF). Para testar a normalidade, foi aplicado o teste de JarqueBerra. A Tabela 4 mostra os resultados encontrados para cada conjunto de
dados.
Tabela 4 – Resultados dos testes de estacionariedade e normalidade para os dados históricos
ADF

Jarque-Bera

p-value

p-value

REFIL PQ A

1,4.10-10

0,24

CONTENTOR A

1,7.10-8

0,03

CONTENTOR ALIM

2,2.10-16

0,55

REFIL PQ B

1,0.10-9

0,11

CARGA MARÍTIMA

Fonte: Elaboração do Autor.

Observando os resultados do teste ADF, observa-se que o p-value
encontrados são todos menores que o nível de significância de 0,05. Com isso,
a hipótese nula de que há pelo menos uma raiz unitária deve ser rejeitada e as
séries são estacionárias.
Para testar a normalidade dos dados, foi aplicado o teste de Jarque-Bera
nas séries históricas estudadas. As séries REFIL PQ A, CONTENTOR ALIM e
REFIL PQ B foram encontrados p-value maiores que 0,05, logo não há indício
para rejeitar a H0, ou seja, os dados apresentem distribuição normal. Na série
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CONTENTOR A, o p-value é menor que 0,05, logo rejeita-se a hipótese nula, ou
seja, estes dados não seguem uma distribuição normal.
Destaca-se que os dados apresentarem distruição normal é um dos
pressupostos para o uso no modelo ARIMA, mas devido as característica dos
dados estudados, melhor descritas ao londo do texto, este modelo não será
empregado neste trabalho.
Em seguida, foram avaliadas os correlogramas dos dados por categorias
em estudo. Os correlogramas estão apresentados na Figura 17.
Figura 18 - Correlograma das séries históricas REFIL PQ A (a), CONTENTOR A (b),
CONTENTOR ALIM (c) e REFIL PQ B (d).

(a)

(b)

(c)

(d)

Fonte: Elaboração do Autor.
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As Figuras 18a e 18c mostram os correlogramas das categorias REFIL
PQ A e CONTENTOR ALIM, respectivamente. Nota-se

comportamento

semelhante: há autocorrelação, não é observado um decaimento lento,
indicando que não há tendência, fato já visto nos testes de raiz unitária, assim
como não é observada sazonalidade.
Os correlogramas das Figuras 18b e 18d apresentam todos os lags dentro
do intervalo de confiança, o que leva a concluir que não há autocorrelação nas
séries CONTENTOR A e REFIL PQ B, respectivamente.
Em resumo, devido as características dos dados históricos estudados: as
categorias REFIL PQ A e CONTENTOR ALIM apresentam autocorrelação; as
categorias CONTENTOR A e REFIL PQ A não apresentam autocorrelação; e
todas as categorias não apresentam tendência e nem de sazonalidade nos
dados. Desta forma, serão empregados os métodos quantitativos de média
móvel, amortecimento exponencial simples e o Bagging ETS para previsão da
demanda de carga marítima. Os resultados obtidos com a aplicação dos
métodos de previsão para cargas marítimas de uma plataforma de petróleo da
Bacia de Campos serão reportados na próxima seção.
O modelo univariado ARIMA não será utilizado na previsão de demanda
de caga marítima, pois as características das séries históricas não permitem
essa aplicação: duas categorias não apresentam autocorrelação e uma não
apresenta distribuição normal, violando assim, um dos pressupostos deste
modelo.

4.2

APLICAÇÃO

DOS

MÉTODOS

MÉDIA

MÓVEL

E

AMORTECIMENTO EXPONENCIAL
Nesta seção, serão apresentados os resultados atingidos com a aplicação
dos métodos quantitativos de previsão de média móvel simples e amortecimento
exponencial simples. Estes métodos foram os selecionados devido às
características definidas na seção anterior. A análise da acurácia dos modelos
obtidos será efetuada pelos critérios AIC e BIC e pelo erro de previsão MAD e
pelo critério 4 MAD, o qual não pode ser excedido pelo valor do erro médio
acumulado (∑ n ).
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A Tabela 5 mostra os resultados obtidos com a aplicação do método de
Média Móvel Simples. Foi encontrado os melhores resultados de previsão para
o comprimento de média o três, visto que com este valor, foram atingidos
menores valores para os erros de previsão e para os critérios adotados.
Tabela 5 - Resultados para a aplicação do método Média Móvel Simples

MAD

4MAD

N ˜™

AIC

BIC

REFIL PQ A

3,95

15,8

1,33

610,9

616,5

CONTENTOR A

1,96

7,84

2,0

458,04

466,42

1,49

5,96

1,63

398,9

404,5

1,77

6,64

2,33

435,5

443,9

CONTENTOR
ALIM
REFIL PQ B

Fonte: Elaboração do autor.

