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Resumo 

Numa indústria cada vez mais saturada e competitiva as empresas têm a obrigação de 

evoluir, tornando mais eficiente todas as operações, e assim rentabilizar o seu negócio. 

Através deste cenário, surgiu a possibilidade de desenvolver um estudo junto da cadeia 

hoteleira Savoy Signature, empresa de referência no sector hoteleiro, com o intuito de 

melhorar os seus níveis de stock de bebidas e, consequentemente diminuir o consumo 

elétrico através da menor carga nas máquinas frigoríficas. 

Os excessos de stock afetam diretamente o Savoy Signature, influenciando negativamente o 

investimento em outros setores devido ao “dinheiro parado” em armazém. Baseado na 

revisão bibliográfica construiu-se uma proposta de metodologia composta por cinco fases: 

recolha e tratamento dos dados históricos de vendas, classificação dos stocks de acordo 

com a procura, previsão da procura, pelas políticas de gestão de stocks e metodologias de 

melhoria contínua. 

Concluiu-se a inviabilidade de se proceder a uma previsão da procura através do Modelo de 

Holt-Winters devido à inexistência de sazonalidade na procura. Desta forma, o Alisamento 

Exponencial Simples adequa-se melhor para este caso, contudo o Machine Learning 

Techniques consegue transpor o modelo anterior, e ainda melhorá-lo com a adição de 

variáveis ao sistema. Como consequência desta fase, a política de gestão de stocks que 

melhor serve as necessidades é a Política de Revisão Periódica. Por fim, apesar dos 

resultados satisfatórios a introdução das metodologias de melhoria contínua conseguem 

melhorar tarefas e procedimentos que direta ou indiretamente influenciam a gestão de 

stocks.   

 

Palavras-chave: Gestão de Stocks, Classificação de Stocks, Previsão da Procura, Políticas 

de Gestão de Stocks, Melhoria Contínua. 
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Abstract 

In an increasingly saturated and competitive industry, companies have an obligation to 

evolve, making all operations more efficient, and thus making their business profitable. 

Through this scenario, the possibility arose to develop a study with the Savoy Signature hotel 

chain, a reference company in the hotel sector, in order to improve its beverage stock levels 

and, consequently, reduce electrical consumption through the lower load on the machines 

refrigerators. 

Excess stocks directly affect the Savoy Signature, negatively influencing investment in other 

sectors due to the “money stopped” in the warehouse. Based on the bibliographic review, a 

proposal for a methodology composed of five phases was constructed: collection and 

treatment of historical sales data, classification of stocks according to demand, demand 

forecast, by stock management policies and continuous improvement methodologies. 

It was concluded that it was not feasible to forecast demand using the Holt-Winters Model 

due to the lack of seasonality in demand. In this way, Simple Exponential Smoothing is better 

suited for this case, however Machine Learning Techniques manages to transpose the 

previous model, and even improve it with the addition of variables to the system. As a 

consequence of this phase, the stock management policy that best serves the needs is the 

Periodic Review Policy. Finally, despite the satisfactory results, the introduction of continuous 

improvement methodologies can improve tasks and procedures that directly or indirectly 

influence stock management. 

 

Keywords: Stock Management, Stock Classification, Demand Forecasting, Stock 

Management Policies, Continuous Improvement. 
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1 – Introdução 

O capítulo 1 tem como objetivo conduzir ao desenvolvimento da dissertação: os objetivos 

que se pretendem atingir, a metodologia a utilizar para resolver o problema apresentado, e a 

forma como o documento se encontra estruturado. Este encontra-se dividido em quatro 

subcapítulos. O subcapítulo 1.1 contextualiza o estudo desenvolvido ao longo do projeto, o 

subcapítulo 1.2 define as metas a atingir com o desenrolar do projeto, o subcapítulo 1.3 

apresenta a metodologia adotada neste estudo, e por último o subcapítulo 1.4 caracteriza a 

estrutura da dissertação. 

1.1 – Contextualização do Problema 

A indústria hoteleira ao longo dos últimos anos tem tido um grande crescimento, sendo um 

setor importante para a economia e com impacto no meio ambiente. Através deste 

crescimento constante, esta indústria segundo dados recolhidos pelo INE em 2018 contribui 

com 13,7% do PIB nacional, correspondendo a 26,7 mil milhões de euros1. Na Figura 1 é 

possível observar-se a evolução ao nível de dormidas registadas no alojamento turístico. 

 

Figura 1 - Dormidas registadas no total do alojamento turístico coletivo (milhares). 
Fonte: INE/DREM (2018)1  

Derivado de vários fatores externos o turismo mundial procurou outros mercados, e Portugal 

fruto dessa mesma procura cresceu exponencialmente nos últimos anos. Aliado ao aumento 

da procura a competitividade também cresceu, exigindo maior qualidade para com os 

clientes, sem nunca descurar as componentes económicas e ambientais. Estes impactos 

ganham ainda mais importância por o grupo hoteleiro se situar numa região com uma grande 

tradição turística, e esta ser uma indústria com um grande peso a nível económico e social 

para a Região Autónoma da Madeira (RAM). A RAM, através do seu turismo também 

contribuiu para que ocorresse um crescimento do PIB a nível regional e nacional conforme é 

possível observar na Figura 2. 

Embora os valores do PIB tenham vindo a crescer desde 2012, mesmo ocorrendo um 

abrandamento a partir de 2017, estima-se que em 2020 ocorra um decrescimento do PIB 

devido à pandemia mundial (Covid-19) que o Mundo está a atravessar2. Um dos fatores para 

 
1 http://www.ideram.pt/files/PREE-RAM%202020%20-%20Sum%C3%A1rio%20Executivo.pdf 
2 https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/portugal-foi-o-setimo-pais-da-uniao-europeia-com-a-maior-

contracao-do-pib-no-primeiro-trimestre-598846 

http://www.ideram.pt/files/PREE-RAM%202020%20-%20Sum%C3%A1rio%20Executivo.pdf
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/portugal-foi-o-setimo-pais-da-uniao-europeia-com-a-maior-contracao-do-pib-no-primeiro-trimestre-598846
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/portugal-foi-o-setimo-pais-da-uniao-europeia-com-a-maior-contracao-do-pib-no-primeiro-trimestre-598846
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este decréscimo no PIB são as limitações a nível de deslocações aéreas3, entrando os 

mercados em colapso, fazendo com que o setor do turismo pare momentaneamente, e 

consequentemente as unidades tenham de encerrar portas 

 

 

Base 2011 (milhões de euros) 

Figura 2 - Produto Interno Bruto (PIB) da RAM a preços correntes.  

Fonte: INE – Contas Regionais 

No plano da economia da Região a consequência mais relevante foi o impacto no 

rendimento médio por cama disponível (RevPar) fruto de um crescimento de oferta muito 

rápido desde 1998. Embora tenha existido uma recuperação entre 2006 e 2008, em 2012 o 

rendimento médio por cama, a preços constantes, não foi substancialmente superior ao 

obtido em 1978, e representa 60% do obtido no final da década de oitenta do século passado 

conforme nos indica a Figura 3. 

 

Figura 3 – Rendimento médio por cama disponível (RevPar) na RAM (1978-2012) 

Fonte: Estatísticas do Turismo da RAM e Estatísticas do Turismo, INE4 

 
3 https://www.publico.pt/2020/04/07/economia/noticia/limite-maximo-passageiros-nao-aplica-voos-ilhas-

1911349 
4 http://www.ideram.pt/files/PREE-RAM%202020%20-%20Sumário%20Executivo.pdf 

https://www.publico.pt/2020/04/07/economia/noticia/limite-maximo-passageiros-nao-aplica-voos-ilhas-1911349
https://www.publico.pt/2020/04/07/economia/noticia/limite-maximo-passageiros-nao-aplica-voos-ilhas-1911349
http://www.ideram.pt/files/PREE-RAM%202020%20-%20Sumário%20Executivo.pdf
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Mais recentemente, a partir de 2013 o valor do RevPar começou a ser mais constante, não 

variando tanto como no passado. Em 2017 atingiu-se um valor máximo na década, e 

contrariamente aos últimos resultados ocorreu um ligeiro decréscimo em 2018 conforme a 

Figura 4 nos mostra. 

 

Figura 4 – Rendimento médio por cama disponível (RevPar) na RAM (2013-2019) 

Fonte: Travel Bi, Turismo de Portugal5 

É ainda possível observar que ocorreu uma diminuição no valor do RevPar em 2018, 

contudo como a Figura 5 nos mostra, no ano 2019 os valores voltaram a subir. Já no 

decorrer de 2019 existiu uma queda nos meses finais do ano, estagnando até Fevereiro de 

2020, conforme nos indica a Figura 5. 

 

Figura 5 – Rendimento médio por cama disponível (RevPar) na RAM (2019-2020) 

Fonte: Travel Bi, Turismo de Portugal3 

Estas performances implicam consequências quer no setor, quer na Região que são 

bastante profundas, que vão desde a capacidade de geração de riqueza pelo setor turístico, 

ao próprio modelo de geração de valor que o setor teve de adotar para se acomodar às 

novas condições de mercado (Costa et al 2010). A necessidade da transformação advém 

das condições da Região, e das condições no mercado turístico global, com o surgimento de 

novos destinos, nomeadamente no Atlântico e na bacia Mediterrânea, que resultaram em 

novas oportunidades para os mercados emissores. 

Perante isto, com o objetivo de se encontrar soluções para se conseguir aumentar o 

rendimento médio por cama disponível, uma das soluções passa pelo melhoramento 

energético através de uma melhor gestão de stocks.  

 
5 https://travelbi.turismodeportugal.pt/pt-pt/Paginas/PowerBI/revpar.aspx 
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A Região Autónoma da Madeira é uma região onde o clima é subtropical mediterrâneo, 

fazendo com que o clima seja ameno e a procura seja elevada. Deste modo, a principal fonte 

de receita para a economia da região é o turismo, (Oliveira & Pereira, 2008). Com a elevada 

procura do turismo o consumo elétrico será igualmente elevado. 

Segundo Pestana et al. (2018) atualmente o arquipélago em termos de produção de energia 

possui uma rede isolada e é produzida por seis fontes diferentes: hidroelétrica, eólica, 

queima de resíduos sólidos, solar, óleo combustível e gás natural. Com o passar dos anos, e 

fruto de uma evolução para tornar o arquipélago mais sustentável as energias renováveis 

estão a aumentar a sua produção em detrimento dos combustíveis fósseis. Em 2017, como 

comprova a Figura 36 do Anexo A, 30% da eletricidade produzida era proveniente de fontes 

renováveis. A Região Autónoma da Madeira tem ainda como objetivo chegar aos 50% de 

eletricidade produzida através de fontes renováveis em 2020. Na Figura 36 do Anexo A, é 

ainda possível observar o mix da energia elétrica na RAM em 2017. 

Conforme está assente no sítio da internet do Savoy Signature4, existe uma grande 

responsabilidade institucional refletida através da importância que é dada ao crescimento 

económico e o bem-estar social funcionarem de forma inseparável dos efeitos da saúde e do 

meio ambiente. Com isso em mente, existe o compromisso de desenvolver e combinar boas 

práticas e padrões de sustentabilidade na sua estratégia de negócios6. 

O estudo de caso no presente projeto e que foi proposto pelo Savoy Signature, mais 

precisamente o Hotel Royal Savoy está relacionado com a Gestão de stocks, tendo como 

motivação contribuir para um benefício energético. Sendo um hotel de referência onde o 

serviço de excelência é imagem de marca4, este pretende melhorar os seus stocks, 

reduzindo-os para valores mínimos sem que ocorra ruturas de stock, contribuindo para 

diminuir o consumo elétrico através da diminuição da carga das máquinas frigorificas. 

A par desta necessidade, estava a decorrer em simultâneo uma restruturação energética, de 

modo a ser possível diminuir os consumos energéticos. Assim, surgiu a oportunidade de 

realizar paralelemente o desenvolvimento da presente dissertação de mestrado em 

Engenharia e Gestão Industrial enquanto a restruturação estava em curso. 

A Gestão de Stocks, conhecida também como Controlo de Inventário, Controlo de Stock ou 

Gestão de Inventário, é um problema comum que ocorre diariamente em diversas áreas e 

diferentes níveis de uma cadeia de abastecimento. 

 

 

 
6 https://www.savoysignature.com/pt/responsabilidade-intitucional/ 

https://www.savoysignature.com/pt/responsabilidade-intitucional/
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1.2 – Objetivos do Estudo 

O atual estudo tem como objetivo criar um suporte para a construção de um modelo de 

gestão de stocks que possibilite diminuir o número de produtos em stock e reduzir o 

consumo das máquinas frigoríficas no Hotel Royal Savoy. Tenciona-se criar um modelo, e 

analisar os ganhos desse mesmo modelo em relação à situação atual. 

Para que tal aconteça, alguns objetivos terão de ser atingidos: 

• Descrição precisa do processo de gestão de stocks no Hotel Royal Savoy; 

• Análise do presente estado da gestão de stocks, como se processam as 

reposições e como são feitas as compras; 

• Revisão da literatura acerca de problemas de gestão de stocks e reposição 

de stocks, explorando diferentes métodos de resolução, e determinar quais 

os métodos que mais se adequam à resolução do problema. 

• Identificação de métodos passíveis de serem aplicados na formalização da 

política de gestão de stocks. 

• Desenvolvimento de uma proposta de metodologia com fundamentação 

científica, aplicada aos dados históricos disponibilizados pelo Hotel Royal 

Savoy 

1.3 – Desenho de Investigação 

Neste ponto é apresentado o desenho de investigação que será percorrido ao longo do 

presente estudo. Basicamente o estudo aborda três fases, que estarão incluídas ao longo da 

dissertação. As três fases, são: 

1ª Fase - Caraterização do problema do Hotel Royal Savoy 

Na primeira fase foi feita uma observação e descrito o grupo Savoy Signature, com foco ao 

hotel em estudo, o Hotel Royal Savoy com a finalidade de se obter dados sobre o problema a 

resolver. Foram realizadas várias entrevistas e reuniões utilizando a metodologia Grounded 

Theory como pesquisa-ação, e também utlizadas técnicas de Shadowing para acompanhar 

vários colaboradores no seu dia-a-dia  

2ª Fase - Revisão da Literatura 

A segunda fase consiste na revisão da literatura com a finalidade de construir uma base 

científica bem fundamentada, de modo a conceber um modelo que permita otimizar o 

problema em estudo. Os motores de busca utilizados foram o Google Scholar e o Science 

Direct, existindo predominância nos artigos mais recentes, sendo usadas palavras-chave, 

como por exemplo: Stock Management, Otimização, Stocks, Refrigerating Machines e 

Electric Consumption. 
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3ª Fase – Aplicação do Modelo Proposto 

Por último, a terceira fase consiste em aplicar as metodologias estudadas, aos dados que 

foram obtidos e tratados junto da unidade. Depois de aplicados, são estudados e analisados, 

com o objetivo de se poder formular uma proposta de política de gestão de stocks.   

1.4 – Estrutura da Dissertação 

O presente estudo encontra-se dividido em seis capítulos: 

1º Capítulo – Introdução 

Neste capítulo é descrito o problema, é identificado o objetivo do estudo e como será 

estruturado. 

2º Capítulo – Estudo de Caso 

Este capítulo serve para apresentar o grupo Savoy Signature, com ênfase no hotel em 

estudo, o Hotel Royal Savoy. É feita uma linhagem temporal onde são evidenciados os 

principais momentos do grupo assim como a sua evolução. Será apresentada a estrutura do 

hotel e o serviço de bebidas em particular, com foco à gestão de stocks. Em destaque estará 

todo o processo operacional, os desafios do mesmo e quais os melhoramentos possíveis.  

3º Capítulo – Revisão Bibliográfica 

Identificado o problema, é feita uma pesquisa do estado da arte sobre o tema de gestão de 

stocks e otimização energética, através dos modelos e metodologias com vista à resolução 

do problema. 

4º Capítulo – Resolução do Estudo de Caso 

Neste capítulo é descrita a aplicação da proposta para a política de gestão de stocks do 

Hotel Royal Savoy. A proposta é organizada em cinco partes: recolha e tratamento de dados, 

classificação de stocks, previsão da procura, políticas de gestão de stocks, e metodologias 

de melhoria contínua.   

5º Capítulo – Análise de Resultados 

Este capítulo consiste na análise e ponderação sobre os resultados obtidos nas diferentes 

fases da metodologia proposta, e identificam-se as opções mais corretas em cada fase.   

6º Capítulo – Conclusões finais, Limitações e Desenvolvimento Futuro 

Por fim, no último capítulo apresentam-se as principais conclusões e adversidades ao longo 

do estudo, e as propostas de trabalho futuro.  
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2 – Estudo de Caso 

Este capítulo tem como objetivo descrever o grupo Savoy Signature, mais concretamente o 

Hotel Royal Savoy, a atual política de gestão de stocks e perceber quais os pontos onde 

pode ocorrer uma melhoria.  

2.1 – O Savoy Signature, Hotel Royal Savoy 

No limiar do século XXI o Hotel Savoy abriu portas na Região Autónoma da Madeira, e 

desde logo o luxo e a essência de bem receber ficou bem vincado, recebendo a mais distinta 

aristocracia e visitantes de toda a Europa. 

O Savoy Signature é um grupo hoteleiro, pertença do Grupo AFA que desenvolve a sua 

atividade na Região Autónoma da Madeira, e detentora, neste momento, de três hotéis de 5 

estrelas, dois hotéis de 4 estrelas e ainda um em construção. Em Junho de 2019 abriu portas 

uma nova unidade de 5 estrelas, o Hotel Savoy Palace. 

O Grupo AFA7 estreou-se na atividade hoteleira com a inauguração do Savoy Calheta 

Beach, inaugurado em 2004, e que à data se chamava apenas Calheta Beach. 

Posteriormente, dando continuidade à política de expansão do Grupo AFA existe uma nova 

aposta, o Savoy Saccharum Resort & Spa (que à data se chamava apenas Saccharum 

Resort & Spa) inaugurado em 2015 veio ainda reforçar a oferta fora da capital madeirense. 

Já no final do ano 2015, o Grupo AFA adquire no dia 10 de Dezembro a SIET SAVOY, S.A., 

que incluí as unidades hoteleiras Royal Savoy, Savoy Gardens e ainda o projeto de 

construção do novo Savoy Palace. Através desta aquisição, todas as unidades passaram a 

ter a denominação Savoy como foi referido anteriormente. Assim, o Grupo AFA passa a 

integrar os seguintes hotéis, todos sob insígnia da empresa familiar liderada por José Avelino 

Farinha: 

• Royal Savoy – 5 *****, Funchal 

• Savoy Saccharum Resort & Spa – 5 *****, Calheta 

• Savoy Calheta Beach – 4 ****, Calheta 

• Savoy Gardens – 4 ****, Funchal 

• Savoy Palace – 5 *****, Funchal (abertura Junho 2019) 

• Savoy Next, Funchal (remodelação em curso) 

No término do mês de Abril o Savoy Hotels & Resorts alterou o seu nome e agora apresenta-

se como Savoy Signature, com uma nova imagem e conceito. Os hotéis apresentam-se 

doravante como parte integrante desta “marca assinatura”, que destaca “uma coleção de 

hotéis com um portefólio de experiências diferenciadoras 

 
7 https://www.afa.pt/pt/areas-de-negocio/hotelaria/ 

https://www.afa.pt/pt/areas-de-negocio/hotelaria/
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Através de uma entrevista fornecida ao sítio especializado no setor turístico na internet 

(“Ambitur”), Ricardo Farinha, CCO (Chief Commercial Officer) da Savoy Signature evidencia: 

“Ao longo dos anos temos vindo a construir e a adquirir unidades que diversificam a nossa 

oferta. Cada um dos nossos hotéis apresenta uma essência única que vai ao encontro das 

necessidades de diferentes perfis, formando uma coleção de experiências distintas”8.  

Segundo o website do Savoy Signature, os pilares basilares do Grupo passam por Atitude, 

Filosofia e Ação em simbiose com Resiliência, Rigor e Resultado. Assim, o seu principal 

cartão de visita passa por estar constantemente a inovar, oferecendo aos seus clientes uma 

experiência única. 

Atualmente, o Grupo Savoy Hotels & Resorts possui vários departamentos que são comuns 

às demais unidades. Entre esses departamentos é importante salientar o departamento do 

Controle Interno e o departamento de Compras, que serão abordados mais à frente. No ano 

2019, o Hotel Royal Savoy contabilizava nos seus quadros 110 funcionários, divididos pelos 

vários departamentos e funções. Na Figura 6 está representado o organograma do grupo 

Savoy Signature com especial incidência ao Hotel Royal Savoy e aos departamentos 

relevantes para o estudo. 

 

Figura 6 – Organograma Savoy Signature, Fonte: Adaptado do Hotel Royal Savoy9 

 
8 https://www.ambitur.pt/savoy-hotels-resorts-e-agora-savoy-signature/ 

9 De acordo com informação obtida a partir da Direção do Hotel Royal Savoy 

https://www.ambitur.pt/savoy-hotels-resorts-e-agora-savoy-signature/
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O Hotel Royal Savoy10, unidade hoteleira de referência inaugurada em Abril de 2002, 

contabiliza 174 luxuosas suites júnior e suites superiores, além dos restantes quartos. Face 

às boas condições económicas à altura da construção e do objetivo da unidade, esta foi 

equipada com os melhores equipamentos existentes sem olhar aos seus consumos, tal como 

é o caso da eletricidade. 

Entre os serviços prestados destacam-se as piscinas exteriores e interior aquecidas, sauna, 

jacuzzi, restaurante à-la-carte e buffet, piano bar e bares na piscina10. A ocupação média 

anual no período compreendido entre Maio de 2018 e Abril de 2019 foi de 93,56%, sendo 

assim um enorme desafio gerir esta unidade de forma sustentável. É possível observar a 

ocupação média mensal na Figura 37 do Anexo A. 

A ocupação do Hotel Royal Savoy incide essencialmente no modelo de Time-sharing11, cujo 

peso ronda os 80% do total de lugares disponíveis. Devido a este modelo de ocupação 

existe grande repetição dos mesmos clientes, ano após ano, no mesmo período de tempo. 

2.2 – Estrutura dos pontos de venda e consumo 

Atualmente o Hotel Royal Savoy possui quatro pontos de venda: restaurante Armada, bar 

Piano, bar Neptunos e bar Deck, todos eles situado no piso 0. No hotel existe dois armazéns 

que auxiliam estes quatro pontos de venda. Um armazém é exclusivo do restaurante Armada 

e situa-se no piso -1, enquanto o outro serve em conjunto os três bares estando no piso 0, 

conforme a Figura 7 nos mostra. 

 

Figura 7 – Pontos de venda e armazéns, Fonte: Autor 

Através de um período de observação e análise, identifica-se que é necessário ter em conta 

duas variáveis, o outlet, e o mês do ano. Cada outlet possui uma maior procura numa 

determinada gama de produtos do que outros, assim cada outlet será diferente a nível de 

consumos. Enquanto o Neptunos e o Deck funcionam como bares de apoio à piscina durante 

o dia, o Piano funciona mais no período noturno implicando, que o tipo de produto que o 

cliente consome é diferente. 

 
10 https://www.savoysignature.com/royalsavoyhotel/pt/ 
11 https://royal.vacationclubsavoysignature.com/ 

Hotel 
Royal 
Savoy

Armazém 
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Armazém 
1

Piano Neptunos Deck

https://www.savoysignature.com/royalsavoyhotel/pt/
https://royal.vacationclubsavoysignature.com/
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O mês do ano também é uma variável muito importante, pois ao longo do ano a ocupação da 

unidade varia, assim como o tipo de cliente. Se nos períodos de maior calor existe uma 

maior procura de bebidas mais frescas como soft drinks, cervejas e cocktails frescos, nos 

períodos mais frios acontece o contrário. Existe uma maior procura por bebidas mais quentes 

e com maior teor alcoólico, tais como hard drinks, vinhos e cocktails fortes. 

Cada ponto de venda (outlet) é independente, sendo registado no terminal de cada outlet, o 

que é consumido no mesmo. Contudo quando um produto não está disponível num 

determinado outlet, o funcionário tem de se deslocar até outro outlet de modo a satisfazer o 

cliente. Nestes casos, no momento em que é feita uma contabilização das vendas é possível 

observar que ocorreram vendas de um produto que não existe no outlet, e irá gerar conflito 

uma vez que em outro outlet não ocorreu venda mas o stock de determinado produto 

diminuiu.  

 

Legenda: 1 – Armazém 1, 2 -Armazém 2 
      1 – Neptunos, 2 – Deck, 3 – Piano, 1 - Armada 

Figura 8 – Disposição pontos de venda e armazéns pelo hotel, Fonte: Autor 

Uma das razões que contribui para que ocorra estas falhas prende-se com o facto de alguns 

produtos serem exclusivos de um outlet, ou então ter ocorrido rutura de stock. Como já 

referido anteriormente cada outlet possui diferentes características, e assim os produtos 

consumidos em maior quantidade em cada um também são diferentes. Através da recolha 

de dados referente ao mês de Agosto e início de Setembro de 2018 foi possível determinar 

quais os produtos mais consumidos em cada outlet. 

Para ajudar a analisar e compreender os fluxos de vendas diárias foi tomado em conta 

apenas os produtos que mais contribuem em número de vendas. No restaurante Armada os 

produtos mais vendidos são as águas. Enquanto a água Luso com gás de 1 litro apresenta 

um consumo constante ao longo dos dias, o mesmo já não acontece com a água Luso 

mineral de 1 litro. Isto acontece porque em períodos onde o hotel não consegue satisfazer as 
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necessidades do cliente, utiliza a água Atlântida mineral 0,75 litro para colmatar as 

necessidades. A água Luso é sempre a água preferencial para servir aos clientes, e a água 

Atlântida apenas é utilizada quando existe rutura de stock da anterior, como pode ser visto 

na Figura 38 do Anexo A.   

O bar Neputnos tem outro tipo de procura. Os produtos mais vendidos são os softdrinks 

como a Brisa Maracujá, Coca Cola Zero, Coca Cola e 7Up. Por se tratar do bar de apoio às 

piscinas compreende-se a maior procura por bebidas frescas. Um dos fatores importantes é 

o facto de o hotel funcionar maioritariamente em time-sharing e os clientes ficarem 

hospedados uma semana, daí as variações que ocorrem semanalmente como demonstra a 

Figura 39 do Anexo A. 

O bar Deck e o bar Piano, embora sejam outlets independentes como já mencionado 

anteriormente, partilham máquinas frigorificas. As softdrinks como a 7Up e Coca Cola estão 

armazenados nas máquinas frigoríficas do bar Piano, e os vinhos, espumantes e águas no 

bar Deck. Nestes dois bares é possível observar que a quantidade vendida de 7Up e Coca 

Cola é superior ao bar Neptunos. Uma das razões para tal facto, é devido a nestes dois 

bares não existir bebidas de pressão e ser sempre necessário vender uma unidade de 7Up 

ou Coca Cola nas bebidas combinadas (por exemplo Vodka Cola). Outro dado interessante é 

o consumo mais elevado das águas tónicas (Scweppes e a FeverTree), devido sobretudo ao 

período noturno (bar Piano) e à hora do almoço onde são servidas como aperitivo às 

refeições no bar Deck. 

Outros dois produtos relevantes para o estudo são os vinhos Santa Sara tinto e branco. O 

consumo destes dois produtos apresenta uma procura muito desnivelada, ocorrendo vendas 

apenas num determinado dia da semana, semana após semana. Esta situação prende-se 

com o facto de estes serem os vinhos selecionados como uma das welcome drink oferecidas 

aos hóspedes em regime time sharing e aos clientes que ingressam em grupo. É possível 

complementar esta análise através das Figuras 40 e 41 do Anexo A.   

2.3 – Planeamento de reposição de stock em cada outlet 

A reposição de stock nos bares por norma é feita diariamente na parte da manhã logo que os 

funcionários entram ao serviço, e os bares ainda se encontram encerrados aos clientes. 

