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Resumo 

 

O setor agroindustrial brasileiro é um dos setores da indústria que tem apresentado 
grande crescimento, fato este devido as riquezas naturais inigualáveis presentes no 
Brasil. A cada dia o país tem se desenvolvido para obter melhor qualidade dos 
produtos e processos e se tornar mais competitivo no mercado mundial. Um dos 
setores deste segmento são as indústrias de transformação que tem por objetivo 
transformar alimentos in natura em diversos outros produtos para o consumo final. 
Essas indústrias possuem processos sensíveis ao mercado para manterem seus 
produtos competitivos, um dos objetivos desse trabalho é traçar uma estratégia de 
compra de matéria prima para essas indústrias, possibilitando uma redução no custo 
de aquisição de matéria prima. Existem no mercado metodologias, ferramentas e 
técnicas empregadas para alcançar tal objetivo, no entanto, nenhuma das formas 
estudadas demostra eficiência quando o assunto em questão é a previsão de 
comportamento para casos específicos. Foram analisados quais os pontos principais 
que devem ser levados em consideração quanto o assunto em questão é a tomada 
de decisão na realização de uma compra de matéria-prima, identificando como  
dados mais relevantes os preços praticados por saca e a demanda de saída de 
produtos já industrializados pela empresa. Após serem identificados os pontos 
principais e coletados os dados praticados nos anos anteriores, foi possível traçar 
uma estratégia de previsão. Os dados previstos foram comparados com o valor real 
praticado para verificar qual das estratégias estudadas se aproxima com mais 
exatidão com os dados reais. Também se fez necessário estipular algumas 
penalidades e premissas para que o funcionamento do algoritmo fosse otimizado. 
Com esses dados, mais os valores gerados pelo previsor, foi possível criar alguns 
casos de uso para testar o resultado apresentado pela metodologia de previsão. A 
metodologia apresentou comportamento bastante satisfatório, gerando resultados 
positivos, significantes para resolução do problema proposto.  
 

Palavra chave: Tomada de Decisão, Algoritmos Genéticos, Agroindústria. 

 



Abstract 

 

The Brazilian agribusiness sector it is one of the industry sectors that have shown 
great growth, a fact due to the unique natural resources present in Brazil. Each day 
the country has been developed to obtain better quality products and processes and 
become more competitive on world markets. One of the sectors in this segment are 
the manufacturing industries that aims to transform fresh food in many other products 
for final consumption. There are market methodologies, tools and techniques 
employed to achieve this goal, however, none of the forms studied demonstrate 
efficiency when the matter in question is the prediction of behavior for specific cases. 
Was analyzed in the industry what main points that should be taken into 
consideration as the subject matter is the decision-making in making a purchase of 
raw materials, the most relevant data to perform the work practices are the price per 
bag and demand for output of products already manufactured by the company. After 
they identified the main points and collected the data carried in previous years, it was 
possible to outline a strategy for prediction, the predicted data were compared with 
the actual value paid for it were possible to define which of the strategies studied 
approaches with more accuracy with the data real. It also became necessary to 
provide certain penalties and assumptions for the operation of the algorithm was 
improved with more data values generated by the forecaster was possible to create 
some use cases to test the result presented by the forecasting methodology The 
methodology gives satisfactory behavior, generating significant results for solving the 
proposed problem. 
 

Keywords: Decision Making, Genetic Algorithms, Agribusiness. 
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Capítulo 1 
Introdução 

 

 

1.1 Introdução 
 

 A análise de viabilidade de compra de matéria prima para o setor 

Agroindustrial deve levar em consideração as características do processo, 

proporcionando assim maior eficiência na tomada de decisão, evitando que a 

empresa fique totalmente dependente do profissional responsável por determinar o 

momento certo de realizar uma compra. 

 

 A Indústria, por meio das informações disponíveis no mercado, busca 

transformar esses dados em conhecimentos que as levem a tomar decisões que 

tragam benefícios à empresa. A Agroindústria segue a mesma dinâmica, sempre 

buscando o melhor momento para produzir e para realizar a compra de matéria 

prima. Outra questão também importante é a identificação do melhor momento para 

concretizar a venda seus produtos. 

 

 

1.2 Processo de Tomada de Decisão 
 

 Decidir se é ou não a hora certa para efetuar a compra de matéria prima 

exige que seja realizada a análise de alguns fatores que implicam em tal decisão. 

São eles: 

• Histórico de preços: é necessário que se tenha conhecimento de como o 

mercado vem se comportando ao longo dos anos, qual tem sido a trajetória 

observada em relação aos preços, analisando com atenção em que época ele 

sofre quedas ou altas nos valores de mercado; 

• Previsão de vendas: o tomador decisão, precisa ter conhecimento do 

processo de vendas, se o produto esta sendo bem aceito pelo consumidor 

final, se o produto não esta tendo boa saída, ou se o setor de produção não 

está conseguindo atender toda a demanda, ou seja, saber qual a demanda de 
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venda em determinado período, tudo isso em valores mais próximos da 

realidade possível; 

• Estoque atual: saber qual é a situação atual do estoque é de suma 

importância no momento em que se decide comprar pois, em determinados 

momentos, mesmo que não seja hora propícia para comprar, se o estoque 

apresentar déficit a empresa será obrigada a repor os estoques, isso se existir 

uma boa previsão de venda; e, 

• Histórico de mercado: além de saber como o preço tem se comportado, é 

bastante interessante fazer um cruzamento entre a questão preço e outras 

questões históricas, tais como política, clima, etc. Saber como o preço da 

matéria prima reage diante de determinadas situações, pode ser um dos 

diferencias no ramo dos negócios. 

 

 Neste contexto, os sistemas computacionais ditos "inteligentes" são úteis à 

avaliação tanto de dados estruturados (aspectos quantitativos) e dados não-

estruturados (aspectos qualitativos), pois podem modelar matematicamente metas, 

classificar os critérios que servirão à tomada de decisão e ponderar as alternativas 

de decisões possíveis de forma a: 

• verificar e analisar os cenários do setor; 

• lidar com dados imprecisos e que apresentam incertezas; 

• selecionar e reconhecer padrões de comportamento dinâmico de tendência e 

sazonalidade; 

• reduzir os riscos econômicos na tomada de decisões; 

• atribuir prioridades no momento de realizar uma decisão; 

• transformar informações não previstas em fontes de conhecimento para o 

sistema computacional; 

• testar a consistência da tomada de decisões; 

• analisar a sensibilidade de decisões (avaliação de desempenho) e restrições 

para a mudança de importância dos múltiplos critérios adotados para tomada 

de decisão. 
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1.3 O Mercado do Café 
 

 O preço do café no mercado resulta de diversas causas, distribuídas em 

níveis hierárquicos. Em essência, os fatores que determinam sua formação são a 

produção, o consumo e a evolução dos estoques. Ao mesmo tempo, porém, fatores 

menos fundamentais se manifestam nas trocas comerciais, impondo-se aos fatores 

principais e influenciando a evolução e a volatilidade dos preços do café. Esta 

volatilidade é uma das maiores preocupações para quem atua no mercado mundial 

de produtos de base1, do café em particular. Para os exportadores de café, a 

volatilidade é uma fonte de incertezas no que se refere às receitas de exportação, 

criando dificuldades na execução de uma boa política de vendas. Para os 

importadores, os torrefadores em especial, ela às vezes dificulta o controle dos 

custos de produção. Para os negociantes e os que mantêm estoques, ela pode 

afetar as margens de lucro, tornando suas atividades mais especulativas e às vezes 

menos atraentes. 

 

 A Figura 1 mostra a evolução do preço do café no período de 1965 a 2005, tal 

estudo foi realizado pela Organização Internacional do Café a partir deste ponto 

tratada por OIC, divulgado em 13 de setembro de 2005. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Produtos de Base ou Commodity - em estado bruto, matérias-primas ou com pequeno grau de 
industrialização de qualidade quase uniforme, produzidos em grandes quantidades e por diferentes 
produtores. Estes produtos "in natura", cultivados (soft commodity) ou de extração mineral (hard 
commodity), podem ser estocados por determinado período sem perda significativa de qualidade. O 
que torna os produtos de base muito importantes na economia é o fato de que, embora sejam 
mercadorias primárias, possuem cotação e "negociabilidade" globais; portanto, as oscilações nas 
cotações destes produtos de base têm impacto significativo nos fluxos financeiros mundiais, podendo 
causar perdas a agentes econômicos e até mesmo a países.!
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Figura 1 - Evolução no Preço do Café 

Fonte: OIC, 2005 

 

 A Figura 1 ilustra o gráfico referente a evolução do preço do café entre 1965 e 

2005. Ele releva a presença de fenômenos cíclicos na evolução dos preços do café. 

Podem-se distinguir quatro períodos significativos. No período de 1965 a 1974, os 

preços se mantiveram relativamente baixos. De 1975 a 1987, eles estiveram altos, 

antes de cair progressivamente até 1992. No período de 1993 a 1997, os níveis 

foram elevados. O último período, que se estende de 1998 a 2005, se caracteriza 

pela maior crise de preços baixos do café de que se tem notícia. (OIC, 2005) 

 

 A Figura 2, também retirado da OIC mostra a evolução do preço do café no 

mercado internacional, pode-se notar que a tendência observada no período entre 

1998 e 2005 no gráfico da Figura 1, se mantém até 2008. 
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Figura 2 - Evolução no preço do Café entre 2005 e 2008 

Fonte: OIC, 2008. 

 

 Segundo a OIC, as exportações mundiais de café totalizaram 7,2 milhões de 

sacas em janeiro de 2010, ante 7,81 milhões em janeiro de 2009. Nos 4 primeiros 

meses do ano cafeeiro de 2009/10 (outubro/09 a janeiro/10) elas diminuíram 9,2% 

em relação às exportações do mesmo período do ano cafeeiro passado, totalizando 

28,4 milhões de sacas, ante 31,3 milhões. Nos 12 meses de fevereiro de 2009 a 

janeiro de 2010, as exportações de Arábica totalizaram 60 milhões de sacas, ante 

63,4 milhões, e as de Robusta somaram 34 milhões perante 34,1 milhões de sacas 

do ano anterior. 

 

 No ano de 2009 o Brasil foi responsável por 36,5% da produção mundial de 

café, mantendo-se como maior produtor mundial de café. (OSORIO, 2009) 

 

 

1.4 Objetivos 
 

 O objetivo geral deste trabalho é desenvolver um sistema computacional de 

auxílio a tomada de decisão para otimização dos processos de gestão estratégica de 

matéria prima na agroindústria. 

 

 



!

 

16!

 Os objetivos específicos são: 

• Apresentar estudos referentes às técnicas empregadas pelas indústrias 

quanto ao assunto em destaque, compra de matéria prima para o setor de 

produção, e quais os pontos importantes a serem levados em consideração. 

• Traçar estratégias e simular o processo de compra e, com os resultados, 

realizar análises do impacto das regras estabelecidas no estoque de matéria 

prima e nos valores empregados durante o ano. 

• Estipular quantidades mínimas de estoque e peso para cada um dos valores 

necessários para alcançar o resultado procurado. 

• Empregar a técnica de Inteligência Artificial baseada em Algoritmos Genéticos 

(AGs), para definir a quantidade de sacas de café que precisam ser 

compradas pela indústria a cada mês. 

 

 

1.5 Estrutura da Dissertação 
 

 O capítulo 2 inicia com a apresentação do mercado agroindustrial, com dados 

referentes ao comportamento do setor, como crescimento e participação no mercado 

mundial, nacional e regional, também podem ser encontradas referências sobre 

algumas tecnologias empregadas no controle empresarial e uma explicação básico 

sobre a teoria dos estoques.  

 

No capítulo 3 são apresentados conceitos básicos de otimização e as 

características gerais da técnica de Algoritmos Genéticos e sua aplicabilidade no 

problema da gestão de compra de matéria-prima. 

 

 No capítulo 4 é descrita a metodologia proposta para a elaboração da 

estratégia de gestão de compra de matéria prima para indústrias de torrefação de 

café. No mesmo é detalhada a formulação do problema de otimização da compra de 

matéria prima com a explicação das penalidades. Também é apresentada a função 

objetivo que visa minimizar os riscos financeiros da indústria. 
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 Os parâmetros de entrada e saída da ferramenta desenvolvida com a técnica 

de Algoritmos Genéticos são apresentados no capítulo 5, juntamente com o 

detalhamento dos principais parâmetros de controle utilizados em Algoritmos 

Genéticos. 

 

 Finalmente, o capítulo 6 apresenta as conclusões da dissertação e sugestões 

para trabalhos futuros sobre o tema abordado. 
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Capítulo 2 
O Mercado Agroindustrial e Teoria dos Estoques 

 

 

2.1 Introdução 
 

 O mercado agroindustrial corresponde a um dos segmentos das Indústrias de 

Transformação, onde determinadas matérias-primas são manipuladas, ou seja, 

industrializadas, fazendo com que se transforme em outros produtos, para serem 

utilizados em outras indústrias, como é o caso do setor metalúrgico, ou para 

produtos de consumo, como é o caso dos alimentos. 

