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  O QUE É PREVISÃO DE DEMANDA 

 

A previsão da demanda é uma etapa crítica para todos os membros de uma cadeia 

de suprimentos devido à complexidade e das incertezas às suas atividades.  

 

A previsão de demanda, portanto, é fundamental para qualquer planejamento, sem 

ela, de nada adianta uma excelente estrutura logística, o que vale é a qualidade da 

informação. 

 

 

 

Sabe-se que em algumas empresas, tem se adotado a 

alternativa de criar uma área específica para cuidar da 

gestão de demanda, que funcionalmente, pode estar ligada 

à diretoria comercial, à diretoria industrial, à 

diretoria logística ou à diretoria financeira.  

 

 

 

O importante é que o responsável por essa área seja capaz de articular a 

participação das demais áreas, garantindo a obtenção correta e cuidadosa das 

informações. 

 

 

  



 

CUIDADOS BÁSICOS DURANTE A COLETA  

E ANÁLISE DOS DADOS 
 

 

 

 

 

 

O responsável por essa área deve zelar pelos seguintes itens: 

 

 

 Quantos mais dados históricos forem coletados e analisados, mais 

confiáveis à técnica de previsão será; 

 

  Os dados devem buscar a caracterização da demanda pelos produtos da 

empresa, que não é necessariamente igual às vendas passadas, pois pode 

ter ocorrido falta de produtos, e, consequentemente, atrasos nas entregas 

ou deixando de atendê-las; 

 

 Variações extraordinárias da demanda como promoções especiais ou 

greves, devem ser analisadas e substituídas por valores médios, 

compatíveis com o comportamento normal da demanda; 

 

 O tamanho do período de consolidação dos dados deve ser, de preferência, 

semanal, mensal, trimestral e anual. 

 

 Definindo-se a técnica de previsão e a aplicação dos dados passados para 

obtenção dos parâmetros necessários, podem-se obter as projeções futuras 

da demanda. Um dos pontos mais importantes é que, para atender a 

demanda, devemos suprir o estoque, logo, devemos fazer a previsão do 

mesmo. 



 

PREVISÃO DE ESTOQUES 
 

Todo início de estudos de estoque deve se pautar na previsão do consumo de 

material. A previsão possui algumas características básicas: 

 

 É o ponto de partida para todo o planejamento de estoques; 

 

 É eficaz nos métodos empregados e; 

 

 Possui qualidade das hipóteses que se utilizou no raciocínio. 

 

 

 

 

A previsão deve sempre ser considerada como 

a hipótese mais provável dos resultados. 

 

 

 

A previsão de estoques são as informações básicas que permitem decidir quais 

serão as dimensões e a distribuição no tempo da demanda dos produtos acabados, 

e podem ser classificados em duas categorias: quantitativas e qualitativas. 

 

 
As informações quantitativas provêm: 

 
As informações qualitativas provêm: 

 

 
- Da influência da propaganda; 

 
- Opinião dos gerentes; 

 
- Da evolução das vendas no tempo 

 
- Opinião dos vendedores; 

 
- Variações da situação econômica; 

 
- Opinião dos compradores; 

 
- Crescimento populacional. 

 
- Pesquisa de mercado. 

 

 



 

A IMPORTÂNCIA DA BOA APLICAÇÃO  

DA PREVISÃO DE DEMANDA 
 

Um processo adequado de previsão gera: 

 

 Melhor planejamento orçamentário e de capital, com menor variação 

entre o custo previsto e o realizado; 

 

 Melhor alocação dos recursos físicos nos processos operacionais; 

 

 Atendimento aos requisitos de nível de serviço aos clientes, garantindo a 

competitividade dos produtos e serviços da empresa no mercado; 

 

 Redução de custos operacionais através da otimização de processos e 

melhor planejamento pelo uso eficiente da informação de previsão; 

 

 Melhor gerenciamento da operação pela redução de uma das fontes de 

variabilidade dos processos – informação da previsão; 

 

 Maior integração e melhor comunicação entre as áreas funcionais da 

empresa (marketing, finanças, vendas e logística) devido a uma maior 

credibilidade da previsão. 

 

 

   



 

  TIPOS DE TÉCNICAS DE PREVISÃO DE DEMANDA 

 

Os três tipos de técnicas de previsão de demanda utilizados são: 

 

A. PROJEÇÃO (SÉRIES TEMPORAIS) - São aquelas que admitem que o futuro 

será a repetição do passado ou as vendas evoluirão no tempo; segunda a 

mesma lei observada no passado, este grupo de técnicas é de natureza 

essencialmente qualitativa. 

 

 

B. EXPLICAÇÃO (CAUSAIS) - Procura-se explicar as vendas do passado 

mediante leis que relacionam as mesmas com outras variáveis cuja 

evolução é conhecida ou previsível.  

 

Geralmente, relacionam-se os dados históricos do consumo com outras 

variáveis de evolução conhecida e de melhor previsibilidade, como: PIB, IPI, 

renda per capita, taxa de natalidade, etc. 