Como referido anteriormente, antes de abrir um funcionário contabiliza as faltas existentes 

em cada outlet o que permite quantificar o que terá de deslocar do armazém para o 

correspondente outlet. Existe ainda um pequeno armazém no interior do bar Neptunos onde 

são colocados os produtos que os funcionários transferem do armazém principal para o 

outlet, para que possa ocorrer reposição ao longo do dia nas máquinas frigorificas. O mesmo 

sucede com o bar Deck e o bar Piano, ainda que estes dois partilham o mesmo pequeno 

armazém. Pontualmente é necessário recorrer ao armazém durante o período de atividade, 
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uma vez que determinado produto pode ter uma maior procura diária, e ser necessário 

colmatar as necessidades.  

Fruto do acompanhamento diário das equipas dos outlets e da troca de ideias com as 

mesmas, foi possível determinar que a dificuldade aqui existente prende-se com o facto de 

não ser sempre o mesmo funcionário a realizar as reposições. Paralelamente, em diálogo 

com a Diretora de F&B foi possível verificar que o funcionamento por escalas de trabalho faz 

com que os funcionários não possuam sempre o mesmo horário, e conduz à sua rotatividade 

pelos bares, fazendo com que o responsável pela reposição não seja sempre o mesmo. 

Outro fator importante é a capacidade de cada máquina frigorifica uma vez que a 

rentabilização do espaço depende da forma como os produtos são dispostos no seu interior. 

As máquinas presentes nos vários outlets possuem dois níveis de armazenamento, contudo 

a altura em cada nível (comprimento e largura) são diferentes pelo que cada máquina tem 

uma capacidade diferente consoante as suas características.  

Em determinadas máquinas fruto da altura reduzida, e com alguns produtos a possuírem 

uma altura superior à do nível torna-se mais difícil gerir o espaço, sendo necessário 

armazenar as garrafas na horizontal em vez de na vertical, reduzindo o número de produtos 

por nível (Ti). Este exemplo ocorre sobretudo no bar Deck. 

Relativamente à quantidade de produtos existentes ao início de cada dia (stock inicial) em 

cada outlet é demonstrado na Tabela 27 do Anexo B. O stock inicial em cada outlet depende 

do modo de arrumação dos produtos nas máquinas frigorificas, contudo o Ti (número de 

produtos por nível) é constante não havendo alterações ao longo do ano. Assim, o stock é 

sensivelmente o mesmo todos os dias, salvo raras exceções quando o stock está abaixo do 

previsto. Ainda assim, em cada outlet está presente um stock num pequeno armazém, como 

referido anteriormente de forma a colmatar as necessidades ao longo do dia. Os valores 

deste pequeno armazém é que são mais suscetíveis a mudanças diárias. Os dados 

presentes na Tabela 27 do Anexo B demonstram a divisão por outlet, e se está armazenado 

no frio ou à temperatura ambiente.  

O restaurante ao invés dos bares possui dois períodos de laboração diária. A reposição de 

stock também é feita diariamente, apenas com a diferença de ser realizado duas operações 

de reposição antes de cada período de laboração. Uma vez que, o restaurante não funciona 

de forma continua como os bares, os funcionários conseguem mais facilmente adequar os 

stocks às necessidades que irão ter no período seguinte e não será necessário realizar 

reabastecimentos extra ao longo do dia. 
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Figura 9 – Vendas/Stock no frio dia 17 de Agosto de 2018, Fonte: Autor 

Através do gráfico da Figura 9, e tal como referido no primeiro parágrafo pode ser necessário 

proceder a reposições extra. Tal acontece com a Coca Cola no outlet Neptunos, onde o 

número de vendas é superior ao stock existente nas câmaras frigoríficas. Pelo contrário, é 

possível observar que nenhuma 7Up foi vendida e o seu stock permaneceu inalterado. Assim 

sendo, este produto foi armazenado em número superior ao esperado, fazendo com que a 

máquina frigorifica tenha um consumo maior para arrefecer os artigos.  

2.4 – Processo Operacional de Compras e Reposição de Stock 

Segundo informação disponível no sítio do Savoy Signature, consciente do seu papel como 

grande grupo no mercado regional, este procura garantir o equilíbrio entre desenvolvimento 

social e responsabilidade, preservação ambiental e prosperidade económica. Os princípios e 

compromissos que o grupo assume diariamente nas suas políticas de compras, demonstram 

o respeito que possuem por fornecedores, colaboradores e clientes. Deste modo, através de 

informação recolhida do sítio da internet é possível verificar os seguintes parâmetros, com os 

quais abordam o mercado: (Fonte: Savoy Signature)12: 

• Comprar com responsabilidade – manter um processo de seleção de fornecedores 

com critérios rigorosos e exigentes, com o princípio fundamental da sustentabilidade. 

• Eventos regulares e reuniões individuais – são promovidos com os fornecedores 

mais relevantes, de modo a estabelecer objetivos comuns com objetivo de conseguir 

soluções mais sustentáveis (produto, embalagem, transporte e outros). 

• Apoiar fornecedores regionais – em igualdade de circunstâncias, é escolhido 

preferencialmente comprar a fornecedores regionais, como por exemplo a cerveja. 

• Contribuição – com o intuito que ocorra crescimento socioeconómico da região, é 

evitado o transporte de longa distância de mercadorias de lugares distantes, 

promovendo assim a preservação ambiental. 

• Respeitar o meio ambiente – existe a preocupação de angariar fornecedores que 

estejam comprometidos, e que coloquem em prática ao máximo as normas nacionais 

e internacionais neste domínio. 

 
12 https://www.savoysignature.com/pt/responsabilidade-intitucional/ 
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• Preferência por bens reutilizáveis, retornáveis e reciclados – sempre que 

possível, duração do ciclo de vida e cálculo de custos são considerações 

importantes, com os fornecedores e produtos a serem analisados segundo princípio 

80/20 (quantidade, impacto e relevância). 

Para que todo este processo funcione são necessários três departamentos que estão 

intimamente ligados: Food & Beverage, Compras e Controle Interno. A primeira etapa para o 

processo operacional de compras e reposição de stock é realizada pelo departamento de 

F&B.  

Nesta, o primeiro passo é dado pelo funcionário encarregue pela reposição de stock. Este 

após verificar que o nível de stock de determinado produto em armazém está próximo ou 

abaixo do nível de segurança toma nota e notifica o chefe dos bares. Por sua vez, o chefe 

dos bares em conjunto com o responsável do F&B realiza uma nota de encomenda. Após a 

nota de encomenda estar completa a mesma é enviada para o departamento de Compras, 

onde o responsável tem a tarefa de analisar o pedido. Feita a análise, o pedido pode ser 

aceite, declinado ou ser parcialmente aceite, apenas se alterando as quantidades a 

encomendar.  

Concluída esta etapa, a encomenda é efetivada e no devido Lead time é entregue. Aquando 

da entrega o funcionário que recebeu a encomenda tem a responsabilidade de contabilizar 

todos os artigos recebidos e reportar ao departamento do Controle Interno.  Por fim, na 

terceira etapa através da nota de encomenda e da fatura da encomenda recebida o Controle 

Interno analisa as diferenças que possam existir entre as duas, de modo a perceber o que 

está mal e porquê. Por exemplo, pode ter ocorrido rutura de stock do fornecedor, o produto 

que o fornecedor representa ter sido descontinuado e substituído por outro, entre outros. 

Todo este processo em forma de ciclo pode ser observado na Figura 10. 

 

Figura 10 – Fluxograma do processo operacional de compras, Fonte: Autor 

O grupo Savoy Hotels & Resorts devido à sua dimensão conta com cerca de quinhentos 

colaboradores, e é considerado uma empresa com poder no mercado regional e com 

facilidade de poder negociar com os seus fornecedores. Deste modo, as reposições de stock 

geralmente são feitas duas vezes por semana, à segunda-feira e quinta-feira consoante os 

artigos encomendados, pelo que o Lead time não é excessivo. Estas duas entregas 
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semanais na maior parte dos fornecedores permite uma maior flexibilidade na gestão dos 

produtos. 

Na Tabela 28 do Anexo B é possível observar os níveis de inventário no Armazém 2 no dia 

31 de Agosto de 2018. Conforme foi referido anteriormente, por se tratar de uma sexta-feira 

este stock obrigatoriamente tem de ser suficiente até segunda-feira, uma vez que este é o 

dia da próxima reposição e pelo meio estar o fim de semana onde a maioria dos 

fornecedores estão encerrados. 

Os custos mais representativos são: aquisição e manutenção do produto uma vez que o 

grupo Savoy Signature possui um grande poder negocial, não existindo economias de escala 

nem benefícios económicos se comprar em grande quantidade. Relativamente ao custo de 

manutenção do produto, funciona da forma inversa. Quanto mais produto comprar de uma 

vez, maior será o investimento que estará “parado”. Desta forma, o poder negocial entra em 

ação através de lotes de encomenda inferiores mas com maior número de encomendas. 

Assim, o investimento em cada encomenda é menor e o valor do restante investimento pode 

ser canalizado para outra vertente. 

2.5 – Consumo Elétrico 

Fruto de uma grande variedade de produtos, assim como de vários pontos de venda (outlet) 

é necessário um vasto leque de máquinas frigorificas para poder armazenar e refrigerar os 

produtos. Esta unidade sobejamente conhecida pela sua grandiosidade e pelo seu serviço de 

excelência terá as suas máquinas frigorificas sempre cheias de modo a que não ocorram 

ruturas de stock e os clientes estejam sempre satisfeitos. 

Por sua vez, as máquinas frigorificas existentes na unidade hoteleira já possuem vários anos 

de funcionamento, e a larga maioria foi adquirida aquando da abertura do hotel (Abril de 

2002). Devido a este facto, a classe energética das máquinas é muito baixa em relação ao 

expectável, e com o passar dos anos os equipamentos vão-se degradando e tornando-se 

menos eficazes. É possível observar na Tabela 29 do Anexo B as diferentes máquinas 

frigorificas, onde estão alocadas e a sua classe energética. Assim, fruto destas duas 

condicionantes o consumo elétrico será avultado e muito superior ao espectável. Fruto do 

atual plano de renovação das unidades hoteleiras, será expectável que o atual parque de 

máquinas também seja substituído. 

2.6 – Conclusões do capítulo 

Em suma este capítulo serviu para enquadrar e caracterizar o Hotel Royal Savoy. É possível 

observar que os stocks de determinados produtos estão acima do necessário, em torno de 

vinte a trinta porcento. O principal foco desta unidade é fundamentalmente o nível de serviço 

prestado e a satisfação dos clientes, no que aos seus serviços diz respeito. 
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Perante novas estratégias e políticas ambientais, este sector cada vez mais competitivo 

procura reduzir os seus encargos e despesas, sendo uma das soluções possíveis reduzir o 

volume de stocks e adequá-los às necessidades existentes. Portanto, é neste sentido que 

serão apresentadas sugestões de resolução destes problemas por forma a possibilitar 

reduzir a quantidade de stocks e consequentemente otimizar o consumo energético. 

Igualmente, terão de ser analisados os vários tipos de custo, desde o custo de aquisição de 

um produto ao custo de manutenção, assim como todos os custos relacionados com o 

inventário. Também será necessário avaliar as máquinas frigorificas existentes no que 

concerne à capacidade de cada uma e o seu gasto energético, face à aquisição de novas 

máquinas.  
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3 – Revisão Bibliográfica 

O capítulo 3 tem como objetivo a apresentação de conceitos e estudos efetuados no âmbito 

da gestão de stocks e debater as políticas e métodos que serão usados no estudo de caso.  

3.1 – Classificação de Stocks, Curva ABC 

Atualmente, todas as unidades hoteleiras de modo a poder responder às expectativas dos 

clientes necessitam de um vasto leque de produtos. Assim, é estritamente necessário uma 

seleção e gestão atenta dos mesmos. Os stocks como ativos importantes de uma 

organização, quer a nível operacional como a nível financeiro necessitam de ser bem 

classificados. Os departamentos que controlam os stocks têm como meta manter stocks 

dentro de determinados limites para que não ocorram ruturas e simultaneamente limitar os 

custos de posse, Michalski, (2008); Elsayed & Wahba, (2013). 

A classificação ABC, ou curva ABC, ou até mesmo conhecida como Lei de Pareto, surgiu no 

século XIX quando Vilfredo Pareto, conhecido economista italiano desenvolveu um estudo 

acerca da distribuição da riqueza em Itália. Após o estudo, concluiu que a riqueza não estava 

distribuída de forma uniforme. O estudo indicava que 80% da riqueza abrangia apenas 20% 

da população. Consequentemente, fruto deste estudo surgiu a “lei dos 80/20”, e mais tarde 

em 1940 Joseph M. Juran com base neste estudo afirma que em média “80% das 

consequências advêm de 20% das causas possíveis”. 

Posteriormente, esta regra foi transposta para o mundo empresarial onde uma pequena 

margem de produtos (20%) tem uma grande contribuição (80%). Através do desenvolvimento 

desta regra foi possível atribuir a classificação ABC, que consistia em distribuir os artigos em 

três classes (A, B e C). 

A classe A corresponde aos artigos com maior peso, os mais importantes, a classe B os 

artigos com importância intermédia, e por último a classe C onde se insere os produtos com 

menor importância. Fruto desta distribuição foi possível atribuir pesos a cada uma das 

classes, sendo que a classe A representa 80% do valor total apenas com 20% dos artigos, a 

classe B representa 15% do valor total com 30% dos artigos e a classe C representa 5% do 

valor total com 50% dos artigos. Através da Figura 11, é possível observar a distribuição das 

três classes: 
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Figura 11 – Distribuições na Classificação ABC, Fonte: Beheshti et al., 2012 

Porém, Devnani et al. (2010) consideram diferentes valores para as classificações. Estes 

definem a classificação A com 10% a 15% dos artigos a corresponder a 70% do valor total, a 

classificação B com 20 a 25 % dos artigos a corresponder a 20% do valor total e a 

classificação C com 65% a 70% dos artigos a corresponder a 10% do valor total. 

Independentemente dos valores assumidos existe sempre uma ordem a considerar na 

realização da Classificação ABC (Barbieri & Machline 2009): 

1. Registar todos os artigos que foram vendidos ao longo do ano, e os seus 

valores; 

2. Criar uma tabela com os artigos por ordem decrescente do valor vendido; 

3. Calcular para cada artigo a percentagem do valor vendido em relação ao 

valor vendido total; 

4. Calcular para cada artigo a percentagem do valor vendido acumulado em 

relação ao valor vendido total; 

5. Divisão em classes de acordo com as percentagens calculadas 

anteriormente.  

Através da análise ABC, torna-se muito mais fácil para um gestor gerir o stock dentro de uma 

empresa, otimizando os recursos e diminuindo os desperdícios, fazendo com que o custos 

sejam minimizados. 

3.2 – Previsão da procura 

A previsão da procura pode ser realizada através dos seus modelos, que podem ser 

classificados como modelos Qualitativos ou modelos Quantitativos, conforme nos indica a 

Figura 12. Este estudo irá utilizar os modelos quantitativos centrando-se na análise de séries 

temporais. Através de expressões matemáticas será possível demonstrar a relação entre a 

procura de um determinado produto e uma ou mais variáveis independentes. 
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Figura 12 – Métodos de Previsão de Procura, Fonte: Autor 

Os modelos de Previsão estão intimamente ligados a ocorrências futuras e/ou à dimensão da 

procura de algo. Contudo, prever o futuro é difícil e existem dificuldades inerentes. Para 

Peter Drucker (1909 – 2005), escritor, professor e consultor administrativo de origem 

austríaca “Não podemos prever o futuro, mas podemos criá-lo”. Por outro lado, o filósofo 

chinês, Confúcio (551 AC – 479 AC) defendia que “Se queres prever o futuro, estuda o 

passado”.  Assim, através dos modelos de previsão, pretende-se determinar os cenários de 

incerteza, reduzindo quanto possível os resultados possíveis e minimizando os riscos de 

falhas, prevendo a procura futura. 

3.2.1 – Modelos de previsão de procura 

Segundo Chase et al. (2006) os métodos quantitativos permitem através de um historial de 

dados acumulados da procura conotar diretamente esses dados com uma extrapolação do 

passado para o presente. Este método pode ainda ser dividido em duas metodologias 

diferentes: regressões lineares e séries temporais (Nahmias & Olsen,2015). 

Existe uma diferença entre estas duas metodologias. Os modelos de regressão linear 

baseiam-se em modelos em que é possível determinar um acontecimento (variável 

dependente) através de um ou mais acontecimentos (variável independente). Enquanto as 

séries temporais apenas utilizam dados históricos da série que é pretendida prever. 

Aqui, as séries temporais têm como principal argumento a facilidade de serem traduzidas 

para softwares e efetuar previsões e atualizações automáticas. 

3.2.1.1 – Alisamento Exponencial Simples 

O modelo de Alisamento Exponencial Simples (SES - Single Exponential Smoothing) é um 

dos mais simples modelos de previsão que se pode utilizar. A sua principal característica 
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passa por ter como base a previsão do período anterior e ajustá-la utilizando o erro da 

previsão e é representado pela seguinte equação: 

𝐹𝑡+1 = 𝐹𝑡 + 𝛼(𝑌𝑡 − 𝐹𝑡)              (1) 

onde 𝐹𝑡+1 é a previsão do período 𝑡 + 1 a calcular, 𝑌𝑡 é o valor real atual da amostra, 𝐹𝑡 é a 

previsão imediatamente anterior, no mesmo período de 𝑌𝑡, e (𝑌𝑡 − 𝐹𝑡) indica o erro da 

previsão. O valor de 𝛼 é encontrado através do parâmetro de alisamento, e está 

compreendido entre 0 e 1.  

É possível observar que a nova previsão se resume à antiga previsão apenas com o 

ajustamento do erro que ocorreu na última previsão, conforme o exemplo possível de 

observar a Figura 13. Os valores de 𝛼 também possuem um importante papel. Quanto 

menores forem, o ajustamento do erro é mínimo, ou nulo quando 0, e os pesos dos dados 

são praticamente uniformes, fazendo com que a previsão seja mais insensível e próxima da 

média de todos os valores. Pelo contrário, quando próximo de 1 os pesos decrescem 

fazendo com que os valores mais recentes tenham uma maior influência no resultado de 

previsão (Yapar, 2018). 

 

Figura 13 – Exemplo: Previsão da produção de petróleo na Arábia Saudita utilizando o 

Alisamento Exponencial Simples, Fonte: Hyndman, R. & Athanasopoulos, G. (2018) 

De forma a facilitar a utilização deste modelo, procede-se à alteração da equação não sendo 

necessário guardar os valores das observações anteriores. Apenas são necessários guardar 

os valores mais recentes da observação mais recente, a previsão mais recente e o valor de 

𝛼. Deste modo, outra forma de escrever esta equação será:  

𝐹𝑡+1 = 𝛼𝑌𝑡 + (1 − 𝛼)𝐹𝑡             (2) 
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A equação anterior (2) por ser mais simples e pelas vantagens referidas anteriormente é a 

forma mais usada nos métodos de alisamento exponencial. 

Porém, possui algumas limitações, uma vez que, é impossível obter separadamente a 

estimativa do tamanho da procura e a probabilidade da mesma. Contudo, possui também 

algumas vantagens, tal como a resposta imediata a acontecimentos de obsolescência súbita 

ou mesmo diminuição da procura (Teunter et al., 2011). Outro ponto positivo neste modelo, é 

funcionar de forma simples, robusta e realizar previsões satisfatórias, (Sbrana & Silvestrini, 

2014). Assim sendo, segundo Nahmias (2005) de uma forma geral, o modelo de Alisamento 

Exponencial Simples (AES) traduz-se na aplicação de pesos exponencialmente 

decrescentes dos dados históricos. 

 

3.2.1.2 – Modelo de Holt-Winters 

Com base no modelo de Holt, em 1960 Winters expandiu-o de forma a ser possível aplicar a 

séries temporais conforme é possível observar na Figura 14, que além de apresentarem 

tendência, também apresentem sazonalidade. Para este modelo são necessárias três 

equações de alisamento: uma para o nível (𝑛𝑡), uma para a tendência (𝑏𝑡) e uma para a 

sazonalidade (𝑆𝑡) (Ferbar &, Strmčnik, 2016): 

o α é o número de períodos entre o último valor de 𝐿𝑡 conhecido e o período 

para qual é realizada a Previsão; 

o β é a constante de amortecimento da Tendência (𝑏𝑡); 

o γ a constante de amortecimento da Sazonalidade (𝑆𝑡), 

estando estes valores restringidos ao intervalo [0:1]. 

 

Figura 14 – Exemplo: Previsão de visitantes na Austrália utilizando o Modelo de Holt-Winters, 

Fonte: Hyndman, R. & Athanasopoulos, G. (2018) 
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Dentro do modelo de Holt-Winters, é ainda possível dividi-lo em dois modelos diferentes de 

cálculo. Enquanto um modela a sazonalidade de forma aditiva o outro modela a 

sazonalidade de forma multiplicativa. 

Modelo aditivo de Holt-Winters 

Para definir o modelo são necessárias quatro equações: 

Nível:   𝐿𝑡 = 𝛼(𝑌𝑡 − 𝑆𝑡−𝑠) + (1 − 𝛼)(𝐿𝑡−1 + 𝑏𝑡−1)   (3) 

Tendência:  𝑏𝑡 = 𝛽(𝐿𝑡 − 𝐿𝑡−1) + (1 − 𝛽)𝑏𝑡−1    (4) 

Sazonalidade:  𝑆𝑡 = 𝛾(𝑌𝑡 − 𝐿𝑡) + (1 − 𝛾)𝑆𝑡−𝑠     (5) 

Previsão:  𝐹𝑡+𝑚 = 𝐿𝑡 + 𝑏𝑡𝑚 + 𝑆𝑡−𝑠+𝑚     (6) 

sendo que 𝑠 representa o comprimento da sazonalidade, 𝐿𝑡 o nível da série, 𝑏𝑡 a tendência, 

𝑆𝑡 a componente da sazonalidade e 𝐹𝑡+𝑚 a previsão para os períodos 𝑚 seguintes. 

Modelo multiplicativo de Holt-Winters 

O modelo multiplicativo de Holt-Winters é o modelo mais utilizado e também necessita de 

quatro equações para o descrever: 

Nível:   𝐿𝑡 = 𝛼 (
𝑌𝑡

𝑆𝑡−𝑠
) + (1 − 𝛼)(𝐿𝑡−1 + 𝑏𝑡−1)   (7) 

Tendência:  𝑏𝑡 = 𝛽(𝐿𝑡 − 𝐿𝑡−1) + (1 − 𝛽)𝑏𝑡−1      (8) 

Sazonalidade:  𝑆𝑡 = 𝛾 (
𝑌𝑡

𝐿𝑡
) + (1 − 𝛾)𝑆𝑡−𝑠       (9) 

Previsão:  𝐹𝑡+𝑚 = (𝐿𝑡 + 𝑏𝑡𝑚) 𝑆𝑡−𝑠+𝑚              (10) 

3.2.1.3 – Erros da previsão 

Apesar de ser possível produzir previsões muito próximas dos valores reais, os erros de 

previsão estão sempre associados. Assim, os erros da previsão permitem medir com 

precisão as previsões realizadas. A sua utilização é deveras importante na medida em que, 

permite verificar se o modelo de previsão utilizado é o mais adequado. 

A medida de dispersão de erros mais utilizada é o Erro Quadrático Médio (EQM), e quanto 

menor for o seu valor mais estável é o modelo. O Erro Quadrático Médio pode ser calculado 

através da seguinte equação: 

𝐸𝑄𝑀 =  
1

𝑡
∑ (𝑌𝑡 − 𝐹𝑡)2𝑡

𝑖=1      (11) 
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3.2.2 – Machine Learning Techniques 

A previsão de um certo mercado tem sido uma área de interesse para muitos investidores, 

bem como pesquisadores devido à volatilidade intrínseca, complexa e à alteração regular na 

natureza, fazendo com que seja difícil fazer previsões confiáveis.  

Na atualidade fruto da competitividade e da constante mudança, a estimativa precisa e 

oportuna de vendas futuras, pode disponibilizar conhecimento extra para empresas no ramo 

da fabricação, armazenagem e retalhista de produtos. As previsões a curto prazo ajudam 

essencialmente a planear a produção na gestão de stocks, enquanto as previsões a longo 

prazo podem ajudar a tomar decisões sobre a evolução do negócio (Doganis et al., 2006; 

Tsoumakas, 2018). 

Diversos fatores estão envolvidos na previsão, fatores físicos e comportamento fisiológico, 

racional e irracional, entre outros. No caso do mercado de ações, a combinação de todos 

estes fatores tornam o preço das ações voláteis e difíceis de prever com um alto grau de 

precisão. Contextualizando na área do presente estudo, em vez das ações será os 

consumos de bebidas, sendo estas afetadas pelo período do ano, temperatura, ocupação do 

hotel, entre outros. 

Para se proceder à previsão de stock utilizando esta técnica é necessário percorrer quatro 

etapas principais, conforme a Figura 15 nos mostra. O primeiro passo passa pela recolha 

dos dados e classificação para a relevância das várias fontes. Em seguida, é feita uma 

análise sobre os dados colhidos e os recursos são extraídos. O terceiro passo contempla a 

representação dos dados utilizando um algoritmo de machine learning adequado à previsão 

das tendências de stock. Por fim, na última etapa é utilizada uma rede neural artificial para 

classificar os dados em três categorias: comprar, manter e vender (Agrawal, et al, 2019). 

 

Figura 15 – Fluxograma do processo de Machine Learning, Fonte: Agrawal et al., 2019 

As redes neurais artificiais são uma rede complexa, e é um sistema amplamente interligado 

por um grande número de unidades de processamento simples equivalente a um neurónio. 

As redes são projetadas de modo a realizar diversas operações lógicas complexas, como 

descobrir padrões em relações não lineares recorrendo à ajuda de várias unidades de 

processamento interconectadas. 

Sendo a previsão de vendas uma previsão de séries temporais, no presente estudo de caso, 

podem ser utilizadas técnicas estatísticas clássicas, como vistas anteriormente. Contudo, 

uma abordagem de machine learning para lidar com uma previsão de série temporal 

geralmente é mais eficiente e flexível. Esta ferramenta é mais eficiente pois permite o uso de 
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algoritmos de “aprendizagem” atuais, tais como máquinas de vetores para regressão e 

árvores modelo (Landwehr et al. 2005). É mais flexível, porque permite a inclusão de 

variáveis de entrada úteis adicionais, externas às séries temporais fornecidas. 

A vantagem deste modelo em comparação com os modelos clássicos são a “normalização 

dos dados” e o “training”. Desta forma, conseguimos uma melhor previsão através do uso de 

um algoritmo de machine learning adequado à previsão das tendências na normalização dos 

dados, e no training a utilização de uma rede neural artificial permitir classificar os dados em 

três decisões: aumento de compras, compras iguais e diminuição de compras. 

3.3 – Políticas de Gestão de Stocks 

As políticas de gestão de stocks consistem em formas de gerir os produtos de uma empresa, 

independentemente de os mesmos serem matérias primas, produtos intermédios ou finais. 

No caso a abordar a empresa unicamente maneja produtos finais, pelo que não é necessário 

considerar as matérias primas e produtos intermédios. 

A variabilidade da procura dificulta a gestão de stocks, onde controlar os níveis de stocks e 

prevenir ruturas é um grande desafio. Para tal, como referido no ponto 3.2.1 os Métodos de 

Previsão auxiliam todo o processo de compras. 

Devido à variabilidade da procura é necessário caracterizá-la, podendo esta ser dependente 

ou independente, uniforme ou não uniforme, e determinística ou estocástica. Na Figura 16 é 

possível observar um esquema das várias políticas de Gestão de Stocks.  