 

 Este capítulo tem por objetivo mostrar a influência desse setor no mercado 

internacional, nacional e regional. Também pretende ilustrar, de modo geral, como 

funciona o processo de compra de matéria prima em uma indústria, e por fim quais 

são as técnicas e ferramentas presentes no mercado utilizadas atualmente na 

gerência de todo esse processo. Destaca-se a Teoria de Estoques que traz os 

conceitos fundamentais necessários para formulação matemática e análise dos 

resultados da otimização. 

 

 

2.2 Contexto do Tipo de Indústria 
 

 O segmento alvo dos estudos trata-se do setor secundário, Indústrias de 

Transformação, mais especificamente o setor Agroindustrial. Este setor é 

responsável por adquirir determinadas matérias-primas (animal e/ou vegetal) e as 

transformar em algum tipo de produto comercial já a ponto de ser consumido ou 

usado. 

 

 Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, no primeiro 

semestre de 2009, a agroindústria brasileira recuou 5,4%, esse resultado foi inferior 

ao assinalado no mesmo período de 2008 que apresentou uma queda de 4,1%, mas 
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ficou acima do registrado pela média da indústria geral que registrou queda de 

13,4%. Essa queda na produção se dá em reflexo a crise mundial. 

 

 A Figura 3 ilustra um comparativo, desde 2002 até 2009, entre o segmento 

Industrial Geral e a Agroindústria. Nele é possível observar a variação do 

crescimento entre os setores. Em 2009, como pode ser observado, diferente do 

ocorrido nos últimos anos que o país esteve em crescimento, pode ser verificado 

uma queda de produção em ambos os segmentos da indústria. A Agroindústria 

sofreu queda consideravelmente menor se comparado a Indústria Geral, isso pode 

ser devido a agroindústria brasileira ser formada por empresas de pequeno e médio 

porte, que tem seu foco principal no mercado interno. 

 

 
Figura 3 - Comparativo sobre a produção industrial entre a indústria geral e a agroindústria 

Fonte: IBGE, 2009. 

 

 Ainda segundo o IBGE (2009), o setor de produtos industriais derivados da 

agricultura avançou 0,8% no primeiro semestre de 2009. Este resultado deve-se, 

principalmente, ao crescimento dos derivados da cana-de-açúcar que apresentou 

crescimento de 14,1%. Em função do aumento da produção de açúcar cristal que 

alcançou 23,3%, isso impulsionada pela exportação do próprio açúcar cristal que 

teve alta de 50,5% e do álcool que também apresentou crescimento de 7,9%, e 
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também explicada pela maior demanda interna, em virtude do aumento da frota de 

veículos bicombustíveis. 

 

 Outras contribuições positivas vieram do arroz que apresentou aumento de 

6,7%, produto direcionado ao mercado doméstico, e do milho, com crescimento de 

4,4%, utilizado como insumo básico para a fabricação de rações para aves e suínos. 

 

 Em sentido oposto, as contribuições negativas vieram dos derivados da soja 

que tiveram quede de 3,3%. Isso se deve ao fato da previsão de redução da safra 

em 5,1%.  

 

O trigo também contribuiu negativamente, apresentando queda de 4,3%, a 

celulose queda de 2,3%, o fumo, queda de 0,6% e laranja, queda de 12,7%. Este 

último impactado pela queda nas exportações. 

 

 

2.3 Mercado Agroindustrial no Paraná, no Brasil e no Mundo 
 

 Segundo o CEPEA – Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o 

agronegócios brasileiro em 2008 foi responsável por 26,46% do PIB (Produto Interno 

Bruto), que alcançou a casa de 2,9 trilhões de reais. Isso representa que o 

agronegócio movimentou 764 bilhões e 494 milhões de reais. O setor industrial foi 

responsável por 8% do PIB aproximadamente 231 bilhões de reais. (CEPEA, 2008) 

 

 O IPARDES – Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, 

revelou que no ano de 2008 o estado do Paraná alcançou o PIB de 168 bilhões e 

777 milhões de reais isso representa 5,84% do PIB total do Brasil. No ano de 2007, 

segundo o IBGE a Industria de Transformação foi responsável por 19,41% do PIB do 

estado isso equivaleu a 23 bilhões e 208 milhões de reais. (IPARDES, 2009; IBGE 

2009) 

 

Segundo dados do relatório mensal da OIC (2011) sobre o mercado cafeeiro, 

as exportações mundiais totalizaram 8,7 milhões de sacas de 60 kg em janeiro de 

2011, o que elevou o volume embarcado, no acumulado do atual ano safra, para 
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33,696 milhões de sacas. Na comparação com as remessas registradas entre 

outubro de 2009 e janeiro de 2010 (29,705 milhões de sacas), o montante atual 

representou alta de 13,44%. 

 

Segundo o CNC (2011), o diretor-executivo interino da OIC, José Sette, 

informou que o aumento do desempenho das exportações nos primeiros quatro 

meses do ano cafeeiro é atribuível à variedade Arábica, cujos principais 

exportadores elevaram os embarques. 

 

 SETTE (2011, apud CNC, 2011), detalhou que: 

 
O Brasil exportou 12,8 milhões de sacas nos primeiros quatro meses do ano 
cafeeiro, em comparação com as 10,5 milhões de sacas no mesmo período 
de 2009/10; a Colômbia exportou 3,4 milhões de sacas, contra 2,5 milhões 
de sacas; e, no mesmo período, a Etiópia exportou 947.575 sacas, contra 
438.743 sacas.  

 

Todos esses números vem justificar a importância que o setor cafeeiro 

representa para a economia nacional, dessa forma justificando a relevância do 

desenvolvimento da metodologia de otimização. 

 

 

2.4 Empresa Alvo do Estudo 
 

 A empresa alvo deste estudo está localizada na região central do estado do 

Paraná e atua no ramo agroindustrial, especificamente no setor de industrialização 

de café, há mais de 15 anos. O processo de produção da empresa é semi-

automatizado, tendo o menor contato direto possível com o produto, tanto para 

agilizar o processo de fabricação quanto por critérios de higiene. 

 

 Atualmente a empresa possui seis funcionários, divididos da seguinte forma: 

• Setor de produção: três funcionários; 

• Setor de venda e logística: dois funcionários; 

• Gerência: um funcionário. 
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 A produção média anual da indústria é de aproximadamente 100.000 (cem 

mil) quilos de café. Distribuídos entre dois produtos finais. O estudo foi realizado 

sobre a produção de um desses produtos. 

 

 

2.5 Modelo do Processo de Compra de Produto 
 

O processo de compra de matéria prima na indústria de transformação, tem 

seu início com a conferencia da situação do estoque de matéria. Em seguida é 

verificada a real necessidade de aquisição de novas mercadorias, através de 

algumas análises realizadas em toda a cadeia de produção como pode ser 

verificado na Figura 4. 

!
Figura 4 - Fluxograma do Processo de Tomada de Decisão para Compra de Matéria Prima 

Fonte: Elaboração Própria (2011) 
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É Importante ressaltar que essa análise pode ser desencadeada por diversos 

fatores, listados a seguir: 

• Solicitação do setor de produção; 

• Observação que o mercado pode sofrer mudanças repentinas; e 

• Oferta de fornecedores.  

 

O processo tem início com a verificação do estoque, pode-se verificar se ele 

está alto ou baixo, sendo considerado alto estoque com mais de 150 sacas e baixo 

estoque com menos de 40 sacas. Se o estoque estiver alto analisa-se o 

comportamento do mercado, se ele pode sofrer mudanças bruscas de preço ou se 

está estável.  

 

Neste momento se for concluído que o mercado demonstra comportamento 

estável, decide-se por não efetuar nenhuma compra. No entanto, se for concluído 

que o mercado não apresenta firmeza e que tendência dos preços é sofrer altas de 

preço, o setor de compras verifica a disponibilidade de dinheiro em caixa. Havendo 

capital suficiente decide-se por aumentar o estoque por precaução, caso contrário, 

se não houver capital, não se efetua a compra. 

 

Se o estoque de matéria prima estiver baixo, verifica-se a situação do estoque 

de produtos já industrializados. Se ele estiver baixo, ou seja, não for suficiente para 

suprir a demanda dos próximos dias, a compra de matéria prima é realizada.  

 

Quando o estoque de produtos acabados estiver alto, ou seja, quando há 

produtos o suficiente para atendar a demanda, a situação do estoque de matéria 

prima é verificada com mais atenção, se ele está muito baixo, próximo do 

esgotamento. É verificado o fluxo de caixa, e se tudo estiver de acordo a compra de 

matéria prima é efetuada. 

 

Caso o estoque de matéria prima não apresenta níveis criticos, apenas 

analisa a situação do caixa e sendo o valor da compra compatível e de acordo, 

efetua a compra. 
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É possível identificar nesse processo alguns pontos onde a experiência do 

“Tomador de Decisão” é de vital importância, com elas ele decide se é o momento 

certo de comprar ou não a matéria prima. Esses fatores a serem considerados são: 

• Situação do estoque de matéria prima; 

• Situação do estoque de produtos acabados; 

• Tempo médio de produção; 

• Fluxo de caixa; 

• Situação do mercado, se existe tendência de alta ou baixa do preço da 

matéria prima, e 

• Previsão de venda para os próximos dias e/ou semanas. 

 

 

2.6 Ferramentas Disponíveis no Mercado 
 

Existem diversas técnicas de previsão e recursos computacionais que 

auxiliem no processo de tomada de decisão, onde são observados diversos 

cenários. Segundo Bressan (2004), um dos objetivos das previsões econômicas, a 

redução da incerteza, é de especial importância dentro do setor do agronegócio, 

constantemente sujeito a distúrbios irregulares. Ainda de acordo com Bressan 

(2004), os participantes do agronegócio (produtores, compradores e investidores em 

geral) necessitam de ferramentas/instrumentos que minimizem o risco e auxiliem no 

processo de tomada de decisão. 

 

Alguns dessas técnicas empregadas no desenvolvimento de modelos para 

auxílio no processo decisório são destacados em seguida. 

 

 

2.6.1 ARIMA 

 

No universo dos métodos de previsão de séries temporais encontram-se os 

modelos Autoregressivo e Médias Móveis. ARIMA significa modelo Auto-regressivo 

integrado de média móvel, do nome em inglês autoregressive integrated moving 

average. O modelo ARIMA é uma generalização do modelo auto-regressivo de 
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média móvel (ARMA), e é muito utilizado na modelagem e previsão de séries 

temporais2. GREENE (2008). 

 

2.6.2 Redes Neurais 

 

Segundo Carvalho (1990) Rede Neural é o nome fantasia para modelos de 

inferência multidimensional e não-lineares. O grande apelo destes modelos está em 

sua capacidade de “aprender”, generalizar ou extrair regras automaticamente de 

conjuntos de dados complexos. 

 

O uso de RNs oferece as seguintes propriedades úteis e capacidades, 

segundo HAYKIN (1993): 

• Não-linearidade; 

• Mapeamento de Entrada-Saída; 

• Adaptabilidade; 

• Resposta a Evidências; 

• Informação Contextual; 

• Tolerância a Falhas; 

• Implementação em VLSI; 

• Uniformidade de Análise e Projeto; e 

• Analogia Neurobiológica. 

 

2.6.3 Lógica Nebulosa. 

 

 Dois dos principais aspectos da imperfeição da informação são a imprecisão 

e a incerteza. Estas duas características são intrinsecamente ligadas e opostas 

entre si: quanto mais se aumenta a incerteza mais se diminui a imprecisão e vice-

versa. (Sandri; Correa, 1999).  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!Em estatística, matemática aplicada e processamento de sinais, uma série temporal é uma coleção 
de observações feitas sequencialmente ao longo do tempo. Em modelos de regressão linear com 
dados cross-section a ordem das observações é irrelevante para a análise, em séries temporais a 
ordem dos dados é fundamental. Uma característica muito importante deste tipo de dados é que as 
observações vizinhas são dependentes e o interesse é analisar e modelar esta dependência.!
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A lógica nebulosa (ou lógica fuzzy) deve ser vista mais como uma área de 

pesquisa sobre tratamento da incerteza, ou uma família de modelos matemáticos 

dedicados ao tratamento da incerteza, do que uma lógica propriamente dita. A lógica 

nebulosa normalmente está associada ao uso da teoria de conjuntos fuzzy. 

(Pedrycz; Gomide 2007) 

 

Também são encontrados recursos computacionais bastante aplicados no 

ramo empresarial apresentados em sequência.  

