
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

CENTRO DE TECNOLOGIA 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ANÁLISE DO COMPORTAMENTO FUTURO DO 

PREÇO DE COMPRA DO CIMENTO PORTLAND CP 

IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
 
 
 
 
 

Bianca Reichert 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santa Maria, RS, Brasil 

 
2016 



2 

ANÁLISE DO COMPORTAMENTO FUTURO DO PREÇO DE 

COMPRA DO CIMENTO PORTLAND CP IV 

 
 
 
 
 
 

POR 

 
 
 
 

Bianca Reichert 
 
 
 
 
Trabalho de conclusão de curso de 

graduação apresentado ao Centro de 

Tecnologia da Universidade Federal de 

Santa Maria, como requisito parcial para 

obtenção do grau de Bacharel em 

Engenharia de Produção.  
 
 
 
 
 
 

Orientador: Adriano Mendonça Souza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santa Maria, RS, Brasil 

 

2016 



3 

ANÁLISE DO COMPORTAMENTO FUTURO DO 

PREÇO DE COMPRA DO CIMENTO PORTLAND CP 

IV  
 

BIANCA REICHERT (UFSM) 
bianca.reichert@hotmail.com  

ADRIANO MENDONÇA SOUZA (UFSM) 
amsouza@smail.ufsm.br  

 

 

 

A presente pesquisa objetiva prever o preço de compra do cimento Portland CP IV para uma 

loja de materiais de construção, por meio de previsões oriundas da estimação de modelos da 

classe geral ARIMA e combinações de previsões dos modelos concorrentes. Busca-se 

selecionar o melhor método de previsão para posteriormente aplicar o gráfico de controle de 

medidas individuais nos resíduos oriundos da melhor previsão. O gráfico de controle 

indicará os momentos de alta e de queda do preço de compra do cimento, a fim de auxiliar a 

tomada de decisão do gestor para administrar os estoques. Identificou-se, por meio de 

estatísticas de previsão, que os modelos ARIMA(0,1,4)C, ARIMA(0,1,1)C e ARIMA(4,1,0)C 

apresentaram as previsões com os melhores desempenhos. O melhor método de previsão do 

preço de compra do cimento é a combinação por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), 

com MAPE igual 2,882%. O método de combinação de previsões proposto, baseado na 

ponderação dos valores dos AIC’s, mostrou-se similar ao de MQO, pois, quando realizado o 

teste não paramétrico de Wilcoxon para comparação das previsões, elas mostraram-se 

estatisticamente iguais, com p-valor igual a 6,78%.  

 

Palavras-chave: MODELOS ARIMA; COMBINAÇÃO DE PREVISÕES; GRÁFICOS DE 

CONTROLE; PREÇO DO CIMENTO 

 

 

 

The main purpose of this research is to predict the Portland CP IV cement purchase price for 

a supply materials store, by means of autoregressive integrated moving average (ARIMA) 

forecasting models and forecast combinations using the selected ARIMA models. Found the 

best forecast values by ARIMA or forecast combination, these will be investigated by residual 

individual control charts derivate from the forecasting accomplished. The control chart will 

indicate the moment of high and drop cement purchase price, in order to assist the decision 

making manager to maintain or increase the inventories. The models found were ARIMA 

(0,1,4)C, ARIMA (0,1,1) C and ARIMA (4,1,0) C show the best forecast  performance. Better 

than the individual ARIMA models, the forecast combination using  OLS provide MAPE 

forecast statistic  equal to 2,882%, the AIC´s combination proposed forecasts  show similar 

results to OLS method. To test the difference between OLS and AIC´s method the 

nonparametric Wilcoxon test was made proving that both methodologies are statistically 

equal with p-value =  6.78%. 

 

Keywords: ARIMA MODELS; FORECASTS COMBINATION; CONTROL CHARTS; 

PRICE OF CEMENT 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é um dos maiores produtores de cimento do mundo, ficando em 5º lugar no 

ranking com uma produção equivalente a 77 mil toneladas no ano de 2013 (CIMENTO.org, 

2014). Além disso, a produção e a comercialização do cimento estão intimamente ligadas ao 

desenvolvimento econômico do país, uma vez que é um dos produtos indispensáveis para a 

construção civil, a qual é considerada como um importante setor no desenvolvimento da 

economia brasileira. A relevância econômica deste setor também está relacionada à produção 

de materiais de construção e à sua comercialização e transporte.  

Atualmente, no Brasil, são fabricados oito tipos de cimento Portland, criado por um 

construtor inglês, Joseph Aspdin, em 1824, quando misturou certas quantidades de argila e 

calcário, resultando em um pó resistente à água (BATTAGIN, 2009). O principal tipo de 

cimento Portland é o Pozolânico (CP IV), que é utilizado em larga escala na produção de 

argamassa, concreto e pré-moldados. Aconselha-se o uso deste tipo de cimento em obras que 

serão expostas à ação de água corrente e a condições extremas, pois o concreto feito com este 

artefato é mais impermeável e durável (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTO 

PORTLAND, 2009). Dadas as suas características, o cimento Portland CP IV é amplamente 

indicado para a construção de casas, prédios e pavimentações (SOUZA et al., 2010).  

Segundo o Sindicato Nacional da Indústria do Cimento, a produção em escala do 

cimento Portland ocorre por meio “de uma atividade integrada de exploração e 

beneficiamento de substâncias minerais (calcário e argila), sua transformação química em 

clínquer (cimento não pulverizado) e posterior moagem”.  

Além da demanda da construção civil pelo cimento Portland, o seu preço também 

exerce grande influência na procura por esse produto, e, como consequência, a quantidade de 

compra pelo consumidor é regulada conforme a variação do seu valor. O preço sofre 

variações devido à variabilidade inerente à demanda ou a mudanças climáticas, pois o 

calcário, sua principal matéria prima, necessita de umidade controlada para manter a 

qualidade durante o processo produtivo. Segundo estudos desenvolvidos por Novaes (2015), a 

região Sul do país reage de forma negativa quando há alguma alteração no preço do cimento, 

diminuindo o consumo deste produto. 

Frente à flutuação do preço, o gerenciamento de estoque em lojas de materiais de 

construção faz-se necessário para manter o nível de serviço e a lucratividade da atividade, 



5 

necessitando de um planejamento para a compra do produto de modo a acompanhar as 

oscilações dos preços que afetam diretamente a demanda do produto.  