 

Figura 16 – Políticas de Gestão de Stocks, Fonte: Autor 

Nos modelos de gestão de stocks conhecer a procura é muito importante, e caso exista 

conhecimento das quantidades necessárias, então a procura será determinística, caso 

contrário, se existir incerteza e variabilidade a procura será aleatória (Nahmias & Olsen, 

2015). 
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Para os modelos determinísticos o ponto de partida é o Economic Order Quantity (EOQ). Já 

quando a incerteza da procura é uma variável a ter em conta, as políticas de stock passam a 

ser políticas de revisão contínua ou periódica, ponto 3.3.1. 

Em 1913, Ford W. Harris desenvolveu o modelo determinístico Economic Order Quantity 

(EOQ), em português Quantidade Económica de Encomenda. Este serviu como base para 

gerar os atuais diferentes modelos de gestão de stocks. Para este modelo é necessário 

validar os seguintes pontos: 

• A procura é conhecida e constante, 

• Considerar apenas os custos de stock e de encomenda 

• Não são permitidos stock-outs 

Outro aspeto que é importante ressalvar é que este modelo apresenta um trade-off entre os 

custos fixos de um encomenda e os custos variáveis de ter os artigos em stock (Nahmias & 

Olsen 2015). De modo a poder calcular a quantidade ótima a encomendar utiliza-se a 

seguinte expressão: 

𝐶𝑇 =
𝑄

2
𝐻 +

𝐷

𝑄
𝑆 + 𝐷𝐶              (12) 

Onde: 

 CT – custo total anual 

D  – necessidade anual (unidades/ano) 

H  – custo anual de posse e armazenamento por unidade de stock 
médio 

S  – custo de encomenda ou preparação (€/lote) 

Q  – tamanho do lote (unidades) 

C  – custo por unidade 

Derivando a expressão do custo total em ordem a Q (tamanho do lote) e igualando a zero, é 

obtido a Quantidade Económica de Encomenda (QEE): 

𝑄𝐸𝐸 = √
2𝐷𝑆

𝐻
                       (13) 

3.3.1 – Modelos Estocásticos 

Na generalidade as empresas que trabalham com inventários têm como principais políticas 

de Gestão de Stocks, a Revisão Contínua (RC) e a Revisão Periódica (RP). Para se 

proceder a estas duas políticas são necessários seguir os seguintes parâmetros: 

• Lead Time (LT) – tempo de entrega da encomenda do fornecedor; 
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• Ponto de Encomenda (PT) – assim que o valor definido é atingido, é 

colocada a encomenda; 

• Quantidade Ótima de Encomenda (QOE) – quantidade ótima de encomenda 

a encomendar ao fornecedor; 

• Stock Máximo (S) – quantidade máxima de stock conforme os parâmetros 

estabelecidos; 

• Stock Mínimo (s) – quantidade mínima de stock que deve existir conforme os 

parâmetros estabelecidos; 

• Stock de Segurança (SS) – Stock que permite ter alguma margem de 

manobra; 

• Ciclo de Revisão do Nível de Stock (T): tempo fixo de revisão dos níveis de 

stock. 

Os Stocks de Segurança (SS) são muito importantes pois acarretam alguns riscos e têm 

custos associados. Se por um lado existirem grandes Stocks de Segurança (SS) de forma a 

que nunca ocorra ruturas os custos serão elevados, por outro lado baixos Stocks de 

Segurança (SS) podem fazer com que ocorram ruturas de stock. 

3.3.1.1 – Política de Revisão Contínua 

A política de Revisão Contínua como o próprio nome indica, traduz-se num 

acompanhamento efetivo da quantidade de cada produto, ou seja uma análise continua dos 

níveis de stock (Gonçalves, 2010). Assim, esta política baseia-se na encomenda de uma 

quantidade fixa (QOE), quando o nível de stock de um produto atinge o nível do Ponto de 

Encomenda (PE), sendo possível visualizar um exemplo através da Figura 17. Aqui, a 

periocidade com que as encomendas são feitas reflete-se através da procura por 

determinado produto. Porém, neste caso o tempo de entrega da encomenda pode variar. 

Em contrapartida esta política tem como desvantagem a possibilidade de existir ruturas de 

stock. O Ponto de Encomenda (PT) é muito importante pois caso não seja respeitado e a 

encomenda seja realizada depois desse ponto aumenta a probabilidade de rutura de stock. 

Outra desvantagem é a dificuldade em agrupar na mesma encomenda diferentes produtos 

pois nem todos atingem o Ponto de Encomenda (PT) ao mesmo tempo. 

O Ponto de Encomenda (PT) pode ser definido através da equação (14): 

𝑃𝑇 = (𝜇 ∗ 𝐿𝑇) + 𝑆𝑆              (14) 

onde 𝜇 representa a média do consumo e 𝑆𝑆 o Stock de Segurança 

O Stock de Segurança (SS) é calculado através da equação (15): 

𝑠𝑠 = 𝑧 ∗ 𝜎 ∗ √𝐿𝑇              (15) 
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sendo 𝑧 o Nível de Serviço pretendido e 𝜎 o desvio padrão. 

Para o estudo de caso o Nível de Serviço pretendido é superior a 0,95, uma vez que o hotel 

pretende que o cliente seja sempre satisfeito. 

 

Figura 17 – Revisão Contínua de Stocks, Fonte: Caplice, C., 2006 

3.3.1.2 – Política de Revisão Periódica 

O modelo de Revisão Continua tem como principal diferença para com o modelo anterior a 

introdução de um momento para colocar a encomenda ao fornecedor. Neste modelo existe 

um período entre encomendas, que pode ser por exemplo semanal ou quinzenal, e que é 

negociado entre o cliente e o fornecedor (Caplice, C., 2006).  

Para este modelo o que vai variar é apenas a quantidade a encomendar em cada 

encomenda, que tem de ser suficiente até à próxima encomenda, sendo possível visualizar 

um exemplo através da Figura 18. Deste modo, é necessário rever os stocks com uma maior 

frequência.  

Uma das desvantagens deste modelo são os ciclos de revisão. Como os produtos não 

possuem todos a mesma procura, o ciclo de revisão tem de ser adequado, pois quanto maior 

for o ciclo maior é o risco de poder ocorrer ruturas de stock. 

Aqui para se determinar o nível de stock é utilizada a equação (16): 

𝑀 = (𝜇 ∗ (𝐿𝑇 + 𝑇)) + 𝑆𝑆             (16) 

onde 𝑇 corresponde ao ciclo fixo de revisão. 

Por sua vez, o Stock de Segurança (SS) é calculado através da equação (17): 

𝑠𝑠 = 𝑧 ∗ 𝜎 ∗ √𝐿𝑇 + 𝑇              (17) 

Depois de determinar as duas variáveis anteriores demonstradas nas equações (16) e (17), 

as Quantidades a Encomendar (Q) são definidas através da equação (18): 
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𝑄 = 𝑀 − 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛í𝑣𝑒𝑙 𝑛𝑜 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑚 𝑞𝑢𝑒 𝑎 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎 é 𝑙𝑎𝑛ç𝑎𝑑𝑎         (18) 

 

Figura 18 – Revisão Periódica de Stocks, Fonte: Caplice, C., 2006 

3.3.2 – Custos na Gestão de Stocks 

Quando se realiza uma gestão de stocks é obrigatório equacionar os vários custos 

associados. Para os autores Chase et al. (2006) sempre que é tomada uma decisão relativa 

aos stocks são necessários equacionar os seguintes custos: 

• Custo de aprovisionamento; 

• Custo de posse; 

• Custo de rutura; 

• Custo de informação. 

O custo de aprovisionamento está inteiramente ligado à aquisição de uma encomenda, e é o 

fator que mais condiciona as quantidades económicas de encomenda. O custo de posse 

corresponde à posse dos artigos e a sua armazenagem. Já o custo de rutura está presente 

quando uma encomenda de um cliente não pode ser correspondida através do stock atual. 

Por fim, o custo da informação reflete os custos de utilização de um sistema informático na 

previsão da procura de forma a obter a informação correta. 

Segundo Slack et al. (2010), os custos com a gestão de stocks estão diretamente ligados 

com o tamanho da encomenda, e são: custo de efetivação da encomenda, custos de 

armazenagem, custo do capital imobilizado, custos da obsolescência, custo da rotura de 

stocks (não deve existir neste estudo de caso) e os custos de ineficiência operacional.  

• Custo de Posse de Stock - Custo associado à manutenção em stock de uma unidade 

de um produto durante um determinado período de tempo. Estes custos 

correspondem aos custos monetários diretos (seguros, impostos, roubos), custos de 

funcionamento do armazém (luz, espaço físico) e custos de oportunidade, que faz 

com que o capital disponível para ser aplicado em outros recursos está investido em 

stocks. 

• Custo de Encomenda - Diz respeito aos custos de receção da encomenda: 
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quantidade, qualidade e classificação; 

• Custo de Aquisição - Custo associado à compra ao fornecedor; 

Por outro lado, segundo Goldsby & Martichenko (2005), os custos associados à posse de 

stocks devem ser divididos em 4 tipos: capital, espaço, serviço de inventário e riscos de 

inventário. 

Segundo Slack et al (1998), para os custos de capital, é considerado o valor pago pelo 

investimento realizado ao inventário, e esse custo pode traduzir-se em mais de 80% do custo 

total do inventário. 

Referindo Shang et al. (2008). os custos com o espaço são relativos aos custos e taxas 

cobradas pelo uso do espaço. Em caso de arrendamento, considera-se o preço pago pela 

renda, ou caso o espaço seja do próprio considera-se os custos operacionais. 

Para Silver et al. (1998) os custos de serviço de inventário, no qual engloba-se seguros e 

taxas, estão sujeitos à quantidade de stock. Porém Simchi-Levi et al. (2004) consideram que 

estes custos correspondem uma percentagem mínima referente ao custo total de 

aprovisionamento. 

Por fim, os custos com o risco de inventário estão associados ao roubo, dano, e 

obsolescência e deterioração do stock, ao qual devem ser mitigados (Coyle et al., 2003). 

Segundo Toomey, (2000) o modo mais simples é através da redução de stock, em especial 

com os produtos que representam um maior valor. 

3.4 – Metodologias de melhoria contínua 

Existem diversos métodos e ferramentas para executar uma melhoria continua, algumas das 

quais são as metodologia Kaizen e a metodologia Lean Thinking. Apesar de só se fazer 

referência a duas metodologias, há uma reflexão que é sempre necessária: “para que 

faremos essa melhoria?”, “para quem faremos essa melhoria?” e “essa melhoria fará nosso 

cliente feliz?” 

3.4.1 – Metodologia Kaizen 

A metodologia Kaizen teve origem na cultura japonesa e foi implementada pela Toyota no 

período pós II Guerra Mundial. Esta metodologia tem como premissa “Hoje melhor do que 

ontem, amanhã melhor do que hoje”. A terminologia Kaizen corresponde a melhoria continua 

ou mudança para melhor, onde Kai significa mudança, e Zen para melhor (Kiran, 2017) Esta 

filosofia implica que tudo o que fazemos pode ser melhorado continuamente, seja no local de 

trabalho ou em casa, conforme a Figura 42 do Anexo A. 
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Através do livro Kaizen: The Key to Japan’s Competitive Sucess, escrito por Masaaki Imai 

(1986) a metodologia Kaizen ganhou outra dimensão. Masaaki Imai, considerado o pai desta 

metodologia explica que “Kaizen não é apenas melhoria contínua, mas sim uma melhoria 

todos os dias, em todo o lado, para toda a gente” (Coimbra, 2013). Esta consideração é 

levada a cabo na medida em que não se trata de uma mudança rápida, é inevitável algum 

tempo e trabalho para que seja implementada. 

Aplicar esta metodologia à Gestão de Stocks, como referido no parágrafo anterior, é 

necessário tempo pois trata-se de uma mudança longitudinal. A precisão de stocks através 

desta metodologia irá sofrer alterações graduais de modo a ser possível obter um melhor 

resultado ao longo do tempo. Contudo, existem sempre algumas dificuldades em 

implementar fruto de vários fatores, entre eles a resistência à mudança pelos funcionários. 

Para que seja possível desenvolver a metodologia Kaizen são necessários desenvolver um 

conjunto de requisitos: 

• Aceitar que o problema está na inadequação do nível atual de desempenho 

do serviço ou produto; 

• Possuir a atitude correta para resolver o problema; 

• Organização adequada para conseguir resolver o problema; 

• Conhecimento e prática adequada na utilização de ferramentas e técnicas de 

resolução de problemas; 

• Possuir um método estruturado de resolução de problemas; 

• Definir e analisar problemas com base em factos concretos; 

• Soluções para a causa, mais do que para os sintomas do problema; 

• Implementação e acompanhamento contínuo até que um resultado 

consistente seja obtido; 

• Superar a resistência à mudança; 

• Sistemas de controle para mudanças reversíveis. 

O ciclo PDCA, “Plan Do Check Act / Plan Do Check Adjust”, é um método iterativo de gestão 

que possui quatro passos, e é um ciclo de melhoria contínua proposto por Deming, W. E. 

(1986). Este considera cada nova melhoria o ponto de partida para um novo 

aperfeiçoamento, numa perspetiva em que o mesmo funciona como um ciclo, de forma 

contínua e infinita (Correa & Gianesi, 2009). O ciclo é composto por quatro etapas: 

• Plan – Planeamento: representa a fase inicial de identificação, onde são 

realizadas observações e análises dos problemas; 

• Do – Executar: depois de planear, as tarefas devem ser colocadas em 

prática para se atingir os objetivos da etapa anterior; 

• Check – Verificar: verificar os efeitos reais alcançados nas ações realizadas, 

se foi executado conforme planeado ou se ocorreram alterações; 
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• Act – Agir: Caso os resultados não tenham sido os planeados, é necessário 

reformular, caso os resultados sejam positivos, esta etapa funciona como 

uma ação preventiva para não ocorrer de novo. 

Em 2009, o Institute Kaizen, desenvolveu processos de melhoria nos serviços denominados 

de Total Service Management (TSM). Estes processos consistem em sincronizar todos os 

processos envolventes, desde a encomenda até ao abastecimento final, conforme a Figura 

19. A sua base é a utilização de ferramentas interligadas, em vez da aplicação de 

ferramentas isoladas, com a intenção de criar um processo ordenado de acordo com o 

objetivo conjunto de toda a organização (Pinto, 2009). 

 

Figura 19 – Níveis do Total Service Management (TSM), Fonte: Adaptado de Pinto, 2009 

Para que todo este processo de mudança ocorra é necessário conhecimento, mas também é 

necessário uma certa ousadia e criatividade. Para Alex F. Osborne (1988-1966), conhecido 

como o “pai” do brainstorming, escreveu na obra Applied Imagination “Knowledge may be 

power, but can be more powerful if creatively applied.” Através desta citação é possível 

observar que é necessário pensar “fora da caixa” para ser possível implementar a 

metodologia Kaizen sem limitações. 

3.4.2 – Metodologia Lean Thinking 

No decorrer da década de 1980 o termo Lean Thinking foi criado por John Krafcik através do 

estudo das técnicas de produção automóvel japonesa. John Krafcik e a restante equipa de 

investigadores do MIT observou que empresas como a Toyota possuíam uma grande 

vantagem no mercado fruto das suas técnicas de produção. Contudo, esta metodologia 

possui outro antecedente. No período pós II Guerra Mundial, diversas empresas japonesas 

do sector automóvel tiveram problemas devido à escassez de recursos materiais, humanos e 

financeiros, devido à crise económica e industrial resultante (Melton, 2005). Outra 

condicionante foi a baixa procura na indústria automóvel, que fez com que fosse necessário 

repensar a estratégia. 

Foi então que Kiichiro e Eiji, acompanhados de Taiichi Ohno iniciam visitas às fábricas da 

Ford nos Estados Unidos da América de modo a estudar a produção em massa FPS (Ford 

Production System), e posteriormente aplicar na Toyota. Com o decorrer das visitas à Ford 

concluíram que seria difícil aplicar o seu sistema, e então optaram por criar o seu próprio 

sistema adequado à sua realidade (Abdulmalek & Rajgopal, 2007). 
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Com o desenrolar dos acontecimentos surgem novos conceitos e ferramentas, entre eles o 

Mapeamento da Cadeia de Valor que é utilizado para identificar fluxos onde as operações 

consomem recursos mas que não acrescentam valor, desde o cliente, ao método de 

produção JIT (Pinto, 2009). Deste modo, Shigeo Shingo e Taiichi Ohno, líderes da então 

Toyoda, desenvolveram uma metodologia mais focada nos processos, TPS “Toyota 

Production System”, conhecida por Lean Production (Abdulmalek & Rajgopal, 2007). 

Mais recentemente, no ano de 2007, através de um longo trabalho a Toyota Motor Company 

consegue alcançar o topo da indústria automóvel relegando a General Motors, que desde 

1930 era a maior empresa do sector, para uma posição inferior (Pinto, 2009).  

Nesta metodologia, é possível observar várias ferramentas capazes de serem utilizadas na 

resolução do estudo. De entre as várias ferramentas, as que mais se adequam à 

problemática da gestão de stocks são: 

1) Just in Time (JIT) - Técnica na qual todos os outputs são feitos ao momento, na 

quantidade exata e no local correto.  

2) Kanban - É uma ferramenta de Lean Thinking muito utilizada, que permite transmitir 

informação dos stocks através de um sistema de sinalização para controlo dos fluxos 

dos mesmos, e assim, informar que o posto de trabalho necessita de abastecimento. 

3) 5S - Ferramenta que promove a mudança, e está associada à melhoria do local de 

trabalho. As empresas devem adaptar-se ao meio de modo a sobreviver, e eliminar 

formas desatualizadas de organização, passando a adotar novas e mais fortes 

metodologias organizacionais. A terminologia 5S tem origem nos cinco conceitos que 

a compõem, e cujas iniciais em japonês começam todas pela letra S: 

a. Seiri - Organização: Simplificar o posto de trabalho eliminando espaços e 

artigos desnecessários. 

b. Seiton - Arrumação e Ordenação: Necessidade de ter um local organizado, 

onde cada material/equipamento tem uma localização definida, permitindo o 

fluxo de trabalho, minimizando o número de movimentações. 

c. Seisou - Limpeza: Está relacionado com a prática da limpeza. Significa que 

estão permanentemente limpos os equipamentos, as ferramentas e os 

componentes. 

d. Seiketsu - Estabelecer Procedimentos e Normalizar: Está relacionado com a 

elaboração de procedimentos normalizados.  

e. Shitsuke - Autodisciplina e Saúde: Manutenção e revisão dos padrões. 

4) Gestão Visual (Visual Workplace System) - Permite a tomada de decisões de uma 

forma rápida e segura através da representação visual de dados ou informação. 

A metodologia Lean Thinking tem como objetivo adaptar os produtos à procura no 

momento, utilizando o mínimo de recursos de modo a reduzir custos, sempre com uma 

rapidez de resposta. Isto só é possível devido à diferente abordagem e cultura em 
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relação às empresas tradicionais. Apesar do âmbito não ser o mesmo, é possível 

observar na Tabela 1 a comparação entre culturas tradicionais vs Lean Thinking. 

Tabela 1 – Comparação entre construção Tradicional Vs Lean, Fonte: Bajjou et al., 2017 

 Construção Tradicional Construção Lean 

Criar Valor e 
Eliminar 

Desperdícios 

Concentra-se apenas nas atividades de conversão ou 
transformação; neglicência as atividades sem valor 
agregado 

Domínio de todo o processo de construção (fluxos, 
etapas de conversão); leva em consideração as 
atividades de valor agregado e atividades sem valor 
agregado 

Falta de uma cultura de eliminação de resíduos 
Identificação e eliminação de todas as formas de 
resíduos ao longo do ciclo de vida do projeto (design, 
construção e demolição) 

Estratégia Push Estratégia Pull 

Planeamento 
e 

Coordenação 
Mútua 

Estrutura organizacional rigidamente hierárquica; A 
missão de (programação, pilotagem e coordenação) é 
centralizada numa única entidade: Gestor do Projeto  

Programação, Pilotagem e coordenação com todas as 
partes interessadas do projeto; Um esquema de 
discussão aberto, claro e iterativo 

Trabalho unilateral, falta de colaboração mútua na fase 
de solução de problemas 

Colaboração e partilha de questões multilaterais 

Ausência de indicadores de desempenho 
Controle da variação do processo de construção, 
medindo o PPC (Percentage of Promises Completed) 

Relações contratuais entre as partes interessadas do 
projeto com base em um sistema de seguimento de 
ordens; As penalidades são atribuídas para cada 
tempo limite 

Procurando resolver problemas e encontrar soluções 
efetivas, em vez de procurar um responsável e penalizá-
lo; otimização de processos num caminho de melhoria 
contínua 

Conhecimento Aprendizagem 

Organização 
do Local 

Local de construção mal-organizado 
O nível organizacional do local da construção é 
otimizado através da abordagem 5S 

Falta de Gestão Visual 
A Gestão Visual aumenta a transparência, facilita a 
comunicação entre as partes interessadas no local e 
garante a segurança do pessoal 

Portanto, a metodologia Lean agrega os diferentes sectores, e as suas atividades em um 

único segmento de gestão. Elimina atividades e diminui custos, permitindo alterações e 

adequações aos processos/operações, criando valor e tornando a empresa mais rentável.  

3.5 – Conclusões do capítulo 

Este capítulo serviu sobretudo para o estudo do estado da arte da gestão de stocks, e 

desenvolvimento de vários modelos e metodologias. Foi realizado um levantamento de 

vários métodos clássicos de previsão de procura, assim como um método computacional 

mais recente, as diferentes políticas de gestão de stocks, as diferentes metodologias de 

melhoria contínua, e a forma como estas se correlacionam com o problema em estudo. 

De entre os métodos estudados uns são mais fáceis de aplicar em contexto real do que 

outros, uma vez que, não existe sazonalidade na ocupação da unidade, e desta forma 

conseguir uma previsão com uma maior precisão em alguns métodos. No que diz respeito às 

políticas de gestão de stocks após a revisão bibliográfica, é possível observar que não é 

viável definir a mesma política para todos os produtos. Assim sendo, apesar de ser possível 

aplicar todos os diferentes métodos de previsão e as diferentes políticas de gestão de stocks 
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em separado, fruto das necessidades do Hotel Royal Savoy é necessário fazer uma 

combinação dos mesmos a atuar em cada produto. 

Dentro da previsão da procura, o Alisamento Exponencial Simples é o modelo mais simples 

de aplicar, e o que possui maior probabilidade de êxito na sua aplicação a nível prático, pois 

só necessitará dos dados históricos de cada artigo, e quase a totalidade dos artigos não 

possuem sazonalidade na procura. O Machine Learning Techniques, apesar de teoricamente 

possuir uma previsão mais específica, a nível de aplicação será necessário desenvolver um 

software que permita juntar os diferentes dados, o que levará tempo e dinheiro, não sendo 

imediata a sua aplicação. 

 No que concerne às políticas de gestão de stocks, a sua empregabilidade no estudo de caso 

é acessível, contudo existem duas variantes que são muito importantes considerar: quando 

encomendar e quanto encomendar. Estas duas, serão muito importantes a nível prático uma 

vez que o nível de inventário e/ou rutura dependerá das mesmas.   

As metodologias de melhoria contínua, por sua vez, têm como objetivo complementar o que 

foi referido anteriormente através de um acompanhamento contínuo. Uma vez que, todo o 

processo de gestão e reposição de stocks é sempre praticamente o mesmo, já estão criadas 

algumas rotinas diárias, e com o auxílio destas metodologias, embora seja difícil incutir nos 

colaboradores numa primeira fase, acrescentarão valor de dia para dia.  

Por vezes, existem algumas limitações e constrangimentos a nível de recebimento de 

mercadoria devido ao Hotel Royal Savoy estar situado numa ilha. Deste modo, a gestão de 

stocks tem que contemplar estas possíveis falhas, o que dificulta a sua gestão. 
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4 – Resolução do Estudo de Caso 

O objetivo do presente estudo de caso é criar um sistema através de metodologias que 

auxiliem uma melhor política de gestão de stocks, adequada à área de negócio e aos 

constrangimentos de insularidade. Deste modo, no decorrer deste capítulo demonstram-se 

as diferentes fases que formam a proposta de metodologia desenvolvida, assim como a 

relação com o problema em estudo e a argumentação teórica que sustenta a resolução do 

mesmo. 

O projeto à data ainda não foi colocado em prática, primeiramente devido ao período de 

análise ter sido curto para o estudo em questão, e posteriormente com a atual pandemia 

mundial todas as unidades tiveram de encerrar temporariamente, encontrando-se assim 

apenas a nível teórico, no entanto, constitui um importante alicerce para uma futura alteração 

na gestão de stocks. Numa fase inicial as reuniões com os departamentos de F&B e CI 

permitiram conhecer toda a estrutura, o posicionamento e âmbito de cada departamento, 

assim como as necessidades e dificuldades de cada um. Enquanto o departamento de CI 

possui como principal objetivo rentabilizar recursos, diminuindo custos com artigos em stock, 

o departamento de F&B preocupa-se com o nível de serviço. Concluída a primeira fase de 

reuniões ficaram determinadas as categorias de artigos em análise na presente dissertação. 

Deste modo, é proposto prosseguir um conjunto de etapas necessárias com o objetivo de se 

implementar de um sistema de gestão de stocks, conforme as necessidades da unidade. 

Assim, o presente capítulo contempla as diferentes fases da proposta de metodologia. 

Finalizada a seleção dos artigos e categorias que formam o objeto de estudo da presente 

dissertação, é iniciado o processo de tratamento de dados, que compõem os elementos para 

as fases seguintes. A segunda etapa constitui a classificação de stocks, posteriormente a 

etapa de previsão da procura, seguida da aplicação das políticas de gestão de stocks, e por 

último, as metodologias de melhoria contínua. Assim sendo, a metodologia desenvolvida é 

formada pelas cinco etapas mencionadas, e representadas na Figura 20.  

 

Figura 20 – Etapas do modelo desenvolvido, Fonte: Autor 
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4.1 – Recolha e Tratamento de Dados 

A recolha e tratamento de dados estabelece o início da metodologia, que servirá para aplicar 

aos métodos propostos. A prioridade na recolha de dados passou por definir quais os outlets 

que possuem uma real importância para o estudo. 

De entre as várias reuniões realizadas com o F&B e o CI, a reunião com as equipas dos 

bares e restaurantes foi essencial porque permitiu ter um primeiro contato com a dificuldade 

na gestão de stocks. A par desta, a reunião com o CI também foi determinante na medida 

em que, serviu para analisar mais detalhadamente o histórico de compras e vendas. Com a 

colaboração dos chefes de cada outlet, e com o auxílio do sistema de vendas do Hotel Royal 

Savoy, é feito um levantamento dos artigos vendidos através dos POS em cada outlet. 

Houve ainda lugar a uma reunião com o departamento da manutenção e o departamento da 

qualidade, onde foi fornecida uma base de dados relativa às máquinas frigoríficas, contendo 

as classes e consumos energéticos.  

De modo a detalhar os serviços, atividades e restante processo operacional foi necessário 

acompanhar o dia-a-dia passando por cada outlet e armazém para perceber a dinâmica de 

cada espaço e as dificuldades enfrentadas pelos colaboradores. Desta forma, foi necessário 

o acompanhar dois departamentos, Controlo Interno e Food & Beverage, através de reuniões 

semanais com os responsáveis de cada departamento. No primeiro caso as reuniões 

ocorriam uma vez por semana com a duração de dez minutos, e no segundo além das 

reuniões semanais ainda ocorriam pequenas reuniões diárias com uma duração aproximada 

de 5 minutos com cada colaborador que funcionou como Grounded Theory. Em certos 

momentos, foi colocado em prática um acompanhamento próximo (Shadowing) ao longo do 

dia a alguns trabalhadores.  

Também foi necessário recolher e analisar os dados fornecidos pelo departamento do 

Controlo Interno, e debater com o departamento de Compras o método de seleção dos 

fornecedores e das marcas dos produtos, e o método de compras. 