 

2.6.4 ERP 

 

Davenport (1998) apresenta o ERP (Enterprise Resource Planning) como 

sistemas de informação integrados que tem finalidade de dar suporte à maioria das 

operações da organização, para que isso ocorra este sistema impõe sua própria 

lógica. 

 

Wood Jr. (1999) afirma que esses sistemas são, teoricamente, capazes de 

integrar a gestão da empresa, agilizando a tomada de decisão. A aplicação pode 

ocorrer em qualquer organização. Para que isso ocorra, é necessária a 

parametrização de acordo com suas as características. 

 

O surgimento dos sistemas ERP se deu devido às necessidades das 

organizações por sistemas de informações integradas, que visam integrar os 

processos de negócio da organização e apoiar decisões estratégicas. 

 

Os sistemas ERP são caracterizados por uma série de procedimentos que o 

distinguem dos demais softwares comerciais, sendo que essas diferenças permitem 

uma análise dos benefícios e dificuldades de sua implantação. Os sistemas ERP são 

compostos por uma base de dados única e por módulos que dão suporte a 

organização. A figura 5 demonstra a estrutura típica de sistema ERP, onde os dados 

atualizados por um módulo são armazenados em um banco de dados e podem ser 

manipulados por outros módulos. 

 



! 27!

!

Figura 5 - Estrutura típica de funcionamento de um sistema ERP 

Fonte: DAVENPORT (1998). 

 

Souza (1997) destaca as seguintes características: 

• os ERPs são pacotes de software comerciais; 

• os ERPs incorporam modelos padrão de processos de negócios; 

• os ERPs integram as diversas áreas da empresa; 

• os ERPs utilizam um banco de dados corporativo; 

• os ERPs possuem grande abrangência funcional; 

• os ERPs requerem procedimentos de ajuste: 

• adaptação; 

• parametrização; 

• customização; 

• localização; 

• atualização. 
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A utilização de sistemas ERP constitui uma opção extremamente interessante 

para empresas que desejam construir um sistema de informações integrado, 

trazendo como benefício a otimização no  fluxo de informações e facilitando o 

acesso aos dados operacionais, possibilitando as organizações a adoção de 

estruturas organizacionais flexíveis. O fluxo da informação pela organização torna a 

informações mais consistentes, possibilitando a tomada de decisão com base em 

dados que refletem a realidade da organização. O ERP permite que a organização 

adote melhores práticas de negócio, suportadas pelas funcionalidades dos sistemas, 

que resultam em ganhos de produtividade e em maior velocidade de resposta da 

organização. 

 

2.6.4 Data WareHouse 

 

Um Data Warehouse (DW) ou armazém de dados é um sistema 

computacional que tem por função principal armazenar informações de um banco de 

dados referente a uma ou mais atividades de uma organização de forma 

consolidada, voltada à tomada de decisões.  

 

O primeiro a utilizar esta denominação para os repositórios corporativos foi 

Inmom (1997) que apresentou esta ferramenta como uma coleção de dados 

orientada por assunto, integrada, variante e não volátil, que tem por objetivo dar 

suporte aos processos de tomada de decisão. Inmom (1997) considera o DW como 

sendo a base no processo de tomada de decisão das organizações, permitindo 

assim atender as necessidades dos usuários com informações rápidas através de 

dados de várias fontes e graus de relacionamento e sumarização a fim de facilitar e 

agilizar os processos de tomada de decisão nos diversos níveis da organização. 

 

Segundo Singn (2001), um DW sempre apresenta os seguintes componentes: 

• dados antigos - também conhecidos como dados históricos. São geralmente 

armazenados em meios alternativos (CDs, fitas de backup, etc.) devido a não 

serem acessados com tanto frequência e possuírem um grande volume; 

• dados atuais - são estes que tomam a maior atenção de DW por 

apresentarem as seguintes características: 



! 29!

o apresentam a situação atual da organização e sua relação com os 

clientes e o mercado; 

o geralmente estão armazenados em disco; 

o contém o maior volume de informações do DW; 

o dados sumarizados – existe dois tipos de dados sumarizados: 

 dados altamente sumarizados – são dados compactados e de 

fácil acesso; 

 dados ligeiramente sumarizados – são encontrados no nível 

atual; 

• metadados – representam para o DW o mesmo que a lista de livros 

representa para uma biblioteca. O metadado para Singn (2001), deve incluir 

as seguintes informações: 

o mapeamento de dados; 

o localização de assunto no DW; 

o histórico da utilização (extração e transformação) de dados; 

o estatística de uso dos dados; 

o tabelas e chaves; 

o algoritmos de agregação e sumarização; 

o disponibilidade para relatórios; 

o disponibilidade para ferramentas de recuperação, e 

o regras para sumarização e de utilização da informação. 

 

 Sferra e Corrêa (2003) apresentam o DW como um armazenador de dados, 

extraído de dados operacionais provenientes de aplicações operacionais não 

voláteis e de natureza histórica. Segundo Singh (2001) o DW é usado para definir 

um grupo de métodos e ferramentas que evoluiu permitindo a resolução de 

problemas e oferecendo a organização informação para competir e ganhar 

vantagem competitiva em mercados cada vez mais disputados. 

 

 Mesmo diante de tantas formas possíveis de se obter uma previsão para 

auxiliar no processo de tomada de decisão, não foi encontrado um modelo ou 

ferramenta específica relacionada ao setor agroindustrial. 
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2.7 Teoria de Estoques 
 

 Teoria de Inventário (ou mais formalmente a teoria matemática de inventário e 

de produção) é a subespecialidade dentro da Pesquisa Operacional que se 

preocupa com o design do inventário de sistemas de produção para minimizar os 

custos da mesma. Estuda as decisões enfrentadas pelas empresas em relação com 

a fabricação, armazenamento, cadeias de suprimento, distribuição de peças 

sobressalentes e assim por diante, que fornece a base matemática para a logística. 

(Arrow, 1958). 

 

Um inventário é representado no diagrama da figura 6. Itens de fluxo dentro 

do sistema, permanecem por um tempo e depois saem. O estoque ocorrerá sempre 

que o tempo que um indivíduo entra é diferente do que quando sai. Durante o 

intervalo de permanência, o item faz parte do inventário, ou seja, o estoque. 

 

            Fluxo de Entrada  Fluxo de Saída 

 

!

Fonte: Jensen, 2002 (traduzido) 

 

 Segundo Jensen (2002) o nível de estoque depende das velocidades relativas 

de entrar e sair do sistema. Definir y (t) como a taxa de fluxo de entrada no tempo t e 

Y(t) , o fluxo acumulado no sistema. Definir z (t) como a taxa de fluxo de saída no 

tempo t e Z(t) , como produção acumulado do sistema. O nível de estoque, I (t) é a 

entrada cumulativa menos a produção acumulada. 

 

! ! = !! ! − !! ! = ! ! ! !"
!

!
− ! ! ! !"

!

!
 (1) 

 

Nível!de!Inventário!

(tempo!de!permanência)!

Figura 6 - Sistema de Inventário 
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A figura 7 apresenta o inventário de um sistema quando as taxas variam com 

o tempo. 

 

!

Figura 7 - Flutuações de Inventário em relação ao Tempo 

Fonte: Jensen, 2002. 

 

 Segundo Zappone (2006), para a realização de vendas futuras é comum no 

meio empresarial que as empresas mantenham um inventário (estoque de 

mercadorias). Com o objetivo de atender a demanda no menor tempo, é necessário 

que as empresas tenham em mãos um estoque sempre confiável. E ainda, há seis 

componentes relacionados ao estoque, que determinam a rentabilidade. São eles: 

• Os custos da contratação ou na fabricação do produto; 

• O custo do espaço de armazenamento, seguros, proteção, impostos, custos, 

etc; 

• Escassez. Este custo inclui as receitas atrasadas, espaço de 

armazenamento, registro manutenção, etc; 

• Receita. Esses custos podem ou não ser incluído no modelo. Se a perda de 

receitas é negligenciada, ele deve ser incluído como custos quando a venda é 

perdida; 

• Custos de resgate. O custo associado com a venda de um item em um 

desconto no preço; e 
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• As taxas de desconto. Trata-se do valor do dinheiro no tempo. Uma empresa 

pode ser gastar seu dinheiro em outras coisas, como os investimentos. 

 

 

2.8 Considerações Finais do Capítulo 
 

No decorrer deste capítulo foi possível ilustrar a importância do 

desenvolvimento de um sistema e/ou metodologia que auxílio no processo de 

tomada de decisão. A compra de matéria prima no setor industrial de modo geral, é 

baseada em como o mercado como um todo está se comportando, sendo que a 

empresa necessita obter o maior número de informações possíveis referentes a seu 

produto para que possa no final escolher qual a melhor opção a seguir. 

 

Esse processo normalmente é realizado por um profissional experiente com 

amplos conhecimentos no setor em que atua, mas a dependência total desse 

personagem no processo se mostra perigoso, visto que a empresa fica sujeita a total 

necessidade desse profissional que não pode faltar em nenhum momento e, 

também, a eventuais falhas humanas. Hoje o mercado exige maior atenção por 

apresentar um número maior de variáveis, pois não tratamos mais de um mercado 

restrito e sim de um mercado globalizado onde acontecimentos em todo mundo 

influenciam o mercado interno. 

 

Como pode ser observado existem inúmeras técnicas e ferramentas de 

controle comercial, industrial, gerenciadores que mostram aos responsáveis pela 

empresa a situação do estoque, histórico de vendas e compras. Com estes dados a 

questões que se fazem importantes são: Como criar um panorama que ilustre uma 

sugestão se o momento é bom ou não para efetuar uma compra? É interessante 

manter um estoque elevado ou adquirir somente a quantidade suficiente para manter 

o giro normal de trabalho? 
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Capítulo 3 
Otimização via Algoritmos Genéticos 

 

 

3.1 Introdução 
 

A seguir apresentam-se os conceitos básicos de otimização e as 

características e definições que envolvem a aplicação de Algoritmos Genéticos na 

solução de problemas de otimização, tais como o problema de gestão de compra de 

matéria prima pelas indústrias abordado neste trabalho. 

 

Inicialmente é realizada uma breve apresentação de algumas técnicas de 

otimização tradicionais, em seguida são apresentados os elementos que compõe as 

etapas do processo de otimização via Algoritmos Genéticos. 

 

 

3.2 Conceitos Básicos de Otimização 
 

O desenvolvimento de áreas tradicionais da engenharia tem sido 

caracterizado nas últimas décadas pelo crescente emprego de modelos de 

otimização, como paradigmas para formulação de problemas que envolvem tomada 

de decisão. Inicialmente restritos a problemas que envolviam um único objetivo, os 

modelos de otimização e as técnicas associadas evoluíram, principalmente a partir 

do começo da década de 70, no sentido de contemplarem a situação mais realista 

em que vários objetivos, em geral conflitantes, concorrem para a solução de um 

determinado problema. 

 

As formas clássicas de abordagem de problemas de tomada de decisão 

quase sempre exigem a identificação prévia de uma função utilidade que agregue 

todos os objetivos do problema. Por sua vez, os métodos inspirados em modelos de 

otimização baseiam-se em procedimentos interativos que prescindem de uma 

função objetivo explícita e podem ser implementados através de algoritmos de 

otimização existentes. 
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3.2.1 Técnicas de Otimização 
 

Otimização combinatória é uma técnica de tomada de decisões no caso de 

problemas discretos que pode ser encontrada em diversas áreas, tais como, 

problemas de planejamento e programação (scheduling) da produção, problemas de 

corte e empacotamento, roteamento de veículos, redes de telecomunicação, 

sistemas de distribuição de energia elétrica, problemas de localização, planejamento 

de sistemas hidroelétricos, dentre outras (LEITE, 1999). Em muitos destes 

problemas surgem frequentemente vários critérios de desempenho (funções 

objetivos), em geral, conflitantes entre si. Por exemplo, o controle de chão de fábrica 

envolve a execução do plano de produção e para tal é necessário programar a 

produção em cada centro de trabalho de forma a satisfazer objetivos globais da 

empresa. 

 

Existem três objetivos básicos na programação de tarefas (jobs) na produção 

(VOLMANN et al., 1988). O primeiro objetivo está relacionado com datas de entrega 

das tarefas: basicamente, não se deseja atraso em relação a essas datas, e quando 

o custo de estoque é relevante, tenta-se evitar que as tarefas sejam finalizadas 

muito antes dessas datas. O segundo objetivo está relacionado com o tempo de 

fluxo de tarefas no chão de fábrica: deseja-se que esse tempo seja curto, ou 

equivalentemente, que o estoque em processamento seja baixo. O terceiro objetivo 

envolve a utilização dos centros de trabalho: deseja-se maximizar a utilização de 

equipamentos e de mão de obra. No entanto, estes objetivos são, em geral, 

conflitantes e o analista de produção (responsável pela decisão) deve optar por uma 

solução que pondere os objetivos globais da empresa. Objetivos conflitantes são 

mais a regra do que a exceção em diversos problemas reais e a otimização 

multiobjetivo é utilizada para tratar com essas situações. 