O método de Amortecimento Exponencial Simples foi aplicado às séries
permitindo que o software R calculasse a constante de amortecimento

de

forma otimizada. Os resultados alcançados estão mostrados na Tabela 6.
Tabela 6 – Resultados para a aplicação do método Amortecimento Exponencial Simples.

MAD

4MAD

N ˜™

REFIL PQ A

3,91

13,52

3,63

610,4

615,8

CONTENTOR A

1,93

5,36

2,18

456,4

464,5

1,34

5,36

2,18

398,2

403,6

1,74

6,24

2,53

433,6

441,7

CONTENTOR
ALIM
REFIL PQ B

AIC

BIC

Fonte: Elaboração do autor.

Pelo critério 4 MAD, onde o valor do erro deve ser menor que 4MAD,
todos os métodos de previsão são válidos e podem ser utilizados, porém, para o
método de amortecimento exponencial, os valores de MAD são menores,
mostrando vantagem deste método sobre a média móvel. Isso é confirmado
pelas medidas de desempenho AIC e BIC, onde em todos os casos o
amortecimento exponencial apresenta menores índices para esses valores.
Makridakis, Wheelwright e Hyndman (1998) afirmam que, para dados sem
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tendência ou sazonalidade, como é o caso das séries históricas em estudo, o
método de amortecimento exponencial é capaz de fornecer resultados com
maior acurácia.
Com o objetivo de atingir resultados mais precisos para as previsões e
modelos mais assertivos, deu-se continuidade à aplicação de novos métodos de
previsão de demanda. Na próxima seção, serão realizadas reamostragens
Bootstrap aos dados históricos dos quatro conjunto de dados, aplicados os
métodos de previsão com o método Bagging ETS e avaliados os resultados
obtidos.

4.3

APLICAÇÃO DO MÉTODO BAGGING ETS PARA PREVISÃO DE

DEMANDA
O primeiro passo para a aplicação do método Bagging para previsão de
demanda das séries temporais é a geração do conjunto de séries Bootstrap. Para
isso, foi definido o uso do método Moving Blocks Bootstrap (MBB), que é um
método paramétrico, o qual reamostra blocos de observações por vez. Este
método é indicado para séries temporais, pois preserva a estrutura dependente
da observação original em cada bloco gerado. No entanto, pode ser aplicado em
dados históricos sem autocorrelação, visto que mesmo nesses conjuntos de
dados é interessante preservar a estrutura da série.
A Figura 19 ilustra a aplicação do método MBB na série CONTENTOR A.
Foram geradas 10 séries, com tamanho do bloco igual a 6.
Figura 19 – Séries bootstrap geradas por MBB para a série CONTENTOR A, k=10, block
size=6.

Fonte: Elaboração do autor.
71

O número de replicações e o tamanho do bloco para cada série foi definido
através de sucessivas simulações. Para a elaboração das previsões, utilizou-se
os valores que produziram o menor MAD. Nesta etapa não serão utilizados os
critérios AIC e BIC, visto que o software estatístico R não possui essa
funcionalidade para este método.
Após geradas as séries Bootstrap, os dados são agregados através de
média, formando uma única distribuição amostral, a chamada distribuição
Bootstrap. Em seguida, é aplicado o método ETS (Amortecimento Exponencial)
nessa distribuição, gerados os erros e previsões para análise e comparação
entre os modelos anteriores. Esse procedimento é conhecido como Bagging,
sendo denominado Bagging ETS.
As séries foram reamostradas obedecendo-se o seguinte procedimento: o
passo inicial foi dado com k=25 e tamanho de bloco igual a 6. Em seguida,
aumentou-se k para 50, 100, 250, 500 e 1000 réplicas, mantendo o tamanho do
bloco. Percebeu-se que não havia mudança significativa a partir de 50 amostras.
O segundo passo foi variar o tamanho do bloco (block size) para 2, 3, 10 e 12.
Para cada série, foi selecionado o número de réplicas k e block size que
fornecessem o menor valor de MAD.
Os resultados obtidos para avaliação do modelo estão na Tabela 7. Nesta
etapa, os indicadores AIC e BIC não serão utilizados, apenas os erros MAD e o
critério 4MAD serão adotados para a seleção do modelo de maior acurácia.
Tabela 7 – Indicadores calculados para o modelo Bagging ETS