O processo de recolha de informação é constituído por vários procedimentos. Além do 

levantamento dos artigos vendidos através dos POS, e de modo a agilizar o processo de 

recolha de dados, é utilizado um ficheiro que é elaborado mensalmente, que contém os 

dados acerca de cada outlet. Concluído este processo, foram identificados os artigos que na 

reunião com as equipas de bares e restaurantes foram identificados como principais a nível 

económico e energético. Aqui a dificuldade passou por os artigos possuírem diferentes 

unidades de venda, por exemplo copo e garrafa do mesmo produto, embora no processo de 

compra a unidade é a garrafa. Assim, a análise ABC sofrerá ligeiras alterações para se 

adaptar aos objetivos. Deste modo, a amostra em estudo contempla as seguintes categorias 

de artigos: Águas, Refrigerantes, Cervejas e Cidras, Vinhos, e Champanhes e Espumantes. 
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Outro processo passou por contabilizar manualmente os stocks em cada máquina frigorifica, 

e em cada local suscetível de posse de stock (outlets e armazéns), ao longo de um período. 

Desta maneira, é possível perceber a rotação de cada artigo por máquina frigorífica. 

A triagem consiste em segmentar os artigos que, como já referido, são agrupados em quatro 

categorias: Águas, Refrigerantes, Cervejas e Cidras, Vinhos, e Champanhes e Espumantes. 

Recorrendo ao levantamento de dados do período de estudo, foram vendidos no total 37 288 

artigos divididos pelas quatro categorias. Assim, foram englobados os quatro outlets 

existentes no hotel: Armada, Neptuno, Piano e Deck. Primeiro foi estudado mensalmente 

cada outlet e no fim foram agrupadas todas as vendas e segmentadas pela sua categoria. 

Para melhor perceber o tamanho da amostra e como esta está distribuída em termos 

quantitativos, é apresentado na Tabela 2 a distribuição dos artigos vendidos por quantidade 

e referência. Para uma melhor compreensão, encontra-se nas Figuras 43 e 44 do Anexo C 

os gráficos com a representação esquemática das quantidades e referências por produto. 

Tabela 2 – Unidades vs Referências vendidas por categoria, Fonte: Autor 

Produto Quantidade Referências 

Cervejas e Cidras 8606 10 

Champanhes e Espumantes 1 154 14 

Águas 9 256 15 

Vinhos 11 171 90 

Refrigerantes 7 101 17 

Total 37 288 146 

Verifica-se que apesar de quatro do total de cinco categorias apresentarem quantidades 

totais minimamente aproximadas, o número de referências comercializadas dispõem de 

outra distribuição. Os vinhos, conforme é possível verificar na tabela acima, com 90 

referências diferentes, representa 61,64% do total de referências comercializadas. As 

cervejas e cidras embora tenham sido comercializadas apenas 9 referências diferentes, 

conseguiram atingir quantidades vendidas praticamente ao mesmo nível que as restantes 

categorias. Desta forma, a amostra final contempla um total de 37 288 vendas, distribuídas 

por 146 artigos.  

Foi ainda realizado um levantamento do espaço disponível, e quantas unidades por artigo 

estão em stock por outlet, nas máquinas frigorificas e à temperatura ambiente. O tipo de 

artigo procurado pelo cliente varia consoante o outlet, uma vez que cada um possui 

diferentes características, são utilizados para diferentes ocasiões. Desta forma, irá influenciar 

os artigos disponíveis em cada um o que poderá originar análises enganadoras. Conforme já 

mencionado no subcapítulo 2.3, é possível observar no Anexo B a capacidade diária de cada 

máquina frigorifica em cada outlet.  

Concluída a recolha de dados, procedeu-se ao seu tratamento para futura análise. Com o 

desenrolar da análise, foi possível identificar, através de dados históricos, artigos com 
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procuras muito específicas. Determinados artigos possuem procuras periódicas, utilizados 

nos Welcome Drink proporcionados pelo hotel, enquanto outros possuem procuras sazonais. 

Épocas festivas como o fim do ano potenciam a procura por champanhe e espumante, e a 

receção de grupos de clientes potencia o consumo de artigos específicos, comercializados 

quase exclusivamente para tal fim. Estas diferenças vão originar diferentes perspetivas de 

gestão de stocks. 

Para corresponder à procura dos artigos é necessário assegurar a compra e entrada dos 

mesmos em tempo útil. Uma vez que a unidade se localiza no arquipélago da Madeira, pode 

ocorrer atrasos na entrega de mercadoria devido a adversidades, tal como as condições 

climatéricas. Assim sendo, foi obtido informação acerca do tempo de aquisição de cada 

artigo. Foram analisados os pedidos lançados pelo chefe dos bares e os mapas com a 

movimentação de stocks, de forma a identificar o tempo de recebimento. O Lead time de 

cada artigo varia consoante o artigo e o fornecedor. Embora muitos artigos venham de fora 

da Madeira, alguns são de produção local. 

4.2 – Classificação de Stocks 

Para se proceder à análise ABC é utilizado o mapa de vendas relativo ao período 

compreendido entre agosto de 2018 e janeiro de 2019. Apesar de apenas se considerar seis 

meses, pode considerar-se uma amostra completa uma vez que abrange duas estações do 

ano distintas, verão e inverno. Desta forma, será feita uma análise aos artigos (Beverage) 

que possuem maior rotação, com especial incidência aos que necessitam de 

acondicionamento no frio. 

Na tabela 30 do Anexo C são apresentados os valores da classificação das categorias após 

análise dos mesmos. O critério utilizado foi o valor médio de compra de cada artigo, devido 

ao fato de o valor de compra oscilar ao logo do tempo, e também o tamanho das garrafas 

poder variar devido a limitações dos fornecedores, podendo ainda existir descontos em 

certos artigos. Embora tenha ocorrido uma análise criteriosa dos dados, comprova-se que 

não ocorre uma distribuição aproximada ao modelo proposto pelo Princípio de Pareto 

(80/15/5). Através dos valores obtidos, foi construído um gráfico com a curva ABC, Figura 21, 

que comprova os resultados obtidos. 

 

Figura 21 – Curva ABC, por categoria, Fonte: Autor   
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Uma vez que não se alcançou os resultados esperados através de uma segmentação por 

categorias no total da amostra, é realizada uma nova abordagem analisando outlet por outlet. 

Deste modo, a amostra centra-se no mesmo espaço temporal, contudo possui a vantagem 

de analisar um outlet em específico, sendo que cada outlet possui características diferentes 

que depois se refletem nos artigos procurados pelos clientes. Como a analise será mais 

detalhada, o objeto de estudo será igualmente mais detalhado correspondendo ao artigo em 

vez de categoria. 

Com esta nova analise é possível determinar os artigos com maior volume de vendas e mais 

preponderantes em cada outlet e no global. A Tabela 3 demonstra a distribuição dos artigos 

pelas três classes, por outlet e no global. 

Tabela 3 – Resultados Análise ABC, Fonte: Autor 

Classe Armada Neptunos Piano Deck Total 

A 14,46% 23,08% 11,24% 22,08% 18,49% 

B 24,10% 25,64% 25,84% 28,57% 26,03% 

C  61,44% 51,28% 62,92% 49,35% 55,48% 

Desta forma, os resultados no seu total aproximaram-se mais ao esperado. A classe A 

aproximou-se significativamente dos intervalos sugeridos e os resultados rondaram todos à 

volta dos 20% conforme o proposto na metodologia, e apenas o outlet Piano é o único que o 

valor mais se diferencia. Já a classe B apesar de no global apresentar uma diferença maior 

do que a classe A em relação aos intervalos esperados, as diferenças entre outlets é menor. 

Por fim, a classe C é onde ocorre a maior diferença entre outlets. Os outlets Neptunos e 

Deck apresentam valores muito próximos ao intervalo estudado, apenas com uma diferença 

de 1,28% no máximo ao esperado, por outro lado os outlets Armada e Deck têm uma 

diferença de 12,92% no máximo ao esperado. 

De um modo geral os resultados encontram-se dentro dos parâmetros, com os 80/15/5 a 

corresponder aos 20/30/50, apenas a classe B e C diferem um pouco ao pretendido. Na 

Figura 22 é possível verificar a construção da curva ABC através dos resultados da tabela 

acima. No Anexo C encontram-se as curvas ABC por outlet. 

 

Figura 22 – Curva ABC total, Fonte: Autor 
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Quanto aos cinco artigos com maior peso no volume de vendas são divididos pelas 

seguintes categorias respetivamente conforme nos indica a Tabela 4: Cervejas e Cidras, 

Champanhe e Espumantes, Águas e Vinhos. Na Tabela 31 do Anexo C é possível observa-

se na íntegra a classificação ABC de todos os artigos.  

Tabela 4 – Artigos com maior peso no volume de vendas, Fonte: Autor 

Produto Quantidade Valor (€) Peso 

Pint Draught 5 225 19 591,57 € 8,74% 

Alianca Danubio 638 18 778,84 € 8,38% 

Sparkling W. Glass 275 14 463,00 € 6,46% 

M.Water 1L 1 549 13 679,94 € 6,11% 

Qta da Lapa Seleccion Br 988 12 783,52 € 5,71% 

Alguns artigos partilham o mesmo produto, ou seja, a matéria prima e composição é a 

mesma, contudo diferencia-se pela unidade em que é vendida, formando assim dois ou mais 

artigos distintos. Temos o exemplo da cerveja de pressão que é vendida em diferentes 

tamanhos. A Pint Draught é o artigo com maior peso, mas ainda existe a Coral Draught que 

corresponde ao mesmo produto, mas com outra medida. 

4.3 – Previsão da Procura 

A etapa anterior concluiu que não existe um artigo que se destaque consideravelmente dos 

outros, apesar de a maioria dos artigos possuírem um padrão de procura uniforme, enquanto 

alguns artigos possuem intermitência na ocorrência de procura. Desta forma, foi feita uma 

análise ABC com o objetivo de se obter três classes de artigos. Foram agrupadas as 

quantidades vendidas por outlet em cada mês, dos 6 meses em análise, de todos os artigos 

presentes em cada uma das classes (A, B e C). De seguida, foi realizada uma análise de 

qual o modelo de previsão que se adequa ao estudo de caso, e qual o que apresenta o 

menor erro médio de previsão para cada uma das classes. Concluído o processo de seleção 

do modelo a adotar e a constante de alisamento que melhor satisfaz cada uma das classes, 

foram previstas as necessidades de cada artigo, consoante a classe a que pertencem para 

os 6 meses seguintes. 

4.3.1 – Modelos de Previsão da Procura 

De acordo com a metodologia sugerida serão utilizados na resolução do estudo dois 

modelos distintos de previsão da procura, consoante a categoria a que os artigos pertençam.  

4.3.1.1 – Alisamento Exponencial Simples 

O modelo de Alisamento Exponencial Simples é um dos modelos de séries temporais na 

presente metodologia que será aplicado neste estudo diferenciando-se pelo seu alisamento. 

Devido a existir uma procura mais constante, este será aplicado às seguintes categorias: 

Cervejas e Cidras, Águas, e Refrigerantes.  
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Inicialização  

Em primeira instância são utilizados os dados das vendas dos primeiros 4 meses (agosto, 

setembro, outubro e novembro) para a inicialização. Por sua vez, os dados dos restantes 2 

meses (dezembro e janeiro) foram utilizados como prova para testar as previsões. Assim, as 

previsões realizadas para os últimos 2 meses incluíram a procura real desses meses, e 

posteriormente foi aplicado a medida de performance, que corresponde à diferença entre a 

necessidade real de um determinado mês e a previsão para esse mês. 

Substituindo os valores pela forma genérica ficamos com a formulação matemática 

necessária para este método, que é dada pela equação 19: 

𝑥4 =
1

4
∑ 𝑑𝑡

4
𝑡=1            (19) 

onde 𝑑𝑡 corresponde à procura por uma categoria no mês  𝑡 (Velagic, A. 2012). 

Constante de Alisamento 

Conforme a classe do artigo, procedeu-se à previsão das necessidades para dezembro e 

janeiro e selecionou-se um valor para a constante de alisamento. Contudo, como de acordo 

com a metodologia é aconselhado utilizar mais do que um valor, para se poder estudar o seu 

impacto, e realizar uma melhor análise. Assim, de forma arbitrária foram propostos os 

seguintes valores: 0,40 e 0,80. A escolha destes valores teve por base criar dois cenários 

distintos, um com maior peso no valor real mais recente (0,80) e outro com maior peso no 

valor da previsão mais recente (0,40). 

Aplicação do Modelo de Alisamento Exponencial Simples 

Concluída a seleção dos valores para a constante de alisamento, são calculadas as 

previsões com base nos mesmos, conforme foi proposto no ponto anterior. Como já referido 

anteriormente, os artigos estão divididos em três classes de acordo com a análise ABC, e 

desta forma é possível observar o comportamento da previsão consoante a classe do artigo 

e o valor da constante de alisamento utilizado. Devido à grande variedade de artigos 

presentes na amostra, são estudados cinco artigos de cada classe, com os dois valores 

propostos da constante de alisamento. 

Tabela 5 – Previsão da Procura Pint Draught, Fonte: Autor 

  α = 0,4 α = 0,8 Real 

Setembro 1352 1 352 1 345 

Outubro 1349 1 346 1203 

Novembro 1291 1 232 747 

Dezembro 1073 844 832 

Janeiro 977 834 661 

Fevereiro 850 696  

Desv Pad Erro Médio (2 a 6) 200,31 194,37  
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Os cálculos são iniciados pela classe A, onde é demonstrado como exemplo o artigo Pint 

Draught na Tabela 5, sendo possível observar diferentes previsões consoante a constante de 

alisamento a aplicar, e como esta altera o valor do erro médio. 

Através da Figura 23, é percetível a diferenciação da procura no mês de Dezembro, fruto do 

decréscimo acentuado da procura real de Outubro para Novembro, influenciando assim o 

mês de Dezembro. Na Tabela 32 do Anexo D, é possível observar a comparação dos cinco 

artigos, entre os valores reais e a previsão da procura para cada constante de alisamento. 

 

Figura 23– Previsão da Procura Pint Draught, Fonte: Autor 

A classe B, apresenta uma “menor” preocupação na previsão da procura na medida em que, 

os artigos nesta classe possuem um peso menor. Contudo, uma má previsão dos artigos 

pertencentes a esta categoria poderá ter impacto na gestão de stocks. O método utilizado é 

o mesmo da classe A, sendo possível visualizar o exemplo da Coca Cola Zero na Tabela 6. 

Na Tabela 33 do Anexo D, é possível observar a comparação dos cinco artigos, entre os 

valores reais e a previsão da procura para cada constante de alisamento. 

Tabela 6 – Previsão da Procura Coca Cola Zero, Fonte: Autor 

  α = 0,4 α = 0,8 Real 

Setembro 404 404 90 

Outubro -36 -161 73 

Novembro 116 260 43 

Dezembro 14 -131 111 

Janeiro 150 305 91 

Fevereiro 67 -80  

Desv Pad Erro Médio (2 a 6) 97,96 261,84  

Neste artigo, as previsões possuem oscilações maiores, o que contribui negativamente para 

uma correta previsão. Devido à oscilação de valores, são previstos valores negativos, o que 

é errado. Estes valores significam que no momento existe stock em maior número 

relativamente ao que seria necessário. Assim, nesse momento não será necessário adquirir 

mais stock. Com isto, o desvio do erro médio também será maior conforme é possível 

observar na Figura 24. 
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Figura 24 – Previsão da Procura Coca Cola Zero, Fonte: Autor 

Por fim, a classe C conta com o maior número de artigos e com o menor peso. Aqui, 

teoricamente a previsão dos stocks caso não seja a mais precisa, é a que possui menor 

influência. É possível visualizar o exemplo da Cider na Tabela 7. 

Tabela 7 – Previsão da Procura Cider, Fonte: Autor 

  α = 0,4 α = 0,8 Real 

Setembro 44 44 26 

Outubro 19 12 15 

Novembro 13 18 13 

Dezembro 13 9 32 

Janeiro 40 50 25 

Fevereiro 19 5  

Desv Pad Erro Médio (2 a 6) 14,12 19,88  

A procura pelos artigos será menor, e teoricamente mais constante, o que fará com que a 

previsão da procura seja mais acertada, e a diferença do desvio do erro médio entre 

diferentes constantes de alisamento será menor. Na Tabela 34 do Anexo D, é possível 

observar a comparação dos cinco artigos, entre os valores reais e a previsão da procura para 

cada constante de alisamento. É ainda possível observar as diferenças através da Figura 25. 

 

Figura 25 – Previsão da Procura Cider, Fonte: Autor 

De uma forma geral, apesar do tamanho da amostra contemplar apenas seis meses, é 

possível observar diferenças interessantes com a mudança do valor da constante de 

alisamento. As diferenças existentes em relação ao real, acontecem positivamente e 

negativamente. Ou seja, em certos instantes ocorre uma previsão “positiva” no sentido em 

que será necessário comprar mais para satisfazer a procura, e noutros momentos ocorre 

uma previsão “negativa” no sentido que existe de momento uma quantidade maior do que a 
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futura procura. Para uma melhor compreensão, através da Tabela 35 do Anexo D conseguiu 

-se observar as diferenças entre cada previsão face ao valor real. 

4.3.1.2 – Modelo de Holt-Winters 

O modelo de Holt-Winters, devido à sua oscilação da procura dos artigos, será utilizado nas 

categorias: Champanhes e Espumantes, e Vinhos. A utilização deste modelo para estas 

categorias deve-se ao fato de as mesmas de uma forma geral apresentarem sazonalidade 

na procura. Foram consideradas quatro tendências (Figura 26), e consoante a sazonalidade 

do modelo a aplicar, aditivo ou multiplicativo, como a tendência se irá comportar. 

 

Figura 26 – Tendência e Sazonalidade no Modelo de Holt-Winters, Fonte: Gardner, 1987 

Inicialização 

O início deste modelo passa por calcular três equações essenciais, com o auxílio das 

constantes de alisamento (Equações 7, 8, 9) onde s representa o comprimento da 

sazonalidade (i.e., número de meses ou trimestres num ano), 𝐿𝑡 representa o nível da série, 

𝑏𝑡 a tendência, e 𝑆𝑡 representa a componente da sazonalidade. Para se proceder à 

inicialização, será necessário correr no mínimo um ciclo completo de dados, com o objetivo 

de calcular os valores iniciais dos índices. 

Constante de Alisamento 

Como mencionado anteriormente, as constantes de alisamento são: 

o α é o número de períodos entre o último valor de 𝐿𝑡 conhecido e o período 

para qual é realizada a Previsão; 

o β é a constante de amortecimento da Tendência (𝑏𝑡); 

o γ a constante de amortecimento da Sazonalidade (𝑆𝑡), 

onde os valores das constantes de suavização α, β e γ são arbitrários, sendo que a 

determinação dos valores que os mesmos podem tomar, é feita através de uma análise 
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como o desvio absoluto médio (DAM), ou o erro quadrático médio (EQM). Os valores 

arbitrários considerados para o estudo são: 0,2 para o α, 0,2 para o β e 0,5 para o γ.  

Aplicação do Modelo de Holt-Winters  

Concluído o processo de escolha das constantes de alisamento, é dado início à aplicação do 

modelo. Uma vez que o tamanho da amostra é pequeno, e que os dados fornecidos são 

mensais e não semanais, é difícil de conseguir identificar os ciclos que formam a 

sazonalidade. 

Desta forma, a aplicação deste modelo não é a mais correta uma vez que, a sazonalidade de 

alguns artigos é maior do que a amostra em estudo. Contudo é possível uma curta previsão 

de alguns artigos. Para a aplicação do modelo é utilizado o artigo “Champ.Cock-Sparkling”, 

que possui uma procura sazonal. 

Através da Tabela 8 é possível identificar uma sazonalidade igual a três, e desta forma fazer 

uma previsão para Dezembro e Janeiro, e comparar o valor da previsão com o valor real. 

Apesar de a amostra não contemplar os valores reais para os instantes 7, 8 e 9 (Fevereiro, 

Março e Abril), é possível fazer uma previsão da procura através dos valores anteriores. 

Aqui, o único aspeto negativo, é não ser possível comparar com o real. 

Tabela 8 – Previsão da Procura Champ.Cock-Sparkling, Fonte: Autor 

  Champ.Cock-Sparkling  

Período t Vendas Nível Tendência Sazonalidade Previsão Erro  

Agosto 1 11     0,94      

Setembro 2 23     1,97      

Outubro 3 1     0,09      

Novembro 4 13 13,79 2,12 0,94      

Dezembro 5 38 16,58 2,26 2,13 31,36 6,64  

Janeiro 6 3 22,07 2,9 0,11 1,61 1,39 K = 

Fevereiro 7         23,55   1 

      59,42  2 

α 0,2  Média Vendas t1:t3  3,41  3 

β 0,2  11,67     

γ  0,5        

Os valores utilizados para definir α, β e γ influenciam os cálculos do nível, tendência e 

sazonalidade, que posteriormente são utilizados para se calcular a previsão. Aumentando os 

valores de α e β, os valores da previsão também aumentam, sendo possível observar na 

Tabela 9 um comparativo entre duas previsões com os valores de α e β diferentes. 
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Tabela 9 – Comparativo da Previsão da Procura Champ.Cock-Sparkling, Fonte: Autor 

  Previsão 

Período t α,β = 0,2 α,β = 0,4 

Dezembro 5 31,36 31,36 

Janeiro 6 1,61 1,71 

Fevereiro 7 23,55 29,25 

Março 8 59,42 75,33 

Abril 9 3,41 4,14 

Na Tabela 36 do Anexo D, é ainda possível verificar a forma completa da previsão deste 

artigo adotando os valores de α e β iguais a 0,4. Também está demonstrado nesse mesmo 

Anexo, na Tabela 37, a forma como são calculadas as diferentes componentes que 

viabilizam o cálculo da previsão da procura. 

4.3.1.3 – Erros de Previsão  

Concluída a identificação de qual o método em que o enviesamento da previsão é menor, e 

aquando da aplicação do mesmo para a previsão das necessidades para os meses 

seguintes, é aplicada a mesma metodologia de inicialização. Porém, consoante o tipo de 

artigo é definido um método de previsão, caso exista ou não sazonalidade, não sendo 

possível comparar os dois modelos para o mesmo produto. Apenas é possível analisar os 

erros de previsão, comparando a previsão ao valor real. 

4.3.2 – Machine Learning Techniques 

A base de construção do modelo de Machine Learning é uma base de dados devidamente 

consolidada ao longo do tempo. Em primeira instância são utilizados os dados relativos às 

vendas como base para desenvolver uma previsão. Um dos principais inputs ao sistema que 

afeta diretamente os cálculos da futura previsão são os clientes. Embora seja possível 

desenvolver vários modelos de previsão, uma alteração deste input representa 

consequentemente uma nova previsão. Desta forma, é necessário realizar uma análise 

correta dos clientes para que o input ao sistema seja o mais correto.  

Apesar dos dados fornecidos no presente estudo serem mensais, a abordagem mais 

aconselhada seria semanal, devido ao fato de a unidade hoteleira em estudo funcionar 

essencialmente em Time Sharing, o que faz com que num determinado espaço temporal o 

cliente seja o mesmo todos os anos. Deste modo, é possível prever o consumo do mesmo 

com base nos acontecimentos anteriores, e consoante as preferências de cada cliente. 

Temos ainda que a política de gestão de stocks adota um ponto fixo de encomenda semanal, 

ao contrário da informação recebida que foi mensal. 

Assim, é considerado no mínimo um histórico de 52 semanas, correspondente a 1 ano, para 

a construção de uma base de dados relativa aos consumos de cada artigo. No entanto, o 
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presente estudo contempla apenas uma amostra de 6 meses, tornando mais difícil uma 

previsão, na medida em que, será feita uma previsão futura sem um comparativo da mesma 

semana do ano anterior. A base de dados é composta pelo número da semana (x) e a 

quantidade vendida nessa semana (y), para cada artigo conforme Tabela 10. 

Tabela 10 – Exemplo do histórico de vendas de um artigo, Fonte: Autor 

Histórico Vendas 

x y 

1 14 

2 15 

3 12 

… … 

52 16 

  

Depois de criada a base de dados com o histórico de venda de cada artigo, são adicionadas 

outras variáveis que condicionam a procura por um determinado artigo. Aqui, as duas 

variáveis que poderão ter uma maior influencia são a ocupação e a faixa etária. A ocupação, 

pois, o consumo é diretamente proporcional à mesma, e a faixa etária porque a procura por 

tipo de artigo varia consoante a idade do cliente. As Tabelas 11 e 12 demonstram como 

poderão ser representadas. 

Tabela 11 e 12 – Exemplo da Ocupação e Faixa Etária do Hotel Royal Savoy, Fonte: Autor 

Ocupação  Faixa Etária 

x y  x y z 

1 95%  

1 

15% < 18 

2 98%  60% 18 - 60 

3 97%  25% > 60 

… …  … … … 

52 96%  

52 

10% < 18 

   62% 18 - 60 

   28% > 60 

Outra variável igualmente importante são as condições meteorológicas, que adicionam mais 

uma informação ao sistema e melhoram a previsão, conforme demonstram as Tabelas 13 e 

14. As condições meteorológicas neste caso, subdividem-se em temperatura e estado do 

tempo. A temperatura está numa escala quantitativa, em que a unidade são os graus 

Celcius, enquanto que o tempo está numa escala qualitativa, tendo como medidas: chuva, 

vento, sol e nublado. Nesta escala existe a possibilidade de se poder conjugar diferentes 

medidas, tais como, vento e sol. 

Embora acorra uma diferenciação consoante a estação do ano, existem sempre a nível 

climatérico semanas anormais que afetam o tipo de procura de cada cliente. Através de uma 

variável climatérica contendo temperatura, precipitação, entre outros, é possível realizar uma 

previsão mais ao momento, uma vez que esta poderá criar procuras anormais para um 
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determinado período. Esta flexibilidade permite ao sistema trabalhar mais de acordo com o 

Just in time, e assim diminuir os inventários. 

Tabela 13 e 14 – Exemplo da Temperatura e do Estado do Tempo, Fonte: Autor 

Temperatura  Tempo 

x y  x y 

1 20 ºc  1 Vento 

2 21 ºc  2 Sol 

3 18 ºc  3 Nublado 

… …  … … 

52 19 ºc  52 Chuva 

Outra variável abordada ao longo do estudo de caso, são os eventos especiais. A Região 

Autónoma da Madeira possui vários cartazes turísticos ao longo do ano, potenciando a 

procura e o consumo local. Deste modo, em ocasiões especiais, tais como apresentadas na 

Tabela 15, os clientes são aliciados a um maior consumo, e o Hotel Royal Savoy necessita 

de se preparar e corresponder ao mesmo. Consoante o evento, o tipo de artigo irá variar, e 

deste modo a unidade terá de aumentar o stock para esse período. 

Tabela 15 – Exemplo dos Eventos Especiais ao longo do ano, Fonte: Autor 

Eventos 

x y 

9 Carnaval 

14 Festa da Flor 

38 Vindimas 

52 Ano Novo 

Considerar ainda, as tendências do mercado que se vão alterando consoante as campanhas 

publicitárias das marcas e o movimento do mesmo. Determinados produtos possuem 

procuras aleatórias, fortemente afetados pela imagem que os clientes criam e esperam do 

mesmo, e desta forma é necessário estar atendo às tendências, por forma a antecipar a 

procura e, desta forma, conseguir dar resposta aos clientes. Apesar de poder existir uma 

procura constante por um tipo de produto (i.e., vinho), poderá haver uma procura esporádica 

por uma determinada marca de vinho fruto de um evento especial. O mesmo pode suceder 

com as restantes categorias de produtos existentes no presente estudo, como é 

exemplificado na Tabela 16. 