 

Em otimização multiobjetivo, ao contrário de otimização mono-objetivo, em 

geral, não existem soluções ótimas no sentido de minimizarem (ou maximizarem) 

individualmente todos os objetivos. A característica principal de otimização 

multiobjetivo (quando todos os objetivos são de igual importância) é a existência de 
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um conjunto grande de soluções aceitáveis que são superiores às demais. Estas 

soluções aceitáveis são denominadas soluções Pareto-ótimas ou eficientes. A 

escolha de uma solução eficiente particular depende das características próprias do 

problema e é atribuída ao responsável pela decisão (decision maker). 

 

Até a década de 80, a maioria dos métodos de otimização foram propostos 

para a resolução de problemas de programação linear e não linear. Métodos exatos 

propostos para resolver problemas de programação linear multiobjetivo, geralmente, 

usam métodos exatos de otimização monoobjetivo. As soluções Pareto-ótimas são 

obtidas resolvendo alguns problemas particulares, derivados do original, cujos 

ótimos globais correspondem às soluções Pareto-ótimas. Um exemplo típico é o 

método de escalonação das funções objetivos (ou das somas ponderadas) definido 

sobre o espaço das soluções factíveis do problema multiobjetivo original 

(WIERZBICK, 1986). Métodos deste tipo não são facilmente adaptados para resolver 

problemas de otimização combinatória multiobjetivo, pois estes problemas possuem 

um elevado grau de complexidade. Sabe-se que o problema de decisão associado a 

muitos problemas de otimização combinatória monoobjetivo são NP-completos, ou 

seja, eles não podem ser resolvidos através de algoritmos de tempo polinomial. A 

questão da complexidade computacional em problemas de otimização combinatória 

multiobjetivos envolve outro componente relacionado com a contagem do número de 

soluções do problema de decisão associado (EHRGOTT, 2000). Este fator, 

obviamente, eleva o grau de intratabilidade de diversos problemas combinatórios. 

 

Em otimização, a escolha do método de resolução a ser utilizado depende 

principalmente da razão entre a qualidade da solução gerada pelo método e o tempo 

gasto para encontrar essa solução. Nesse nível, a maioria dos problemas é 

intratável, ou seja, são problemas para os quais é improvável que se consiga 

desenvolver um algoritmo exato que possa ser executado em tempo razoável. Para 

viabilizar a obtenção de soluções é preciso lançar mão de métodos heurísticos. 

Esses métodos, quando bem desenvolvidos e adaptados aos problemas que se 

deseja resolver, são capazes de apresentar soluções de boa qualidade em tempo 

compatível com a necessidade de rapidez presente nos problemas. O 

desenvolvimento e sucesso dos métodos heurísticos, em especial as 

metaheurísicas, fomentaram o interesse dos pesquisadores na década de 90 na 
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aplicação desses métodos em problemas de otimização combinatória multiobjetivo, 

considerados computacionalmente difíceis. (EHRGOTT e GANDIBLEUX, 2000). 

 

Os métodos heurísticos podem ser divididos em três classes que diferem 

basicamente na forma como exploram o espaço de soluções dos problemas. A 

primeira classe de heurísticas são as chamadas de construtivas. Estas heurísticas 

são especializadas para um dado problema e constroem uma solução pela adição 

de componentes da mesma através de regras específicas associadas com a 

estrutura do problema. 

 

A segunda classe de heurísticas são as chamadas de Busca Local ou Busca 

em Vizinhança. Estas heurísticas iniciam com uma solução completa do problema, e 

constroem uma vizinhança desta solução que contém todas as soluções alcançáveis 

através de uma regra de movimento que modifica a solução inicial. Dessa 

vizinhança, escolhe-se uma solução que possua uma avaliação melhor que a 

solução inicial. A solução escolhida torna-se a nova solução inicial e o processo 

continua até encontrar um ótimo local. Claramente, a eficiência das heurísticas de 

busca local depende da escolha da solução inicial e da definição de uma vizinhança 

que estabelece uma relação entre as soluções no espaço de decisões. Uma vez 

tendo chegado ao ótimo local, essas heurísticas param e não são capazes de 

escapar da otimalidade local e explorar novas regiões do espaço de busca. 

 

A terceira classe de heurísticas é chamada de metaheurísticas, que são 

métodos inteligentes flexíveis, pois possuem uma estrutura com componentes 

genéricos que são adaptados ao problema que se quer resolver. Estes métodos 

possuem certa facilidade em incorporar novas situações e exploram o espaço de 

soluções permitindo a escolha estratégica de soluções piores que as já encontradas, 

na tentativa de superar a otimalidade local. Mesmo não garantindo otimalidade 

global, as metaheurísticas podem encontrar uma grande quantidade de ótimos 

locais. Existem várias metaheurísticas que apresentam princípios e estratégias 

distintas, dentre elas destacam-se as seguintes: 

• As metaheurísticas Busca Tabu e Simulated Annealing (recozimento 

simulado) exploram uma vizinhança a cada iteração de acordo com suas 

estratégias e escolhem apenas um elemento dessa vizinhança a cada passo. 
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Esse tipo de varredura do espaço de busca gera uma trajetória de soluções 

obtida pela transição de uma solução para outra de acordo com os 

movimentos permitidos pelo método. A metaheurística GRASP é um método 

de múltiplos reinícios. A cada reinício gera-se uma solução inicial através de 

uma heurística construtiva com aleatoriedade controlada na escolha dos 

componentes da solução. A solução inicial é usada como ponto de partida 

para uma busca local convencional; e 

• As metaheurísticas baseadas em Algoritmos Genéticos e Scatter Search 

exploram uma população de soluções a cada iteração. As estratégias de 

busca destes métodos permitem explorar várias regiões do espaço de 

soluções de cada vez. Dessa forma, ao longo das iterações não se constrói 

uma trajetória única de busca, pois novas soluções sempre são obtidas 

através de combinações de soluções anteriores. Ultimamente, alguns 

conjuntos de estratégias básicas de metaheurísticas diferentes vêm sendo 

combinados gerando métodos híbridos, por exemplo, métodos que mesclam 

características de busca dos Algoritmos Genéticos com técnicas de busca 

local. 

 

Metaheurísticas têm sido aplicadas com muito sucesso para resolver 

problemas de otimização monoobjetivo (OSMAN e LAPORTE, 1996). Em otimização 

multiobjetivo, para gerar o conjunto das soluções Pareto-ótimas, vários problemas 

requerem algoritmos de tempos exponenciais, mesmo que a otimização isolada de 

alguns objetivos seja fácil. Assim, os métodos heurísticos resultam ser os mais 

convenientes para tratar com esses problemas. Recentemente, muitos 

pesquisadores têm proposto extensões de metaheurísticas para resolver problemas 

multiobjetivos (EHRGOTT e GANDIBLEUX, 2000), (COELLO, 2000), (VAN 

VELDHUIZEN e LAMONT, 2000), (JONES et al., 2002). Os métodos 

metaheurísticos podem ser implementados com muita flexibilidade para resolver 

problemas multiobjetivos de otimização combinatória e problemas de otimização não 

linear. Atualmente, estes métodos constituem uma das ferramentas mais ativas na 

pesquisa em otimização multiobjetivo. 
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3.3 Algoritmos Genéticos 
 

Os Algoritmos Genéticos, a Programação Genética e a Programação 

Evolucionária são modelos trabalhados na área de Computação Evolucionária. As 

Redes Neurais Artificiais, os Sistemas Nebulosos e a Computação Evolucionária, 

por sua vez, fazem parte da denominada Inteligência Computacional. A Inteligência 

Computacional é caracterizada por manipulação numérica (e não simbólica) do 

conhecimento, adaptabilidade e tolerância a informações imprecisas (LOPES, 1999). 

 

A partir da década de 30, estudiosos da área biológica e informática 

começaram a se interessar pelos Algoritmos Genéticos, todavia só na década de 70 

é que houve maiores avanços nessa linha de pesquisa. John Holland, citado por 

Goldberg (1989) como o pioneiro no assunto, buscou elaborar algoritmos que 

descrevessem o comportamento da natureza no que tange à evolução das espécies 

e aos processos genéticos dos organismos biológicos (LEITE, 2003). O princípio de 

funcionamento desses algoritmos baseia-se na teoria Darwiniana de seleção natural 

e da genética de Mendel. A idéia principal enfocada por John Holland (1975), e 

outros estudiosos, era resolver problemas reais, em especial, problemas complexos 

de otimização, através de sistemas inspirados na natureza, simulando os processos 

naturais. 

 

No presente trabalho foram empregados os Algoritmos Genéticos, que são 

um dos representantes dos algoritmos evolutivos, cuja inspiração baseia-se na 

evolução natural dos seres vivos. Os Algoritmos Genéticos baseiam-se no seguinte 

princípio: “Quanto melhor um indivíduo se adaptar ao seu meio ambiente, maior será 

sua chance de sobreviver e gerar seus descendentes”. Esta meta-heurística se 

adapta muito bem a problemas com um grande número de variáveis, como é o caso 

da gestão de compra de matéria prima. Os Algoritmos Genéticos possuem várias 

características importantes que são: 

• Funcionam tanto com parâmetros contínuos quanto discretos, ou uma 

combinação destes; 

• Realizam buscas simultâneas em várias regiões do espaço de busca, pois 

trabalham com um conjunto de pontos e não com um único ponto; 
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• Utilizam informações de custo ou recompensa e não derivadas ou outro 

conhecimento auxiliar; 

• Usam regras de transição probabilísticas e não determinísticas; 

• Otimizam uma função objetivo com número grande de variáveis; 

• Otimizam parâmetros de funções objetivos com superfícies complexa e 

complicadas, reduzindo a incidência de mínimos locais; 

• Fornecem uma lista de soluções ótimas e quase-ótimas e não uma simples 

solução; 

• Trabalham com dados gerados experimentalmente e são tolerantes a ruídos e 

dados incompletos; 

• São fáceis de serem implementados numericamente, e 

• São flexíveis para trabalhar com restrições arbitrárias e otimizar múltiplas 

funções com objetivos conflitantes; 

 

Goldberg (1989), um dos precursores dos Algoritmos Genéticos, descreveu-

os como sendo uma pesquisa baseada no mecanismo de seleção e genética natural 

objetivando a otimização. Segundo esse autor, os Algoritmos Genéticos superam os 

outros métodos tradicionais de otimização encontrados na literatura. 

 

Lutton e Martinez (1994) caracterizaram os Algoritmos Genéticos como uma 

técnica estocástica, relativamente lenta, mas de grande eficiência no processo de 

busca em espaço dimensional elevado. 

 

3.3.1 Teoria da Evolução das Espécies 
 

Foram muitas as teorias que tentaram explicar a origem da vida e a evolução 

das espécies. Aristóteles (filósofo grego) propôs a teoria da abiogênese que 

perdurou até o século XIX. Essa ideia julgava que os seres inanimados, sob uma 

força capaz de comandar diversas reações, passavam a ter vida. Nesse século o 

cientista francês Louis Pasteur derrubou tal teoria, provando que a vida surgia de 

materiais nutritivos expostos a microrganismos vivos. 
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O biólogo francês Lamarck, no início do século XIX, defendeu a teoria do 

transformismo, onde julgava que na luta pelo alimento, os seres vivos desenvolviam 

fisicamente atendendo as suas necessidades alimentares, e transmitiam essas 

características para seus descendentes. Lamarck julgou que o crescimento das 

populações seria em progressão geométrica (PAULINO, 1995). 

 

Em 1859 o naturalista inglês Charles R. Darwin, influenciado pela teoria de 

Lamarck, propôs a teoria da evolução das espécies. A teoria Darwiniana afirma que 

a evolução ocorre devido à seleção natural: "Não há exceção à regra de que cada 

ser orgânico aumenta naturalmente a uma média tão alta que, se não destruído, a 

terra logo estará povoada com a progênie de um único par" (BOLTON, 1944). 

 

Após a realização do trabalho de Mendel (descoberta da genética), a teoria 

Darwiniana ganhou um significado maior, donde foi possível explicar as mudanças 

genéticas dos indivíduos e consequentemente a evolução das espécies. 

 

3.3.2 Seleção Natural e Seleção Artificial 
 

A principal diferença conceitual entre a seleção natural (processo que ocorre 

naturalmente, sem a ação do homem), e a seleção artificial (implementada nos 

programas), é que a seleção natural não é propriamente uma seleção, ou seja, não 

existem regras para que ela aconteça, enquanto a seleção artificial é dotada de 

regras impostas com objetivos específicos. 

 

A técnica de seleção utilizada pelos Algoritmos Genéticos é a seleção 

artificial, porém esses algoritmos baseiam-se nos princípios de seleção natural e 

sobrevivência dos indivíduos mais aptos, e também nos processos genéticos dos 

organismos vivos, descritos respectivamente por Charles Darwin (1809 - 1882) em 

Origem das Espécies e por Gregor J. Mendel (1822 - 1884). 