O cimento é um importante produto para este ramo de negócio, dado que é o principal 

item do portfólio e contribui de maneira significativa para o desempenho econômico da 

empresa. Portanto, é imprescindível a elaboração de um método auxiliar para indicar o 

momento de compra do cimento de modo a manter o estoque considerando as oscilações para 

obter um fluxo financeiro saudável para a empresa durante o ano. 

Levando-se em consideração que existem muitas covariáveis que influenciam o preço 

final de compra do produto, o presente estudo terá como base apenas o preço de compra do 

cimento Portland CP IV, pois não houve a disponibilidade da coleta das outras variáveis, 

sendo essa a principal limitação do estudo (REICHERT; SOUZA, 2016). Também não se fez 

um estudo comparativo com outras empresas do mesmo ramo da região onde o estudo foi 

desenvolvido, e outra limitação deve-se ao tamanho da amostra. 

O tema da pesquisa consiste na aplicação de combinações de previsões utilizando 

modelos de previsão autorregressivos integrados e de médias móveis (ARIMA), que são 

modelos lineares utilizados para descrever os valores futuros de uma variável em termos de 

sua média. Conjuntamente aplicam-se gráficos de controle, para avaliar a estabilidade da 

variável prevista e identificar os pontos de mínimos e máximos dos preços praticados no 

momento da compra. 

O problema de pesquisa consiste em verificar se a combinação de previsões apresenta 

melhores resultados que os modelos individuais, assim como propor um novo método de 

combinação de previsões. Aliada a essas previsões, utiliza-se a metodologia de gráficos de 

controle para monitorar o comportamento futuro do preço de compra do cimento.  

A pesquisa busca responder os seguintes questionamentos: Os modelos econométricos, 

que são explicados pelos seus valores presentes e defasados, são capazes de representar o 

comportamento futuro da variável em estudo? E os modelos de previsões individuais 

apresentam maior acurácia em relação às combinações de previsões? O método de 

combinação proposto apresenta desempenho compatível com os demais citados na pesquisa? 

Os gráficos de controle poderão auxiliar na manutenção do estoque de maneira econômica? 

Assim, a pesquisa mostra-se pertinente, pois a produção e a comercialização do 

cimento são significativas para o desempenho do setor da construção civil (REICHERT; 

SOUZA, 2016). Outra justificativa para o estudo é a previsão de queda nas vendas no setor da 
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construção civil em 2016, o que torna ainda mais complexo o planejamento de compras da 

empresa, que tem por finalidade garantir o melhor preço de venda para o seu cliente 

(ALERIGI JUNIOR, 2015; RATCLIFFE, 2015). Diante disso, a dificuldade em manter os 

níveis de estoque do cimento Portland é real, devido à sua alta demanda e à variabilidade do 

seu preço de compra. Isto acaba influenciando diretamente o desempenho econômico de uma 

loja de materiais construção, pois a margem de contribuição deixada pelo produto é mínima. 

Ademais, possuir o controle dos estoques e realizar a compra em momento oportuno é crucial 

para uma empresa de médio porte, uma vez que a economia de escala na compra é menor em 

relação à economia de escala dos concorrentes maiores, prejudicando o rendimento financeiro 

da empresa.  

A programação do estoque e o planejamento das compras do cimento Portland serão 

melhores entendidos a partir de um modelo de previsão sugerido e que consiga captar as 

características da série de valores do preço de compra, de modo a reduzir o erro de previsão e 

possibilitar a tomada de decisão mais assertiva. Para tanto, justifica-se o uso dos modelos 

econométricos da classe geral ARIMA, desenvolvidos por Box e Jenkins (1970). Deve-se 

considerar que o preço possui características de autocorrelação e os modelos ARIMA, que são 

úteis para prever variáveis consideradas autoexplicativas, são capazes de tratar a 

autocorrelação existente e gerar resíduos independentes e identicamente distribuídos, 

cumprindo os pressupostos básicos para a aplicação de gráficos de controle aos resíduos 

oriundos do modelo de previsão (MONTGOMERY, 1997). 

Outra forma relevante para prever o preço do cimento Portland é o método de 

combinações de previsões, pois, segundo Martins e Werner (2014) e Clemen (1989), os 

resultados obtidos com essa metodologia apresentam uma melhor acurácia nas previsões e um 

fator de risco menor quando comparados aos resultados dos modelos individuais. 

 Assim, de posse da previsão baseada no preço, será possível programar as compras 

conforme as necessidades ou conforme os períodos de possível baixa no preço, podendo-se 

comprar em grandes quantidades para estocar ou em pequenas quantidades, principalmente 

para atender a demanda a fim de manter a estratégia do preço utilizada pela empresa. 

O objetivo desta pesquisa é prever o preço de compra do cimento Portland CP IV para 

uma loja de materiais de construção por meio de previsões utilizando modelos da classe geral 

ARIMA e combinações de previsões dos modelos concorrentes. Como objetivos específicos, 

tem-se: determinar qual o melhor método de previsão, se o de modelos individuais ou de 

combinação de previsões, por meio de estatísticas de previsões (estatística U-Theil, erro 
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percentual absoluto e erro quadrático médio); propor um novo método de combinação de 

previsões; comparar a acurácia dos modelos individuais da classe geral ARIMA com as 

combinações de previsões; aplicar gráfico de controle de medidas individuais nos resíduos do 

melhor modelo encontrado a fim de que os gestores usem essa ferramenta para decidir o 

momento exato de compra do produto; retornar os resultados encontrados com esta pesquisa à 

empresa onde o estudo foi realizado.  

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para o aperfeiçoamento da pesquisa, buscou-se ter como base um referencial teórico que 

elucidasse os seguintes tópicos: modelos da classe geral ARIMA, combinações de previsões e 

gráficos de controle aplicados aos resíduos, cujas técnicas e conceitos serão fundamentais 

para o desenvolvimento da pesquisa, de modo a alcançar os objetivos já traçados. 