K

Block
size

MAD

4MAD

N ˜™

REFIL PQ A

25

2

3,23

12,92

9,81

CONTENTOR A

25

3

1,20

4,80

1,96

25

12

1,24

4,96

0,32

25

2

1,36

5,44

0,39

CONTENTOR
ALIM
REFIL PQ B

Fonte: Elaboração do autor

4.4 COMPARAÇÃO ENTRE OS MÉTODOS EMPREGADOS NA
PREVISÃO DE DEMANDA
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Após o término das análises, os métodos quantitativos de previsão de
demanda aplicados foram comparados. A Tabela 8 mostra as previsões para os
três próximos atendimentos marítimos, horizonte de previsão definido, para cada
método aplicado nas quatro categorias de embalagem estudadas e também um
gráfico comparativo dos valores de MAD encontrado para cada um deles. O
horizonte de previsão, de 15 dias de antecedência, é equivalente ao praticado
atualmente: é essa a antecedência que os profissionais de logística recebem a
programação de cargas que será enviada à plataforma.

Previsão de Demanda

MAD

CONTENTOR A

REFIL PQ A

CAT.

Tabela 8 - Comparativo entre a previsão de demanda e o indicador MAD para os três métodos
testados.
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CONTENTOR ALIM
REFIL PQ B

Fonte: Elaboração do autor.

Pode-se concluir que o método Bagging ETS possui vantagem aos
métodos clássicos aplicados em todas as categorias. Os valores de MAD foram
significativamente menores nas quatro categorias estudadas utilizando-se a
reamostragem bootstrap associada ao método de amortecimento exponencial.
Com a aplicação do Bagging ETS, foi possível reduzir o erro MAD em 17,5%
para REFIL PQ A, 29,5% para CONTENTOR A, 7,5% para CONTENTOR ALIM
e 14,3% em REFIL PQ B.
Os resultados obtidos com a aplicação do método Bagging ETS não foram
comparados com as previsões realizadas pela empresa, pois atualmente não é
utlizado um método científico para tal, e sim métodos qualitativos de previsão,
baseados na opinião de especialistas da área e decisões gerenciais com base
na experiência passada, o que inviabiliza a comparação dos resultados. No
entanto, serão apresentados os resultados encontrados com a aplicação do
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Bagging ETS aos gestores e profissionais envolvidos no PCP, a fim de mostrar
o potencial deste ferramenta ao planejamento e controle das cargas marítimas
enviadas à plataforma estudada.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho teve como objetivo principal a apresentação de um método
quantitativo de previsão de demandas para quatro categorias de cargas
marítimas movimentadas para uma plataforma de petróleo da Bacia de Campos.
Para isso, foram levantados os dados estatísticos de todas as movimentações
de envio de carga a esta plataforma entre janeiro de 2018 e julho de 2019, as
cargas marítimas foram categorizadas, os dados organizados em um banco de
dados e, então, realizados os testes estatísticos e análises gráficas necessários
para caracterizar as séries históricas estudadas. Por fim, foram implementados
três métodos quantitativos de previsão de demanda às séries, calculados os
erros de previsão, avaliado o desempenho e acurácia dos resultados
encontrados.
As quatro categorias selecionadas são as de maior volume movimentados
e de maior importância para a continuidade operacional da plataforma em
questão. A categoria CONTENTOR A trata dos grandes contentores,
responsáveis por enviar equipamentos novos ou vindos de manutenção,
materiais para reparo, construção e montagem de estruturas metálicas, entre
outros; a categoria CONTENTOR ALIM, são contentores refrigerados para envio
de alimentos e agua potável aos residentes e as categorias REFIL PQ A e REFIL
PQ B, são refis de produtos químicos, os quais são indispensáveis para a
produção de petróleo e gás offshore.
Na primeira etapa, os métodos quantitativos univariados de Médias
Móveis Simples e Amortecimento Exponencial Simples