No decorrer deste texto, quando se fizer menção ao termo seleção, referir-se-

á à seleção artificial. Entre as técnicas de seleção mais utilizadas podem ser citadas: 

roleta, torneio e elitismo (GOLDBERG, 1989). 
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A seleção por roleta é uma técnica que consiste da escolha aleatória de um 

elemento. Cada elemento tem a probabilidade de ser selecionado, proporcional ao 

seu valor de aptidão. Para uma população com 3 indivíduos, como ilustrado na 

Figura 5, a probabilidade, por exemplo, do indivíduo 2 ser selecionado é de 0,20. 

 

 
Figura 8 - Funcionamento da Técnica de Seleção por Roleta 

 

Existem várias formas de aplicar a técnica de seleção por torneio, um 

exemplo seria a seleção aleatória, a priori, de uma dupla de indivíduos, e 

posteriormente, selecionar um desses dois indivíduos, de acordo com um critério. 

Esse critério pode ser, por exemplo, o maior valor de aptidão. Assim, o indivíduo que 

possuir maior aptidão será selecionado. 

 

Finalmente, a seleção elitismo é a preservação de um grupo dos indivíduos 

mais aptos, pertence à população atual, para a nova população. Os demais 

indivíduos que completarão a nova população serão selecionados por outra técnica 

como a roleta ou torneio. 

 

3.3.3 Composição dos Algoritmos Genéticos 
 

Uma visão global do algoritmo utilizado é apresentada na Figura 9, através de 

um fluxograma, com os passos seguidos para o desenvolvimento da ferramenta 

inteligente na gestão de compra de matéria prima, utilizando a técnica de Algoritmos 

Genéticos. 
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O fluxograma mostra desde a entrada do algoritmo, com a aplicação dos 

operadores genéticos, cálculo das aptidões e formação de novas populações. 

 

 
Figura 9 - Funcionamento do Algoritmo Genético Utilizado 

Fonte: Elaboração Própria (2011) 

 

O esquema básico do escopo dos Algoritmos Genéticos é composto pelas 

seguintes componentes: 

• codificação das variáveis de interesse no problema (cromossomo); 

• configurações da população inicial; 

• proposta da função de aptidão; 

• definição  dos  Operadores  Genéticos  que  serão  utilizados  no  processo  

de reprodução (cruzamento e mutação); 

• definição dos valores dos parâmetros que serão usados (tamanho da 

população e probabilidades associadas aos operadores genéticos). 

 

Os elementos comuns nos Algoritmos Genéticos simples, segundo Mitchell 

(1997), são: a população de cromossomos, a seleção de acordo com a aptidão, o 

cruzamento para produzir nova prole, e a mutação aleatória da nova geração. Existe 

ainda um quarto elemento que é a inversão, mas por ser raramente usado, não será 

discutido nem aplicado nesse trabalho. 
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Os parâmetros (ou constantes) que definem o funcionamento dos Algoritmos 

Genéticos simples, propostos por Goldberg (1989), são: 

• Tamanho máximo que a população poderá assumir; 

• Tamanho máximo do indivíduo (ou cromossomo); 

• Vetores que representam os indivíduos da população; 

• O valor de aptidão; 

• Vetores que representam os indivíduos da nova população. 

 

Quando se trabalha com Algoritmos Genéticos para resolução de problemas, 

o grande desafio está exatamente na codificação, ou qual a melhor maneira de 

representar o problema, que deve ter uma estrutura de dados, geralmente vetores 

ou cadeias de valores binários (estruturas mais tradicionais, porém nem sempre as 

mais indicadas), reais ou inteiros. Esta estrutura é chamada de indivíduo ou 

cromossomo, e cada bit chamado de gene. 

 

O indivíduo representa o conjunto de parâmetros de variáveis da função 

objetivo cuja resposta será maximizada ou minimizada. O conjunto de todas as 

configurações que o indivíduo pode assumir forma o espaço de busca. Por exemplo, 

se o indivíduo representa n parâmetros de uma função, então o espaço de busca é 

um espaço com n dimensões. A maioria das representações genotípicas utiliza 

vetores de tamanho finito com um alfabeto também finito. 

 

A aptidão do indivíduo depende do seu desempenho e é calculada através da 

função de avaliação. Em problemas de otimização, a função objetivo é, ela mesma, 

a candidata natural ao cargo de função de avaliação ou função de aptidão. Assim, 

pode-se dizer que a função de avaliação é dependente do problema em particular. 

Esta função recebe como entrada o indivíduo e faz o cálculo da aptidão, ou grau de 

adaptação, retornando esta informação. Uma comparação entre terminologia 

biológica, terminologia computacional e terminologia de otimização de compra de 

energia para distribuidoras a ser utilizada nos Algoritmos Genéticos é apresentada 

na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Terminologia Usada em Algoritmos Genéticos 

Biologia Computação Otimização de Compra Matéria 

Prima 

Cromossomo candidato à solução, ou 

seja, um ponto no 

espaço de busca 

conjunto de informações úteis para 

otimizar a compra de matéria prima 

de um indústria 

Gene parâmetro codificado no 

cromossomo (um único 

bit, ou um bloco de bits) 

quantidade de sacas de café que 

precisam ser compradas 

Recombinação Troca de material 

genético entre 

cromossomos 

troca de informações entre os 

cromossomos. 

Mutação Troca aleatória de um 

determinado gene do 

cromossomo 

mudança aleatória da quantidade 

de saca a ser comprada 

Genótipo Configuração de genes 

no cromossomo de um 

indivíduo. 

quantidade de sacas a ser que 

precisam ser compradas para um 

determinado mês 

Fenótipo Decodificação de um ou 

mais cromossomos. 

decodificação dos indivíduos em um 

determinado período de estudo. 

Fonte: Elaboração Própria (2011) 

 

 

3.4 Considerações Finais do Capítulo 
 

Neste capítulo foram apresentadas, de forma resumida, as técnicas de 

otimização via Inteligência Artificial, dando ênfase aos Algoritmos Genéticos 

utilizados neste trabalho. A abordagem adotada possibilita uma visão de como serão 

tratados os dados e as variáveis do problema em questão. 
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O próximo capítulo apresenta a metodologia utilizada para o problema de 

gestão de compra de matéria prima utilizando Algoritmos Genéticos.  
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Capítulo 4 
Metodologia de Otimização de Compra de Matéria Prima para 

Agroindústria via Algoritmos Genéticos 
 

 

4.1 Introdução 
 

 Neste capítulo é ilustrado através de gráficos e planilhas, alguns aspectos 

referentes a compra de matéria prima e o controle de estoque e vendas da empresa. 

A evolução histórica do preço dos produtos, tanto matéria prima quanto produto 

acabado. Com a coleta desses dados e a manipulação dos mesmos será possível 

iniciar o desenvolvimento do previsor a partir da aplicação dos dados em um 

algoritmo genético. 

 

 

4.2 Metodologia  
 

 A metodologia utilizada para auxiliar o tomador de decisão no gerenciamento 

da quantidade de matéria prima que deve ser comprada tem as seguintes macro 

etapas: 

• Levantamento de Dados; 

• Algoritmo previsor; 

• Otimização via Algoritmos Genéticos; e, 

• Análise dos Resultados. 
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Figura 10 - Metodologia Adotada para a Compra de Matéria Prima 

 

 Os primeiro e quarto blocos apresentados dependem de interação humana 

enquanto que os segundo e terceiro blocos dependem única e exclusivamente de 

processamento de software. 

 

 O loop existente entre o primeiro e o último bloco ilustrado na Figura 10 

representa que, após analisados os dados, o sistema é realimentado para poder 

gerar o próximo valor de previsão, tanto de valor de saca quanto de quantidade a ser 

vendida. 

 

 Após o levantamento dos dados, os mesmos passam pelo processo de 

previsão e em seguida passa pela otimização propriamente dita, utilizando a técnica 

de Algoritmos Genéticos. O resultado da otimização é então analisado por 

especialistas da indústria que irão tomar a decisão referente a utilização ou não da 

estratégia apresentada no bloco anterior. Essa estratégia trata-se da quantidade de 

matéria prima que deve ser comprada para suprir a previsão de venda do próximo 

mês, levando em consideração o valor gasto para manter o estoque. 
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 Caso a quantidade apresentada pelo AG não seja o que o tomador de 

decisão da empresa pretenda efetivar, o valor é realimentado no sistema que refaz 

todo o processo de previsão e otimização. 

 

 

4.2 Levantamento dos dados 
 

 A coleta de dados foi realizada a partir de fichas de controle interno do setor 

de produção e venda, análise do livro caixa da empresa dos últimos anos. Os dados 

coletados referentes à entrada de produtos acabados no estoque e de vendas 

efetivadas refletem o que foi praticado entre os anos de 2008, 2009 e 2010. Sendo 

usado para a geração do algoritmo os dados de 2008 e 2009 e para análise 

comparativa os dados de 2010. Quanto aos dados coletados referentes à compra de 

matéria-prima e seu valor praticado são usados os dados de 2006, 2007, 2008 e 

2009, para a geração do algoritmo e os dados de 2010 para realizar comparativa. 

 

 O comparativo realizado se faz necessário para medir a eficiência das 

técnicas de previsão. Isso para que se possa gerar um algoritmo usando a melhor 

técnica para a situação em estudo. 

 

 Na tabela 2 são colocados os dados referentes à compra de matéria prima 

em sacas de café durante os anos de 2006, 2007, 2008 e 2009. 
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Tabela 2 - Quantidade de Compra de Matéria Prima em Sacas de Café (60kg) 

Mês Ano 2006 2007 2008 2009 

Janeiro 25 70 132 80 

Fevereiro 120 123 177 160 

Março 150 220 151 120 

Abril 110 120 185 120 

Maio 207 180 150 160 

Junho 158 120 148 120 

Julho 163 161 146 200 

Agosto 190 154 144 120 

Setembro 160 162 115 160 

Outubro 120 127 230 155 

Novembro 120 213 120 160 

Dezembro 50 92 102 80 

 

 

 O gráfico 1 mostra a média mensal de compra de matéria prima realizada 

entre os anos de 2006 e 2009. Pode ser observado que no início e no final de cada 

ano existe uma queda significativa na compra, isso é devido a política de férias 

coletivas que a empresa adota. Isso também se dá, devido ao baixo volume de 

vendas que ocorre no início de cada ano. 

 

Esse fenômeno é comum, principalmente cidades do interior, visto que por 

tratar-se de um período de férias, o tipo de produtos consumidos tende a sofrer 

alterações. No eixo das ordenas são representados as quantidades de sacas de 

café e no eixo da abscissa são representados os meses dos anos estudados. 
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Gráfico  1 - Compra de Matéria Prima Mensal entre 2006 e 2009 

 

 O gráfico 2 mostra a média de compras em quantidade realizada no período 

de 2006 a 2009, bem como seu desvio padrão. O desvio padrão negativo foi obtido 

através da: (média - (desvio padrão x 2)), e o desvio padrão positivo foi obtido 

através da: (média + (desvio padrão x 2)). Pode ser observado que existe um ponto 

no ano de 2008, mês de julho, que ultrapassa o desvio padrão negativo. Foi 

detectado que isso ocorreu devido a problemas de logística. 

 

A empresa costuma sempre operar com estoque mensal acima da média 

necessária, com o objetivo de estar preparada caso ocorra eventos dessa natureza. 

Com isso, o fato ocorrido não provocou prejuízos ao processo. 
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Gráfico  2 - Desvio Padrão referente a Compra de Matéria Prima 

 

 Para excluir o outlier com a finalidade de viabilizar as operações foram 

aplicadas duas técnicas: utilizando a média entre as quantidades compradas nos 

anos anteriores no mesmo período; utilizando a média obtida entre o mês anterior e 

posterior.  

 

Com a aplicação desta técnica, a média no mês de julho que antes era de 

141 sacas de café, passou a ser 167,5 sacas de café. Essa alteração, como 

previsto, gerou mudanças no desvio padrão. 

 

O gráfico 3 mostra como ficou a evolução das compras com a exclusão do 

outlier, como pode ser observado ao ponto que existia em julho de 2008 segue 

semelhante aos demais.  
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Gráfico  3 - Compra de Matéria Prima - Outlier Excluído 

 

O gráfico 4 ilustrados abaixo, mostram como ficou o desvio padrão após a 

exclusão do outlier. 