 

2.1 Modelos da classe geral ARIMA 

 

Para analisar dados autocorrelacionados e modelos econométricos, utiliza-se a 

metodologia apresentada por Box e Jenkins (1970), a qual consiste em ajustar modelos 

autorregressivos integrados e de médias móveis (ARIMA), com parâmetros p, d e q. O 

parâmetro p refere-se à ordem do modelo autorregressivo e o parâmetro q refere-se à ordem 

do modelo de médias móveis, e d representa o número de diferenças necessárias para tornar a 

série estacionária. A modelagem ARIMA busca ajustar um modelo que mostre, de maneira 

precisa, os valores futuros e passados da série histórica em estudo (GAUDENCIO et al., 

2014). A classe geral ARIMA possui variações representadas pelos seguintes modelos: 

autorregressivo (AR), modelo de médias móveis (MA), modelo autorregressivo e de médias 

móveis (ARMA), e modelo autorregressivo integrado e de médias móveis (ARIMA) (BOX; 

JENKINS; REINSEL, 1994).  

Inicialmente, para ajustar o modelo, a série de dados deve ser estacionária (d=0), caso 

contrário, necessita-se diferenciar a série onde a ordem de integração pode ser d=1 ou d=2. 

Em geral, a primeira diferença torna a série estacionária em relação à média, e a segunda 

estabiliza a variabilidade. Para identificar o modelo ARIMA a ser ajustado, utilizam-se as 

funções de autocorrelação (FAC) e de autocorrelação parcial (FACP), que corroboram a 
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decisão em relação à estacionariedade, assim como a identificação do modelo a ser utilizado. 

Um modelo geral ARIMA é representado pela Equação 1 (SOUZA, 2016). 

. 

 ( )      ( )                                                        (1) 

Onde: B representa o operador retroativo, d identifica a ordem de integração,   é o 

parâmetro autorregressivo representado pela ordem p,   caracteriza o parâmetro de média 

móvel, e      (   
 ) é o Ruído Branco (SOUZA et al., 2011).  

Outra variação da modelagem ARIMA consiste em captar o efeito sazonal da série, 

que é determinado pelo comportamento repetitivo identificado no intervalo de um ano. Neste 

caso, além da inspeção visual da variável original, a FAC e a FACP apresentarão lags 

significativos nos períodos que correspondem à sazonalidade s. Esta sazonalidade é 

representada pelo modelo genérico SARIMA (p,d,q) x (P,D,Q)s. O parâmetro P representa a 

ordem autorregressiva do processo sazonal, Q corresponde à ordem de médias móveis, D é a 

ordem da diferença sazonal, e o s representa o tamanho do período sazonal (MOMBENI et 

al., 2013). O modelo geral pode ser obtido por meio da Equação 2. 

 ( ) ( )         ( ) ( )                                         (2) 

O pressuposto básico para a aplicação do modelo SARIMA é de que a média e a 

variância da série devem ser estacionárias com o passar do tempo (JOENG; KOO; HONG, 

2014). 

Além do modelo sazonal, há outra variação da modelagem ARIMA que envolve 

integração fracionária, o modelo ARFIMA, o qual preenche a lacuna deixada pelos modelos 

ARIMA e SARIMA, cujas diferenciações devem ser inteiras, isto é d=1, d=2 ou d=S. No 

ARFIMA, o número de diferenças é fracionário. Este modelo é especificado pelos parâmetros 

p, d*, q, onde d* representa as diferenças fracionárias que devem variar no intervalo de 

 
2

1,
2

1 . De forma convencional, dizemos que a série Zt é um método autorregressivo 

fracionário integrado e de médias móveis, ou ARFIMA (p, d*, q), conforme a Equação 3. 

tt

d aBxB )()( *                                                            (3) 

Onde: )(B  e )(B  são polinômios de graus p e q, respectivamente, em que B é o 

operador retroativo (LEMONTE; ABENSUR; LIMA, 2008). 

Os modelos ARIMA explicam as variações de memória curta, pois ao realizar-se a 

primeira ou a segunda diferença, perdem-se as propriedades e/ou o comportamento de longo 
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prazo. Nesta lacuna, surgem os modelos fracionários, onde o parâmetro d* capta os efeitos de 

longo prazo, também denominados de modelo de memória longa. 

Após o ajuste dos modelos, realiza-se a análise dos resíduos, os quais devem 

apresentar não autocorrelação, variância constante e ser normalmente distribuídos. Isto indica 

que o modelo apresenta propriedades de Ruído Branco. 

Dentre os modelos que apresentam a característica de Ruído Branco, devem-se utilizar 

critérios para escolher qual será o melhor modelo para realizar a previsão. Os critérios 

analisados são os de informação Akaike (AIC) e Bayesiana (BIC), os quais podem ser obtidos 

por meio das Equações 4 e 5. Estes critérios levam em consideração o número de parâmetros 

estimados, e, desta forma, o modelo com menor quantidade de parâmetros e que apresentar 

menor variância residual é o escolhido (AKAIKE, 1974). 

nSQRTAIC 2)ln(                                                         (4) 

)ln()ln( TnSQRTBIC                                                     (5) 

Onde: T é o tamanho da amostra; SQR representa a soma dos quadrados dos resíduos e 

n é o número de parâmetros. 

Quando a amostra for grande (T >1000), recomenda-se analisar o valor da estatística 

BIC para selecionar o modelo de maior desempenho. A análise do valor da estatística AIC é 

recomendada para amostras médias (T >50) (SOBRAL; BARRETO, 2011). Assim, o melhor 

modelo estimado será o que apresentar os menores valores para os critérios AIC e BIC 

(BOZDOGAN, 1987). 

 

2.2 Combinações de previsões 

 

Considerando que as previsões podem ser obtidas por diversos modelos que 

apresentam características diferentes, como ARIMA, que capta características de curto prazo, 

o ARFIMA, que capta as características de longo prazo, e o SARIMA, que capta as 

características sazonais, busca-se uma alternativa para tornar as previsões mais assertivas, 

considerando as características de cada modelo, denominada de combinação de previsões.  

 A combinação de previsões assume que a previsão deve ser baseada em diferentes 

modelos, a fim de aumentar acurácia em relação aos resultados dos métodos de previsão 

individuais captando as diversas características de cada modelo (JUNGMITTAG, 2016). 
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Segundo Martins e Werner (2014), a combinação de previsão apresenta fatores 

favoráveis e não favoráveis ao seu uso. O fator não favorável indica que o erro médio das 

previsões obtidas com este método pode ser maior que o erro encontrado nas previsões 

individuais, porém a resultante de um melhor desempenho e o menor risco mostram-se como 

fatores favoráveis a essa metodologia. Utiliza-se a combinação de previsões, pois capta as 

diferentes características da série de dados encontradas por meio de modelos de previsões 

individuais com diferentes abordagens (CLEMEN, 1989).  