foram aplicados e,

através do erro de previsão MAD e do critério 4MAD de Tubino (2007) foram
analisados e validados, enquanto os indicadores AIC e BIC foram utilizados para
verificar o desempenho desses métodos. Apesar de terem sido encontrados
resultados que poderiam ser utilizados na empresa, pois atualmente só se
utilizam critérios qualitativos, a busca por maior acurácia, a qual permita melhor
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Planejamento e Controle da Produção, fez com que o trabalho avançasse para
a implementação de novas técnicas.
Nesse sentido, a aplicação das técnicas de reamostragem bootstrap foi
realizada com o objetivo de minimizar os erros de previsão e, desta forma, atingir
resultados mais assertivos para as previsões elaboradas. Para isso, foi utilizado
o método Bagging ETS, o qual realiza a reamostragem dos dados históricos pelo
método Moving Blocks Bootstrap previamente e, em seguida, aplica o método
de amortecimento exponencial à série formada pela média das reamostragens
calculadas.
Comparando-se os métodos de Média Móvel, Amortecimento Exponencial
e o Bagging ETS, conclui-se que a utilização do Bootstrap nas séries históricas
através do método Bagging ETS é capaz de melhorar os resultados, pois os
erros obtidos foram menores do que com os primeiros métodos nas quatro
categorias estudadas.
Com isto, o planejamento e controle das cargas marítimas enviadas à
plataforma estudada pode utilizar como ferramenta de previsão o método
Bagging ETS, como proposto neste trabalho. Por isso, os resultados
encontrados com a aplicação deste método serão apresentados aos gestores e
profissionais envolvidos no PCP, órgão responsável por esta atividade. É
fundamental que os profissionais envolvidos conheçam a ferramenta, para que
possam confiar nos resultados e também colaborar na continuidade do
planejamento das demandas com base neste trabalho.
Quanto ao horizonte de previsão, considera-se adequado 15 dias, ou seja,
três atendimentos marítimos antes do recebimento. Com essa antecedência, é
possível organizar a área dedicada ao recebimento de cargas e evitar o não
recebimento destas por indisponibilidade de espaço e, assim, não deixar a
plataforma vulnerável por falta de algum insumo, gerando um posterior pedido
de transporte em emergência.

5.1

SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS
O trabalho foi elaborado com base em uma única plataforma de petróleo

offshore, no entanto, dado um modelo elaborado, este pode ser aplicado em
outras plataforma de mesmo perfil. Com isso, a contribuição para a gestão da

76

logística e dos recursos envolvidos nesta aplicação pode ser estendida a outros
órgãos gestores.
Além disso, podem ser aplicados às séries temporais outros métodos de
previsão de demanda, para avaliar a sua acurácia, por exemplo, Redes Neurais
Artificiais. Essa aplicação requer um maior número de dados de entrada, ou seja,
é sugerida a implementação de uma ferramenta de exportação automática dos
dados utilizados na previsão de demandas, para que o acesso a essas
informações possa acontecer de forma contínua e rápida.
Existem também outras técnicas de reamostragem que, apesar de
estudadas, não foram aplicadas, como o método aplicado aos resíduos. Novas
simulações adotando este métodos podem fornecer dados interessantes e
previsões mais acuradas.
A implementação do cálculo das medidas AIC e BIC para o modelo Bagging
ETS permitiria a avaliação do desempenho do modelo em relação aos demais,
o qual pode ser desenvolvido através do software R.
Como já foi citado anteriormente, a empresa estudada realiza seu
planejamento com base em métodos qualitativos baseado em opiniões de
especialistas, as quais norteiam as decisões gerenciais. Para a implantação do
método quantitativo de previsão de demanda proposto neste trabalho, há a
necessidade de estruturar esta mudança em etapas, as quais devem
contemplar: palestras de divulgação do novo método de planejamento,
treinamento e capacitação dos profissionais envolvidos, criação de um banco de
dados com registros que permitam que o modelo seja revisto sempre que
necessário. Estas ações são fundamentais para que haja manutenção e
monitoramento dos erros de previsão, fazendo que o modelo mantanha sua
validade e confiabilidade.
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ANEXO 1: TOTAL DE CARGAS RECEBIDAS APÓS CATEGORIZAÇÃO
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0
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03/08/2018

0
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2

2

0
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0
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0
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1
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1
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4

1
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9
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1
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0
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0

