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APLICAÇÃO DE PREVISÃO DE DEMANDA EM UMA EMPRESA DE 

PRODUTOS NATURAIS PARA INSTALAÇÃO DE UMA FILIAL. 

 

1. RESUMO 

Este artigo apresenta um estudo sobre o comportamento do novo 

empreendedor no qual foi aplicado um modelo de previsão de demanda para a 

instalação de uma filial no seguimento de produtos naturais. 

O estudo delimitou-se à região do Pimentas em Guarulhos, onde foi realizada 

uma pesquisa de campo e um estudo de caso único. A partir das análises 

constatou-se que através dos dados de censo da região é possível absorver 

cerca de 5% da população circulante com poder de compra. Considerando 

também os desafios econômicos, devido às atuais restrições na disponibilidade 

de recursos, a empresa precisa repensar suas estratégias futuras para 

assegurar a sustentabilidade de suas operações. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Atualmente é possível observar que o conjunto de incertezas dentro de um 

segmento de negócio está proporcionalmente ligado às chances da obtenção 

de resultados negativos, sejam eles financeiros ou quanto ao nível de serviço.  

Devido a tais aspectos, as técnicas de previsão de demanda são de 

fundamental importância para que se reduzam os riscos a fim de se alcançar 

resultados positivos e a longevidade das operações no mercado, visto que 

estas lojas possuem uma alta variedade de itens e um público cada vez mais 

seleto e preocupado com o bem estar e a saúde, o estudo de previsão torna-se 

importantíssimo para a expansão dos negócios no mercado e torna-se uma 

aliada para demandar o nível de investimento necessário a ser aplicado. 

Os impactos causados pela elaboração de uma previsão de demanda são 

essenciais para a sobrevivência das empresas, pois erros elevados podem 

acarretar o fim da existência da mesma, e resultados precisos podem 

alavancar os lucros e garantir sua expansão e ganho de mercado. 

Mudanças ocorridas no âmbito econômico e político no Brasil, nos últimos 

anos, estimularam as empresas a explorarem soluções geradoras de renda, 

eficiência do processo produtivo e aumento da qualidade dos produtos 



ofertados. Além desses desafios econômicos as empresas precisaram 

repensar suas estratégias futuras para assegurar a sustentabilidade de suas 

operações. Previsões de demanda de Mercado podem ter um papel importante 

no sistema de uma empresa, pois decisões relevantes podem se subordinar a 

esta previsão.  Decisões empresariais podem obter subsídios na previsão de 

demanda do produto: nível de produção e de distribuição; financiamento e 

fluxos de caixa; contratação e treinamento de recursos humanos (BALLOU, 

2005). Oliveira, Marins e Dalcol (2006) afirmam que imperfeições na previsão 

de demanda podem causar riscos e incertezas em manufatura. Previsões de 

demanda não são isentas de erros assumem um papel importante, pois suporta 

decisões de capacidade, redução de inventário expansão de mercado e etc. 

3. OBJETIVOS  

O objetivo deste trabalho é avaliar a demanda das regiões adjacentes onde à 

empresa estudada está instalada, para a abertura de uma filial e a expansão 

das suas atividades no mercado. 

4. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada neste artigo foi pesquisa bibliográfica e pesquisa de 

mercado que englobou livros, artigos, documentos e históricos de venda da loja 

Matriz. O ambiente de pesquisa foi uma empresa do segmento de produtos 

naturais. Realizou-se então o estudo de caso e a partir das análises 

mercadológicas constatou-se que a utilização da previsão de demanda é uma 

ferramenta de primordial importância para a instalação da filial. 

 

4.1 Locais da pesquisa e período do estudo 

A pesquisa foi realizada na empresa Kalpa Alimentos LTDA, no período de 

janeiro de 2015 a Maio de 2016, que forneceu dados relevantes para a análise, 

este estudo nos forneceu a faixa etária dos clientes, localização com maior 

concentração, perfis (idade, sexo), ticket médio por cliente e quais os produtos 

de maior giro na loja. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

As previsões de demanda são fundamentais para auxiliar na determinação dos 

recursos necessários para uma empresa. Em tempos de abertura de 



mercados, essa atividade torna-se estratégica. Os mercados que podem ser 

acessados pela empresa, assim como a concorrência, mudam continuamente, 

exigindo novas previsões de demanda em períodos mais curtos.  

