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Resumo 

A previsão da demanda é uma das metodologias aplicadas nas empresas que 

consiste na análise da demanda futura para um produto ou serviço com a finalidade 

de planejar, alocar e dimensionar recursos com o objetivo de reduzir custos 

desnecessários com decisões equivocadas. O presente trabalho visa o estudo, a 

comparação e a aplicação de métodos estatísticos a fim de desenvolver um modelo 

matemático para auxiliar na tomada de decisões do processo produtivo de uma 

empresa. 

 

Introdução 

Atualmente com o mercado global extremamente competitivo, as 

metodologias aplicadas às empresas para o aumento da produtividade visam cada 

vez mais à maximização da produção, o aumento da qualidade e a aplicação da 

inovação para a redução dos custos produtivos. 

Na previsão de demanda, os métodos estatísticos são usados com o 

propósito de redução do risco na tomada de decisão. Segundo Bermúdez, Segura e 

Vercher (2006), a base para a maioria das decisões orientadas para o futuro das 

empresas é estabelecida pela previsão de demanda, logo, ela é uma ferramenta 

essencial para decisões de gestão e de planejamento estratégico.  

Tais métodos são divididos em duas categorias: qualitativos (baseados em 

opiniões subjetivas, especulações e intuição de especialistas) e quantitativos (dados 

históricos, partindo do pressuposto que o padrão histórico se manterá no futuro). O 

método quantitativo é subdividido em séries causais (determinação dos fatores que 

se relacionam com a variável a ser prevista) e séries temporais (projeções de 

valores futuros de uma variável, com base, em observações do presente e do 

passado dessa variável). O objetivo da análise de séries temporais é encontrar 

modelos (estatísticos e/ou matemáticos) que permitam descrever de forma 

adequada o processo de geração de dados para prever o comportamento futuro das 

variáveis para um determinado horizonte de planejamento. 

 



Objetivos 

Este trabalho objetiva o estudo, a comparação e a aplicação de métodos 

estatísticos para estabelecer um modelo matemático que oriente o planejamento de 

vendas, e a partir da análise de tais previsões auxiliar na tomada de decisões que 

contemplem a gestão otimizada do processo produtivo de uma empresa. O outro 

objetivo é elaborar uma pesquisa experimental confrontando dados de demanda de 

vendas em empresas do setor automobilístico, utilizando as informações de 

licenciamento de veículos, com os resultados obtidos pelo modelo desenvolvido. 

 

Metodologia 

Inicialmente realizar a revisão bibliográfica sobre características e aplicações 

de diferentes métodos quantitativos de previsão de demanda, com o objetivo de 

desenvolver a elaboração de um modelo matemático para a previsão de demanda. 

Em uma segunda etapa será desenvolvida pesquisa exploratória sobre a demanda 

de produtos em indústrias automobilísticas, para posteriormente ser aplicado o 

modelo desenvolvido em um estudo de caso. A pesquisa utilizar-se-á do ferramental 

da pesquisa exploratória com estudo de caso. Conforme Selltizet al. (1967, p. 63) 

apud Gil (1996, p. 45) a pesquisa exploratória tem como objetivo o aperfeiçoamento 

de ideias e tem planejamento caracterizado como flexível. Já o estudo de caso, para 

Yin (2010, p. 39-40) pode ser definido em duas partes, onde a primeira diz que o 

estudo de caso é uma investigação de um acontecimento contemporâneo em 

detalhes e em seu âmbito de vida real, e a segunda definição afirma que o estudo de 

caso encara circunstâncias que haverá mais variáveis de interesse do que pontos de 

dados, e como resultado conta com diversas fontes de evidência e favorecer-se do 

desenvolvimento teórico anterior para orientar a coleta e análise de dados.  

 

Desenvolvimento 

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, há um número de desvantagens quando comparados com métodos 

quantitativos, pois podem ser inconsistentes e tendenciosos. 

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. Métodos quantitativos são 

rígidos, mas são consistentes e podem trabalhar com um grande volume de dados 

devido ao avanço tecnológico de processamento e armazenamento computacional.  

 

Resultados preliminares 

Até o presente momento foram realizadas pesquisas bibliográficas, 

fichamento de artigos e introdução das principais fórmulas no Excel.  

Com a conclusão do presente trabalho, espera-se demonstrar a praticidade, 

importância, vantagens e eficácia do uso dos métodos quantitativos de previsão de 

demanda pelas empresas. Espera-se também a descrição de uma forte base teórica 

relacionada aos vários métodos e a aplicabilidade de cada um, servindo de 

referencial teórico para critérios de seleção para aplicação em problemas distintos. 

Por fim espera-se que os resultados apresentados possam vir a contribuir para 

estudos de planejamento e controle da produção da indústria automobilística. 
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