As combinações utilizadas nesta pesquisa são os métodos de média aritmética, de 

componentes principais, de mínimos quadrados ordinários e do módulo dos AIC’s, sendo o 

último proposto neste estudo. As combinações terão o seu desempenho comparado entre as 

próprias combinações e os modelos individuais de previsões. 

 

2.2.1 Método da média aritmética 

 

O método da média aritmética é um método de simples operação e também efetivo. 

Para a sua utilização, não é necessário o conhecimento preliminar da precisão ou do grau de 

relação entre as previsões. A realização da combinação aplica-se a h horizontes de previsões 

individuais, sendo os pesos de cada previsão calculados por meio da Equação 6 (MARTINS; 

WERNER, 2014).  

CMA = (1/k) P1 + (1/k) P2 + ... + (1/k) Ph                                                              (6) 
 

Onde: P1, P2, ..., Ph, são as previsões individuais de cada modelo selecionado que 

serão combinadas, CMA é a previsão combinada, e k é o número de modelos que serão 

utilizados. 

Neste método, todos os modelos apresentam a mesma contribuição para a composição 

da combinação.   

 

2.2.2 Método de componentes principais 

 

Este método consiste em atribuir pesos para os modelos individuais de previsão, em 

que são selecionadas as previsões dos modelos individuais que mais influenciam a 

variabilidade entre os valores previstos. Os pesos são oriundos dos autovalores do conjunto de 

previsões, obtidos por meio de análise de componentes principais (SOUZA et al., 2011). Os 

maiores pesos corresponderão às variáveis que apresentarem as maiores variabilidades, 
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revelados pelos seus autovalores (λi), proporcionando, assim, a distinção entre as variáveis 

que possuem maior impacto na previsão final.  

Para o cálculo da combinação das componentes principais (ACP), são utilizados pesos 

baseados no valor de λi, que corresponde ao autovalor da matriz de variância-covariância das 

previsões dos modelos individuais, e nas previsões obtidas com cada modelo (Ph), conforme a 

Equação 7, proposta por Souza et al. (2011). 

    ∑ (
  

∑   
 
   

(  ))
 
                                                                   (7) 

Onde: o quociente 
  

∑   
 
   

 representa o percentual da variância explicada por cada 

componente principal, e CCP é o valor da combinação de previsões. 

Desta forma, é possível identificar o percentual de participação de cada modelo que irá 

compor a combinação de previsões. 

 

2.2.3 Método de mínimos quadrados ordinários 

 

O método de mínimos quadrados ordinários (MQO) tem por objetivo descrever, por 

meio de um modelo de regressão, a partir de n observações, a relação existente entre as 

variáveis, que são as previsões oriundas de diversos modelos, representadas pela Equação 8  

(GUJARATI, 2000). 

CMQO = tPt + t                                                              (8) 

Onde:  é o parâmetro estimado pelo método de mínimos quadrados ordinários, Ph é a 

previsão no período t, e t é o erro da equação de previsão combinada.  

Aplicado à previsão, o MQO objetiva determinar os pesos dos respectivos modelos 

individuais de previsão regredindo-se as previsões em relação à variável original. Ou seja, a 

previsão combinada é dada como a variável dependente, e os modelos concorrentes são as 

variáveis independentes (WERNER; MARTINS, 2015). 
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2.2.4 Método de módulo dos AIC’s 

 

O método proposto tem como objetivo definir os pesos a serem atribuídos aos modelos 

que serão combinados por meio da soma do módulo das diferenças dos valores dos AIC’s. 

Para encontrar o peso de um determinado modelo, realiza-se o somatório em módulo do AIC 

do modelo menos os AIC’s dos modelos complementares. A vantagem da utilização deste 

método é que os valores da estatística AIC já são calculados no momento de selecionar os 

modelos concorrentes, facilitando o cálculo do peso dos modelos que serão combinados. É 

um método que não possui referências. Os pesos dos modelos são encontrados por meio da 

Equação 9, e a combinação dos modelos é representada pela Equação 10. 

      |          (   )|   |          (   )|      |          (   )|           (9) 

                                                                   (10) 

 

Onde: k representa o número de modelos selecionados para realizar a combinação, 

    é o peso do modelo k, e Pkh é a previsão do modelo k no horizonte de previsão h. 

A utilização apenas do critério AIC é justificada pelo fato de ser um critério que 

possui melhor desempenho em amostras médias, ao contrário do BIC, que demonstra o 

melhor desempenho quando a amostra é grande (SOBRAL; BARRETO, 2011). Assim, para 

esta pesquisa, será utilizado apenas o critério AIC, pois o tamanho amostral é igual a 70 

observações. 

 

2.2.5 Métodos de avaliação da acurácia das previsões 

 

Como forma de avaliar e selecionar o modelo que apresenta a melhor performance de 

previsão, utilizam-se as estatísticas de previsão com base nos erros de previsões. Neste 

trabalho, serão utilizados a estatística U-Theil, os métodos de erro percentual médio absoluto 

(MAPE) e de erro médio quadrático (EQM), por meio das equações 11, 12 e 13 (SOUZA et 

al., 2011). 
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A estatística U-Theil, ao apresentar valor menor a 1, caracteriza que a previsão é 

melhor que a média do processo. As estatísticas de previsão possibilitam optar pelo melhor 

modelo individual e entre as melhores combinações de previsões sugeridas, dado que o 

modelo ou a combinação de previsão que apresentar os menores valores para essas estatísticas 

demonstrarão o melhor desempenho ao se realizar a previsão.  

 

2.3 Gráfico de controle aplicado aos resíduos 

 

Uma ferramenta muito utilizada para analisar processos industriais e para controlar a 

qualidade de produtos e processos são os gráficos de controle. Eles permitem identificar 

pontos de máximos e de mínimos que ocorreram nos procedimentos e pontos fora dos limites 

de controle (LC), indicando que há uma variação ocasionada por uma causa especial não 

inerente ao processo. Esta ferramenta, além de utilizada em processos industriais, também 

pode ser utilizada como um mecanismo para embasar as decisões de gestores em diversos 

âmbitos (MONTGOMERY, 1997).  

