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Resumo 

A previsão de demanda é uma atividade de grande importância para as 

empresas utilizada como auxílio para alocação e planejamento de recursos 

necessários, além de dar suporte a decisões futuras por parte dos gestores. Muitos 

são os métodos de previsão disponíveis na literatura e a escolha adequada para 

cada problema é um desafio. O presente trabalho visa um estudo comparativo entre 

os principais modelos matemáticos e a aplicabilidade de cada um deles, fornecendo 

uma forte base teórica com os pontos considerados relevantes para quem deseja 

iniciar os estudos sobre o assunto e para trabalhos futuros. 

 

Introdução 

As metodologias aplicadas às empresas para o aumento da produtividade 

visam cada vez mais à maximização da produção, ao aumento da qualidade, 

inovação e à redução dos custos produtivos. (MOON, et at., 1998). Realizar 

previsões de demanda é uma das bases para o planejamento de uma empresa, pois 

entendendo as expectativas do mercado futuro, é possível definir quantidades de 

produtos a serem disponibilizados, satisfazer as necessidades dos consumidores, 

diminuir custos com estoques excessivos e melhorar os resultados da empresa 

através da otimização de seus recursos. 

Uma boa previsão de demanda busca integrar processos de produção 

inovadores, distribuição eficiente e gestão de estoques de forma a se adequar à 

demanda do mercado, além de dar suporte a uma decisão minimizadora de risco por 

parte dos especialistas. Um dos principais problemas associados com o uso de 

previsões no apoio à tomada de decisões é quanto à escolha do método que melhor 

se adapta à situação, pois a acurácia de uma previsão está relacionada à 

capacidade do método em prever mais precisamente os valores futuros. Neste 

sentido é que se justificam os objetivos do presente trabalho. 

Segundo Soares (2001), os métodos utilizados para as previsões de demanda 

basicamente são classificados em três grupos: quantitativos, qualitativos e causais. 

No método qualitativo, o processo para obtenção da previsão é subjetivo, baseando-

se em opiniões, especulação e intuição de especialistas e consumidores. O método 

quantitativo envolve uma analise numérica dos dados passados, isentando-se de 

opiniões pessoais ou palpites e a previsão baseia-se nessa estrutura temporal. Já os 



modelos causais procuram estabelecer uma relação entre demanda e outras 

variáveis externas, estabelecendo uma relação de causa e efeito. 

O presente estudo tem base e enfoque principal nos métodos quantitativos.  

 

Objetivos 

O objetivo do presente trabalho é apresentar um levantamento bibliográfico 

dos principais métodos quantitativos utilizados para previsão de demanda, com 

ênfase em situações nas quais cada ferramenta trabalha de forma mais eficiente. 

Um dos maiores problemas relacionados ao uso desses tipos de métodos é quanto 

à escolha correta de qual utilizar para cada tipo de situação, gerando previsões mais 

precisas. Outro objetivo é a descrição dos principais autores e artigos relacionados a 

cada método, servindo de base teórica para interessados no assunto relativo aos 

principais métodos matemáticos de previsão de demanda. 

 

Metodologia 

A metodologia de pesquisa escolhida para o presente trabalho é a revisão 

integrativa, que segundo (BOTELHO, CUNHA e MACEDO, 2011) deve ser utilizada 

quando se deseja obter uma síntese e análise do conhecimento científico já 

produzido sobre o tema investigado e/ou quando se pretende obter informações que 

possibilitem aos leitores avaliarem a pertinência dos procedimentos empregados na 

elaboração da revisão. Sendo assim, o presente estudo combina dados da literatura 

incorporando definições de conceitos, revisão de teorias e evidências e análise de 

problemas metodológicos de um tópico particular.  

 

Desenvolvimento 

Os métodos quantitativos utilizam uma análise numérica de dados passados 

para projetar uma demanda futura, ou seja, visam analisar e identificar padrões para 

projetar o futuro obtendo uma previsão sem subjetividade.  

Estudos mostram que métodos qualitativos têm sido, os mais utilizados no 

mercado (Mentzer & Cox, 1984). No entanto, tais métodos podem apresentar baixo 

grau de precisão, uma vez que contam com opiniões e especulações de pessoas, 

podendo apresentar tendências no processo preditivo, devido à análise subjetiva. 

Segundo Dias, 1999, a vasta utilização dos métodos qualitativos no cenário 

atual, parece estar relacionada ao fato das previsões corresponderem às metas 



estabelecidas pelas empresas. Embora tais métodos apresentem a vantagem de 

serem flexíveis e menos vulneráveis a mudanças estruturais ou à influência de 

novos fatores externos, há um número de desvantagens quando comparados com 

métodos quantitativos, pois podem ser inconsistentes e tendenciosos. 

Métodos quantitativos são rígidos, mas são consistentes e podem trabalhar 

com um grande volume de dados devido ao avanço da capacidade de 

processamento e armazenamento computacional. 

O presente trabalho está em desenvolvimento e os métodos estudados e 

descritos são: médias móveis, alisamento ou suavização exponencial (simples, 

linear de Holt e exponencial de Holt-Winters) e Box-Jenkins. 

 

Resultados preliminares 

Existe atualmente na literatura uma quantidade relevante de materiais sobre 

métodos de previsão de demanda. 

Com a conclusão do presente trabalho, espera-se conseguir uma revisão 

detalhada sobre os principais métodos quantitativos de previsão de demanda, 

citando os principais autores e trabalhos relacionados a cada método, constituindo 

assim, uma base que possa servir de consulta e apoio para trabalhos futuros. 

Espera-se também demonstrar a praticidade, importância, vantagens e eficácia do 

uso desses métodos.  
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