Tabela 16 – Exemplo das tendências ao longo do ano, Fonte: Autor 

Tendências 

x y 

1 Santa Sara Tinto 

23 Feever Tree 

28 
Quinta da Lapa 

Branco 

… … 

52 Moet & Chandon 
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De um modo geral, a conjugação de todas estas variáveis irá refletir a previsão da procura. 

Através da conjugação das mesmas é criada uma rede Bayesiana conforme a Figura 27 nos 

indica, onde cada parâmetro é independente, exceto a faixa etária que está sujeita à 

ocupação, e as tendências poderem surgir através dos eventos especiais. Depois de criada a 

rede Bayesiana, é gerado um algoritmo que tem a capacidade de analisar em simultâneo 

todas as entradas no sistema, e tem como resultado final a procura. Aqui, todas as variáveis 

têm impacto na previsão da procura Este processo é realizado sucessivamente ao longo do 

ano, para cada artigo. 

 

Figura 27 – Exemplo Rede Bayesiana, Fonte: Autor 

Como visto anteriormente são necessários vários passos para a construção de um modelo 

de Machine Learning. Após a recolha de informação (Process), passa-se à fase seguinte, 

extração de recursos (Model) onde o software analisa os vários inputs do sistema referidos 

acima, e “treina” a informação. Terminada esta fase o software exportada e guarda os dados, 

e desta forma, é possível utilizá-los para uma previsão no momento, e ainda existir a 

possibilidade de utilizá-los para previsões futuras. Na Figura 52 do Anexo D é possível 

observar o exemplo das várias etapas deste processo. 

4.3.3 – Seleção e Previsão dos Modelos de Previsão 

A seleção dos modelos de previsão da procura foi elaborada de acordo com cada classe de 

artigos. O tipo de artigo irá influenciar o modelo a utilizar, sobretudo devido à sua 

sazonalidade. 
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Entre os modelos estudados, o modelo de Holt-Winters aditivo, é o que menos se adequa ao 

estudo de caso, sendo o modelo de Holt-Winters multiplicativo mais adequado. Desta forma, 

os modelos a aplicar neste estudo são o modelo de Alisamento Exponencial Simples e o 

modelo de Holt-Winters. Alguns artigos possuem sazonalidade, como referido anteriormente, 

aplicando-se o modelo de Holt-Winters, enquanto para outros artigos é aplicado o modelo de 

Alisamento Exponencial Simples. Para a escolha do modelo a utilizar, é calculado o Erro 

Médio para todos os dados de séries temporais dos últimos 4 meses (prova) e para os quatro 

valores de α considerados. Calculado os valores, é então, analisado para cada uma das 

classes o método e valor de α que resulta no menor valor absoluto da média do Erro Médio, 

ou seja, o menor enviesamento da previsão. 

O Machine Learning Techniques, apesar de ser o conjunto de técnicas de análise mais 

adequado pois considera inúmeras variáveis ao estudo, é o mais complexo. Ao contrário dos 

primeiros dois modelos, onde é possível realizar uma previsão através de forma manual, com 

o Machine Learning só é possível realizar uma previsão com recurso a um algoritmo 

desenvolvido numa linguagem computacional. 

Dos três modelos em análise, e como referido acima, o Erro Quadrático Médio corresponde à 

medida de performance entre os modelos clássicos (AES e Holt-Winters). Para comparar os 

modelos clássicos com a Machine Learning Techniques é ainda possível utilizar a mesma 

medida de performance (EQM). Apesar de ser possível recorrer a esta medida de 

performance para a Machine Learning Techniques, existem outros métodos mais adequadas 

para este.  

4.4 – Políticas de Gestão de Stocks 

Após se ter concluído a fase anterior, onde foram realizadas as previsões das necessidades 

para cada um dos artigos em análise para os meses seguintes, ir-se-á definir a política de 

gestão de stocks a adotar. As previsões calculadas na fase anterior, constituem um dos 

principais inputs das políticas de gestão de stocks na presente resolução do estudo de caso. 

A formulação e os cálculos dos parâmetros para a política de revisão contínua e para a 

política de revisão periódica, foram desenvolvidos no Microsoft Excel, através da criação de 

um dashboard, onde são introduzidos os inputs e automaticamente calculados os diferentes 

indicadores necessários à política de gestão de stocks. Desta forma, é possível simular a 

política de gestão de stocks para cada artigo. 

Com o objetivo de testar o modelo e comparar com a realidade, é aplicada a simulação às 

previsões, e também às necessidades reais. Importa ainda lembrar, que apesar dos dados 

fornecidos corresponderem à procura mensal, o mais indicado seria analisar a procura 

semanal porque atualmente existem entregas semanais ou quinzenais por parte dos 

fornecedores. De um total de 146 referências em análise, foram definidas duas políticas 

distintas, como referido anteriormente. 
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4.4.1 – Economic Order Quantity 

O primeiro passo para a definição da política de gestão de stocks, passa pelo cálculo da 

Quantidade Económica de Encomenda para cada artigo. Para esta análise são necessários 

três valores: o custo de encomenda ou preparação (€/lote), o custo anual de posse e 

armazenamento por unidade de stock médio, e a necessidade anual (unidades/ano). Nesta 

análise são feitas algumas alterações em virtude dos dados fornecidos. O custo e a 

necessidade anual passam a semestral, pois é o tamanho da amostra em estudo.  

O custo semestral de posse e armazenamento por unidade de stock médio não é fornecido, 

uma vez que, como referido anteriormente o espaço onde está localizado os armazéns são 

pertença da unidade. Existe um custo associado à eletricidade (luz apenas quando um 

funcionário está no espaço), que não é possível calcular, e um custo associado à 

manutenção do espaço, que corresponde a uma percentagem da depreciação relativa ao 

espaço ocupado na área total do hotel. Os custos relacionados com as máquinas frigorificas, 

eletricidade e manutenção, também não são possíveis de calcular. Assim sendo, no presente 

estudo os custos para o cálculo da Quantidade Económica de Encomenda são estimados.  

Para o custo semestral de posse e armazenamento, o custo com a eletricidade não é 

considerado, uma vez que, esta apenas é utilizada quando um funcionário se desloca ao 

armazém para proceder à reposição de stock, e é atribuído um valor aproximado à 

manutenção do espaço face aos custos totais do plano de manutenção da unidade. O custo 

a imputar é diferente consoante o artigo devido às diferentes condições de armazenamento, 

contudo é atribuído o custo de 2 euros a todos os artigos, exceto os champanhes e 

espumantes que foi 3,5 euros devido à necessidade de acondicionamento no frio. Seria mais 

correto cada artigo possuir um custo, mas uma vez que não foi possível determinar em 

separado, só foram considerados estes dois valores.  

Tabela 17 – Quantidades Económicas de Encomenda, Fonte: Autor  

 Quantidade Custo Uni (€) Custo Total (€) EOQ EOQ Corrigido 

Pint Draught 5 225 1,08 5 643,00 5 429,98 5 430 

Alianca Danubio 638 3,45 2 201,10 895,80 896 

M.Water 1L 1 549 0,37 573,13 942,22 943 

Qta da Lapa Seleccion Br 988 2,08 2 055,04 1 424,91 1 425 

  

Na Tabela 38 do Anexo E é possível observar a lista completa, contendo a Quantidade 

Económica de Encomenda para cada artigo no período de agosto de 2018 a janeiro de 2019. 

Embora os cálculos estejam corretos, o método não foi o mais aconselhado pois os dados 

fornecidos não apresentam o formato mais indicado para o estudo.  

Uma vez que são realizadas várias encomendas ao longo do período estudado, e como já 

mencionado, vários artigos têm a mesma base (i.e., Pint Draught, Coral Draught e Imperial), 
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era esperado que a Quantidade Económica de Encomenda fosse menor. Uma das razões 

para tal, é o fato de os armazéns não possuírem capacidade para armazenar estas 

capacidades. As encomendas ainda variam consoante o tipo de artigo, como será analisado 

no próximo ponto, e os custos unitários dos mesmos variam ao longo do ano, influenciando o 

cálculo da QEE. 

4.4.2 – Modelos Estocásticos 

Nas políticas de Gestão de Stocks, no que concerne ao aprovisionamento de artigos, são 

utilizadas as políticas de Revisão Continua (RC) e Revisão Periódica (RP), com o objetivo de 

determinar o Ponto de Encomenda (PE), e o nível do Stock de Segurança (SS). Para o 

cálculo das políticas de gestão de stocks, foi desenvolvido no Microsoft Excel um dashboard, 

que ao serem introduzidos inputs calcula os diferentes indicadores necessários a cada 

política de gestão de stocks. Desta forma, é possível simular a política de gestão de stocks a 

aplicar a cada artigo. Em qualquer das duas políticas, existem duas questões fundamentais 

para que exista uma correta gestão de stocks: “Quanto encomendar”, e “Quando 

encomendar”. A resposta a estas duas questões irá variar consoante o tipo de política a 

adotar. 

4.4.2.1 – Política de Revisão Contínua 

O principal foco passa pelo cálculo de quando encomendar, para que esta satisfaça as 

necessidades até à próxima encomenda. Desta forma, face ao nível de serviço pretendido, é 

necessário considerar os tempos de aprovisionamento, para conseguir determinar o ponto de 

encomenda, e qual o seu custo. Face a um alto valor de serviço pretendido, é importante que 

o stock de segurança esteja bem dimensionado, de forma a corresponder desde o período 

de lançamento de uma encomenda até ao momento da sua entrega.  

Os artigos que se enquadram neste tipo de política de gestão de stocks são os vinhos, e os 

champanhes e espumantes. Embora dentro da categoria dos vinhos, e dos champanhes e 

espumantes exista as sangrias e um espumante específico que não correspondem a este 

tipo de política, na sua generalidade os mesmos não possuem uma grande rotação. Desta 

forma as encomendas destas duas categorias são realizadas apenas, e só, quando atinge 

um valor mínimo de stock. Dentro destas categorias existe ainda vários artigos que são 

consumidos quase exclusivamente em determinadas épocas do ano, não fazendo sentido 

acumular stock fora dessas alturas. 

No caso dos vinhos estes possuem este tipo de política, uma vez que, o ponto de 

encomenda é colocado em períodos específicos. Quando terminado o período de produção 

que é anual, e após os vinhos estarem devidamente preparados, é então o momento de se 

proceder à compra dos mesmos. Se porventura a encomenda realizada não satisfaça a 
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procura até ao momento do ponto de encomenda seguinte, é necessário realizar uma 

encomenda extra de modo a colmatar as faltas. Contudo, é difícil adquirir este tipo de artigo 

fora da época normal de venda (após produção), uma vez que, na generalidade dos artigos o 

fornecedor já os vendeu a outros clientes. Outro dado importante no caso dos vinhos é a sua 

procura e rotação. Como a unidade possui uma extensa lista de vinhos, é usual que a sua 

procura vá variando ao longo do tempo e, desta forma, as quantidades a encomendar são 

praticamente iguais (ou mesmo iguais) em cada ponto de encomenda. Contudo, é possível 

encomendar várias vezes ao ano alguns vinhos, como é o caso dos vinhos do tipo “Rosé”, 

passando os custos de manutenção do produto para o fornecedor. O nível de serviço mínimo 

desejado para os vinhos é de 95 %, fazendo com que o cliente seja maioritariamente das 

vezes satisfeito. Caso exista rutura de stock em um determinado vinho, o funcionário 

recomenda ao cliente outro vinho semelhante. Na Tabela 18 é possível observar o consumo 

semestral e o ponto de encomenda de alguns vinhos. 

Tabela 18 – Consumo Semestral e Ponto de Encomenda Vinhos, Fonte: Autor 

 
Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro 

Qta da Lapa Seleccion T 91 183 200 140 160 116 

Aliança Reserva T 8 22 9 4 17 28 

Mateus R 3 19 2 2 5 9 

       

 
Z 

 

LT 

 

SS PT 

Qta da Lapa Seleccion T 0,95 37,44 1,5 148,33 43,56 266,06 

Aliança Reserva T 0,95 8,44 1,5 14,67 9,82 31,83 

Mateus R 0,95 6,02 1 6,67 5,72 12,39 

Através da Figura 28 conseguimos observar as diferenças entre os stocks ao final do mês e 

os stocks de segurança dos mesmos. Como apoio ver a Tabela 39 do Anexo E, são 

demonstrados os valores com maior precisão.  

 

Figura 28 – Stock final e Stock Segurança Vinhos, Fonte: Autor  

No caso do vinho “Qta da Lapa Seleccion T”, o stock de segurança calculado foi unicamente 

para a venda à garrafa. Ainda é necessário considerar a venda a copo, o que poderá 

desajustar ainda mais o nível do stock de segurança. Para tal, é necessário fazer a 

conversão de quanto uma garrafa corresponde em copos, com uma determinada margem. 
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Quanto ao vinho “Aliança Reserva T”, tal como outros vinhos, a sua venda é exclusiva à 

garrafa, o que ajuda na gestão dos stocks. A venda a copo, algumas vezes, é um problema, 

pois se a garrafa não for toda consumida num certo período de tempo o vinho estraga-se, e é 

dado como uma perda. 

Os champanhes e espumantes, possuem um alto valor de aquisição, e fruto da sua procura 

momentânea ao longo do ano, não podem existir stocks muito elevados. Desta forma, estes 

artigos não possuem um ponto de encomenda constante ao longo do ano, porque como 

referido a procura dos mesmos é alternada. Assim, as quantidades a encomendar são as 

mesmas de modo a possuírem um stock o menor possível, correspondendo ao nível de 

serviço pretendido. Aqui, o nível de serviço pretendido é superior passando a 98 % e 99 % 

conforme o artigo, uma vez que, estes são artigos mais específicos e de uma gama superior, 

onde o cliente premium tem de ser satisfeito. Na Tabela 19 é possível observar o consumo 

semestral e o ponto de encomenda de alguns exemplos desta categoria. 

Tabela 19 – Consumo Semestral e Ponto de Encomenda Champanhes e Espumantes, 

Fonte: Autor 

 
Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro 

Moet & Chandon 5 1 2 0 2 0 

Kir Royal-Sparkling 3 14 7 3 28 11 

       

 
z 

 

LT 

 

SS PT 

Moet & Chandon 0,99 1,70 1 1,67 1,68 3,35 

Kir Royal-Sparkling 0,98 8,58 1 11 8,41 19,41 

Através da Figura 29 conseguimos observar as diferenças entre o stock ao final do mês e o 

stock de segurança do artigo Moet & Chandon. Como apoio ver a Tabela 40 do Anexo E, 

onde são mostrados os valores com maior precisão. 

 

 

Figura 29 – Stock final e Stock Segurança Moet & Chandon, Fonte: Autor 

Na Tabela 41 do Anexo E é possível observar a influência que o nível de serviço tem para 

com o ponto de encomenda. Para tal, foi utilizada uma diferença de 0,02 pontos percentuais 

para os champanhes e espumantes, e 0,05 pontos percentuais para os vinhos. É possível 

observar que o único artigo que apresenta um valor mais afastado com a alteração do nível 

de serviço é o Qta da Lapa Seleccion T. 
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4.4.2.2 – Política de Revisão Periódica 

O principal foco desta política é saber “Quanto encomendar?”. Neste modelo o dia em que as 

encomendas são colocadas aos fornecedores é pré-definido, e a periodicidade entre 

encomendas é fixa (Carvalho, 2017). No estudo em questão, os artigos que se enquadram 

neste tipo de política de gestão de stocks são as águas, refrigerantes e cervejas, por serem 

produtos com maior rotação. Aqui a atual periodicidade de entregas é semanal, salvo raras 

exceções, em que é urgente e o fornecedor tenta colocar a encomenda antes do dia previsto. 

Como na política anterior, para conseguir-se alcançar os níveis de serviço pretendidos, é 

necessário considerar os tempos de aprovisionamento, para determinar quanto encomendar, 

e qual o seu custo. 

Tal como anteriormente, face a um alto valor de serviço pretendido, é importante que o stock 

de segurança esteja bem dimensionado, de forma a corresponder durante o ciclo. Os 

principais artigos que se inserem nesta política são artigos onde a rotação é maior, ou seja, 

artigos que são consumidos num período curto após a sua compra. Os artigos que se 

adequam a esta política são: águas, refrigerantes e cervejas. 

As águas são os artigos que são vendidos em maior quantidade, possuindo uma grande 

rotação do seu inventário. Dentro das águas existem alguns artigos que possuem uma 

menor procura, tal como a “água das pedras” ou a “água castelo”, contudo estes provêm do 

mesmo fornecedor, e desta forma os pontos de encomenda são os mesmos. Na Tabela 20 é 

possível observar o consumo semestral e a quantidade a encomendar de alguns artigos 

desta categoria. 

Tabela 20 – Consumo Semestral e Quantidade de Encomenda Águas, Fonte: Autor 

 
Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro 

M.Water 1L 729 447 474 335 638 605 

M.Water G 1L 210 244 246 238 231 245 

Pedrias Salg 0,25 23 9 8 10 4 4 

SS M.Water 1L 137,38 137,38 137,38 137,38 137,38 137,38 

SS M.Water G 1L 13,09 13,09 13,09 13,09 13,09 13,09 

SS Pedrias Salg 0,25 6,65 6,65 6,65 6,65 6,65 6,65 

 

 
z 

 

LT 

 

T SS M Q 

M.Water 1L 0,95 132,01 0,2 538,00 1 137,38 782,98 M - Stock 

M.Water G 1L 0,95 12,58 0,2 235,67 1 13,09 295,89 M - Stock 

Pedrias Salg 0,25 0,95 6,39 0,2 9,67 1 6,65 18,25 M - Stock 

Através da Figura 30 podemos observar as diferenças entre os stocks ao final de cada mês e 

os stocks de segurança de alguns artigos, sendo que apenas a M. Water 1L no mês de 

Setembro teve um stock final inferior ao stock de segurança. Como apoio ver a tabela 42 do 

Anexo E, onde são apresentados os valores com maior precisão. 
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Figura 30 – Stock final e Stock Segurança Águas, Fonte: Autor 

O mesmo acontece com os refrigerantes, onde existem artigos com maior procura do que 

outros. Porém, a procura pelos artigos em geral é alta, justificando este tipo de política 

reforçado pelo mesmo fato das águas, onde o fornecedor é o mesmo e realiza visitas 

semanais. Na Tabela 21 é possível observar o consumo semestral e a quantidade a 

encomendar de alguns artigos desta categoria. 

Tabela 21 – Consumo Semestral e Quantidade de Encomenda Refrigerantes, Fonte: Autor 

 
Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro 

Coca Cola 597 54 122 113 142 80 

Coca Cola Zero 404 54 73 43 107 91 

Seven Up 293 55 153 64 76 54 

SS Coca Cola 200,33 200,33 200,33 200,33 200,33 200,33 

SS Coca Cola Zero 134,16 134,16 134,16 134,16 134,16 134,16 

SS Seven Up 92,52 92,52 92,52 92,52 92,52 92,52 

 

 

 
z 

 

LT 

 

T SS M Q 

Coca Cola 0,98 186,61 0,2 184,67 1 200,33 421,93 M - Stock 

Coca Cola Zero 0,98 124,97 0,2 128,67 1 134,16 288,56 M - Stock 

Seven Up 0,98 86,18 0,2 115,83 1 92,52 231,52 M - Stock 

Através da Figura 31 é possível observar as diferenças entre os stocks ao final de cada mês 

e os stocks de segurança de alguns artigos, sendo que em determinados meses o stock final 

é inferior ao stock de segurança calculado fruto da incerteza da procura. Como apoio ver a 

Tabela 43 do Anexo E, onde são demonstrados os valores com maior precisão. 
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Figura 31 – Stock final e Stock Segurança Refrigerantes, Fonte: Autor 

Em relação às cervejas, vários artigos partilham a mesma “fonte” como é o caso da Coral 

Draught, Pint Draught e Imperial. Estes artigos são todos provenientes de um barril de 

cerveja, o que faz com que a procura seja conjunta e o consumo do barril seja mais rápido. 

Na Tabela 22 é possível observar o consumo semestral e a quantidade a encomendar de 

alguns artigos desta categoria.   

Tabela 22 – Consumo Semestral e Quantidade de Encomenda Cervejas, Fonte: Autor 

 
Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro 

Pint Draught 1352 230 1203 747 789 661 

Coral Draught 306 274 197 345 328 267 

Carlsberg 48 21 23 14 13 6 

SS Pint Draught 382,07 382,07 382,07 382,07 382,07 382,07 

SS Coral Draught 50,40 50,40 50,40 50,40 50,40 50,40 

SS Carlsberg 14,34 14,34 14,34 14,34 14,34 14,34 

 

 
z 

 

LT 

 

T SS M Q 

Pint Draught 0,95 367,14 0,2 830,33 1 382,07 1378,47 M - Stock 

Coral Draught 0,95 48,43 0,2 286,17 1 50,40 393,80 M - Stock 

Carlsberg 0,98 13,36 0,2 20,83 1 14,34 39,34 M - Stock 

Através da Figura 32 podemos observar as diferenças entre os stocks ao final de cada mês e 

os stocks de segurança da Carlsberg, onde é demonstrada a diminuição da procura à 

medida que se aproximam os meses mais frios. Como apoio ver a Tabela 44 do Anexo E, 

onde são mostrados os valores com maior precisão. 

 

Figura 32 – Stock final e Stock Segurança Cervejas, Fonte: Autor 
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Como já explicado, há uma dificuldade em determinar o stock de segurança para alguns 

artigos, e desta forma, através do atual modelo não é possível determiná-los. Na Tabela 45 

do Anexo E é possível observar a influência que o nível de serviço tem para com a 

quantidade a encomendar. Para tal, foi utilizada uma diferença de 0,05 pontos percentuais 

para as águas, 0,08 pontos percentuais para os refrigerantes e para as cervejas 0,05 pontos 

percentuais, com exceção da Carlsberg por se tratar de um artigo premium e ter inicialmente 

um nível de serviço superior e, desta forma, possuir uma diferença de 0,08 pontos 

percentuais. 

4.4.3 – Custos na Gestão de Stocks 

Os custos associados à gestão de stocks passam sobretudo pelo consumo elétrico das 

máquinas frigorificas. O consumo elétrico varia consoante a quantidade de artigos dentro das 

máquinas frigorificas, e o tempo de reposição. Se por um lado, diminuir o stock de artigos 

presentes nas máquinas frigoríficas, com a possibilidade de desligar algumas delas, irá 

diminuir proporcionalmente o consumo elétrico, por outro lado, a reposição de stocks em 

períodos onde o custo elétrico é menor, irá fazer com que o consumo elétrico por unidade 

seja menor. Ou seja, para arrefecer a mesma quantidade de artigos, apesar do consumo 

elétrico ser o mesmo, este será mais barato devido à tarifa mais baixa. 

Uma simples alteração do período em que é feito o reabastecimento das máquinas 

frigorificas origina ganhos significativos a nível da redução de custos. Fazendo um 

comparativo aos custos associados entre o preço da eletricidade em hora de ponta vs hora 

vazia, consegue-se observar algumas diferenças conforme Tabela 23. 

Tabela 23 – Comparativo entre os custos da eletricidade, Fonte: Enercusto 

Potência 
Preço KVA Hora-

Ponta 
Preço KVA Hora 

Cheia 
Preço KVA Vazio 

41.40 0.3068 € 0.1475 € 0.0742 € 

   

Para uma potência contratada de 41.40 kVA, uma melhor gestão no reabastecimento das 

máquinas frigorificas permite poupar 0,2326 euros por kilovolt-ampere consumido no preço 

da eletricidade. Como já mencionado as tarifas alteram-se ao longo do dia, sendo mais 

barato o consumo em horas em que existe uma menor carga por parte dos utilizadores 

consumida à rede conforme a Figura 33 indica. 

Figura 33 – Tarifas horárias da eletricidade, Fonte: Enercusto 

Relativamente aos custos de rutura de stock, apesar de não ser possível quantificar a nível 

monetário, é possível determinar a nível qualitativo com base na satisfação dos clientes. 
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Aqui, o custo funciona de forma indireta pois influência as futuras opções dos clientes, que 

por sua vez terão impacto no Hotel Royal Savoy. 

Quanto aos riscos de rutura de inventário, estes estão a diminuir gradualmente desde a 

implementação do atual modelo de gestão de compras. Os riscos associados ao roubo, 

obsolescência ou deterioração do stock possuem atualmente riscos baixos, uma vez que, 

como mencionado, o processo de compras foi revisto. O risco associado ao roubo é 

praticamente nulo, pois é possível verificar através do POS o registo das vendas e comparar 

com os stocks. 

Segundo Goldsby & Martichenko (2005) existem quatro tipos de custos: capital, espaço, 

serviço de inventário e riscos de inventário. Aqui a diferença são os custos de espaço e os 

riscos de inventário. A nível dos custos de espaço, uma vez que, o espaço é próprio da 

unidade está apenas sujeito à depreciação do imóvel. Embora exista os gastos de 

manutenção do espaço, e outros gastos como eletricidade (apenas luz), são gastos mínimos 

que possuem pouca influência. Os riscos de inventário estão presentes, na medida em que, 

existe a possibilidade de roubo, dano, obsolescência ou deterioração de stock. Como alguns 

produtos, como os champanhes e espumantes, possuem uma procura mais alta em alturas 

específicas, existe um certo risco associado a obsolescência ou deterioração, e por se tratar 

de artigos caros, poderá ocorrer algum roubo. 

Como mencionado no paragrafo anterior, o espaço de armazenamento é próprio da unidade, 

e assim, os custos com o espaço são negligenciáveis, uma vez que, os custos e taxas 

cobradas são relativos ao uso do espaço, tal como referido por Tadikamalla, et al. (2008). 

Ainda dentro dos riscos de inventário, o mais preocupante é o risco associado ao dano 

devido às condições de armazenamento dos produtos mais caros nas máquinas frigorificas. 

O armazenamento incorreto, dificulta o acesso ao artigo pretendido, potenciando o dano de 

outros artigos. Apesar de, Silver, et al. (1998) referenciar que, os custos de serviço de 

inventário, no qual se englobam seguros e taxas, estão sujeitos à quantidade de stock, não 

foi possível confirmar que o mesmo aconteça na unidade. Por norma, neste tipo de atividade 

(hotelaria) existe um seguro geral que cobre as diferentes áreas. 

Por fim, e talvez o mais importante na gestão de stocks, está o custo da informação. Este 

reflete os custos de utilização de um sistema informático na previsão da procura de forma a 

obter a informação correta. Um sistema informático acarreta ainda um custo considerável, e 

quanto mais bem preparado às necessidades do utilizador estiver, o custo também será 

maior. 

4.5 – Metodologias de Melhoria Contínua  

Concluído o processo de caraterização dos dados fornecidos, os métodos de classificação 

de stocks e os modelos de previsão da procura, são por fim aplicadas as metodologias de 
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melhoria contínua. Nas etapas anteriores foram registadas várias dificuldades e erros 

associados, que dificultam e alteram um correto planeamento da gestão de stocks. Assim, 

estas metodologias auxiliam as etapas anteriores. 

Estas permitem sobretudo, alcançar objetivos pretendidos de uma outra forma, ou seja, após 

terem sido identificados os tipos de desperdícios, através de ferramentas disponíveis para 

cada metodologia, é possível solucionar e melhorar os níveis de desempenho. As duas 

metodologias de melhoria contínua adotam algumas ferramentas semelhantes, 

diferenciando-se pela forma como estruturam a resolução dos problemas. 

4.5.1 – Kaizen 

Na metodologia Kaizen, de acordo com a metodologia sugerida foi proposto seguir uma linha 

cronológica com uma série de níveis, de 1 a 6, na resolução e otimização do problema. De 

acordo com a Figura 34 é espetável alcançar os seguintes objetivos em cada nível. 