Nesta pesquisa, o objetivo do uso do gráfico de controle aplicado aos resíduos do 

modelo de previsão selecionado será para indicar os outliers do preço de compra do cimento, 

que são os pontos de máximo e de mínimo, a fim de auxiliar o gestor a detectar qual é o 

momento oportuno de realizar uma nova compra conforme a variação do preço (CASARIN et 

al., 2012, 2013). Os gráficos de controle convencionais de Shewhart são aplicados às 

variáveis originais. Os gráficos de controle de resíduos são gráficos de controle de Shewhart 

aplicados a variáveis autocorrelacionadas. Para cumprir a exigência de variáveis 

independentes e identicamente distribuídas, trata-se a autocorrelação por meio da modelagem 

e utilizam-se os resíduos do modelo para avaliar o processo. Os resíduos são obtidos por meio 

da equação seguinte. 

et = tt xx ˆ                                                                (14) 

Onde: et é o resíduo, tx  representa o valor observado no período t, e tx̂  refere-se à 

previsão no mesmo período. 

O gráfico de controle utilizado será o gráfico de medidas individuais, que analisa a 

variação do preço de compra em relação à média e indica se essa variação está dentro dos 
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limites padrões estipulados. Por meio desse gráfico, é possível analisar a estabilidade do preço 

de compra ao longo do tempo. Se o objetivo é monitorar resíduos ( te ), os limites de controle 

de medidas individuais, sabendo que a média dos resíduos é igual à zero, isto é,  0te , pois 

a condição é que o resíduo apresente características de Ruído Branco, são dados por: 

22

33
d

MR
LSC

d

MR
eLSC t

                                                 (15) 

0 LCeLC t                                                                (16) 

22

33
d

MR
LIC

d

MR
eLIC t


                                                 (17) 

Onde: MR representa as amplitudes móveis, e 
2d é um fator tabelado que depende do 

número de observações (PEREIRA; REQUEIJO, 2008). 

Assim, será possível identificar os pontos de máximos e de mínimos e se o processo 

está sob controle, com o intuito de colaborar com a tomada de decisão do gestor.  

 

 

3 METODOLOGIA 

 

Segundo Gil (2010), a presente pesquisa classifica-se quanto à sua natureza como 

aplicada por apresentar a aplicação de um método específico e possui objetivos descritivos, 

pois tem como foco descrever e compreender o comportamento da variável em estudo. 

Quanto à abordagem, a pesquisa classifica-se como quantitativa, dado que terá como base o 

cálculo de estatísticas e utiliza procedimentos técnicos de modelagem, uma vez que se apoiará 

em modelos econométricos para analisar o comportamento futuro do preço de compra do 

cimento Portland CP IV. 

A pesquisa foi aplicada em um estabelecimento de médio porte do ramo de materiais 

de construção, situada na região noroeste do Estado do Rio Grande do Sul e teve como base 

os valores mensais do preço de compra de um dos principais produtos comercializados: o 

cimento Portland CP IV. 

As etapas metodológicas da pesquisa podem ser observadas no fluxograma 

apresentado na Figura 1. 
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Figura 1 - Fluxograma das etapas metodológicas 

Fonte: Autor (2016) 

 

A pesquisa iniciou com a coleta dos dados, em valores mensais do preço de compra do 

cimento Portland CP IV junto a uma loja de materiais de construção. Os dados foram obtidos 

por meio dos registros destes valores no software de gestão utilizado pela empresa. Foram 

coletadas 74 observações, dessas 70 foram utilizadas para estimar os modelos individuais e 4 

foram reservadas para analisar o desempenho das previsões obtidas com diferentes métodos. 

De posse dos dados, foi possível descrever as suas características por meio de técnicas 

estatísticas e de análise gráfica. 

A primeira característica verificada foi a estacionariedade da série por meio de 

inspeção visual em um gráfico de linha. Foi necessário diferenciar a série, pois ela não era 

estacionária. A segunda característica testada foi a dependência das observações, a qual foi 

verificada pela Função de Autocorrelação (FAC) e pela Função de Autocorrelção Parcial 

(FAC). Após serem encontradas a FAC e a FACP, determinou-se o tipo de filtro - AR, MA, 

ARMA, ARIMA, SARIMA, ARFIMA – e a ordem do modelo que seria utilizado. Para a 

etapa de modelagem e para a geração das combinações de previsões, foi utilizado o EViews 9 

SV.  
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Encontrados os diversos modelos concorrentes, optou-se por aqueles que 

apresentaram, além da característica de Ruído Branco, os menores valores para as estatísticas 

de ajustes AIC e BIC. Para verificar a característica de Ruído Branco, foi feita uma análise 

dos resíduos por meio do gráfico da FAC e FACP, obtidos com os valores dos resíduos, os 

quais apresentaram variância constante, média zero e não autocorrelação, que também são 

exigências para a aplicação de gráficos de controle. Escolhidos os melhores modelos de cada 

categoria pelos critérios AIC e BIC, foi possível realizar as previsões in sample. De posse das 

previsões, foi possível analisar, por meio das estatísticas U-Theil, MAPE e EQM, os modelos 

que apresentaram os menores valores para estas estatísticas e selecioná-los para realizar a 

combinação. 

Em seguida, foram feitas as combinações de previsões, a partir dos modelos 

individuais, com o auxílio do software Microsoft Excel, para os métodos de Média Aritmética, 

de Componentes Principais, de Mínimos Quadrados Ordinários e do Módulo dos AIC’s. 

Após, foram novamente calculadas as estatísticas de previsão (MAPE e EQM) para os 

modelos individuais de previsão e para as combinações de previsões, tendo como base 4 

passos à frente. Assim, foi possível analisar o desempenho de cada método de combinação, 

confrontando-os com o desempenho de cada modelo de previsão 4 passos à frente. Com isso, 

foi possível escolher o melhor modelo ou a melhor combinação de previsões que 

representasse a série da maneira mais adequada ao obter o comportamento futuro da variável 

em estudo. 