 

 
Gráfico  4 - Desvio Padrão da Compra de Matéria Prima - Outlier Excluído 

 

 A tabela 3 contém os valores médios praticados na compra de sacas de café 

entre o período de 2006 e 2009. 
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Tabela 3 - Valor Médio das Sacas de Café entre 2006 e 2009 

Mês Ano 2006 2007 2008 2009 

Janeiro R$223,00  R$220,00  R$225,00  R$220,00  

Fevereiro R$219,55  R$220,00  R$230,00  R$225,00  

Março R$207,00  R$219,26  R$236,00  R$225,00  

Abril R$209,00  R$215,00  R$230,00  R$225,00  

Maio R$206,80  R$212,00  R$231,33  R$225,00  

Junho R$200,00  R$215,00  R$234,00  R$225,00  

Julho R$188,20  R$214,25  R$227,00  R$227,00  

Agosto R$203,60  R$217,50  R$225,00  R$223,33  

Setembro R$202,50  R$216,00  R$225,00  R$215,00  

Outubro R$202,00  R$216,33  R$225,00  R$215,00  

Novembro R$201,50  R$215,80  R$221,67  R$215,00  

Dezembro R$211,67  R$220,00  R$220,00  R$215,00  

 

 

 O gráfico 5 mostra o valor médio de compra praticado entre os anos de 2006 

e 2009, a linha temporal segue os meses do ano, de janeiro a dezembro. Ao gerar o 

desvio padrão pode ser detectado um outlier no mês de outubro, como pode ser 

observado no gráfico 6. 

 

 
Gráfico  5 - Valor médio por saca (60 kg) praticado entre 2006 e 2009 
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Gráfico  6 - Desvio Padrão valor das Sacas de Café (60kg) entre 2006 e 2009 

 

 A tabela 4 ilustra o valor da saca de café antes e depois da exclusão do 

outlier. O valor do desvio padrão antes da mudança era de R$14,93, após a 

exclusão passou a ser R$ 9,69. 

 
Tabela 4 - Comparação dos valores praticados em 2006, em destaque no mês de Outubro 

Ano de 2006 Sem outlier Com outlier 

Janeiro R$223,00 R$223,00 

Fevereiro R$219,55 R$219,55 

Março R$207,00 R$207,00 

Abril R$209,00 R$209,00 

Maio R$206,80 R$206,80 

Junho R$200,00 R$200,00 

Julho R$188,20 R$188,20 

Agosto R$203,60 R$203,60 

Setembro R$202,50 R$202,50 

Outubro R$298,67 R$202,00 

Novembro R$201,50 R$201,50 

Dezembro R$211,67 R$211,67 
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 Este pico no valor ocorrido no ano de 2006 se deu pelo fato da dificuldade de 

encontrar matéria prima disponível no mercado. Isso ocorre devido a questões de 

oferta e procura, pois os produtores com a intenção de forçar uma melhora no valor 

dos grãos estocam o produto. Desta forma o produto que se encontra disponível no 

mercado tende a sofrer altas bruscas no preço. 

 

 Para excluir o outlier com a finalidade de obter valores padronizados o valor 

médio de compra foi alterado, utilizando a média dos valores do mês anterior e 

posterior. O valor que antes era de R$ 298,67 (duzentos e noventa e oito reais e 

sessenta e sete centavos) passou a ser de R$ 202,00 (duzentos e dois reais), como 

pode ser observado na tabela 4 no gráfico 7. Isso alterou além da média, o desvio 

padrão fazendo com que o valor praticado em julho de 2006 ficasse fora da linha, 

como é ilustrado no gráfico 8. No entanto esse ponto antes da mudança ocorrida 

sobre o outlier observado no gráfico 6 era considerado normal, e assim permanece. 

 

 
Gráfico  7 - Valor Médio de compra - Outlier Excluído 
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Gráfico  8 - Desvio Padrão Valor Médio de Compra - Outlier Excluído 

 

 A tabela 5 ilustra os dados relacionados a entrada e saída no estoque no ano 

de 2009, e a variação do mesmo em cada mês. Os valores referenciam-se a quilos 

de café no estoque de produtos prontos. A variação trata-se de quantidade absoluta. 

 
Tabela 5 - Dados referente a Entrada e Saída do Estoque no ano de 2009 

Mês  Entrada no Estoque Saída do Estoque Variação Absoluta 

Janeiro 6890 5865 1025 

Fevereiro 6160 5850 310 

Março 6725 5680 1045 

Abril 5405 6335 -930 

Maio 5950 6635 -685 

Junho 6075 6120 -45 

Julho 7130 6360 770 

Agosto 7180 6765 415 

Setembro 6540 6255 285 

Outubro 7195 6720 475 

Novembro 6365 6420 -55 

Dezembro 4585 5215 -630 
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 No gráfico 9 podem ser observadas as linhas de evolução de entrada e saída 

do estoque. A entrada pode ser lida como produção realizada e a saída como 

vendas efetivas. 

 

 
Gráfico 9 - Evolução do estoque de produtos prontos ao longo do ano de 2009 

 

 A linha vermelha representa a entrada no estoque, onde pode ser observado 

que apesar da oscilação, existe sincronismo com a linha azul, que representa a 

saída de produtos no estoque. Isso se deve a dinâmica existente entre o setor de 

produção e o departamento de vendas, de forma a evitar produção excessiva. Esse 

controle é feito de forma manual, utilizando dos conhecimentos práticos adquiridos 

no dia-a-dia de trabalho. 

 

 A linha alaranjada mostra a evolução do estoque, pode ser observada a 

diferença entre entrada e saída no estoque. Existe sempre uma compensação entre 

os meses. 

 

 O mesmo pode ser observado no gráfico 10, referente aos meses do ano de  

2008. A azul que tem seu início mais acima das demais representa a quantidade de 

produto que entrou no estoque no decorrer de cada mês. A linha vermelha, logo 

abaixo, representa a saída do estoque, ou seja, as vendas realizadas no mesmo 

período. Enquanto que a linha amarela mais abaixo das demais, representa a 

variação absoluta entre entrada e saída do estoque. Os valores são dados em quilos 

de café. 
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Gráfico  10 - Evolução do estoque de produto pronto ao longo do ano de 2008 

 

 Estes dados são importantes para que se possa traçar uma expectativa de 

produção, sabendo quanto deve ser produzido é possível gerar com maior precisão 

uma sugestão de quanto deve ser comprado de matéria prima. E tendo em 

evidência a tendência de valor praticado pode-se calcular uma quantidade mínima e 

máxima de compra necessária. 

 

 

4.3 Previsão de vendas 
 

 Definir qual técnica é melhor para determinar um ponto de previsão, depende 

de alguns fatores, como: quantidade de pontos estudados, percentagem de erro. 

 

 Há diversas das formas para determinar qual método seria aplicado para 

obter o próximo ponto de referência. Foram realizados alguns testes, conforme a 

possibilidade, para obter o próximo ponto e, em seguida, aplicado uma técnica 

conhecida por MAPE (Mean Absolute Percentage Error), trata-se da média do erro 

percentual absoluto. Aplicado através da equação: 

 

 

M =
1
n

At −Ft
Att=1

n

∑
 

(2) 
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Onde: ! !  = valor real 

 ! !  = valor previsto 

 n é o número de períodos em análise 

 

 O MAPE é obtido através da diferença entre !! ! !!!!!! !  dividida pelo valor 

real. O valor absoluto encontrado é somado juntamente com todos os valores 

previsto ao longo do tempo e em seguida dividido pelo número de pontos 

analisados. 

 

 Para a previsão de vendas foram aplicadas duas técnicas para se obter o 

próximo ponto, ou seja, a previsão. A primeira, Regressão Linear, gera uma reta 

entre cada um dos pontos estudados. A cada reta encontrada, existe uma equação 

vinculada, que ao ser empregada possibilita encontrar o próximo ponto de previsão. 

 

O gráfico 11 ilustra a reta da tendência das vendas, nos meses de Janeiro, 

Fevereiro e Março, quando utilizada a regressão linear. Para verificar se esta técnica 

seria eficiente foi calculado o MAPE, cujo valor obtido foi de 0,061397682, ou seja, 

6% de erro. 

 

 
Gráfico  11 - Entrada e Saída do Estoque nos anos de 2008 e 2009 

 

 Após a regressão linear, foi calculado a média simples entre os pontos 

conhecidos. Com o resultado encontrado e foi constatado que trata-se da melhor 
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forma de obter um resultado seguro e confiável. Tendo os resultados da previsão 

através da média o valor do MAPE foi de 0,053188143, ou seja, 5% de erro.  

 

 A tabela 6 ilustra os dados coletados nos anos de 2008, 2009 e 2010, tais 

valores representam as vendas realizadas no período, representada em quilos de 

café. O estudo é feito sobre as quantidades de 2008 e 2009. São realizadas as 

previsões usando média e previsão linear, e em seguida comparado com o praticado 

em 2010. 

 

 
Tabela 6 - Dados referente a Previsão de Venda de Produtos Acabados 

Mês 2008 2009 2010 

Previsão 

Média 

2010 

Previsão 

Linear 

2010 

Real 

Erro % 

Média 

Erro % 

Linear 

Janeiro 6000,00 5865,00 5932,50 5730,00 4320,00 27,18% 24,61% 

Fevereiro 5900,00 5850,00 5875,00 5800,00 5485,00 6,64% 5,43% 

Março 5300,00 5680,00 5490,00 6060,00 6000,00 9,29% 0,99% 

Abril 6300,00 6335,00 6317,50 6370,00 6425,00 1,70% 0,86% 

Maio 7000,00 6635,00 6817,50 6270,00 6600,00 3,19% 5,26% 

Junho 6200,00 6120,00 6160,00 6040,00 6190,00 0,49% 2,48% 

Julho 6500,00 6360,00 6430,00 6220,00 6930,00 7,78% 11,41% 

Agosto 6900,00 6765,00 6832,50 6630,00 6765,00 0,99% 2,04% 

Setembro 5980,00 6255,00 6117,50 6530,00 6200,00 1,35% 5,05% 

Outubro 7000,00 6720,00 6860,00 6440,00 6900,00 0,58% 7,14% 

Novembro 6500,00 6420,00 6460,00 6340,00 6420,00 0,62% 1,26% 

Dezembro 5100,00 5215,00 5157,50 5330,00 4950,00 4,02% 7,13% 

      MAPE 

Média 

MAPE 

Linear 

      5,32% 6,14% 

 

 

4.4 Previsão de Compra de Matéria-Prima 
 

 O mesmo processo foi aplicado em relação a quantidade de compra de 

matéria prima, no entanto, neste caso por possuir mais pontos de referência, foi 

possível aplicar além da média simples e da regressão linear, polinômios de 3ª 
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ordem. Foi verificado que a melhor forma de prever o próximo ponto é a aplicação 

de polinômios de 3ª ordem. Isso devido a apresentar o menor erro dentre as três 

possibilidades. Apresentando um erro de 18,48% contra 22,43% do erro 

apresentado pela média e 25,54% da regressão linear. No entanto o fato de 

trabalhar com a média com a previsão de venda, fez com que também seja utilizada 

a média no caso da compra de matéria-prima. 

 

 Para chegar aos resultados obtidos foram utilizados como base os dados 

presentes na tabela 2, que ilustra as quantidades compradas entre 2006 e 2009. 

 

 
Gráfico  12 - Previsão Linear de Compra de Matéria Prima entre 2006 e 2009 

 

 O gráfico 12 se refere aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março, e demostra 

o comportamento das retas geradas através da aplicação da previsão Linear, cada 

reta possui uma equação a qual é utilizada para gerar um quinto ponto, ou seja, a 

previsão para 2010. Os valores analisados são representados em quantidade de 

sacas de café. 

 

No gráfico 13 é apresentado o ponto previsto seguindo a equação 

encontrada. 
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Gráfico  13 - Previsão Linear para 2010 

 

 O gráfico 14 também se refere aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março, 

mostra a aplicação das equações polinomiais de terceira ordem, também com o 

objetivo de traçar uma linha para com isso prever qual o próximo ponto da equação, 

como pode ser observado no gráfico 15. 

 

 
Gráfico  14 - Quantidade de Compra de Matéria Prima 
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Gráfico  15 - Previsão de Compra Usando Polinômio de 3ª Ordem 

 

 

4.5 Previsão de Valor da Matéria-Prima 
 

 Quando se trata da previsão do valor de compra de matéria prima, o MAPE 

médio também apresentou melhores resultados, 6% contra 6,17 do linear. Após 

considerações realizadas foi realizado um novo teste. Previsão Linear 

desconsiderando a sazonalidade. Ao invés de serem analisados os valores dos 

mesmos meses dos anos anteriores, foi feita a previsão linear utilizando os últimos 3 

meses da séria. Isso gerou um MAPE de 0,78%, muito mais eficiente que a forma 

anterior. Outros testes realizados utilizando regressão por polinômios de terceira 

ordem, logarítmica e exponencial não se comportaram de maneira adequada ao 

caso estudado. 