 

Figura 34 – Objetivos dos Níveis do Total Service Managemente (TSM), Fonte: Adaptado de 

Pinto, 2009 

Para que os objetivos sejam alcançados em cada nível, são propostas as seguintes 

recomendações:  

Nível 1: - Estabelecer o objetivo de reduzir os stocks, identificando a procura diária por artigo 

em cada outlet;  

Nível 2: - Standardizar os POS em cada outlet, através da criação de novas teclas 

específicas para cada artigo, e consequente eliminação de teclas de artigos inexistentes; 

- Realizar Daily Scrums entre as equipas dos outlets, de forma a potenciar a comunicação 

das necessidades para período seguinte.  
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Nível 3: - Mapear o fluxo dos artigos, de modo a responder mais rapidamente para que não 

ocorra faltas;  

Nível 4: - Criação de quadros, onde identifica as responsáveis diárias de cada elemento. Por 

exemplo, a reposição de cada outlet diariamente; 

- Criar indicações visuais nos armazéns do Hotel para que um colaborador mais facilmente 

identifique os stocks existentes. Por exemplo, uma linha que identifique quando um artigo 

atinge o stock de segurança.  

Nível 5: - Melhorar a distribuição de artigos em algumas máquinas frigoríficas, de modo a ser 

possível agrupar mais artigos por máquina, potenciando a redução do número total de 

máquinas frigoríficas por outlet; 

- Criar prateleiras e divisórias nas máquinas frigorificas para que o armazenamentos nas 

mesmas ocorra da forma mais simples possível, fazendo com que o manuseamento seja 

mais seguro para os colaboradores. 

Nível 6: - Criar uma lista restrita de vinhos que sejam vendidos a copo, com o objetivo de 

minimizar perdas. 

A aplicação do ciclo PDCA, de uma forma muito simples, terá grandes probabilidades de 

alcançar benefícios à gestão de stocks da unidade, uma vez que, a sua aplicação poderá 

servir de apoio ao TSM. O Plan, compreenderá o Nível 1 na medida em que, representa a 

fase inicial do problema e irá criar as bases de melhoria. Por sua vez, o Do englobará os 

restantes níveis através da aplicação dos mesmos. Terminada a aplicação dos vários níveis, 

o responsável pela gestão de stocks coloca em prática o Check, verificando se tudo foi 

executado conforme programado, e se os objetivos foram alcançados. Por fim, caso os 

objetivos não sejam alcançados, é necessários reformular e voltar ao Nível 1 do TSM. Caso 

os resultados sejam os esperados, o Act funcionará como ação preventiva.   

4.5.2 – Lean Thinking 

Na metodologia Lean Thinking é adotado um sistema semelhante ao da metodologia Kaizen. 

Foram identificados cinco tipos de desperdícios: Inventário, Movimento, Sobreprodução, 

Arrumação e Defeitos. Com o recurso às ferramentas estudadas na metodologias são 

propostas várias alterações para que se consigamos atingir os objetivos pretendidos. 

Alguns dos desperdícios apesar de não estarem diretamente ligados aos stocks, influenciam 

a forma como estes são geridos. Existem atividades como a reposição de stocks, que 

influencia todo o processo. Um mau planeamento de reposição pode gerar faltas ao longo do 

dia, e ser necessário proceder-se a uma nova reposição. Desta forma, o funcionário afeto a 

um outlet terá de se movimentar para realizar a reposição, e ficará em falta no seu posto de 

trabalho. Assim, esta atividade não acrescentará valor, pelo contrário, irá prejudicar o nível 

de serviço. 
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A par de um mau planeamento na reposição de stocks que poderá gerar faltas ao longo do 

dia, a reposição dessas mesmas faltas tem um custo extra no consumo elétrico. Como 

mencionado, a unidade tem estabelecido um contrato tri-horário, e desta forma, o preço da 

eletricidade é diferenciada ao longo do dia. Assim a reposição deverá ser feita à noite, no fim 

do turno, no período “vazio” ou “super-vazio”, ao contrário do que é habitual, no período da 

manhã antes do início da atividade para que os custos com o consumo elétrico sejam 

menores. 

A utilização de dois armazéns separados também não acrescenta valor à atividade, pelo 

contrário originam um maior volume de inventário. A utilização de um armazém único, que 

forneça todos os outlets, faria com que os níveis de inventário diminuíssem na sua 

totalidade. 

Através da aplicação dos cinco princípios Lean Thinking propostos por Womack e Jones 

(2003), o Hotel Royal Savoy deverá alcançar ganhos significativos na produtividade e 

consequentemente na gestão de stocks, o que levará a uma maior satisfação dos seus 

funcionários e clientes. A aplicação destes princípios conseguirá resolver de imediato as 

dificuldades diárias. Os responsáveis pelo departamento devem fazer uma check-list diária e 

uma vistoria para visualizar e se inteirarem das dificuldades, e assim, funcionarem como um 

meio facilitador para a resolução dos problemas, conforme a Tabela 24 nos indica. 

Tabela 24 – Aplicação dos Princípios do Lean Thinking ao Hotel Royal Savoy, Fonte: 

Adaptado de Graban (2009) 

O que é valor? Conseguir manter os stocks nivelados sem comprometer o serviço 

Fluxo de valor 
Identificar as etapas que agregam valor, desde o momento em que um artigo é encomendado 

até que um cliente o consuma. 

Fluir 

Otimizar fluxos, criar um fluxo contínuo das atividades que criam valor. Os vários 

colaboradores e/ou departamentos envolvidos na criação de valor devem estar coordenados 

para não repetirem tarefas. 

“Pull” 
Evitar empurrar, “Push”, artigos para a etapa seguinte. Permitir que os fornecedores sejam 

puxados, “Pull”, quando necessário. Permitir que o cliente desencadeie a operação. 

Perfeição Procurar a perfeição por meio da melhoria contínua através da redução contínua do inventário. 

 

Desta forma, propomos várias alterações alicerçadas das seguintes ferramentas com vista a 

reduzir, e se possível eliminar os cinco tipos de desperdícios identificados: 

Inventário: - Criação de um único armazém para abastecer os vários outlets da unidade, 

partilhando, e reduzindo assim o inventário total – 5S (Seiri);  

- Diminuir os stocks em armazém para evitar perdas, e criar sinalizações para uma melhor 

gestão, como por exemplo, a criação de uma linha que identifique a chegada ao stock de 

segurança de um artigo – JIT, Kaban.  
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Movimento: - Realizar um melhor planeamento para que exista um único reabastecimento 

diário dos vários outlets, de modo a minimizar as viagens desnecessárias – 5S (Seiton); 

- Com apenas um reabastecimento diário dos outlets, não será necessário abrir várias vezes 

as máquinas frigorificas, e será possível alcançar um ganho energético – 5S (Seiketsu). 

Sobreprodução: - Possuir stocks mínimos que satisfaçam a procura diária por outlet para 

que não seja necessário transferir artigos de um outlet para outro, diminuindo assim os erros 

associados à gestão de stoks – JIT, 5S (Seiri). 

Arrumação: Criação de um melhor layout nas máquinas frigoríficas para que os produtos 

estejam melhor arrumados, aumentando a capacidade das máquinas, e melhorando o 

acondicionamento nas mesmas – Gestão Visual, 5S (Seisou, Seiton). 

Defeitos: Criação de um novo menu nos POS apenas com os artigos existentes ao 

momento, para que não ocorra erros no registo por parte dos colaboradores, e ser possível 

verificar os stocks em real time de forma correta – Gestão Visual, 5S (Seiri).   

4.6 – Conclusões do Capítulo 

A principal conclusão das metodologias estudadas é a sua difícil aplicação, ou mesmo a 

impossibilidade de se poder aplicar uma política de gestão de stocks com revisão contínua. 

Verifica-se que não existe uma periocidade constante entre as encomendas realizadas, onde 

por vezes só ocorre uma encomenda anual por artigo, e vários artigos mantêm stocks 

elevados ao longo do ano, o que reforça a ideia de que esta não é a melhor política a adotar. 

Considerar ainda que os tempos de fornecimento de determinados artigos são elevados, 

tendo em conta o nível de serviço pretendido, em virtude da posição geográfica da unidade. 

Um dos principais inputs ao sistema, embora atualmente não exista, é a previsão da procura, 

uma vez que este é o passo que antecede a escolha de política de revisão a adotar, e tendo 

o Machine Learning Techniques como conjunto de técnicas de análise que acrescenta um 

maior benefício ao sistema. As metodologias de melhoria contínua também são importantes 

para uma melhor gestão de stocks, com especial ênfase ao reabastecimento das máquinas 

frigoríficas. 

Assim, conclui-se que a política de revisão periódica é a que mais se adequa ao caso do 

Hotel Royal Savoy. Para que esta política seja colocada em prática da melhor forma, é 

necessário criar uma correta classificação de stocks, e uma previsão da procura mais precisa 

do que a atual. Em simultâneo apostar na adoção das metodologias de melhoria contínua, de 

modo a aperfeiçoar a gestão de stocks ao longo do tempo. 

Na Figura 35 apresenta-se o esquema que resume os passos da aplicação da política de 

gestão de stocks. Os inputs são os resultados das fases anteriores, necessários para se 

proceder ao cálculo da política de revisão de stocks adotada. Por outro lado, os outputs são 
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o ponto de encomenda e o nível de stock pretendido. Por fim, analisa-se os níveis de stock 

no momento da revisão, e com base no cálculo da política de gestão de stocks adotada 

definem-se as quantidades a encomendar.  

 

Figura 35 – Representação esquemática da aplicação da política de gestão de stocks 

adotada, Fonte: Autor 

Após se finalizar com a “Quantidade a Encomendar”, todo o processo recomeça de novo 

funcionando em forma de ciclo. O Alisamento Exponencial Simples demonstrou ser o melhor 

modelo de entre os modelos “clássicos” estudados devido a uma procura variável ao longo 

do tempo sem qualquer sazonalidade vincadamente expressa. Contudo, como já explicado o 

Machine Learning Techniques consegue utilizar todas as mais-valias do AES, e ainda 

acrescentar outras variáveis aumentando a sua precisão. 
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5 – Análise de Resultados 

Neste capítulo, pretende-se analisar os resultados obtidos nas principais fases da 

metodologia proposta, e que constituem o desenvolvimento da modelo de gestão de stocks 

nas suas várias etapas. 

O resultado da classificação de stocks, de acordo com o padrão da procura, representa uma 

procura diferenciada pelas várias categorias de artigos, ao contrário do esperado na 

literatura. Assim, foi encontrada uma solução de enumerá-los pela sua procura, 

independentemente da sua categoria, para deste modo se proceder à identificação de qual o 

método de previsão mais adequado para cada artigo. 

Considerando estes resultados, se a análise das necessidades dos materiais tivesse sido 

realizada numa base semanal em vez de mensal, as previsões seriam mais precisas, e 

poderíamos ver as diferenças de semana a semana com a rotação dos clientes. Contudo, 

por duas razões defende-se a metodologia adotada: porque ao considerar uma base mensal 

o estudo regesse de acordo com os dados fornecidos, e ainda as previsões têm como 

objetivo servir as necessidades do mês seguinte, sendo complementadas por pedidos extra 

caso exista insuficiência das previsões mensais. 

Planeou-se então realizar a previsão das necessidades numa base mensal, e depois agregar 

essas quantidades obtendo uma previsão semestral. Ao realizar a previsão identifica-se a 

possibilidade de nem todos os artigos corresponderem a boas previsões, mas outros artigos 

corresponderem a previsões mais aproximadas da realidade, e assim haver a possibilidade 

de corrigir as diferenças da procura. 

Foram ainda comparados os valores das previsões com os valores reais, ainda que o mês de 

Agosto não seja contemplado, uma vez que, a primeira previsão ocorre para o mês de 

Setembro. Adicionalmente, foi efetuada a previsão de Fevereiro por se tratar do mês 

seguinte aos últimos dados fornecidos. Contudo, para este mês não foi possível realizar o 

comparativo com os valores reais. De modo a analisar os resultados obtidos na aplicação 

das metodologias propostas, as políticas de gestão de stocks para o período de Agosto a 

Janeiro, que foram obtidos tendo como input os consumos desse período, foram comparados 

com os dados reais do mesmo. 

Analisando os resultados obtidos, apresenta-se a Tabela 35 do Anexo D, com as previsões 

segundo o modelo de Alisamento Exponencial Simples de alguns artigos distribuídos pelas 

três classes, de acordo com a classificação da análise ABC. Na Tabela 25 podemos 

observar o impacto da alteração da constante de alisamento utilizada no AES face aos 

valores reais. Para qualquer uma das classes, existem diferenças consoante a constante de 

alisamento utilizada, existindo valores positivos, que representam que a previsão está acima 

do real e valores negativos que representam que a previsão está abaixo do real. 
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Conseguimos observar que as diferenças entre a previsão e o real diminuem da classe C 

para a classe A. Contudo, surgem oscilações na procura que influenciam a previsão.  

Tabela 25 –Previsão de necessidades vs necessidades reais (Classe A, B e C), Fonte: Autor 

Artigo Pint Draught Coca Cola Zero 

Mês Real α = 0,4 ≠ α = 0,8 ≠ Real α = 0,4 ≠ α = 0,8 ≠ 

Agosto 1 352         404         

Setembro 1 345 1 352 7 1 352 7 90 404 314 404 314 

Outubro 1 203 1 349 146 1 346 143 73 -36 -109 -161 -234 

Novembro 747 1 291 544 1 232 485 43 116 73 260 217 

Dezembro 832 1 073 241 844 12 111 14 -97 -131 -242 

Janeiro 661 977 316 834 173 91 150 59 305 214 

Fevereiro   850   696     67   -80   

 

Artigo S.Azeitao 1/2 B 

Mês Real α = 0,4 ≠ α = 0,8 ≠ 

Agosto 4         

Setembro 15 4 -11 4 -11 

Outubro 7 19 12 24 17 

Novembro 16 2 -14 -6 -22 

Dezembro 9 22 13 34 25 

Janeiro 5 4 -1 -11 -16 

Fevereiro   5   18   

Relativamente ao modelo de Holt-Winters, a primeira previsão apenas ocorre no mês de 

Dezembro, face ao AES que ocorre logo no mês de Setembro. Neste modelo, embora 

tenhamos utilizados diferentes valores de α e β em cada análise, verificamos que as 

diferenças em relação ao valor real são mínimas quando comparadas com o modelo AES. 

Só a partir da terceira previsão, mês de Fevereiro, é que os valores das previsões começam 

a diferenciar-se entre si. Desta forma, é possível observar que as diferenças entre a previsão 

e o real aumentam com a utilização de uma constante α e β maior, tabela 26. 

Tabela 26 –Previsão de necessidades vs necessidades reais (Champanhes), Fonte: Autor 

Artigo Champ.Cock-Sparkling 

Mês Real α, β = 0,2; γ =0,5 ≠ α, β = 0,4; γ =0,5 ≠ 

Agosto 11         

Setembro 23         

Outubro 1         

Novembro 13         

Dezembro 38 32 -6 32 -6 

Janeiro 3 2 -1 2 -1 

Fevereiro   24   30   

Março   60   76   

Abril   4   5   

Apesar de se ter considerado que um ciclo é formado por três meses, fruto da análise dos 

dados fornecidos, vemos que a previsão dos meses seguintes para este tipo de artigo 

poderão estar distantes da realidade, visto que será espectável a procura no mês de 
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Dezembro ser maior do que a procura no mês de Março, por este tipo de artigo. Assim 

sendo, cai a teoria de que o ciclo é formado por três meses, havendo a necessidade de 

restruturar um modelo de previsão de procura para esta categoria de artigos. 

Este é um tipo de artigo que possui uma procura muito caraterística, o que dificulta fazer uma 

previsão. Apesar de existirem certos períodos ao longo do ano onde se espera que a procura 

seja maior face a outros períodos, não se consegue perceber concretamente a formação de 

um ciclo. Desta forma, o modelo de Holt-Winters apesar de na primeira análise ter sido o que 

melhor se adaptava, não é o mais indicado por não respeitar uma das bases deste modelo, a 

sazonalidade. 

Embora não tenha sido possível apurar qualquer previsão com a utilização de um software, 

foi possível refletir sobre o benefício da utilização de um método de técnicas de Machine 

Learning. Apesar de não ter sido desenvolvido qualquer código, ficou visível ao longo da 

revisão da literatura, assim como no desenvolvimento da metodologia os benefícios que esta 

técnica possui em relação aos métodos clássicos. A possibilidade de acrescentar variáveis 

ao algoritmo, ao contrário dos outros métodos, faz com que se torne mais completo.  

Como visto anteriormente, existem alguns artigos em que não foi possível determinar qual o 

melhor método de previsão clássico a aplicar devido a várias condicionantes. Uma delas é o 

fato de não existir uma sazonalidade bem definida, e alguns artigos possuírem uma procura 

inconstante ao longo do tempo. Contudo, com o recurso a um software conseguir-se-ia 

adaptar o algoritmo, havendo a possibilidade de alterar mais rapidamente as variáveis que 

funcionam como input ao sistema, e assim haver uma previsão mais imediata e precisa. 

Do ponto de vista da análise, foram consideradas as necessidades expressas que se 

traduzem no consumo nos diferentes outlets. Um ponto positivo são os stocks serem 

contínuos, ou seja, estes transitam de um ano para outro. Apesar de, se tentar fechar o ano 

com o mínimo stock possível, o mesmo se irá passar mensalmente onde o objetivo é possuir 

sempre o mínimo stock. 

Desta forma, as quantidades a encomendar para os meses seguintes deverá respeitar a 

previsão das necessidades, os stock no momento da encomenda, e o stock de segurança de 

cada artigo. Existe ainda outra particularidade que não foi contemplada neste estudo, que diz 

respeito ao room servive e ao minibar existente em cada quarto. Estes outlets não foram 

considerados no estudo por o consumo dos mesmos apresentar um valor residual. Contudo, 

seria necessário considerar estes outlets para uma melhor gestão de stocks uma vez que, 

são abastecidos pelo mesmo armazém que os restantes outlets. 

A formulação do processo de simulação da política de gestão de stocks inicia-se com a 

análise das quantidades vendidas em cada mês, e desta forma foi calculado o EOQ 

(Economic Order Quantity) para cada artigo. Apesar de não ter sido possível apurar 

concretamente os valores associados aos custos de manutenção, foram considerados dois 
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valores distintos consoante a categoria do artigo. Posteriormente, conforme a procura de 

cada artigo foi adotada a política que mais enquadrava à categoria de artigos. Foram 

escolhidas duas políticas distintas, revisão contínua e revisão periódica, onde a grande 

diferença na seleção da categoria dos artigos prende-se com o volume de vendas e a sua 

rotação. 

Na política de revisão contínua analisamos o stock existente no final de cada mês, assim 

como o stock de segurança. Seria espectável os artigos inseridos nesta política atingirem os 

valores do stock de segurança para proceder-se a uma nova encomenda, contudo os valores 

extraídos demonstram que os stocks estão acima dos pretendidos, nunca baixando dos 

valores estipulados para o stock de segurança conforme é possível observar nas Tabelas 39 

e 40 do Anexo E. As necessidades consideradas foram as reais, ou seja, parte-se do 

princípio de que as necessidades previstas se traduzirão em consumos. Na Tabela 41 do 

Anexo E é possível observar o comportamento do ponto de encomenda (PT) consoante a 

variação do nível de serviço para os artigos sob esta política, sendo que a alteração do nível 

de serviço estudada traduz-se num impacto mínimo, mantendo-se o ponto de encomenda 

praticamente igual. 

Para a política de revisão periódica realizamos o mesmo processo ao nível da análise dos 

stocks. Aqui, ao ocorrer uma maior rotação do inventário e a existir um ponto de encomenda 

definido, fez com que ocorresse uma melhor gestão dos stocks. Alguns artigos no final do 

mês chegaram mesmo a possuir níveis de stock inferior aos níveis do stock de segurança, 

conforme é possível observar nas Tabelas 42, 43 e 44 do Anexo E. Porém, nunca chegou a 

existir rutura de stock, uma vez que, no presente modelo de gestão os níveis de stock ainda 

se encontram altos. Face à política anterior, era esperado que as quantidades de stock 

existentes no final do mês sejam mais próximas da quantidade do stock de segurança, 

devido a uma revisão de stocks mais próxima ao longo do tempo. 

Caso as necessidades previstas acabem por revelar-se insuficientes, o que não é o caso, 

teremos de proceder a uma alteração nas políticas de gestão de stocks ao nível de quando 

encomendar para os vinhos, e champanhes e espumantes, e quanto encomendar de águas, 

refrigerantes, cervejas, e cidras. O mais preocupante seria os vinhos, champanhes e 

espumantes, devido ao seu lead time, e ao fato de existirem alturas específicas para 

colocação da encomenda. Por outro lado, as restantes categorias seria apenas ajustar as 

quantidades a encomendar, uma vez que, o lead time será sempre o mesmo 

independentemente do intervalo entre encomendas. 

Pelo contrário, caso as necessidades previstas acabem por revelar-se superiores às 

necessidades reais, tal como acontece atualmente, seria importante considerar o stock de 

segurança para fazer face a eventuais necessidades que não tivessem sido previstas. 

Porém, verificou-se que os valores correspondem a stocks muito acima dos esperados para 

a generalidade os artigos. 
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Outro aspeto importante na análise é a comparação do nível de stock (M) para diferentes 

níveis de serviço. Tal como descrito, o nível de serviço deve ser sempre igual ou superior a 

90%, contudo estas pequenas alterações do nível de serviço correspondem a uma diferença 

já considerável para alguns artigos. Verifica-se que uma oscilação do nível de serviço tem 

maior impacto nos artigos com maior procura, do que nos artigos com menor procura.  

Consequentemente, a quantidade a encomendar (Q) também será diferente pois esta traduz-

se na diferença entre o nível de stock (M) e o stock no momento. Na Tabela 45 do Anexo E é 

possível observar alguns exemplos das categorias vinhos, refrigerantes, cervejas e cidras, 

trabalhados na resolução do estudo de caso, e como a alteração do nível de serviço altera o 

nível de stock (M). 

Apesar das unidades a comparar entre as políticas de revisão contínua e revisão periódica 

serem diferentes, é possível realizar uma comparação entre as duas, tendo por base quanto 

foi a alteração do PT (ponto de encomenda) e do M (nível de stock). Face à alteração do 

nível de serviço, verificou-se que os valores se alteraram mais na política de revisão 

periódica do que na de revisão contínua. 

Outra variável importante na análise das políticas de gestão de stocks, e que não foi alterada 

de modo a perceber a sua influência foi o Lead time. Referindo novamente a revisão da 

literatura, e a consequente resolução do estudo de caso, foi visto que o Lead time não 

sofrerá alterações, visto que a unidade ao estar localizada num arquipélago, o risco passará 

para os fornecedores, e estes terão de possuir um stock dimensionado às necessidades 

normais do cliente, e ainda conseguir satisfazer procuras mais acentuadas ao longo do 

tempo. 

No que diz respeito às metodologias de melhoria contínua, Kaizen e Lean Thinking 

conseguiu-se verificar possíveis melhorias quer a nível da gestão de stocks, quer ao nível de 

consumo elétrico, com a adoção das mesmas. 

Com a adoção do Kaizen, conseguir-se-ia melhorias individuais em cada nível do TSM, que 

por sua vez, de uma forma conjunta poderiam originar grandes benefícios a nível global. A 

estratificação por níveis, teria a potencialidade de ser possível analisar nível a nível os 

problemas e as sugestões de mudança. 

No Nível 1 conseguiu-se identificar e estabelecer o objetivo de reduzir os stocks, e a partir 

deste momento estamos preparados para avançar para o nível seguinte. Contudo, para os 

níveis seguintes apesar de conseguir-se identificar os objetivos, não consegue-se 

implementá-los, por forma a verificar possíveis alterações. 

Entre os vários níveis seguintes, foram assinalados diferentes objetivos que se distribuem 

por duas aéreas: componente técnica e componente humana. Enquanto no primeiro caso as 

melhorias propostas teriam resultado imediato, fruto de se tratar de alterações a nível de 

software nos POS, e da adaptação da carta de vinhos de forma a ser mais restrita, no 
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segundo caso seria necessário esperar por resultados, uma vez que, a componente humana 

necessita de um período de adaptação. 

Analisados os vários níveis, e mesmo sem ter sido possível colocar em prática, considerou-

se que os níveis 2,5 e 6 seriam os níveis com maior impacto, e os que poderiam alcançar os 

objetivos pretendidos. No Nível 2, a standardização dos POS eliminaria os erros atuais, a 

nível de introdução dos pedidos dos clientes no mesmo, e passaria a ser possível checkar os 

níveis de stock em real time. Ainda no Nível 2, as Daily Scrums fariam com que 

obrigatoriamente as equipas comunicassem entre si, e discutissem os problemas, de forma a 

ultrapassá-los. No Nível 5 conseguir-se-ia diminuir o número de máquinas frigorificas, 

potenciando a redução do consumo energético, e com alteração do layout no seu interior 

facilitaria o trabalho dos colaborares no manuseio das garrafas. Por fim, o Nível 6 faria com 

que se diminuísse, ou mesmo eliminasse os desperdícios nos artigos com menor procura a 

copo. 

Por sua vez, o ciclo PDCA deverá funcionar de forma paralela como suporte ao TSM através 

das suas quatro etapas. O início da aplicação do TSM desencadearia o ciclo PDCA, e no fim 

do TSM, o ciclo verificaria os resultados alcançados, e caso não fosse alcançado voltaria ao 

início e todo o processo ocorreria novamente. Ainda será possível aplicar esta metodologia 

nível a nível, de forma a conseguir-se análises mais breves e específicas. 

Em relação à adoção da metodologia Lean Thinking identificou-se cinco tipos de 

desperdícios, que poderiam ser melhorados através das ferramentas que propusemos. 

Analisados os vários tipos de desperdícios, conseguiu-se apurar uma possível utilização 

transversal do 5S em todos os tipos. A par desta ferramenta, a utilização da Gestão Visual 

também traria mais-valias em dois tipos de desperdício, onde a componente humana possui 

uma grande importância na atividade laboral. Conseguir-se-ia fazer com que os erros por 

parte dos colaboradores em relação ao atual layout das máquinas frigoríficas e POS 

diminuísse, uma vez que, o novo layout seria mais simples, acessível e intuitivo.     

Relativamente ao JIT, conseguir-se-ia minimizar as transferências dos artigos de um outlet 

para outro, uma vez que os mesmos teriam os stocks devidamente dimensionados, e quando 

fosse necessário os colaboradores recorreriam ao armazém, minimizando a sobreprodução. 

Ainda relativamente aos stocks, a possibilidade de introdução do Kaban ajudaria os 

colaboradores a identificar os vários níveis de stock, por exemplo o stock de segurança, e 

desta forma conseguiriam ter uma melhor e mais rápida perceção visual das quantidades 

existentes. 
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6 – Conclusões Finais, Limitações e Desenvolvimento Futuro 

Neste último capítulo são apresentadas as conclusões finais do estudo, tendo por base os 

resultados e respetiva discussão dos mesmos nos capítulos anteriores. De seguida, são 

apresentadas as limitações encontradas ao longo do presente estudo, e por fim, são 

enumeradas algumas recomendações que se consideram fundamentais para 

desenvolvimento futuro. 

6.1 – Conclusões Finais 

O Hotel Royal Savoy como unidade pertencente ao Savoy Signature tem de cumprir com os 

níveis de qualidade estipulados pelo grupo, sem comprometer o orçamento delineado, o que 

incentiva a uma maior capacidade de otimização dos recursos e processos necessários à 

atividade da unidade.  

O estudo de caso desenvolvido nesta unidade permitiu constatar as suas caraterísticas e 

compreender as dificuldades na formalização de uma política de gestão dos beverages. Um 

dos fatores mais influentes, e que dificulta a gestão dos stocks é a grande diversidade de 

artigos, assim como a intermitência na procura dos mesmos. 