0

17/09/2018

0

2

0

2

0

14

4

1

0

22/09/2018

0

2

1

2

6

7

1

0

0

27/09/2018

0

1

1

2

2

13

3

0
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0

0

1

0

5

4

2

0

2

07/10/2018

0

2

0

3

0

11

9

0

0

12/10/2018

0

0

0

5

5

12

2

0

0
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0

3

1

4

2

9

5

0

0
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1

2

1

2

2

1

0

0

1
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0
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2

2

2

6

1
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0
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2

0

0

05/01/2019
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1

3

1
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2

6

11

3

0
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1

1

4

8

4

14

6

2

0

20/01/2019

1

1

1

4

2

10

0

0

0
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0

4

6

5

4

14

3

0

1

30/01/2019

3

5

2

1

3

5

4

0

0
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2

4

2

2

4

4

1

1

0
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1

1

3

1

2

11

1

3

1

14/02/2019

1

2

2

1

4

10

5

1

0

19/02/2019

0

3

3

2

5

11

4

0

0

24/02/2019

1

2

0

2

2

12

4

0

0
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01/03/2019

0

2

2

1

5

3

06/03/2019

0

1

0

1

2

13

6

0

1

11/03/2019

0

0

0

0

4

4

2

0

0

16/03/2019

0

2

2

0

2

10

5

0

1

21/03/2019

0

4

2

1

4

11

2

0

0

26/03/2019

0

4

7

7

3

5

2

0

0

31/03/2019

1

2

3

2

3

6

6

0

0

05/04/2019

0

0

3

5

2

0

1

0

1

10/04/2019

0

3

7

2

4

1

0

0

15/04/2019

1

2

4

1

3

0

1
0

3

0

20/04/2019

2

0

1

2

4

4

0

0

0

25/04/2019

1

2

1

0

2

3

0

0

0

30/04/2019

1

0

6

2

0

4

0

0

0

05/05/2019

0

0

1

0

0

5

0

0

0

10/05/2019

0

2

3

6

0

3

4

0

1

15/05/2019

0

1

0

1

5

10

6

0

0

20/05/2019

0

1

0

1

4

6

2

0

0

25/05/2019

0

3

4

3

4

0

0

0

1

0

3

1

8
15

4

30/05/2019

0

0

2

04/06/2019

0

1

1

0

7

1

0

0

1

09/06/2019

0

1

1

5

3

8

2

2

1

14/06/2019

1

1

2

1

3

9

1

0

1

19/06/2019

1

2

3

0

4

11

1

2

0

24/06/2019

0
1

3
1

6
1

7
3

3
4

6
5

2
4

0
1

1
0

45

168

167

362

311

820

288

56

37

29/06/2019
TOTAL

2

0

0
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ANEXO 2: CÓDIGOS UTILIZADOS PARA A GERAÇÃO DOS GRÁFICOS DE SÉRIES TEMPORAIS E PREVISÕES NO
SOFTWARE R:
#Pacotes utilizados:#
library(readxl)
library(magrittr)
library(forecast)
library(ggplot2)
library(fpp)
library(zoo)
library(DescTools)
library(data.table)
library(ggsci)
library(clusterCrit)
library(urca)
library(tseries)
library(qcc)
#Importação dos dados do Excel:#
dados_ContA = readxl::read_xlsx(path = "C:/Users/Bruna Brito/Documents/Dados/dados.xlsx", sheet = "contentorA")