 

 O gráfico 16 mostra a reta de tendência gerada depois de aplicadas as 

respectivas equações necessários para obter os pontos de previsão para 2010 

utilizando para isso regressão linear. Enquanto que o gráfico 17 mostra a tendência 

aplicando média simples entre os valores. Pode ser observado na tabela 8 que o 

valor previsto os valores estudados. 
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Tabela 7 - Previsões realizadas para obtenção do valor de Compra 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Média 

2010 

Linear 

2010 

Realizado 

Janeiro R$223,00 R$220,00 R$225,00 R$220,00 222,00 R$221,00 R$215,00 

Fevereiro R$219,55 R$220,00 R$230,00 R$225,00 223,63 R$230,22 R$215,00 

Março R$207,00 R$219,26 R$236,00 R$225,00 221,81 R$239,50 R$215,00 

Abril R$209,00 R$215,00 R$230,00 R$225,00 219,75 R$235,50 R$215,00 

Maio R$206,80 R$212,00 R$231,33 R$225,00 218,78 R$237,26 R$218,75 

Junho R$188,20 R$215,00 R$234,00 R$225,00 215,55 R$247,90 R$226,67 

Julho R$188,20 R$214,25 R$227,00 R$227,00 214,11 R$246,40 R$235,00 

Agosto R$203,60 R$217,50 R$225,00 R$223,33 217,35 R$234,03 R$235,00 

Setembro R$202,50 R$216,00 R$225,00 R$215,00 214,62 R$226,25 R$235,00 

Outubro R$202,00 R$216,33 R$225,00 R$215,00 214,58 R$226,50 R$233,75 

Novembro R$201,50 R$215,80 R$221,67 R$215,00 213,49 R$225,08 R$235,00 

Dezembro R$211,67 R$220,00 R$220,00 R$215,00 216,66 R$219,16 R$237,50 

 

 
Gráfico  16 - Previsão usando Regressão Linear 
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Gráfico  17 - Previsão usando Média entre os meses de Janeiro e Maio 

 

 Como pode ser observado, tanto no gráfico 18, quanto na tabela 8 a utilização 

da regressão linear desconsiderando a sazonalidade apresenta em comparação 

com os valores realmente praticados, melhor sintonia.  

 
Tabela 8 - Previsão desconsiderando a Sazonalidade* 

 2010 

Previsão 

Linear * 

2010 

Realizado 

2010 Previsão 

Linear 

2010 Previsão 

Média 

2010 Realizado 

Janeiro R$215,00 R$215,00 R$215,00 R$222,00 R$215,00 

Fevereiro R$215,00 R$215,00 R$220,00 R$223,63 R$215,00 

Março R$215,00 R$215,00 R$214,00 R$221,81 R$215,00 

Abril R$215,00 R$215,00 R$220,00 R$219,75 R$215,00 

Maio R$215,00 R$218,75 R$218,67 R$218,78 R$218,75 

Junho R$222,50 R$226,67 R$216,00 R$218,50 R$226,67 

Julho R$234,59 R$235,00 R$227,00 R$214,11 R$235,00 

Agosto R$243,33 R$235,00 R$221,66 R$217,35 R$235,00 

Setembro R$235,00 R$235,00 R$205,00 R$214,62 R$235,00 

Outubro R$235,00 R$233,75 R$205,00 R$214,58 R$233,75 

Novembro R$232,50 R$235,00 R$208,33 R$213,49 R$235,00 

Dezembro R$236,25 R$237,50 R$210,00 R$216,66 R$237,50 
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Gráfico  18 - Previsão Linear Desconsiderando a Sazonalidade 

 

 Como pode ser observado nos gráficos acima, os três pontos principais 

necessários que sejam bem definidos para que se possa desenvolver o previsor 

proposto inicialmente, são: 

• Valor da Compra; 

• Quantidade a ser Entregue (vendida); e 

• Quantidade que deve ser Comprada. 

 

 Tendo a previsão de valor de compra e quantidade a ser entregue, é possível 

fazer uma estimativa da quantidade de matéria-prima que precisa ser adquirida. 

Com essas informações, é possível iniciar o desenvolvimento da ferramenta. 

 

 

4.6 Metodologia de Otimização 
 

 Na figura 11 observamos o funcionamento básico do algoritmo de otimização. 

 

Na decisão 1 é verificado se a soma do estoque com o número de sacas 

sugerido pelo AG é maior que a previsão de produtos prontos, se for, a penalidade é 

0, caso não seja a penalidade recebe !! = !"!! − !"#$%&! + !"#$#" ∗
!"#$%&"'". 
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 Na decisão 2 é verificado se a soma do estoque com o número de sacas 

sugerido pelo AG é maior que o estoque mínimo. Caso sim, a penalidade é 0, caso 

não a penalidade recebe !! = !"#$%&!_min−! !"#$%&! + !"#$#" ∗ !"#$%&"'". 

 

Onde: pvpp: previsão de venda de produtos prontos; 

 estoque: estoque anterior de matéria prima; 

 nsacas: número de sacas sugerido pelo AG; e 

 valorSacas: valor previsto pelo algoritmo do valor da saca naquele mês. 

 

 Para gerar um valor de sugestão de compra de matéria prima para o 

especialista foi desenvolvido um algoritmo de otimização, tal algoritmo funciona da 

seguinte forma: 
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!
Figura 11 - Fluxograma Algoritmo de Otimização 
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a) Primeiro executa o carregamento dos dados de compra de matéria prima 

mensal praticados nos últimos anos, em seguida o valor médio pago por saca 

no mesmo período e por último a quantidade de venda de produtos prontos. 

Outros dados carregados no sistema são o custo real da matéria prima em 

2010 e a quantidade real de venda também no período de 2010. 

b) Em seguida é iniciado a função de otimização, esse processo leva em 

consideração algumas características, como, estoque anterior e perda de 

produção. Sempre que o algoritmo entrar em funcionamento deve ser levado 

em consideração o estoque previamente existente na empresa. Outra 

questão é a perda de matéria-prima por saca, que gira em torno de 20%. 

c) Após serem gerados os valores de previsão tanto de venda quanto de custo, 

esses dados são carregados no AG. 

d) O AG, após receber todos os dados inicia, o processo de otimização por meio 

de sorteio. Esse processo de otimização deve levar em consideração a 

previsão de vendas o estoque mínimo, sempre tendo como alvo a otimização 

dos custos empregados. 

 

 

4.7 Função Objetivo 
 

 O problema principal da otimização é a minimização da função objetivo, onde 

os pesos estipulados tendem a definir a estratégia adotada pelo tomador de decisão. 

 

 Uma das premissas que deve ser observada com cuidado na função, é o 

estoque mínimo, pois dependendo do valor aplicado e da estratégia adotada todo o 

comportamento do sistema se altera. 

 

 É possível gerar comportamentos diferenciados conforme o peso definido 

para cada uma das variáveis da função. 

 

 A função objetivo é: Fobj = w1 *F1 +w2 *F2 +w3 *F3  
 

Onde: F1  é o custo da Matéria Prima; 
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 F2  é a penalidade caso ocorra a falta de matéria prima para produção; 

 F3  é a penalidade caso o estoque mínimo seja infringido; e 

 
wi

i=1

3

∑ =1
 

 

Sabendo que: 

• F1  é o custo da matéria prima que é obtido através do número de sacas 

gerado pela saída do Algoritmo Genético, multiplicada pela previsão de custo 

da matéria prima. E o custo da matéria prima é gerado pelo previsor que se 

trata da previsão linear desconsiderando a sazonalidade, logo !! = !"#$#" ∗
!"#$%&"'". 

• F2  é a da penalidade por compra inferior a previsão de vendas, isso ocorre 

quando a venda prevista é maior do que a quantidade de sacas em estoque 

para suprir a demanda de vendas. 

• F3  é a penalidade por infringir o estoque mínimo estipulado pelo especialista 

na empresa. Tal penalidade é aplicada quando o número de sacas sugerido 

pelo AG mais o estoque já existente for inferior a quantidade mínima. 

 

 

4.8 Parâmetros do Algoritmo Genético 
 

O tamanho da população adotado foi de 20 indivíduos para um número de 

100 gerações de simulação. A população inicial é obtida de forma aleatória. Com 

isso podem ser obtidos valores aceitáveis como ótimo, para a solução do problema 

através de várias simulações com mesmo número de indivíduos e mesma 

característica. 

 

O indivíduo do AG é codificado empregando oito bits, ou seja, 2!. Isso 

significa que a Quantidade de Matéria Prima a ser comprada sempre será menor 

que 256 sacas mês. 
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 O método de seleção utilizado foi o estocástico uniforme, com 10% de 

elitismo e método de cruzamento uniforme com taxa de 80% de cruzamento. 

 

Com objetivo de manter a diversidade da população, o operador genético de 

mutação é aplicado em alguns descendentes. O operador de mutação modifica de 

forma aleatória um ou mais genes de um cromossomo, de acordo com uma 

probabilidade denominada taxa de mutação. O tipo de mutação adotado neste 

trabalho foi uniforme, com uma taxa de mutação de 1%. 

 

Sendo assim, o cruzamento é mais importante pela rapidez em explorar um 

espaço de busca, enquanto a mutação fornece uma pequena busca aleatória, 

ajudando a garantir que nenhum ponto do espaço de busca tenha probabilidade zero 

de ser examinado. 

 

Geralmente, os critérios de parada adotados são: o número máximo de 

gerações (atingido esse limite, o AG para e retorna a melhor solução encontrada) ou 

estabilização do valor da função objetivo. Neste trabalho foi utilizado como critério de 

parada o número máximo de 100 gerações. 

 

 A figura 12, retirada no momento da execução do algoritmo ilustra o 

funcionamento do mesmo. Nela pode ser observado o melhor indivíduo encontrado 

e o processo de busca por esse indivíduo. 

 

 Para o desenvolvimento da pesquisa foram utilizados como ferramentas de 

suporte o software Excel 2010 e MatLab 2009. 

 

 Através do Excel os dados foram tabulados e testados de forma a gerar 

planilhas bem elaboradas e completas. 

 

 O MatLab deve ação fundamental na pesquisa através dela os dados 

tabulados no Excel foram manipulados de forma a buscar os resultados da pesquisa. 
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Figura 12 - Execução do Algoritmo Genético, ilustrada através do MatLab. 

 

 

4.9 Considerações Finais do Capítulo 
 

 Neste capítulo foi ilustrada a evolução histórica tanto do setor de compra de 

matéria prima da empresa quanto do setor de produção. Mostrando através de 

gráficos e planilhas, comparativo entre os meses e os anos tomados como base. 

 

 Pode ser constatado que quanto mais valores conhecidos melhor é o 

processo de tomada de decisão. 
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Capítulo V 
Testes e Resultados 

 

 

5.1 Introdução 
 

 Este capítulo tem como objetivo apresentar os resultados pertinentes à 

implementação da metodologia para definição da estratégia a ser adotada pela 

empresa quanto à compra de matéria prima. 

 

 Para tal, foram desenvolvidos quatro estudos de caso, sendo: 

• Caso 1a: neste caso foi levado em consideração a quantidade de estoque 

mínimo, o valor a ser empregado na compra de matéria prima bem como o 

atendimento da demanda de venda. 

• Caso 1b: igualmente ao caso 1a, também foram levados em consideração os 

mesmos pesos. No entanto foi aplicado um valor de estoque mínimo inferior 

para observar o comportamento dos resultados. 

• Caso 2: aplicação dos pesos desconsiderando o estoque mínimo e 

priorizando o atendimento da demanda. 

• Caso 3: todos os pesos são levados em consideração, valor pago, 

atendimento da demanda e estoque mínimo. No entanto o atendimento da 

demanda recebeu um peso maior. Este caso se comportou de maneira muito 

semelhante a estratégia que a empresa adota atualmente. 

 

 

5.2 Caso 1 
 

5.2.1 Caso 1a 
 

 Para esse primeiro caso foi colocado w1  = 1/5 e w2 = w3 = 2/5, dessa forma, 

buscou-se otimizar a compra considerando a necessidade de atendimento da 

produção simultaneamente a restrição de estoque mínimo de 150 sacas por mês. 
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 A metodologia foi aplicada em um estudo de caso utilizando dados reais de 

uma empresa do setor agro industrial. A forma escolhida para verificação da 

eficiência da metodologia foi a comparação dos valores reais praticados no ano de 

2010 com a execução da otimização com os dados dos anos anteriores a 2010 e a 

comparação dos resultados. 

 

 Os dados observados na tabela 9 ilustram os valores reais praticados no ano 

de 2010, podendo ser observado que o custo total gasto com a compra de matéria 

prima neste ano foi de R$ 326.000,00 reais. Outra observação a ser feita é quanto 

ao estoque de cada mês, que não se manteve estável, havendo períodos onde ele 

estava bastante elevado com mais de 200 sacas, e períodos de grande baixa, 

possuindo cerca de 15 sacas. 