Esta pesquisa buscou analisar a demanda da região e possíveis concorrentes 

instalados no perímetro desejável. A empresa em questão já possui uma loja 

com distribuição em atacado e varejo e pretende expandir seus negócios. 

De acordo com as pesquisas não existem outras lojas do ramo a cerca do 

perímetro desejável que possam “ameaçar” a abertura e o faturamento 

esperado da mesma, conforme referenciado na figura 1. 

 

Figura 1: Região Local do estudo e pontos de venda na região: 

Fonte: Adaptado de Google Maps 

A região estudada tem grande potencial para a absorção da loja e estudos da 

região mostram que de acordo com o censo de 2010 a população da região era 

de aproximadamente 156.748 Habitantes, distribuída entre homens e mulheres.  

A População masculina representa 76.613 habitantes, e a população feminina, 

80.135 habitantes, sendo que o publico da loja abrange tanto o público 

masculino quanto o feminino na faixa etária entre 20 a 75 anos. Conforme 

representa a figura 2. 

 

 

Figura 2: Relação censo 2010 homens x mulheres 
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Fonte: 

http://populacao.net.br/populacao-

pimentas_guarulhoshttp://populacao.net.br/populacao-pimentas_guarulhos 

 

Figura 3: Relação censo 2010 faixa etária. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:   

http://populacao.net.br/populacaopimentas_guarulhoshttp://populacao.net.br/po

pulacao-pimentas_guarulhos 

 

Estes dados são relevantes na previsão de demanda, pois através deles 

podemos dimensionar o público da região e estimar aproximadamente 

http://populacao.net.br/populacao-pimentas_guarulhoshttp:/populacao.net.br/populacao-pimentas_guarulhos
http://populacao.net.br/populacao-pimentas_guarulhoshttp:/populacao.net.br/populacao-pimentas_guarulhos
http://populacao.net.br/populacaopimentas_guarulhoshttp:/populacao.net.br/populacao-pimentas_guarulhos
http://populacao.net.br/populacaopimentas_guarulhoshttp:/populacao.net.br/populacao-pimentas_guarulhos


faturamento, tamanho ideal para a loja, sistemática de operação e tipos de 

marketing a serem aplicados. 

O novo empreendimento conta, com a previsão de demanda para saber se é 

viável a instalação de uma loja nesta localização, e qual o faturamento mínimo 

para a manutenção da mesma, a empresa utilizou como base, seus dados de 

faturamento, histórico de venda por cliente e o cadastro dos clientes para saber 

quais regiões estão localizados potenciais clientes, este dados foram coletados 

no período de um ano e meio no qual foi realizado o mapeamento do perfil de 

seus clientes para ofertar e inserir na loja (filial) os produtos com maior giro.  

 

6. RESULTADOS 

De acordo com dados coletados, a média de circulação diária de pessoas 

nesta região, é de aproximadamente 6.000 mil pessoas, sendo assim a loja 

pretende absorver cerca de 5% dessa população, com um tíquete médio de 

50,00 reais por pessoa. O local escolhido para o novo empreendimento foi uma 

região de grande movimentação, tanto de pedestres, quanto de veículos, a 

região possui um número considerável de comércios tais como; 

supermercados, bancos, escolas, academias, condomínios e residências de 

grande porte, de acordo com toda análise e dados disponíveis, abrir o novo 

empreendimento neste cenário econômico pode ser uma ótima oportunidade, 

pois muitos estabelecimentos estão encerrando suas atividades e assim 

abrindo espaço com o perfil da loja, espaços esses impossíveis de alugar em 

tempos de economia aquecida. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo em vista o objetivo de se obter informações para abertura de uma filial, 

foram apresentadas ao longo da pesquisa, uma breve explicação sobre a área 

de estudo. A pesquisa delimitou-se à região do Pimentas em Guarulhos, onde 

foi realizada uma análise de campo e um estudo de caso único. A partir das 

análises constatou-se que através dos dados da região delimitada é possível 

prever a absorção de cerca de 5% da população circulante com poder de 

compra. A organização utilizou como base, seus dados de faturamento, 

histórico de venda por cliente e cadastro, foram coletados no período de um 



ano e meio, dados no qual foi realizado o mapeamento do perfil de seus 

clientes, para ofertar e inserir na loja (filial) os produtos com maior giro e obter 

um resultado eficiente no faturamento. Assim foi possível verificar conforme o 

levantamento de dados do censo da população da região que a previsão de 

demanda é uma ferramenta essencial para a inserção  em novos mercados. 
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