Logo após, foi elaborado o gráfico de controle de medidas individuais, a fim de avaliar 

o comportamento das previsões, utilizando o software Statistica V9 para calcular o limite 

central, suprerior e inferior do gráfico. Como as previsões escolhidas apresentaram 

características de autocorrelação, elas não puderam ser avaliadas pelo gráfico de controle 

diretamente aplicado aos valores previstos, pois isso contraria os pressupostos básicos dos 

gráficos de controle desenvolvidos por Shewhart. Logo, foram utilizados os resíduos do 

melhor método de previsão.  

Ao interpretar o gráfico de controle, buscou-se identificar a presença de outlier no 

limite superior ou no inferior. A presença de outlier no limite superior será considerada como 

o momento não oportuno para a compra do produto, pois o preço real seria muito maior que o 

preço previsto. Mas, se o outlier ocorrer no limite inferior, significa que o preço real seria 

muito menor em relação ao preço previsto, indicando que o momento é oportuno para 

comprar e aumentar a quantidade de estoques do produto. 
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Após realizada a pesquisa, os resultados serão apresentados para a empresa onde a 

metodologia será desenvolvida, para a avaliação do gestor por meio de visitas técnicas. Tem-

se como objetivo explicar a metodologia utilizada e a metodologia proposta para que a 

empresa possa fazer o uso contínuo dela. 

 

 

4 RESULTADOS 

 

As análises e a aplicação da metodologia tiveram como base 74 observações mensais 

do preço de compra do cimento Portland CP IV, sendo 70 utilizadas para estimar os modelos 

e 4 reservadas para analisar o desempenho das previsões. As observações correspondem ao 

período entre fevereiro de 2010 e agosto de 2016. Os resultados obtidos estão divididos em 

quatro tópicos: análise do comportamento da série, modelos concorrentes, combinações de 

previsões e gráfico de medidas individuais. Os resultados serão posteriormente retornados 

para a empresa, na qual o estudo foi desenvolvido. 

 

4.1 Análise do comportamento da série 

 

Para realizar a análise do comportamento do preço de compra do cimento Portland CP 

IV, elabora-se o gráfico da série original, a fim de verificar a estacionariedade e sazonalidade 

da série ao longo do tempo, apresentado na Figura 2. 

 
Figura 2 – Gráfico da série original do preço de compra do cimento Portland CP IV 

Fonte: Autor (2016) 

Na Figura 2, percebe-se que a série é não estacionária, devido ao seu comportamento 

de tendência crescente e não congruente à sua média, a algumas oscilações, como picos em 
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períodos repetitivos, o que pode caracterizar o efeito de sazonalidade. Assim, faz-se 

necessário diferenciar a série para torná-la estacionária. O novo comportamento da série, ao 

aplicar uma diferença, pode ser observado na Figura 3. 

 

Figura 3 – Gráfico da série do preço de compra do cimento Portland CP IV em primeiras diferenças 

Fonte: Autor (2016) 
 

Na Figura 3, a série torna-se estacionária em primeiras diferenças dado o seu 

comportamento em relação à média, o que possibilita as análises posteriores. Além da 

estacionariedade, analisa-se outra característica, a autocorrelação das observações, por meio 

dos gráficos das funções de autocorrelação (FAC) e de autocorrelação parcial (FACP) na 

Figura 4. 

 

Figura 4 – Gráfico das funções de autocorrelação e de autocorrelação parcial 

Fonte: Autor (2016) 

Na Figura 4, percebe-se que existe correlação entre as observações devido ao decréscimo 

lento das autocorrelações no gráfico da FAC ao passar do tempo, o que indica que 
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observações futuras são influenciadas por observações passadas. Em relação ao gráfico da 

FACP, percebe-se que a possível ordem dos modelos de previsão será 1 ou 2, em razão de 

haver dois lags significativos. Desta forma, devem-se estimar modelos da classe geral 

ARIMA, pois a série em estudo apresenta traços de autocorrelação e é não estacionária. 

Também é necessário estimar um modelo sazonal, pois a FAC apresentou uma inversão de 

valores ao longo do tempo. Na FAC observa-se um decaimento lento, o que sugere a 

utilização de um modelo de memória longa. Portanto, há a possibilidade de se estimar 

diversos modelos de previsão. 

 

4.2 Modelos concorrentes 

 

A fim de representar o comportamento futuro do preço de compra do cimento, é 

necessário encontrar modelos de previsão que melhor reproduzam as características da série 

original. Para tanto, foram testados modelos da classe geral ARIMA que possuem diferentes 

propriedades, como o próprio ARIMA, o SARIMA e o ARFIMA.  O modelo ARIMA 

reproduz o comportamento no curto prazo. O modelo SARIMA representa o comportamento 

sazonal, e o modelo ARFIMA descreve as características de longo prazo. 

Na Tabela 1, apresentam-se os modelos concorrentes ajustados, as suas características 

de ajustes, seus valores de AIC e BIC e as estatísticas de previsão U-Theil, MAPE e EQM. 

Obtiveram-se oito modelos que apresentaram os menores valores para estes critérios. 
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Tabela 1 - Modelos concorrentes 

 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

Tipo e ordem ARIMA (0,1,4)C ARIMA (0,1,1)C ARIMA (4,1,0)C ARIMA (1,1,0) 

Parâmetro 
θ=-0,458632 

C = 0,119658 

θ = -0,720546 

C = 0,109285 

ϕ= -0,495744 

C = 0,122404 

ϕ= -0,543880 

 

t-stas 
-3,402769 

2,125144 

-7,959605 

4,850164 

-3,730914 

1,588345 

-7,641376 

 

AIC 2,226384 1,997438 2,243419 2,141528 

BIC 2,323519 2,094573 2,340554 2,206285 

U-Theil 0,329844065 0,601789786 0,362918887 0,886838181 

MAPE 1,266% 2,037% 1,375% 2,197% 

EQM 0,06 0,21 0,08 0,47 

 Modelo 5 Modelo 6 Modelo 7 Modelo 8 

Tipo e ordem ARIMA (1,1,4)C ARIMA (4,1,1)C 
SARIMA 

(1,1,0)(1,0,0)4 

ARFIMA 

(1;0,498894;0) 

 

Parâmetros 

ϕ= -0,568759 

θ = -0,383498 

C = 0,108724 

ϕ= -0,411011 

θ = -0,631720 

C = 0,110803 

Φ= -0,586884 

Φ= -0,440615 

C = 0,109554 

ϕ= 0,442976 

 

t-stas 

-6,180381 

-2,503731 

3,080811 

-3,094592 

-6,438924 

4,592075 

-5,993945 

-3,36338 

2,740696 

438,0646 

 