 

 
Tabela 9 -  Valores Reais Praticados em 2010 

 Sacas Valor Saca Venda Custo Compra 

Acumulado 

Estoque 

Janeiro 40 R$215,00 4320 R$8.600,00 120 

Fevereiro 160 R$215,00 5485 R$43.000,00 166 

Março 160 R$215,00 6000 R$77.400,00 201 

Abril 80 R$215,00 6425 R$94.600,00 147 

Maio 160 R$218,75 6600 R$129.600,00 169 

Junho 120 R$226,67 6190 R$156.800,40 160 

Julho 100 R$235,00 6930 R$180.300,40 116 

Agosto 40 R$235,00 6765 R$189.700,40 15 

Setembro 160 R$235,00 6200 R$227.300,40 46 

Outubro 160 R$233,75 6900 R$264.700,40 62 

Novembro 160 R$235,00 6420 R$302.300,40 88 

Dezembro 100 R$237,50 4950 R$326.050,40 85 

 

 

 A tabela 10, a seguir, mostra os resultados obtidos quando aplicado o 

otimizador. Dois pontos devem ser observados com atenção, se fosse seguido o 

modelo proposto pela metodologia para realizar as compras de materia prima, a 
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empresa teria um gasto aproximado de RS 342.000,00 reais, R$ 16.000,00 a mais 

do real praticado, no entanto, enquanto que no real o estoque da empresa fechou o 

ano em 85 sacas, na simulação o estoque fechou o ano em 155 sacas. A diferença 

de estoque para 2011 equivale em valores atualizados mais de R$ 20.000,00 reais  

 

 
Tabela 10 - Caso 1a - Dados referentes a 2010 segundo o otimizador 

 Sacos 

Otimizados 

Custo Otimizado 

Acumulado 

Estoque 

Otimizado 

Janeiro 104 R$ 22.360,00 184 

Fevereiro 89 R$ 41.495,00 159 

Março 105 R$ 64.070,00 139 

Abril 143 R$ 94.815,00 148 

Maio 143 R$ 126.096,25 153 

Junho 125 R$ 154.430,00 149 

Julho 127 R$ 184.275,00 132 

Agosto 159 R$ 221.640,00 150 

Setembro 127 R$ 251.485,00 148 

Outubro 143 R$ 284.911,25 147 

Novembro 138 R$ 317.341,25 151 

Dezembro 107 R$ 342.753,75 155 

 

 

 O gráfico 19 mostra a comparação entre a quantidade real de sacas 

compradas e a sugestão feita pelo otimizador. Como pode ser observado, a linha 

vermelha que representa as sugestões feitas, se mantém mais estável em relação a 

linha azul que representa a quantidade realmente praticada.  
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!
Gráfico  19 - Caso 1a - Compra de Matéria Prima 

 

 

 A relação das compras com o estoque esta em total sintonia, isso pode ser 

verificado no gráfico 20 que mostra a evolução do estoque no decorrer de 2011. 

Para manter o estoque mínimo de 150 sacas estipulado pelo especialista na 

empresa o otimizador propunha as compras ilustradas acima. Isso fez com que a 

curva do estoque se mantivesse mais estável que a realmente praticada. 

 

 
Gráfico  20 - Caso 1a - Evolução do Estoque de Matéria Prima 
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 O gráfico 21 mostra a evolução dos valores empregados em compra de 

matéria prima gastos em 2010, como acontece nos resultados anteriores, a curva  

otimizada apresentou-se mais estável que real praticada. 

 

 
Gráfico  21 - Caso 1a - Custo Empregado na Compra de Matéria Prima 

 

 

5.2.2 Caso 1b 
 

 Para o segundo caso foram mantidos os pesos do caso anterior, w1  = 1/5 e 

w2 = w3 = 2/5, a mudança ficou definida através da premissa de estoque mínimo, 

que foi estipulada em 100 sacas por mês. 
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Tabela 11 - Caso 1b - Dados referentes a 2010 segundo o otimizador 

 Sacos 

Otimizados 

Custo Otimizado 

Acumulado 

Estoque 

Otimizado 

Janeiro 54 R$ 11.610,00 134 

Fevereiro 90 R$ 30.960,00 110 

Março 105 R$ 53.535,00 90 

Abril 144 R$ 84.495,00 100 

Maio 143 R$ 115.776,25 105 

Junho 119 R$ 142.749,98 95 

Julho 139 R$ 175.414,98 90 

Agosto 151 R$ 210.899,98 100 

Setembro 127 R$ 240.744,98 98 

Outubro 145 R$ 274.638,73 99 

Novembro 136 R$ 306.598,73 101 

Dezembro 107 R$ 332.011,23 105 

 

 

 Os gráficos 22, 23 e 24 semelhante ao caso anterior, ilustram a comparação 

entre os valores realmente praticados em 2010 e as sugestões geradas pelo 

algoritmo de otimização. 

 

 
Gráfico  22 - Caso 1b - Compra de Matéria Prima 

0"

20"

40"

60"

80"

100"

120"

140"

160"

180"

Sacas"

Sacas"Otimizado"



! 79!

 

 
Gráfico  23 - Caso 1b - Evolução do Estoque 

 

 Como pode ser observado no gráfico 23, o algoritmo tende sempre a manter 

suas sugestões de compra de forma que o estoque fique próximo ou exatamente 

com o valor estipulado com estoque mínimo. 

 

 
Gráfico  24 - Caso 1b – Custo Empregado na Compra de Matéria Prima 

 

 

 Como pode ser observado nos gráficos anteriores, essa estratégia se 

apresentou mais conservadora, com nível de segurança e custos mais próximos do 

ideal, no entanto não representa a estratégia adotada pela empresa, mas sim uma 

sugestão de comportamento. 

0"

50"

100"

150"

200"

250"

Estoque"Otimizado"

Estoque"

Estoque"Mínimo"

$"0,00"

$"50.000,00"

$"100.000,00"

$"150.000,00"

$"200.000,00"

$"250.000,00"

$"300.000,00"

$"350.000,00"

Ja
n
e
ir
o
"

F
e
v
e
re
ir
o
"

M
a
rç
o
"

A
b
ri
l"

M
a
io
"

Ju
n
h
o
"

Ju
lh
o
"

A
g
o
st
o
"

S
e
te
m
b
ro
"

O
u
tu
b
ro
"

N
o
v
e
m
b
ro
"

D
e
ze
m
b
ro
"

Custo"Compra"

Acumulado"

Custo"Otimizado"

Acumulado"



!

 

80!

 

 

5.3 Caso 2 
 

 Para esse terceiro caso foi colocado w1  = 1/3, w2 = 2/3 ew3 =0. Como no 

caso anterior foi testado o comportamento com um estoque mínimo reduzido, nesse 

caso o estoque mínimo foi totalmente desconsiderado. 

 
Tabela 12 - Caso 2 - Dados referentes a 2010 segundo o otimizador 

 Sacos 

Otimizados 

Custo Otimizado 

Acumulado 

Estoque 

Otimizado 

Janeiro 0 R$ 0,00 80 

Fevereiro 43 R$ 9.245,00 9 

Março 106 R$ 32.035,00 -10 

Abril 144 R$ 62.995,00 0 

Maio 143 R$ 94.276,25 5 

Junho 119 R$ 121.249,98 -5 

Julho 139 R$ 153.914,98 -10 

Agosto 151 R$ 189.399,98 0 

Setembro 127 R$ 219.244,98 -2 

Outubro 145 R$ 253.138,73 -1 

Novembro 136 R$ 285.098,73 1 

Dezembro 107 R$ 310.511,23 5 

 

 

 Pode ser observados na tabela 12, que este caso apresentou em alguns 

pontos o estoque negativo, isso não significa que o algoritmo de otimização esta 

funcionando errado, mas sim que sua previsão foi errada. A função objetivo não 

possui penalidades para tomadas de decisão erradas, ou seja, nesse caso para 

compras abaixo do mercado realizado. 

 

 Os gráficos 25, 26 e 27 ilustram a comparação entre o real praticado em 2010 

e o proposto pelo otimizador. No gráfico 26, apesar da linha de custo otimizado se 
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apresentar abaixo do real acontecido, o fato de ser necessário efetuar compras de 

emergência esse custo não pode ser considerado. O gráfico 27 demostra o que 

ocorre quando não se mantem a quantidade no estoque em evidência. 

 

!
Gráfico  25 - Caso 2 - Compra de Matéria Prima 

 

!
Gráfico  26 - Caso 2 - Custo Empregado na Compra de Matéria Prima 
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!
Gráfico  27 - Caso 2 - Evolução do Estoque de Matéria Prima 

 

 Como a decisão tomada foi com o mercado previsto, seria necessário a 

realização de uma compra adicional de emergência para suprir a demanda de 

venda. Pode ser observado no gráfico 27, a área que representa a situação do 

estoque em cada mês, que em alguns momentos ele fica abaixo de zero tornando a 

previsão neste caso falha. 

 

 

5.4 Caso 3 
 

 Para o quarto e último caso foi colocado w1  = 1/5, w2 = 3/5 ew3 = 1/5, dessa 

forma, buscou-se otimizar a compra considerando como prioritário a necessidade de 

atendimento da produção, simultaneamente com a restrição de estoque mínimo de 

150 sacas por mês. 
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Tabela 13 -  Caso 3 - Dados referentes a 2010 segundo o otimizador 

 Sacos 

Otimizados 

Custo Otimizado 

Acumulado 

Estoque 

Otimizado 

Janeiro 17 R$ 3.655,00 97 

Fevereiro 104 R$ 26.015,00 87 

Março 162 R$ 60.845,00 124 

Abril 22 R$ 65.575,00 12 

Maio 139 R$ 95.981,25 13 

Junho 226 R$ 147.208,67 110 

Julho 97 R$ 170.003,67 63 

Agosto 145 R$ 204.078,67 67 

Setembro 91 R$ 225.463,67 29 

Outubro 244 R$ 282.498,67 129 

Novembro 126 R$ 312.108,67 121 

Dezembro 59 R$ 326.121,17 77 

 

 

 Pode ser observado na tabela 13, que esse caso é o que mais se assemelha 

ao praticado pela empresa. Com isso pode ser confirmado o que já se tinha 

conhecimento, que a empresa prioriza o atendimento a demanda de produto 

acabado, ou seja, atender seu cliente. Mas sem deixar de levar em consideração a 

meteria prima para a produção. 

 

 Os gráficos 28, 29 e 30 mostram o comportamento tanto das compras 

realizadas quanto do custo otimizado. Podem ser observados que o real praticado e 

o proposto pelo algoritmo de otimização caminham mais sincronizadas. 
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!
Gráfico  28 - Compra de Matéria Prima 

 

!
Gráfico  29 - Custo Empregado na Compra de Matéria Prima 
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!
Gráfico  30 - Evolução do Estoque de Matéria Prima 

 

 

5.5 Considerações Finais do Capítulo 
 

 Neste capítulo foi possível ilustrar os resultados alcançados pelo algoritmo 

proposto para gestão de compra de matéria prima. Pode ser observado o 

funcionamento em casos diferentes, com estratégias e premissas distintas para 

observar seu comportamento. 

  

 Existem estratégias mais conservadoras e outras mais arrojadas. A empresa 

estudada adota uma estratégia intermediária, tendo como foco o atendimento dos 

clientes (mercado), mas sempre levando em consideração o estoque de matéria 

prima. Mas em alguns casos tendo de comprar em situações de preço não ideal. 
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Capítulo VI 
Conclusões e Trabalhos Futuros 

 

 

6.1 Conclusões Finais 
 

 Esta dissertação teve as seguintes contribuições: 

• Apresentou uma descrição da participação da agroindústria no mercado 

brasileiro, ilustrando com mais detalhes a evolução do mercado de café 

mundial e nacional. 

• Implementação de uma ferramenta computacional utilizando Inteligência 

Artificial baseada em Algoritmos Genéticos para estabelecer uma estratégia 

ótima na compra de matéria prima para industrias do setor cafeeiro. 

 

 A conclusão resultante do trabalho foi a seguinte: 

 

a) O algoritmo desenvolvido apresentou resultados satisfatórios no que se refere 

a estabelecer estratégia ótima de compra, obedecendo as restrições 

estipuladas pela empresa. Por exemplo, caso a empresa seguisse a 

sugestões apresentados pelo otimizador no caso 1a, o valor investido em 

matéria prima teria sido maior, mas isso ocorreu pelo fato da limitação do 

estoque mínimo em 150 sacas. 

 

 

6.2 Recomendações para Trabalhos Futuros 
 

 A utilização de cenários mais complexos (como o uso de uma previsão 

levando em consideração, além da sazonalidade, incertezas de mercado, fatores 

exógenos, tais como, clima, política, entre outros) poderá ser testada para a análise 

da eficiência da metodologia desenvolvida em situações adversas. 

 

 Também poderá ser testada a utilização do mesmo modelo em outros tipos 

de commodities, como soja e/ou cana de açúcar. 
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