Apesar de na literatura as políticas de revisão contínua serem consideradas as mais 

adequadas para artigos onde exista procuras intermitentes e aleatórias, como são o caso 

dos vinhos, champanhes e espumantes, no caso do Hotel Royal Savoy, como é uma unidade 

que pertence a um vasto grupo hoteleiro, e possui uma central de compras comum a todas 

as unidades, poderá conseguir a sua política de gestão de stocks, passando o risco para o 

fornecedor. Com a aleatoriedade e intermitência da procura, e uma vez que, a unidade se 

situa no Arquipélago da Madeira, acresce os problemas relativos ao lead time. Este é um 

importante fator, que influência os níveis de serviço pretendido, e que condiciona a escolha 

do tempo de revisão, e deste modo, conclui-se que esta não é a política mais adequada, e 

deve-se optar por uma outra política. Em alguns casos, devido à especificidade de vários 

artigos, e mais uma vez fruto da posição geográfica e da concorrência local, por vezes é 

difícil de obter os mesmos. O recurso direto a fornecedores no continente, aumenta os 

tempos de resposta e os custos relacionados com o transporte. 

Entre os modelos de previsão da procura, provou-se ser possível aplicar dois deles à 

situação específica do Hotel Royal Savoy. No entanto, contrário ao esperado o modelo de 

Holt-Winters não se revela eficaz para o estudo de caso, uma vez que, as sazonalidades 

apresentadas ao longo do ano apenas correspondem a períodos muito específicos, e desta 

forma as previsões irão tomar valores errados. O modelo de Alisamento Exponencial Simples 

provou ser possível de aplicar às categorias aplicadas. Apesar de os resultados obtidos não 

alcançarem os valores reais, o intervalo entre a previsão e o real é considerado mínimo face 

à incerteza, e poderão servir de guidelines para a gestão das necessidades. O Machie 
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Learning Techniques, apesar de não ter sido testado por falta de criação de uma linha de 

código, é porventura a melhor opção a nível geral. Este consegue adicionar variáveis que 

nenhum dos outros modelos consegue alcançar. Comparativamente ao AES a diferença 

entre as previsões e os valores reais serão menores, fazendo-se notar ainda mais no modelo 

de Holt-Winters. Aqui, em virtude de uma “falsa” sazonalidade, é possível criar uma variável 

que apenas é possível através de um modelo computacional. 

A utilização de metodologias de melhoria contínua com vista a alterar e corrigir erros 

existentes atualmente na operação, contribuiu para promover possíveis ganhos em tarefas 

que até então, não eram consideráveis prioritárias na operação. A realização de uma análise 

de otimização das atividades englobadas na gestão de stocks do Hotel Royal Savoy, 

implicou uma análise detalhada de cada movimento de pessoa e artigos, e como se poderia 

obter ganhos. O simples método de reposição nas máquinas frigorificas representa um 

ganho considerável face ao atual modelo. Uma das sugestões relacionadas com o gasto 

energético nas reposições de stock é a substituição das máquinas frigoríficas, para modelos 

mais recentes e com uma melhor eficiência energética. De uma forma geral, todo o processo 

torna-se mais limpo eliminando erros e desperdícios, e assim, diminuir o peso das atividades 

associadas à gestão de stocks. Embora alguns desperdícios sejam mais fáceis de diminuir 

do que outros, a base será o interesse e dinâmica das equipas em mudar.  

6.2 – Limitações 

A fase de reuniões do projeto no Hotel Royal Savoy de definição das políticas de stock para 

os beverages iniciou-se em Agosto de 2018, decorrendo com alguma demora, por diversas 

razões. O primeiro constrangimento a superar foi a localização da unidade, uma vez que, 

esta se encontra no arquipélago da Madeira, dificultando a reunião presencial entre os 

intervenientes. Também existiu a dificuldade de acompanhar no terreno toda a atividade por 

um longo período, de modo a observar as diferenças no serviço consoante a estação do ano. 

Em simultâneo, fruto da aquisição recente da unidade por parte de um novo acionista, 

causou também alguma entropia devido às diferenças de metodologias e processos entre as 

unidades do grupo.  

A principal dificuldade na resolução do presente estudo de caso foi referente à identificação 

das necessidades, encomendas e níveis de stock. As limitações na interpretação e análise 

dos consumos em comparação com anos anteriores, devido às medidas do RGPD, contribui 

negativamente para uma previsão mais apurada das necessidades. Isto porque os dados 

analisados, quanto às necessidades e aos níveis de stock, representam um importante input 

ao sistema. 

Ainda dentro dos níveis, existiu uma dificuldade adicional em conseguir-se analisar com 

exatidão alguns artigos, uma vez que, a sua venda está disponível em vários formatos (copo 
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e garrafa). Esta diferença influenciou negativamente o estudo, pois não foi possível agregar 

os vários formatos da forma mais correta. 

O fato de as encomendas serem semanais e os cálculos realizados serem mensais revela-se 

uma limitação, e desta forma, não é possível determinar o “Q” (quantidade a encomendar), 

pois este resulta da diferença entre o “M” (nível de stock) e o stock no momento.  

Outra dificuldade encontrada foi a resistência à mudança, que está sobretudo ligada à dúvida 

dos funcionários que esta mudança poderá trazer benefícios à unidade, e ao fato da 

implementação de uma nova tecnologia necessitar de tempo por parte dos trabalhadores, de 

modo a se adaptarem.  

Por último, ainda relacionado com a implementação de uma nova tecnologia pode estar 

associado o tempo de resposta, uma vez que os resultados não são tão rápidos quanto o 

esperado e pode originar desmotivação dos funcionários. 

6.3 – Desenvolvimento Futuro 

Como continuidade ao presente estudo, seria importante analisar os dados históricos por um 

maior período de tempo, de modo a aumentar o tamanho da amostra e fortalecer os inputs 

ao sistema. Uma integração do sistema de reservas da unidade com o sistema de gestão de 

stocks cria uma grande vantagem competitiva na medida em que, a equipa de F&B 

consegue definir antecipadamente as necessidades, e assim controlar melhor os inventários. 

Apesar da aquisição de um software deste tipo significar um alto investimento, como já 

referido anteriormente, os ganhos já mencionados trarão um grande benefício podendo ser 

replicado às restantes unidades do grupo, e desta forma reduzir o valor total do investimento 

por unidade. 

Propõe-se a realização de um estudo de gestão energética com base no atual parque de 

máquinas, e uma possível renovação para um parque mais avançado energeticamente e 

mais adequado às necessidades de cada outlet da unidade. Em simultâneo conseguiremos 

cumprir com as normais Europeias a nível de eficiência energética, e assegurar a transição 

para uma sociedade com baixo nível de emissões de carbono. 

Concluindo, apesar de todo o estudo centrar-se a nível teórico e não ter sido testado 

qualquer solução sugerida, a sua implementação tal como estudado no presente estudo de 

caso representará ganhos significativos a nível económico e ambiental. Contudo, reconhece-

se que estas metodologias podem necessitar de formação por parte dos funcionários e 

alterar a atual atividade diária, e ainda poder representar um elevado custo de 

implementação, e desta forma seria necessário estudar os benefícios a longo prazo, assim 

como o seu payback.  
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Anexo A 

 

Figura 36 – Mix energia elétrica RAM 2017, Fonte: INE/DREM – Estatísticas do Turismo 

 

Figura 37 – Ocupação média mensal entre Maio de 2018 e Abril 2019, Fonte: Autor 

 

 

Figura 38 – Unidades consumidas no restaurante Armada, entre 9 de Agosto e 5 de 

Setembro de 2018, Fonte: Autor 
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Figura 39 – Unidades consumidas no outlet Neptunos, Fonte: Autor 

 

Figura 40 – Unidades consumidas nos outlets Deck e Piano, Fonte: Autor 

 

Figura 41 – Unidades consumidas nos outlets Deck e Piano, Fonte: Autor 

 

Figura 42 – Componentes da Gestão Lean, Fonte: Adaptado de Kiran, 2017 
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Anexo B 

Tabela 27 – Capacidade diária de cada máquina frigorifica em cada outlet, Fonte: Autor 

Produto \ Outlet Neptunos Deck Piano 

       

Soft Drinks Frio Natural Frio Natural Frio 

7Up 14 26 - 18 19 

Ice Tea Pêssego 6 4 - 17 5 

Ice Tea Limão 6 0 - 10 4 

Coca Cola 6 24 - 30 18 

Coca Cola Zero 11 33 - 24 18 

Brisa Maracujá 6 48 - 24 12 

Sumo Tomate 1L 1 2 0 8 1 

Sumo Ananás 1L 1 7 1 6 - 

Sumo Maça 1L 1 7 1 5 1 

Sumo Laranja 1L - - 1 0 - 

       

Águas Frio Natural Frio Natural Frio 

Luso Mineral 1L 12 21 5 11 - 

Luso Mineral 0.5L 4 4 2 0 - 

Luso Mineral 0.25L 11 24 - 7 17 

Luso c/Gás 1L 13 10 5 11 - 

Atlantida c/Gás 0.25L 8 32 - 29 20 

Pedras 0.25L 3 7 - 3 5 

Castello 0.25L 1 5 - 0 9 

FeverTree Tónica 0.25L 8 4 - 24 23 

Schweppes 12 8 - 34 25 

Nordic Ginger Ale 0.2L 5 18 - 12 10 

Soda 0.2L 5 15 - 23 21 

       

Cerveja e Sidra Frio Natural Frio Natural Frio 

Coral 0.33L 2 13 - 8 6 

Coral s/álcool 3 2 - 5 6 

Carlsberg  5 2 - 0 2 

Guinness 4 6 - 3 5 

Sidra Magners 4 4 - 0 3 

       

Cerveja e Sidra Frio Natural Frio Natural Frio 

Coral 0.33L 2 13 - 8 6 

Coral s/álcool 3 2 - 5 6 

Carlsberg  5 2 - 0 2 

Guinness 4 6 - 3 5 

Sidra Magners 4 4 - 0 3 

Vinho Frio Natural Frio Natural Frio 
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Br Quinta da Lapa 0.75 10 5 6 0 - 

Br Catarina 0.75 4 4 4 0 - 

Br Conde Monsul 0.75 3 6 4   - 

Br Conde Monsul 0.375 6 3 7 0 - 

Br Serras de Azeitão 
0.375 

4 4 3 0 - 

Br Quinta do Ortigão 
0.75 

- - 3 0 - 

Br Encosta do Sobral 
0.75 

- - 2 0 - 

Br Aliança 0.75 5 2 3 0 - 

Br Santa Sara 0.75 2 0 1 1 - 

T Quinta da Lapa 0.75 - 8 - 8 - 

T Conde Monsul 0.75 - 3 - 1 - 

T Conde Monsul 0.375 - 2 - 2 - 

T Santa Sara 0.75 - 2 - 2 - 

T Serras de Azeitão 
0.375 

- 4 - 3 - 

T Aliança 0.75     - 6   

Rosé Mateus 0.75 3 4 1 1 - 

Rosé Mateus 0.375 6 6 7 0   

Rosé Casal Mendes 0.75 3 5       

Rosé Atlantis 0.75 4 4 4 1   

Verde Casal Garcia 0.75 5 0 4 0   

Verde Casal Garcia 
0.375 

3 3 2 0   

Verde Casal Mendes 
0.75 

4 1 5 0   

Sangria Don Simón 1L - 34 2 0   

 

Espumante e 
Champagne 

Frio Natural Frio Natural Frio 

Danúbio Bruto 1 0 15 0 - 

Danúbio Doce 2 0 2 0 - 

Pommery - - 2 0 - 

Moët & Chandon 0.75L - - 3 0 - 

Moët & Chandon 0.375L - - 3 0 - 

Veuve Clicquot - - 1 0 - 

Dom Perignon - - 2 0 - 

 

*nota: - significa que o produto não existe neste ponto 
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Tabela 28 – Stock existente no armazém 2, Fonte: Autor 

Soft Drinks Quantidade Águas Quantidade 

7Up 6 x 24 Luso Mineral 1L 8 x 12 

Ice Tea Pêssego 12 Luso Mineral 0.5L 0 

Ice Tea Limão 41 Luso Mineral 0.25L 6 x 24 

Coca Cola 6 x 24 Luso c/Gás 1L 6 x 12 

Coca Cola Zero 4 x 24 Atlantida c/Gás 0.25L 4 x 24 

Brisa Maracujá 4 x 24 Pedras 0.25L 24 

Sumo Tomate 1L 0 Castello 0.25L 36 

Sumo Ananás 1L 2 x 12 FeverTree Tónica 0.25L 2 x 24 

Sumo Maça 1L 3 x 12 + 6 Schweppes 6 x 24 

Sumo Laranja 1L 1 x 12 Nordic Ginger Ale 0.2L 0 

   Soda 0.2L 3 x 24 

Vinho Quantidade Vinho Quantidade 

Br Quinta da Lapa 0.75 5 x 6 T Santa Sara 0.75 13 x 6 

Br Catarina 0.75 4 x 6 T Serras de Azeitão 0.375 8 

Br Conde Monsul 0.75 2 x 6 T Aliança 0.75 3 x 6 

Br Conde Monsul 0.375 13 Rosé Mateus 0.75 5 x 6 

Br Serras de Azeitão 0.375 16 Rosé Mateus 0.375 9 

Br Quinta do Ortigão 0.75 3 x 6 Rosé Casal Mendes 0.75 1 x 6 

Br Encosta do Sobral 0.75 1 x 6 + 2 Rosé Atlantis 0.75 2 x 6 

Br Aliança 0.75 3 x 6 Verde Casal Garcia 0.75 3 x 6 

Br Santa Sara 0.75 9 x 6 Verde Casal Garcia 0.375 6 

T Quinta da Lapa 0.75 6 x 6 Verde Casal Mendes 0.75 0 

T Conde Monsul 0.75 3 Sangria Don Simón 1L 0 

T Conde Monsul 0.375 4   

Espumante e Champagne Quantidade Cerveja e Sidra Quantidade 

Danúbio Bruto 2 x 6 Coral 0.33L 0 

Danúbio Doce 2 x 6 Coral s/álcool 15 

Pommery 4 x 6 + 1 Carlsberg  2 x 30 

Moët & Chandon 0.75L 1 Guinness 9 

Moët & Chandon 0.375L 2 Sidra Magners 0 

Veuve Clicquot 2   

Dom Perignon 0   

*nota: A x B significa o número de caixas vezes a quantidade por caixa 

Tabela 29 – Equipamentos refrigeração, Fonte: Savoy Signature – Qualidade, Segurança 

Alimentar e Ambiente 

Nº Local Utilização 
Temp ºC 
Prevista 

Temp ºC 
Média que 
Alcança 

Classe 
Energética 

Gás 
Refrigerante 

24 Neptunos Bebidas 0 a 5 ºC 4.8 ºC C 

HFC                
R-134A 

26 Armada Bebidas 0 a 5 ºC 4.7 ºC C 

27 Neptunos Bebidas 0 a 5 ºC 4.8 ºC C 

28 Armada Bebidas 0 a 5 ºC 4.9 ºC C 

29 Neptunos Bebidas 0 a 5 ºC 4.7 ºC D 

32 Piano Bebidas 0 a 5 ºC 4.6 ºC C 

33 Piano Bebidas 0 a 5 ºC 4.7 ºC D 

34 Piano Bebidas 0 a 5 ºC 4.7 ºC E 

42 Armada Bebidas 0 a 5 ºC 4.8 ºC B 
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Anexo C 

 

Figura 43 – Unidades vendidas por categoria 

 

 

Figura 44 – Referências vendidas por categoria 

 

Tabela 30 – Resultados Análise ABC por categoria 

Produto Quantidade Peso  Acumulado 

Vinhos 11 171 47,85% 47,85% 

Champanhes e Espumantes 1 154 17,04% 64,88% 

Águas 9 256 14,30% 79,18% 

Cervejas e Cidras 9 385 13,83% 93,01% 

Refrigerantes 6 322 6,99% 100,00% 

 

Tabela 31 – Classificação ABC 

Produto Quantidade  Valor (€) 
Valor 
(%) 

Valor 
Acumulado 

(%) 
Artigos (%) 

Artigos 
Acumulados 

(%) 
Classe 

      
  

Pint Draught 5 225 19 591,57 € 8,74% 8,74% 14,01% 14,01% A 

Alianca Danubio 638 18 778,84 € 8,38% 17,13% 1,71% 15,72% A 

Sparkling W. Glass 275 14 463,00 € 6,46% 23,58% 0,74% 16,46% A 

M.Water 1L 1 549 13 679,94 € 6,11% 29,69% 4,15% 20,62% A 

Qta da Lapa Seleccion Br 988 12 783,52 € 5,71% 35,39% 2,65% 23,26% A 

Qta da Lapa Seleccion T 875 12 449,79 € 5,56% 40,95% 2,35% 25,61% A 

Sta Sara B 902 12 302,00 € 5,49% 46,44% 2,42% 28,03% A 
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Sta Sara T 723 10 487,00 € 4,68% 51,12% 1,94% 29,97% A 

Casal Mendes R 410 5 926,22 € 2,65% 53,76% 1,10% 31,07% A 

Quinta da Lapa Br Glass 1 359 5 084,69 € 2,27% 56,03% 3,64% 34,71% A 

M.Water G 1L 1 471 4 966,31 € 2,22% 58,25% 3,94% 38,66% A 

Coral Draught 1 903 4 850,55 € 2,16% 60,42% 5,10% 43,76% A 

Conde Monsul T 240 4 211,81 € 1,88% 62,30% 0,64% 44,41% A 

Tonic Water 2 604 3 846,72 € 1,72% 64,01% 6,98% 51,39% A 

Catarina Br 226 3 740,39 € 1,67% 65,68% 0,61% 52,00% A 

Conde de Monsul Br 228 3 653,39 € 1,63% 67,31% 0,61% 52,61% A 

M.Water 0.75 777 3 452,64 € 1,54% 68,85% 2,08% 54,69% A 

Qta Lapa Br Glass 828 3 028,05 € 1,35% 70,20% 2,22% 56,91% A 

M.Water 0.25L 1 247 2 643,86 € 1,18% 71,38% 3,34% 60,26% A 

Passion Fr. Juice 696 2 638,15 € 1,18% 72,56% 1,87% 62,12% A 

Aliança Reserva Br 151 2 614,97 € 1,17% 73,73% 0,40% 62,53% A 

Orange Juice 663 2 592,38 € 1,16% 74,89% 1,78% 64,30% A 

Pommery 42 2 398,04 € 1,07% 75,96% 0,11% 64,42% A 

Qta Lapa Tin Glass 605 2 323,65 € 1,04% 76,99% 1,62% 66,04% A 

Casal Mendes R Glass 501 2 211,14 € 0,99% 77,98% 1,34% 67,38% A 

Coral 779 2 038,93 € 0,91% 78,89% 2,09% 69,47% A 

Coca Cola 952 1 961,09 € 0,88% 79,77% 2,55% 72,03% A 

         

Imperial 697 1 954,61 € 0,87% 80,64% 1,87% 73,90% B 

Qta da Lapa Seleccion Br 164 1 856,17 € 0,83% 81,47% 0,44% 74,33% B 

Coca Cola Zero 808 1 853,89 € 0,83% 82,29% 2,17% 76,50% B 

Aliança Reserva T 86 1 547,05 € 0,69% 82,98% 0,23% 76,73% B 

Alianca Bical B 432 1 417,19 € 0,63% 83,62% 1,16% 77,89% B 

Orange Brisa 617 1 305,23 € 0,58% 84,20% 1,65% 79,55% B 

Maracuja Brisa 737 1 303,72 € 0,58% 84,78% 1,98% 81,52% B 

Seven Up 747 1 300,98 € 0,58% 85,36% 2,00% 83,53% B 

Tropical Sangria 79 1 241,13 € 0,55% 85,92% 0,21% 83,74% B 

Alabastro Aliança T 75 1 221,00 € 0,54% 86,46% 0,20% 83,94% B 

Don Martinho T 66 1 145,45 € 0,51% 86,97% 0,18% 84,12% B 

Sangria Pq 272 1 118,57 € 0,50% 87,47% 0,73% 84,84% B 

Qta Ortigao Br 64 1 107,00 € 0,49% 87,97% 0,17% 85,02% B 

M.Water G 0.25 460 1 067,20 € 0,48% 88,44% 1,23% 86,25% B 

Quinta da Lapa Tinto Glass 281 1 044,84 € 0,47% 88,91% 0,75% 87,00% B 

Foral Reserva T 56 1 017,26 € 0,45% 89,36% 0,15% 87,15% B 

Monte Servas T 63 984,15 € 0,44% 89,80% 0,17% 87,32% B 

Shandy Draught 234 860,45 € 0,38% 90,19% 0,63% 87,95% B 

Moet & Chandon 9 738,15 € 0,33% 90,52% 0,02% 87,97% B 

Encosta Sobral 41 737,68 € 0,33% 90,84% 0,11% 88,08% B 

Pineapple Juice 195 670,37 € 0,30% 91,14% 0,52% 88,61% B 

Ice Tea 288 619,64 € 0,28% 91,42% 0,77% 89,38% B 

Casal Garcia V 36 618,36 € 0,28% 91,70% 0,10% 89,48% B 

Champ.Cock-Champ. 65 584,26 € 0,26% 91,96% 0,17% 89,65% B 

Soda 350 569,19 € 0,25% 92,21% 0,94% 90,59% B 

Sangria Gr 100 536,91 € 0,24% 92,45% 0,27% 90,86% B 

Qta Velha Apegadas T 21 533,61 € 0,24% 92,69% 0,06% 90,91% B 

Mateus R 45 522,51 € 0,23% 92,92% 0,12% 91,03% B 

Encosta do Sobral Br 31 515,02 € 0,23% 93,15% 0,08% 91,12% B 

Ginger Ale 310 509,38 € 0,23% 93,38% 0,83% 91,95% B 

Non Alcohol Beer 164 492,39 € 0,22% 93,60% 0,44% 92,39% B 

Lemonade Brisa 246 475,22 € 0,21% 93,81% 0,66% 93,05% B 
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Mateus 1/2  R 44 468,27 € 0,21% 94,02% 0,12% 93,17% B 

Atlantis R 27 433,84 € 0,19% 94,21% 0,07% 93,24% B 

Pomares Br 18 427,87 € 0,19% 94,40% 0,05% 93,29% B 

M.Water G 0,75L 109 420,19 € 0,19% 94,59% 0,29% 93,58% B 

Pommery Glass 39 405,47 € 0,18% 94,77% 0,10% 93,68% B 

Conde Monsul 1/2 T 56 404,67 € 0,18% 94,95% 0,15% 93,83% B 

         

Mateus R. Glass 100 378,37 € 0,17% 95,12% 0,27% 94,10% C 

Carlsberg 125 362,00 € 0,16% 95,28% 0,34% 94,44% C 

Tyto Alba Br 15 356,56 € 0,16% 95,44% 0,04% 94,48% C 

Cider 130 353,55 € 0,16% 95,60% 0,35% 94,83% C 

Feever Tree 185 350,82 € 0,16% 95,76% 0,50% 95,32% C 

Encostas de Sobral Br Glass 79 349,02 € 0,16% 95,91% 0,21% 95,53% C 

Quinta do Ortigao Br Glass 76 348,85 € 0,16% 96,07% 0,20% 95,74% C 

Casal Garcia 1/2 V 36 346,06 € 0,15% 96,22% 0,10% 95,84% C 

Apple Juice 130 345,97 € 0,15% 96,38% 0,35% 96,18% C 

S.Azeitao 1/2 B 54 342,90 € 0,15% 96,53% 0,14% 96,33% C 

Kir Royal-Sparkling 56 342,81 € 0,15% 96,68% 0,15% 96,48% C 

Guiness 90 342,61 € 0,15% 96,84% 0,24% 96,72% C 

Lime Juice 138 328,19 € 0,15% 96,98% 0,37% 97,09% C 

Barbusano Br 26 322,52 € 0,14% 97,13% 0,07% 97,16% C 

M.Water 0.50L 98 316,45 € 0,14% 97,27% 0,26% 97,42% C 

Conde de Monsul 1/2 Br 40 287,21 € 0,13% 97,40% 0,11% 97,53% C 

Qta do Barbusano T 24 280,91 € 0,13% 97,52% 0,06% 97,59% C 

Qta da Aveleda 0.75 14 270,65 € 0,12% 97,64% 0,04% 97,63% C 

Monte Servas  B 20 265,99 € 0,12% 97,76% 0,05% 97,69% C 

Tomato Juice 101 262,72 € 0,12% 97,88% 0,27% 97,96% C 

Sangria V.Branco Jarro 31 257,50 € 0,11% 97,99% 0,08% 98,04% C 

Sangria V. Rosé Jarra 29 237,91 € 0,11% 98,10% 0,08% 98,12% C 

Casal Mendes V 14 228,41 € 0,10% 98,20% 0,04% 98,15% C 

Aliança Tinto 97 209,80 € 0,09% 98,30% 0,26% 98,42% C 

Herdado do Grous Br 11 206,27 € 0,09% 98,39% 0,03% 98,44% C 

Rosé Wine Glass 44 174,81 € 0,08% 98,47% 0,12% 98,56% C 

Vinha da Defesa Br 10 169,00 € 0,08% 98,54% 0,03% 98,59% C 

Ment Verde 44 168,83 € 0,08% 98,62% 0,12% 98,71% C 

Monte Servas 1/2  T 22 155,80 € 0,07% 98,69% 0,06% 98,77% C 

S. Azeitão 1/2 T 24 152,72 € 0,07% 98,75% 0,06% 98,83% C 

Veuve Clicquot 2 151,61 € 0,07% 98,82% 0,01% 98,84% C 

Shandy Pint 37 132,37 € 0,06% 98,88% 0,10% 98,94% C 

Terras Grifo B 8 127,51 € 0,06% 98,94% 0,02% 98,96% C 

Alabastro Aliança Br 66 123,18 € 0,05% 98,99% 0,18% 99,13% C 

Qta da Lapa T Reserva 6 116,04 € 0,05% 99,04% 0,02% 99,15% C 

Pedrias Salg 0,25 58 106,19 € 0,05% 99,09% 0,16% 99,31% C 

Qta do Carmo B 6 102,08 € 0,05% 99,14% 0,02% 99,32% C 

Colombos B 8 100,65 € 0,04% 99,18% 0,02% 99,34% C 

Colombos T 8 97,16 € 0,04% 99,23% 0,02% 99,36% C 

Don Perignon 1 90,76 € 0,04% 99,27% 0,00% 99,37% C 

Dom Martinho T Glass 16 83,05 € 0,04% 99,30% 0,04% 99,41% C 

Grandjó Br 4 81,46 € 0,04% 99,34% 0,01% 99,42% C 

Qta Bacalhoa T 3 77,39 € 0,03% 99,37% 0,01% 99,43% C 

Monte Servas 1/2 B 11 73,23 € 0,03% 99,41% 0,03% 99,46% C 

Encostas do Sobral 1/2 Br 10 70,98 € 0,03% 99,44% 0,03% 99,49% C 

Champ.Cock-Sparkling 21 70,72 € 0,03% 99,47% 0,06% 99,54% C 
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Angelus B 4 64,92 € 0,03% 99,50% 0,01% 99,55% C 