AIC 2,018598 1,928648 2,011066 2,412499 

BIC 2,148111 2,058161 2,140579 2,508863 

U-Theil 2,902886372 0,768616217 0,802519773 0,961549658 

MAPE 3,296% 2,430% 2,498% 2,236% 

EQM 5,09 0,37 0,41 0,55 

Fonte: Autor (2016) 

 

Os modelos concorrentes são todos aqueles que apresentaram a característica de Ruído 

Branco e que estão de acordo com os valores do critério AIC, que devem ser mínimos. Os 

melhores modelos foram o Modelo 6, o Modelo 2, o Modelo 7 e o Modelo 5. Outro ponto que 

pode ser analisado a partir da Tabela 1 é que os melhores modelos em termos de parâmetros 

estimados nem sempre proporcionaram as melhores previsões. Isso pode ser observado pelos 

Modelos 6, 7 e 5, os quais possuem os menores valores do critério AIC, porém não 

apresentam os melhores resultados paras as características de previsão (MAPE, EQM e U-

Theil). Isso se deve ao fato de que o melhor modelo é escolhido com base no número de 

parâmetros, e o desempenho da previsão é analisado pelo erro acumulado. 

 

4.3 Combinações de previsões 

 

O que se busca nesta etapa é verificar se os modelos individuais apresentam melhores 

previsões que a combinação de previsões dos modelos selecionados. Para realizar as 

combinações de previsão, foram selecionados os modelos que apresentaram os menores 

valores para as estatísticas de previsão, U-Theil, MAPE e EQM, em relação aos valores 
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previstos para toda a série. Assim, forma escolhidos os Modelos 1, 2 e 3 para aplicar os 

métodos de combinações com base nas previsões 4 passos à frente desses modelos. Foram 

utilizados os métodos de Média Aritmética, de Componentes Principais, de Mínimos 

Quadrados Ordinários e do Módulo dos AIC’s. As combinações e suas estatísticas de previsão 

podem ser observadas na Tabela 2. 

Tabela 2 - Combinações de previsões 

Combinações 
Média 

Aritmética 

% Variância 

Explicada 
MQO (α = 0) Módulo AIC’s 

Períodos Valores Combinados 

71 21,45 21,946 21,286 21,169 

72 19,94 19,927 20,470 19,944 

73 20,29 20,325 20,660 20,143 

74 18,24 17,678 19,469 18,501 

MAPE 3,914% 5,349% 2,882% 3,019% 

EQM 1,566025501 2,419454452 1,830727073 1,153677063 

Fonte: Autor (2016) 

 

Ao analisar a Tabela 2, percebe-se que os métodos de combinação que apresentaram 

os melhores resultados, com base nos valores do MAPE, foram o de Mínimos Quadrados 

Ordinários e do Módulo dos AIC’s. A fim de encontrar os pesos para o método de Mínimos 

Quadrados Ordinários, foi realizada uma regressão, na qual a variável independente utilizada 

foram os valores da série original e para as variáveis dependentes foram selecionados os 

valores previstos dos Modelos 1, 2 e 3. Os pesos utilizados foram os coeficientes de cada 

modelo obtidos por meio do Modelo de Regressão Linear Múltipla Ajustado. 

Para calcular as previsões do método de combinação do Módulo dos AIC’s, 

utilizaram-se os seguintes pesos: 

PM1 = |2,226384 - 1,997438| + |2,226384 - 2,243419| = 0,245981 

PM2 = |1,997438 - 2,226384| + |1,997438 - 2,243419| = 0,474927 

PM3 = |2,243419 - 2,226384| + |2,243419 - 1,997438| = 0,263016 

Assim, a combinação de previsões pelo método do Módulo dos AIC’s será: 

                                                

Onde h representa o horizonte de previsão. 

Esperava-se que o método de Média Aritmética apresentasse o melhor resultado 

conforme pesquisas feitas por Martins e Werner (2014), porém, em relação à série em estudo, 

esse método não apresentou os melhores resultados de previsão, assim como o método de 

Componentes Principais.  
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Para verificar qual o melhor método de previsão, seja dos modelos individuais ou da 

combinação de previsões, realizou-se uma comparação entre os valores das estatísticas de 

previsão para cada alternativa de previsão, considerando 4 passos à frente. A Tabela 3 

apresenta os valores das estatísticas para os 3 modelos individuais que foram utilizados nas 

combinações. 

Tabela 3 - Previsões dos modelos individuais 

Modelos Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

Previsões Valores Previstos 

71 21,9591 20,994890 22,03787 

72 19,9164 20,717160 19,79308 

73 20,3245 20,371730 20,79006 

74 17,6451 20,122830 17,50328 

MAPE 7,586% 6,928% 8,320% 

EQM 2,453275918 1,818784895 2,949189646 

Fonte: Autor (2016) 

 

A partir da Tabela 3, percebe-se que nenhum dos modelos individuais se mostrou 

superior ao método de combinação por Mínimos Quadrados Ordinários. Assim, para esta base 

de dados, a combinação de previsões apresentou o melhor desempenho, pois a combinação 

agrupa as diversas características de diferentes modelos para realizar a previsão, tornando o 

resultado mais robusto e com menor erro acumulado (CLEMEN, 1989).  

Outro método de combinação que apresentou um desempenho equivalente ao método 

de MQO foi o método proposto pelo estudo, Módulo dos AIC’s. Esse método apresenta a 

vantagem de já possuir os valores da estatística AIC na etapa de seleção do modelo, evitando 

cálculos adicionais. 

Ao realizar o teste não paramétrico de Wilcoxon para comparação das previsões, nota-

se que as médias dos métodos de combinação de Mínimos Quadrados Ordinários e do Módulo 

dos AIC’s não diferem estatisticamente, com p-valor igual a 6,78%. Logo, a combinação por 

meio do Módulo dos AIC’s também poderia ser selecionada como o melhor método para 

prever o preço de compra do cimento Portland CP IV. 