 

 

C. PREDILEÇÃO (PREVISÃO DE OPINIÕES) - Opiniões compostas por 

funcionários experientes e conhecedores de fatores influentes nas vendas e 

no mercado. Estabelecem a evolução das vendas futuras.  

 

Utiliza-se a opinião de “experts” através de métodos qualitativos, obtendo-

se através deles valores de consumo para o futuro. Colaboram 

normalmente: pessoal de venda, compradores, pesquisadores de mercado, 

área de produção, consultores, etc. 

 



 

  MÉTODOS DE PREVISÃO 

 

As previsões de demanda são fundamentais para auxiliar na determinação dos 

recursos necessários para uma empresa. Para obter e confirmar uma demanda 

futura, facilitando a programação de recursos e garantindo o ganho de uma 

oportunidade de mercado, faz-se necessário a utilização de métodos quantitativos 

ou quantitativos. Vamos conhecê-los: 

 

MÉTODOS QUANTITATIVOS 
 

Os métodos quantitativos utilizados nas projeções em geral são: 

 

 

SÉRIES TEMPORAIS/PROJEÇÃO  

Através das vendas anteriores você projeta a taxa de crescimento para as vendas 

seguintes. Neste caso, temos: 

 

 Método do último período - Método mais simples de todos, sem 

fundamento matemático, consistindo na utilização do valor do período 

anterior como projeção para o próximo.  

 

Este modelo é muito utilizado por pequenas empresas e por administrador sem 

maior conhecimento técnico. 

  



 

MÉDIA MÓVEL 

 

A melhor estimativa do futuro é dada pela média dos últimos n (1,2,3,4... etc.) 

períodos. Neste caso, temos: 

 

 Método da média móvel - No método da média móvel, ou média aritmética 

como é conhecida, a previsão de demanda é obtida pelo cálculo da média 

aritmética do consumo dos períodos anteriores. 

 

FÓRMULA:  

 

ONDE:  

Ppp (MMA) Previsão do próximo período – método da média móvel 

C1, C2, C3, Cn Consumo nos períodos anteriores 

n Número de períodos 

 

Por exemplo, uma empresa que vende televisores teve nos últimos 3 meses (n=3) 

os seguintes consumos: 

 

Janeiro (C1) = 50 televisores vendidos  

Fevereiro (C2) = 40 televisores vendidos  

Março (C3) = 57 televisores vendidos 

 

Logo, a previsão para próximo período (Abril) será: 

 

       50 (C1) + 40 (C2) + 57 (C3)   =  Previsão de 49 televisores  

               3 (n) 

 

Este procedimento permite alisar possíveis flutuações aleatórias e obter uma 

estimativa da receita média por mês. Através deste número é possível verificar se a 

média aumenta ou diminuí em relação ao período anterior. 

Ppp (MMA) = C1 + C2 + C3 + ... Cn 

                                             n 



 

SUAVIZAMENTO EXPONENCIAL  

O método de suavização exponencial existe desde 1950, e ainda são os mais 

populares métodos de previsão utilizados no setor comercial e industrial. Nesse 

método é dada maior importância para as vendas mais recentes. 

 

 Método da média com suavização exponencial - A previsão de demanda para 

o próximo período é obtida mediante a suavização dada ao consumo real no 

período anterior, utilizando também a previsão dada no último período. 

 

FÓRMULA:  

 

ONDE:  

Ppp (MMSE) 
Previsão do próximo período – Método da média com 

suavização exponencial 

Ra Consumo real no período anterior 

Pa Previsão do período anterior 

@ Constante de suavização exponencial 

 

Por exemplo, a mesma empresa que vende televisores teve no último mês a 

previsão de consumo de 49 televisores, entretanto, o consumo real foi de 45 

televisores. Vamos utilizar neste exemplo a suavização de 0,25 (@). Neste caso:  

 

Consumo Real de Abril (Ra) = 45 televisores 

Previsão de Abril (Pa) = 49 televisores  

 

Logo, a previsão para próximo período (Maio) será: 

 

[(45 (Ra) x 0,25 (@)) + 49 (Pa) x (1 - 0,25 (@))  =  Previsão de 48 televisores 

 

Observação: Compare os elementos do exemplo acima com a fórmula da 

Suavização Exponencial dada anteriormente para melhor compreensão. 

Ppp (MMSE) = [(Ra x @) + Pa x (1-@)]                                  



 

MÉTODOS QUALITATIVOS 
 

 

A. MÉTODO DELPHI - Especialistas enviam suas opiniões sobre algum 

produto que se queria prever a demanda. O coordenador desse processo trata 

essas informações estatisticamente e retorna esse tratamento aos 

participantes. Esse processo vai se repetindo até que haja uma convergência de 

opiniões. 

 

B. JÚRI DE EXECUTIVOS - Esse método procura capturar a opinião de 

pequenos grupos, em geral, de executivos de nível alto sobre alguma variável 

que se pretenda prever. 