Moet Chandon 1/2 2 64,23 € 0,03% 99,53% 0,01% 99,56% C 

Anfora T 5 63,67 € 0,03% 99,56% 0,01% 99,57% C 

Qta Barbusano T Glass 17 63,10 € 0,03% 99,58% 0,05% 99,62% C 

Santa Sara Br Glass 21 60,93 € 0,03% 99,61% 0,06% 99,67% C 

Qta da Aveleda 1/2 6 60,87 € 0,03% 99,64% 0,02% 99,69% C 

Sangria Esp.Tinto 3 59,76 € 0,03% 99,67% 0,01% 99,70% C 

Qta Barbusano Br Glass 15 56,56 € 0,03% 99,69% 0,04% 99,74% C 

Angelus T 3 52,29 € 0,02% 99,71% 0,01% 99,75% C 

Agua tonica 1L 7 51,64 € 0,02% 99,74% 0,02% 99,76% C 

Herdade do Grous T 3 51,45 € 0,02% 99,76% 0,01% 99,77% C 

Qta do Barbusano Br 3 48,69 € 0,02% 99,78% 0,01% 99,78% C 

Encostas Sobral 1/2 T 6 48,65 € 0,02% 99,80% 0,02% 99,80% C 

Sangria Esp. Bruto 2 44,26 € 0,02% 99,82% 0,01% 99,80% C 

Castelo 28 43,98 € 0,02% 99,84% 0,08% 99,88% C 

Qta Garrida Aliança T 2 40,30 € 0,02% 99,86% 0,01% 99,88% C 

Sangria Esp. Rosé 2 39,84 € 0,02% 99,88% 0,01% 99,89% C 

Qta Barbusano R 2 38,93 € 0,02% 99,90% 0,01% 99,89% C 

Santa Sara Tinto Glass 10 35,63 € 0,02% 99,91% 0,03% 99,92% C 

Qta da Lapa T 2 34,70 € 0,02% 99,93% 0,01% 99,92% C 

Terras do Grifo T 2 28,31 € 0,01% 99,94% 0,01% 99,93% C 

Pommery 1/2 1 22,36 € 0,01% 99,95% 0,00% 99,93% C 

Ment Branco 6 22,02 € 0,01% 99,96% 0,02% 99,95% C 

Sparlling Sangria 1 16,97 € 0,01% 99,97% 0,00% 99,95% C 

Adega Velha 2 14,14 € 0,01% 99,97% 0,01% 99,96% C 

Conde Monsul T Copo 3 12,85 € 0,01% 99,98% 0,01% 99,97% C 

Angelus 1/2 B 1 9,59 € 0,00% 99,98% 0,00% 99,97% C 

Angelus Br Glass 2 9,30 € 0,00% 99,99% 0,01% 99,97% C 

Qta do Barbusano R 1 5,02 € 0,00% 99,99% 0,00% 99,98% C 

Agua G. Mix 3 4,14 € 0,00% 99,99% 0,01% 99,98% C 

Apple Brisa 2 3,96 € 0,00% 99,99% 0,01% 99,99% C 

Cerv s/alcohol Red Fruit 1 3,69 € 0,00% 100,00% 0,00% 99,99% C 

Sta Sara Tn Glass 1 3,53 € 0,00% 100,00% 0,00% 99,99% C 

Lemon Juice 1 2,88 € 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% C 

Peach Juice 1 2,88 € 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% C 

        

TOTAL 146 37 288 224 053,16 €      

 

 

Figura 45 – Curva ABC Armada 
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Figura 46 – Curva ABC Neptunos 

 

 

Figura 47 – Curva ABC Piano 

 

 

Figura 48 – Curva ABC Deck 
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Anexo D 

Tabela 32 – Previsão da Procura Classe A 

α =  0,4 Pint Draught Alianca Danubio Sparkling W. Glass M.Water 1L 
Quinta da Lapa Br 

Glass 

Período t Yt Ft et Yt Ft et Yt Ft et Yt Ft et Yt Ft et 

Agosto 1 1 352 1 352   104 104   57 57   466 466   215 215   

Setembro 2 1 345 1 352 -7 124 104 20 35 57 -22 335 466 -131 160 215 -55 

Outubro 3 1 203 1 349 -146 67 112 -45 31 48 -17 438 414 24 336 193 143 

Novembro 4 747 1 291 -544 78 94 -16 47 41 6 235 423 -188 282 250 32 

Dezembro 5 832 1 073 -241 208 88 120 150 44 106 504 348 156 239 263 -24 

Janeiro 6 661 977 -316 111 136 -25 22 86 -64 488 410 78 192 253 -61 

Fevereiro 7   850     126     60     441     229   

Erro Médio 
(2 a 6) 

      -251     11     2     -12     7 

Desv Pad 
Erro Médio 
(2 a 6) 

      200,3     65,56     63,71     143,9     84,53 

                         

α =  0,8 Pint Draught Alianca Danubio Sparkling W. Glass M.Water 1L 
Quinta da Lapa Br 

Glass 

Período t Yt Ft et Yt Ft et Yt Ft et Yt Ft et Yt Ft et 

Agosto 1 1 352 1 352   104 104   57 57   466 466   215 215   

Setembro 2 1 345 1 352 -7 124 104 20 35 57 -22 335 466 -131 160 215 -55 

Outubro 3 1 203 1 346 -143 67 120 -53 31 39 -8 438 361 77 336 171 165 

Novembro 4 747 1 232 -485 78 78 0 47 33 14 235 423 -188 282 303 -21 

Dezembro 5 832 844 -12 208 78 130 150 44 106 504 273 231 239 286 -47 

Janeiro 6 661 834 -173 111 182 -71 22 129 -107 488 458 30 192 248 -56 

Fevereiro 7   696     125     43     482     203   

Erro Médio 
(2 a 6) 

      -164     5     -3     4     -3 

Desv Pad 
Erro Médio 
(2 a 6) 

      194,4     79,1     76,36     167,8     94,95 

 

Tabela 33 – Previsão da Procura Classe B 

α =  0,4 Coca Cola Zero Aliança Reserva T Maracuja Brisa Seven Up M.Water 0.25L 

Período t Yt Ft et Yt Ft et Yt Ft et Yt Ft et Yt Ft et 

Agosto 1 404 404   8 8   342 342   300 300   356 356   

Setembro 2 90 404 -314 22 8 14 57 342 -285 92 300 -208 114 356 -242 

Outubro 3 73 -36 109 9 28 -19 116 -57 173 153 9 144 184 17 167 

Novembro 4 43 116 -73 4 2 2 92 185 -93 64 211 -147 198 251 -53 

Dezembro 5 111 14 97 17 5 12 107 55 52 103 5 98 186 177 9 

Janeiro 6 91 150 -59 28 22 6 37 128 -91 55 142 -87 167 190 -23 

Fevereiro 7   67     30     1     20     158   

Erro Médio 
(2 a 6) 

      18     1     10     2     -28 

Desv Pad 
Erro Médio 
(2 a 6) 

      97,96     13,34     128,1     140,7     146,4 
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α =  0,8 Coca Cola Zero Aliança Reserva T Maracuja Brisa Seven Up M.Water 0.25L 

Período t Yt Ft et Yt Ft et Yt Ft et Yt Ft et Yt Ft et 

Agosto 1 404 404   8 8   342 342   300 300   356 356   

Setembro 2 90 404 -314 22 8 14 57 342 -285 92 300 -208 114 356 -242 

Outubro 3 73 -161 234 9 33 -24 116 -171 287 153 -74 227 184 -80 264 

Novembro 4 43 260 -217 4 -10 14 92 346 -254 64 335 -271 198 395 -197 

Dezembro 5 111 -131 242 17 15 2 107 -111 218 103 -153 256 186 40 146 

Janeiro 6 91 305 -214 28 18 10 37 281 -244 55 308 -253 167 302 -135 

Fevereiro 7   -80     36     -158     -147     59   

Erro Médio 
(2 a 6) 

      11     0     2     -10     -33 

Desv Pad 
Erro Médio 
(2 a 6) 

      261,8     17,22     290,9     290,9     224,1 

 

Tabela 34 – Previsão da Procura Classe C 

α =  0,4 Cider Apple Juice S.Azeitao 1/2 B Pedrias Salg 0,25 Castelo 

Período t Yt Ft et Yt Ft et Yt Ft et Yt Ft et Yt Ft et 

Agosto 1 44 44   16 16   4 4   23 23   11 11   

Setembro 2 26 44 -18 42 16 26 15 4 11 9 23 -14   11 -11 

Outubro 3 15 19 -4 17 52 -35 7 19 -12 8 3 5 2 -4 6 

Novembro 4 13 13 0 26 3 23 16 2 14 10 10 0 5 5 0 

Dezembro 5 32 13 19 26 35 -9 9 22 -13 8 10 -2 8 5 3 

Janeiro 6 25 40 -15 14 22 -8 5 4 1 4 7 -3 2 9 -7 

Fevereiro 7   19     11     5     3     -1   

Erro Médio 
(2 a 6) 

      0     -7     -2     0     -2 

Desv Pad 
Erro Médio 
(2 a 6) 

      14,12     23,96     12,69     3,44     7,19 

                 
α =  0,8 Cider Apple Juice S.Azeitao 1/2 B Pedrias Salg 0,25 Castelo 

Período t Yt Ft et Yt Ft et Yt Ft et Yt Ft et Yt Ft et 

Agosto 1 44 44   16 16   4 4   23 23   11 11   

Setembro 2 26 44 -18 42 16 26 15 4 11 9 23 -14   11 -11 

Outubro 3 15 12 3 17 63 -46 7 24 -17 8 -2 10 2 -9 11 

Novembro 4 13 18 -5 26 -20 46 16 -6 22 10 16 -6 5 11 -6 

Dezembro 5 32 9 23 26 63 -37 9 34 -25 8 5 3 8 0 8 

Janeiro 6 25 50 -25 14 -3 17 5 -11 16 4 10 -6 2 14 -12 

Fevereiro 7   5     28     18     -1     -8   

Erro Médio 
(2 a 6) 

      -1     -5     -1     0     -2 

Desv Pad 
Erro Médio 
(2 a 6) 

      19,88     43,65     23,53     7,97     10,59 
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Tabela 35 –Previsão de necessidades vs necessidades reais (Classe A, B e C) 

 
Pint Draught Alianca Danubio Sparkling W. Glass M.Water 1L 

Quinta da Lapa Br 
Glass 

 α = 0,4 α = 0,8 Real α = 0,4 α = 0,8 Real α = 0,4 α = 0,8 Real α = 0,4 α = 0,8 Real α = 0,4 α = 0,8 Real 

Agosto     
1 

352 
    104     57     466     215 

Setembro 1 352 1 352 
1 

345 
104 104 124 57 57 35 466 466 335 215 215 160 

Outubro 1 349 1 346 
1 

203 
112 120 67 48 39 31 414 361 438 193 171 336 

Novembro 1 291 1 232 747 94 78 78 41 33 47 423 423 235 250 303 282 

Dezembro 1 073 844 832 88 78 208 44 44 150 348 273 504 263 286 239 

Janeiro 977 834 661 136 182 111 86 129 22 410 458 488 253 248 192 

Fevereiro 850 696   126 125   60 43   441 482   229 203   

                

 
Coca Cola Zero Aliança Reserva T Maracuja Brisa Seven Up M.Water 0.25L 

 α = 0,4 α = 0,8 Real α = 0,4 α = 0,8 Real α = 0,4 α = 0,8 Real α = 0,4 α = 0,8 Real α = 0,4 α = 0,8 Real 

Agosto     404     8     342     300     356 

Setembro 404 404 90 8 8 22 342 342 57 300 300 92 356 356 114 

Outubro -36 -161 73 28 33 9 -57 -171 116 9 -74 153 17 -80 184 

Novembro 116 260 43 2 -10 4 185 346 92 211 335 64 251 395 198 

Dezembro 14 -131 111 5 15 17 55 -111 107 5 -153 103 177 40 186 

Janeiro 150 305 91 22 18 28 128 281 37 142 308 55 190 302 167 

Fevereiro 67 -80   30 36   1 -158   20 -147   158 59   

                

 
Cider Apple Juice S.Azeitao 1/2 B Pedrias Salg 0,25 Castelo 

 α = 0,4 α = 0,8 Real α = 0,4 α = 0,8 Real α = 0,4 α = 0,8 Real α = 0,4 α = 0,8 Real α = 0,4 α = 0,8 Real 

Agosto     44     16     4     23     11 

Setembro 44 44 26 16 16 42 4 4 15 23 23 9 11 11   

Outubro 19 12 15 52 63 17 19 24 7 3 -2 8 -4 -9 2 

Novembro 13 18 13 3 -20 26 2 -6 16 10 16 10 5 11 5 

Dezembro 13 9 32 35 63 26 22 34 9 10 5 8 5 0 8 

Janeiro 40 50 25 22 -3 14 4 -11 5 7 10 4 9 14 2 

Fevereiro 19 5   11 28   5 18   3 -1   -1 -8   

    

     

Figura 49 – Previsão da Procura Classe A 

0

500

1000

1500

Pint Draught

α = 0,4 α = 0,8 Real

0

50

100

150

200

250

Alianca Danubio

α = 0,4 α = 0,8 Real



 

92 

    

Figura 50 – Previsão da Procura Classe B 

 

    

     

 

Figura 51 – Previsão da Procura Classe C 

 

Tabela 36 – Previsão da Procura Champ.Cock-Sparkling 

  Champ.Cock-Sparkling  

Período t Vendas Nível Tendência Sazonalidade Previsão Erro  

Agosto 1 11     0,94      

Setembro 2 23     1,97      

Outubro 3 1     0,09      

Novembro 4 13 13,79 2,12 0,94      

Dezembro 5 38 17,26 2,66 2,09 31,36 6,64  

Janeiro 6 3 25,95 5,07 0,1 1,71 1,29 K = 

Fevereiro 7         29,25   1 

      75,33  2 

α 0,4  Média Vendas t1:t3  4,14  3 

β 0,4  11,67     

γ  0,5        
 

 

-200

-100

0

100

200

300

400

500

Coca Cola Zero

α = 0,4 α = 0,8 Real

-20

-10

0

10

20

30

40

Aliança Reserva T

α = 0,4 α = 0,8 Real

0

10

20

30

40

50

60

Cider

α = 0,4 α = 0,8 Real

-40

-20

0

20

40

60

80

Apple Juice

α = 0,4 α = 0,8 Real



 

93 

Tabela 37 – Previsão da Procura Modelo Holt-Winters 

   A B C  D E F G 

 Período t Vendas Nível Tendência Sazonalidade Previsão Erro  

1 Agosto 1 11     D1      

2 Setembro 2 23     D2      

3 Outubro 3 1     D3      

4 Novembro 4 13 B4 C4 D4      

5 Dezembro 5 38 B5 C5 D5 E5 F1  

6 Janeiro 6 3 B6 C6 D6 E6 F2 K = 

7 Fevereiro 7         E7  1 

8       E8  2 

9   
    E9  3 

 

Sazonalidade  Previsão 

D1 A1 / média (A1 + A2 + A3)  E5 (B4 + C4) * D2 

D2 A2 / média (A1 + A2 + A3)  E6 (B5 + C5) * D3 

   E7 (B6 + G7 * C6) * D4 

Tendência  E8 (B6 + G8 * C6) * D5 

C4 B1 - A3 / D3  E9 (B6 + G9 * C6) * D6 

C5 Β * (B2-B1) + (1-β) * C4    
C6 Β * (B3-B2) + (1-β) * C5  Erro 

   F1 A5 - E5 

Nível  F2 A6 - E6 

B4 A1 / D1    
B5 α * A5 / D2 + (1 - α) * (B4 + C4)    
B6 α * A6 / D3 + (1 - α) * (B5 + C5)    

 

 

 

 

 

Figura 52 – Fluxograma do exemplo do processo de Machine Learning, Fonte: Autor 
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Anexo E 

 

Tab. 38 – Quantidades Económicas de Encomenda  

 
Quantidade 

Custo Uni 
(€) 

Custo 
Total (€) 

EOQ 
EOQ 

Corrigido 

Pint Draught 5 225 1,08 5 643,00 5 429,98 5 430 

Coral Draught 1 903 0,8 1 522,40 1 702,09 1 703 

Imperial 697 0,54 376,38 512,19 513 

Non Alcohol Beer 164 0,43 70,52 107,54 108 

Cerv s/alcohol Red Fruit 1 0,45 0,45 0,67 1 

Coral 779 0,4 311,6 492,68 493 

Shandy Draught 234 0,8 187,2 209,3 210 

Carlsberg 125 0,46 57,5 84,78 85 

Cider 130 1,34 174,2 150,49 151 

Guiness 90 1,25 112,5 100,62 101 

Shandy Pint 37 1,08 39,96 38,45 39 

Alianca Danubio 638 3,45 2 201,10 895,8 896 

Sparkling W. Glass 275 0,69 189,75 172,68 173 

Pommery 42 21,15 888,3 146,01 147 

Moet & Chandon 9 25,61 230,49 34,43 35 

Champ.Cock-Champ. 65 4,24 275,6 101,18 102 

Pommery Glass 39 4,24 165,36 60,71 61 

Kir Royal-Sparkling 66 3,47 229,02 92,94 93 

Veuve Clicquot 2 30,42 60,84 8,34 9 

Don Perignon 1 89,98 89,98 7,17 8 

Champ.Cock-Sparkling 21 0,69 14,49 13,19 14 

Moet Chandon 1/2 2 19,14 38,28 6,61 7 

Sangria Esp. Bruto 2 3,45 6,9 2,81 3 

Pommery 1/2 1 14,55 14,55 2,88 3 

Sparlling Sangria 1 3,35 3,35 1,38 2 

M.Water 1L 1 549 0,37 573,13 942,22 943 

M.Water G 1L 1 471 0,74 1 088,54 1 265,40 1 266 

Tonic Water 2 604 0,45 1 171,80 1 746,82 1 747 

M.Water 0.75 777 0,37 287,49 472,63 473 

M.Water 0.25L 1 247 0,15 187,05 482,96 483 

M.Water G 0.25 460 0,31 142,6 256,12 257 

Soda 350 0,45 157,5 234,79 235 

Ginger Ale 310 0,44 136,4 205,63 206 

M.Water G 0,75L 109 0,74 80,66 93,77 94 

Feever Tree 185 0,45 83,25 124,1 125 

M.Water 0.50L 98 0,22 21,56 45,97 46 

Pedrias Salg 0,25 58 0,39 22,62 36,22 37 

Agua tonica 1L 7 0,94 6,58 6,79 7 

Castelo 28 0,29 8,12 15,08 16 

Agua G. Mix 3 0,31 0,93 1,67 2 

Qta da Lapa Seleccion Br 988 2,08 2 055,04 1 424,91 1 425 

Qta da Lapa Seleccion T 890 2,08 1 851,20 1 283,58 1 284 

Sta Sara B 902 0,59 532,18 692,84 693 

Sta Sara T 723 1,13 816,99 768,56 769 

Casal Mendes R 410 1,86 762,6 559,17 560 

Quinta da Lapa Br Glass 1 359 0,42 570,78 880,73 881 

Conde Monsul T 240 2,75 660 397,99 398 
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Catarina Br 226 3,73 842,98 436,48 437 

Conde de Monsul Br 228 2,76 629,28 378,78 379 

Qta Lapa Br Glass 828 0,42 347,76 536,61 537 

Aliança Reserva Br 151 2,31 348,81 229,5 230 

Qta Lapa Tin Glass 605 0,42 254,1 392,08 393 

Casal Mendes R Glass 501 0,37 185,37 304,75 305 

Qta da Lapa Seleccion Br 164 2,08 341,12 236,52 237 

Aliança Reserva T 88 2,36 207,68 135,19 136 

Alianca Bical B 432 2,36 1 019,52 663,65 664 

Tropical Sangria 79 1,7 134,3 103 104 

Alabastro Aliança T 75 2,65 198,75 122,09 123 

Don Martinho T 66 3,57 235,62 124,7 125 

Sangria Pq 272 1,7 462,4 354,64 355 

Qta Ortigao Br 64 4,39 280,96 134,09 135 

Quinta da Lapa Tinto Glass 281 0,42 118,02 182,11 183 

Foral Reserva T 56 4,79 268,24 122,56 123 

Monte Servas T 63 4,66 293,58 136 136 

Encosta Sobral 41 4,7 192,7 88,89 89 

Casal Garcia V 36 2,29 82,44 54,48 55 

Sangria Gr 100 1,7 170 130,38 131 

Qta Velha Apegadas T 21 5,5 115,5 49,25 50 

Mateus R 45 2,4 108 69,71 70 

Encosta do Sobral Br 31 4,7 145,7 67,21 68 

Mateus 1/2  R 44 1,49 65,56 53,71 54 

Atlantis R 27 3,84 103,68 52,91 53 

Pomares Br 18 4,7 84,6 39,02 40 

Conde Monsul 1/2 T 56 1,71 95,76 73,23 74 

Mateus R. Glass 100 0,48 48 69,28 70 

Tyto Alba Br 15 4,6 69 32,17 33 

Encostas de Sobral Br 
Glass 

79 0,94 74,26 76,59 77 

Quinta do Ortigao Br Glass 76 0,88 66,88 71,29 72 

Casal Garcia 1/2 V 36 1,53 55,08 44,53 45 

S.Azeitao 1/2 B 54 1,33 71,82 62,28 63 

Barbusano Br 26 6,18 160,68 64,63 65 

Conde de Monsul 1/2 Br 40 1,71 68,4 52,31 53 

Qta do Barbusano T 24 6,27 150,48 60,1 61 

Qta da Aveleda 0.75 14 3,79 53,06 27,26 28 

Monte Servas  B 20 4,5 90 42,43 43 

Sangria V.Branco Jarro 31 2,08 64,48 44,71 45 

Sangria V. Rosé Jarra 29 1,86 53,94 39,55 40 

Casal Mendes V 14 2,24 31,36 20,95 21 

Aliança Tinto 97 2,36 228,92 149,01 150 

Herdado do Grous Br 11 7,1 78,1 29,31 30 

Rosé Wine Glass 44 0,37 16,28 26,76 27 

Vinha da Defesa Br 10 3,95 39,5 19,87 20 

Ment Verde 44 0,77 33,88 38,61 39 

Monte Servas 1/2  T 22 2,94 64,68 37,72 38 

S. Azeitão 1/2 T 24 1,33 31,92 27,68 28 

Terras Grifo B 8 4,66 37,28 17,27 18 

Alabastro Aliança Br 66 2,65 174,9 107,44 108 

Qta da Lapa T Reserva 6 5,61 33,66 14,21 15 

Qta do Carmo B 6 6,19 37,14 14,93 15 

Colombos B 8 4,66 37,28 17,27 18 
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Colombos T 8 4,71 37,68 17,36 18 

Dom Martinho T Glass 16 0,71 11,36 13,48 14 

Grandjó Br 4 3,96 15,84 7,96 8 

Qta Bacalhoa T 3 12,24 36,72 10,5 11 

Monte Servas 1/2 B 11 2,94 32,34 18,86 19 

Encostas do Sobral 1/2 Br 10 1,85 18,5 13,6 14 

Angelus B 4 3 12 6,93 7 

Anfora T 5 4,5 22,5 10,61 11 

Qta Barbusano T Glass 17 1,25 21,25 19,01 20 

Santa Sara Br Glass 21 0,12 2,52 7,27 8 

Qta da Aveleda 1/2 6 1,98 11,88 8,44 9 

Sangria Esp.Tinto 3 3,47 10,41 5,59 6 

Qta Barbusano Br Glass 15 1,24 18,6 16,7 17 

Angelus T 3 3,49 10,47 5,6 6 

Herdade do Grous T 3 7,19 21,57 8,04 9 

Qta do Barbusano Br 3 6,18 18,54 7,46 8 

Encostas Sobral 1/2 T 6 1,85 11,1 8,16 9 

Qta Garrida Aliança T 2 2,43 4,86 3,12 4 

Sangria Esp. Rosé 2 3,47 6,94 3,73 4 

Qta Barbusano R 2 5,18 10,36 4,55 5 

Santa Sara Tinto Glass 10 0,23 2,3 4,8 5 

Qta da Lapa T 2 2,8 5,6 3,35 4 

Terras do Grifo T 2 4,66 9,32 4,32 5 

Ment Branco 6 4,4 26,4 12,59 13 

Adega Velha 2 2,83 5,66 3,36 4 

Conde Monsul T Copo 3 0,55 1,65 2,22 3 

Angelus 1/2 B 1 1,92 1,92 1,39 2 

Angelus Br Glass 2 0,6 1,2 1,55 2 

Qta do Barbusano R 1 5,18 5,18 2,28 3 

Sta Sara Tn Glass 1 0,23 0,23 0,48 1 

Passion Fr. Juice 696 2,67 1 858,32 1 137,27 1 138 

Orange Juice 663 1,23 815,49 735,3 736 

Coca Cola 952 0,46 437,92 645,68 646 

Coca Cola Zero 808 0,43 347,44 529,84 530 

Orange Brisa 617 1,23 758,91 684,29 685 

Maracuja Brisa 737 0,52 383,24 531,46 532 

Seven Up 747 0,5 373,5 528,21 529 

Pineapple Juice 195 0,69 134,55 161,98 162 

Ice Tea 288 0,51 146,88 205,67 206 

Lemonade Brisa 246 1,32 324,72 282,63 283 

Apple Juice 130 0,84 109,2 119,15 120 

Lime Juice 138 2,41 332,58 214,23 215 

Tomato Juice 101 0,64 64,64 80,8 81 

Apple Brisa 2 0,5 1 1,41 2 

Lemon Juice 1 3,78 3,78 1,94 2 

Peach Juice 1 0,71 0,71 0,84 1 

      

H Geral 2 Champ & Esp 3,5 
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Tab. 39 – Stock final e Stock de Segurança Vinhos 

 Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro 

Qta da Lapa Seleccion T SS 44 44 44 44 44 44 

Qta da Lapa Seleccion T Stock 217 139 126 105 150 179 

Aliança Reserva T SS 10 10 10 10 10 10 

Aliança Reserva T Stock 42 37 56 13 47 36 

Mateus R SS 6 6 6 6 6 6 

Mateus R Stock 36 23 61 29 48 32 

 

Tab. 40 – Stock final e Stock de Segurança Champanhe e Espumantes 

 Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro 

Moet & Chandon SS 2 2 2 2 2 2 

Moet & Chandon Stock 7 5 2 7 7 6 

 

Tab. 41 – Comparação de quantidades a encomendar consoante o nível de serviço (Política 

de Revisão Continua) 

 z PT z PT 

Moet & Chandon 0,99 3,35 0,97 3,32 

Kir Royal-Sparkling 0,98 19,41 0,96 19,24 

Qta da Lapa Seleccion 
T 

0,95 266,06 0,9 263,76 

Aliança Reserva T 0,95 31,83 0,9 31,31 

Mateus R 0,95 12,39 0,9 12,09 

 

Tab. 42 – Stock final e Stock de Segurança Águas 

 Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro 

M.Water 1L 306 81 204 250 250 276 

SS M.Water 1L 138 138 138 138 138 138 

M.Water G 1L 232 114 299 99 252 201 

SS M.Water G 1L 14 14 14 14 14 14 

Pedrias Salg 0,25 39 56 42 113 35 43 

SS Pedrias Salg 
0,25 

7 7 7 7 7 7 

 

Tab. 43 – Stock final e Stock de Segurança Refrigerantes 

 Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro 

Coca Cola 180 135 266 160 202 223 

SS Coca Cola 201 201 201 201 201 201 

Coca Cola Zero 260 188 232 140 114 207 

SS Coca Cola Zero 135 135 135 135 135 135 

Seven Up 249 188 206 99 197 182 

SS Seven Up 93 93 93 93 93 93 
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Tab. 44 – Stock final e Stock de Segurança Cervejas 

 Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro 

Pint Draught - - - - - - 

SS Pint Draught 383 383 383 383 383 383 

Coral Draught - - - - - - 

SS Coral Draught 51 51 51 51 51 51 

Carlsberg 71 59 25 46 21 21 

SS Carlsberg 15 15 15 15 15 15 

 

Tab. 45 – Comparação de quantidades a encomendar consoante o nível de serviço (Política 

de Revisão Periódica) 

 z M z M 

M.Water 1L 0,95 782,98 0,9 775,75 

M.Water G 1L 0,95 295,89 0,9 295,2 

Pedrias Salg 0,25 0,95 18,25 0,9 17,9 

Coca Cola 0,98 421,93 0,9 405,58 

Coca Cola Zero 0,98 288,56 0,9 277,61 

Seven Up 0,98 231,52 0,9 223,97 

Pint Draught 0,95 1378,47 0,9 1358,36 

Coral Draught 0,95 393,8 0,9 391,14 

Carlsberg 0,98 39,34 0,9 38,17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