Para poder comparar a efetividade da combinação de previsões em relação aos 

modelos individuais, foi elaborado um gráfico que contrasta os dados reais e as previsões 4 

passos à frente. O comportamento dos dados reais e das previsões obtidas por meio da 

combinação e do Modelo 1, o qual apresentou o menor valor do MAPE para toda a série, é 

representado pela Figura 5. 
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Figura 5 - Gráfico comparativo dos métodos de previsão 

Fonte: Autor (2016) 

 

Na Figura 5, percebe-se que a combinação de previsões possui maior proximidade 

com a reta dos valores reais e acompanha seus movimentos. Assim, a combinação mostrou-se 

superior ao Modelo 1 ao realizar a previsão para o preço de compra do cimento Portland CP 

IV. 

 

4.4 Gráfico de controle de medidas individuais 

 

Os gráficos de controle (GC) têm em sua ampla aplicação distinguir causas comuns e 

causas especiais que atuam no processo ou na variável que está sendo analisada, têm como 

propósito identificar a causa e, quando possível, eliminá-la. Nesta pesquisa, o GC tem como 

propósito a identificação de pontos de máximos e de mínimos, considerando a amplitude de 3 

desvios padrões. 

Para analisar a efetividade desta ferramenta aplicada aos resíduos, foram elaborados os 

gráficos de medidas individuais para a série original e para os resíduos da combinação por 

Mínimos Quadrados Ordinários. Primeiramente, verifica-se se a estabilidade da série original, 

por meio das Figuras 6 e 7. 
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Figura 6 - Gráfico X-barra da série original 

Fonte: Autor (2016) 
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 Figura 7 - Gráfico da amplitude da série original 

Fonte: Autor (2016) 

 

Na Figura 6, percebe-se que existe o efeito de autocorrelação entre as observações, 

fazendo com que o processo pareça estar fora de controle ao apresentar vários pontos além 

dos limites de controle. Na Figura 7, nota-se que a variabilidade das observações aumenta ao 

longo do tempo sinalizando que a série poderá apresentar o efeito de volatilidade. Assim, faz-

se necessário aplicar os gráficos de controle em observações não autocorrelacionadas, a fim 

de eliminar os falsos pontos fora de controle. Por esse motivo, utilizam-se os resíduos 

oriundos da modelagem. 

Para analisar se o processo está sob controle, sem efeitos da autocorrelação e evitar os 

falsos alarmes, aplicam-se gráficos de controle de medidas individuais aos resíduos da 

modelagem ARIMA. Neste estudo utilizaram-se os resíduos da combinação de previsões para 

traçar os gráficos de medidas individuais, apresentados nas Figuras 8 e 9. 
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Figura 8 - Gráfico X-barra aplicado aos resíduos da combinação de previsões 

Fonte: Autor (2016) 
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Figura 9 - Gráfico da amplitude aplicado aos resíduos da combinação de previsões 

Fonte: Autor (2016) 

 

Observa-se, nas Figuras 8 e 9, que a quantidade de pontos fora de controle diminuiu, 

mostrando a efetividade da aplicação de combinação de previsões da modelagem ARIMA 

para análise deste processo. Outro fator que pode ser observado é que, mesmo sem a presença 

de autocorrelação, a combinação de previsões por MQO foi capaz de representar o processo, 

pois a variação em relação à média e à volatilidade da série original são mantidas, 

proporcionando uma análise mais assertiva e congruente com o comportamento real do 

processo. 



26 

Além disso, destaca-se que os pontos acima do limite superior de controle indicam que 

o preço real foi superior ao preço estimado pela combinação, o que pode resultar na 

diminuição da margem de contribuição do produto para a empresa. Por outro lado, os pontos 

abaixo do limite inferior de controle indicam que o preço real foi inferior ao preço estimado. 

Assim, se a empresa realizou compras desse produto neste período, a margem de contribuição 

foi maior. Logo, quanto maior o número de pontos próximo ou abaixo do limite inferior de 

controle, maior será o ganho financeiro da empresa para este produto. 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

A combinação de previsões mostrou-se superior à aplicação de modelos individuais 

para realizar previsões, pois a combinação é capaz de captar os diferentes aspectos de cada 

modelo e tornar o valor previsto mais congruente com a realidade.  

A série do preço de compra do cimento Portland CP IV, realizada por uma loja de 

materiais de construção, foi melhor prevista pelo método de Mínimos Quadrados Ordinários. 

O método foi estimado sem o fator constante e agregou características de três modelos da 

classe geral ARIMA. 

Os gráficos de medidas individuais aplicados à gestão de estoques possibilitaram a 

identificação dos momentos de preços máximos e mínimos, a fim de adequar a quantidade de 

compra pela empresa conforme a variação do preço. Os gráficos de controle aplicados aos 

resíduos mostraram uma estratégia para não violar os pressupostos básicos para a aplicação 

desta metodologia quando as observações são autocorrelacionadas e não identicamente 

distribuídas. 

Uma vez que a região Sul do país reage negativamente a alterações do preço do 

cimento, reduzindo a demanda quando ocorre o aumento do preço deste produto, ressalta-se a 

importância de pequenas e médias empresas adotarem a estratégia de estocar o produto em 

momentos previstos de queda do preço de compra, a fim de garantir uma continuidade da 

demanda e o desempenho econômico da empresa. Portanto, a utilização de métodos de 

previsão, sejam modelos individuais ou combinações de previsões, são meios consideráveis 

para auxiliar os tomadores de decisão, principalmente de lojas de materiais de construção de 

médio porte, cuja margem de lucro é restrita. 

O estudo teve como principal limitação a disponibilidade de apenas uma variável de 

uma única empresa para realizar a previsão, por isso utilizaram-se modelos concorrentes do 
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tipo ARIMA. Porém, ao observar o comportamento do preço do cimento ao longo do tempo, 

percebeu-se que o aumento do seu preço é repassado igualitariamente para todos os 

compradores, dado que a maioria das lojas de materiais de construção possui o mesmo 

fornecedor.  

O estudo de caso foi aplicado em uma loja de médio porte, e obtiveram-se bons 

resultados. Dessa maneira, o método pode ser replicado para outros materiais de construção, 

mas, para generalização do método, há a necessidade de realizar estudos mais aprofundados, 

validando o estudo com dados oriundos de simulação. 

Sugere-se também a realização de estudos futuros que englobem outras variáveis 

influenciadoras do preço do cimento, bem como a expansão da aplicação do método de 

combinação de previsões proposto por este estudo para verificar a sua efetividade para análise 

de outros processos.  
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