head(dados_ContA)
dados_ContAout = readxl::read_xlsx(path = "C:/Users/Bruna Brito/Documents/Dados/dados.xlsx", sheet = "contentorA_out")
head(dados_ContAout)
dados_ContAlim = readxl::read_xlsx(path = "C:/Users/Bruna Brito/Documents/Dados/dados.xlsx", sheet = "contAlim")
head(dados_ContAlim)
dados_refilA = readxl::read_xlsx(path = "C:/Users/Bruna Brito/Documents/Dados/dados.xlsx", sheet = "refilA")
head(dados_refilA)
dados_refilB = readxl::read_xlsx(path = "C:/Users/Bruna Brito/Documents/Dados/dados.xlsx", sheet = "refilB")
head(dados_refilB)
#Séries Temporais:#
ts_ContA = ts(data = dados_ContA$Demanda, start = c(0), frequency = 1)
ts_ContAout = ts(data = dados_ContAout$Demanda, start = c(0), frequency = 1)
ts_ContAlim = ts(data = dados_ContAlim$Demanda, start = c(0), frequency = 1)
ts_refilA = ts(data = dados_refilA$Demanda, start = c(0), frequency = 1)
ts_refilB = ts(data = dados_refilB$Demanda, start = c(0), frequency = 1)
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ts_refilBout = ts(data = dados_refilBout$Demanda, start = c(0), frequency = 1)
#Autocorrelação:#
ggAcf(ts_ContA)
ggAcf(ts_ContAlim)
ggAcf(ts_refilA)
ggAcf(ts_refilB)
#Teste de Normalidade Jarque-Bera:#
jarque.bera.test(ts_refilA)
jarque.bera.test(ts_ContA)
jarque.bera.test(ts_ContAlim)
jarque.bera.test(ts_refilB)
#Teste de Estacionariedade:#
Dickey-Fuller Aumentado:
est<-ur.df(y=ts_ ContA, lags=3, type='none', selectlags = ("Fixed"))
summary(est)
est<-ur.df(y=ts_ ContAlim, lags=3, type='none', selectlags = ("Fixed"))
summary(est)
est<-ur.df(y=ts_refilA, lags=3, type='none', selectlags = ("Fixed"))
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summary(est)
est<-ur.df(y=ts_refilB, lags=3, type='none', selectlags = ("Fixed"))
summary(est)
#Previsão por Média Móvel Simples:#
prev_ ContA = sma(ts_ContA, h=3, silent=FALSE)
summary(prev_ContA)
prev_ContAlim = sma(ts_ContAlim, h=3, silent=FALSE)
summary(prev_ContAlim)
prev_refilA = sma(ts_refilA, h=3, silent=FALSE)
summary(prev_refilA)
prev_refilB = sma(ts_refilB, h=3, silent=FALSE)
summary(prev_refilB)
** Previsão por Amortecimento Exponencial Simples:**
previsao_ContA = ses(ts_ContA, h = 3) # Previsão para os próximos 3 atendimentos
summary(previsao_ContA)
previsao = ses(ts_ContAlim, h = 3) # Previsão para os próximos 3 atendimentos
summary(previsao_ContAlim)
previsao_refilA = ses(ts_refilA, h = 3) # Previsão para os próximos 3 atendimentos
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summary(previsao_refilA)
previsao_refilB = ses(ts_refilB, h = 3) # Previsão para os próximos 3 atendimentos
summary(previsao_refilB)
#Gráficos gerados para as séries e modelos:#
#Todos os gráficos das séries e modelos gerados com Média Móvel Simples, Amortecimento Exponencial Simples e ARIMA, foram
gerados com o código abaixo, substituindo-se apenas a série temporal:#
plot(ts_ContA, type = "o", xlab = "Tempo",
ylab = "Quantidade", las = 1, pch = 21,
bg = "yellow", axes = F)
lines(fitted(previsao), col = "red")
axis(1, at = seq(0, 108, by = 8), las = 1)
axis(2, at = seq(0, 8, by = 2), las = 1)
box()
legend(80,18, c("Série Original", "Previsão"), col = c("black", "red"),
lty = c(1,1), pt.bg = c("yellow", NA), pch = c(21,NA), bty = "n",
x.intersp = 0.4, y.intersp = 0.8)
#Gera as séries Bootstrap por Moving Blocks Bootstrap (MBB) e traça os gráficos:#
bootserie <- bld.mbb.bootstrap(ts_ ContA, 10, block_size = 6) %>%
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as.data.frame() %>% ts(start=0, frequency=1)
autoplot(ts_ ContA) +
autolayer(bootserie, colour=TRUE) +
autolayer(ts_ ContA, colour=FALSE) +
ylab("Séries Bootstrap") + guides(colour="none")
#Método Bagging ETS:#
fit<-baggedModel(ts_ContAlim, bootstrapped_series = bld.mbb.bootstrap(ts_ContAlim, 25, block_size = 54), fn = ets)
fcast <- forecast(fit)
accuracy(fit)
#Pareto#
quant <- c(45, 168, 167, 362, 311, 820, 288, 56, 37) # x axis numbers
names(quant) <- c("Caixa de Papelão", "Caixa Metálica", "Cesta Metálica", "Contentor A", "Contentor ALIM", "Refil PQ A", "Refil PQ
B", "Skid Metálico", "Outros") #x axis titles
pareto.chart(
quant,
ylab="Quantidade", # label y left
cumperc = seq(0, 100, by = 10), # ranges of the percentages at the right
ylab2 = "Percentual acumuladdo", # label y right
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