 

C. FORÇA DE VENDAS - Nessa abordagem, cada vendedor ou representante 

de força de vendas emite sua estimativa localizada e desagregada. O composto 

agregado de todas as estimativas desagregadas é tomado como a estimativa 

global. 

 

D. PESQUISA DE MERCADO - Solicita diretamente dos clientes a intenção de 

compra futura. 

 

E. ANALOGIA HISTÓRICA - Analisa produtos similares dos quais se têm 

dados, então por analogia um produto novo pode ser estimado. Exemplo: 

estimar vendas de DVD em função das vendas históricas de VHS ou CD. 



 

  E XERCÍCIOS 

 
 

A empresa PPW Ltda. produz o produto “Z” que, nos 

meses de janeiro a junho, tiveram os consumos de 

1.000, 1.050, 1.100, 1.200, 1.050, e 1.150 

respectivamente. Estime a demanda para o mês de 

julho usando os métodos estudados anteriormente 

com as informações complementares dadas nas 

próximas transparências. 

 

 

Lembrando que os métodos quantitativos aprendidos neste curso são: 

 

 Método do Último Período 

 

 Método da Média Móvel 

 

 Método da Média com Suavização Exponencial  

(Nota: Utilizar a constante de suavização exponencial de 0,35 e previsão anterior 

de 1200 unidades). 

 

  



 

RESPOSTAS 
  

 

 Método do Último Período - O consumo em junho foi 1.150 unidades, logo a 

previsão da demanda para julho é de 1.150 unidades.  

 

 

 

 Método da Média Móvel ou Aritmética:  

 

FÓRMULA: 

 

 

ONDE:  

Ppp (MMA) Previsão do próximo período – método da média móvel 

C1, C2, C3, Cn Consumo nos períodos anteriores 

n Número de períodos 

 

ENTÃO: 

 

Ppp (MMA) = 1.000 + 1.050 + 1.100 + 1.200 + 1.050 + 1.150 = 

                                 6 

 

= Ppp (MMA) =   6.550    = 1.092 unidades.  

                       6  

 

(Observação: O resultado exato da divisão seria 1.091,66, porém, como há somente 

vendas de unidades inteiras, então sempre haverá o arredondamento para cima. 

Exemplo: 999,50 unidades de um determinado produto deverá ser compreendido 

como 1.000 unidades). 

 

  

Ppp (MMA) = C1 + C2 + C3 + ... Cn 

                                             n 



 

 Método da Média com Suavização Exponencial: 

(Nota: Utilizar a constante de suavização exponencial de 0,35 e previsão anterior de 

1200 unidades). 

 

 

FÓRMULA:  

 

ONDE:  

Ppp (MMSE) 
Previsão do próximo período – Método da média com 

suavização exponencial 

Ra Consumo real no período anterior 

Pa Previsão do período anterior 

@ Constante de suavização exponencial 

 

ENTÃO: 

 

Ppp (MMSE) = [(1.150x0,35) + (1-0,35) x 1.200] 

 

Ppp (MMSE) = 1.183 unidades. 

 

 

Pronto! Exercício concluído! 

 

Sabemos que existem dois tipos de métodos, que são quantitativos e qualitativos. 

Entretanto, quando utilizá-los? Qual deles é o mais necessário para o seu negócio?  

 

Em suma, existe uma relação entre a previsão e o tempo considerado para 

planejamento. Vamos entender um pouco mais sobre isto. 

  

Ppp (MMSE) = [(Ra x @) + Pa x (1-@)]                                  



 

  H ORIZONTE DE PLANEJAMENTO 

 

 

Muito mais que ações, o planejamento é composto por visões, 

previsões, estratégias, controles, definições e motivação, com 

vistas a um único objetivo. Logo, é necessário definir qual 

método que melhor se encaixa ao perfil da empresa, sendo que 

este é um passo muito importante para quem faz todo o 

planejamento da produção: 

 

 

 

Em previsões de curto prazo (até 3 meses), você pode aceitar com mais precisão a 

hipótese de que o futuro seja uma continuação do passado recente, ou seja, 

padrões de crescimento e declínio e de sazonalidade podem ser mantidos, 

permitindo então utilizar a metodologia de série temporal simples que faz uma 

correlação entre vendas e tempo. Através de planilhas como o Excel, por exemplo, 

ele poderá calcular a função dessa correlação e estimar as vendas futuras. 

 

Em previsões de médio prazo (de 4 meses à 1 ano), é importante que sejam 

consideradas questões qualitativas na análise, como impacto de propagandas e 

promoções nas vendas e mudanças tecnológicas, ou seja, realizar uma combinação 

entre métodos de correlação temporal (quantitativos) e modelos causais 

(qualitativos). 

 

Em previsões de longo prazo (mais que 1 ano), fica difícil projetar a demanda 

através da correlação temporal, pois mudanças tecnológicas, de legislação, de 

conteúdo, ou de serviços substitutos podem alterar as relações matemáticas. 

Nesses casos só a opinião de especialistas poderá mitigar esses efeitos e permitir 

uma previsão com menores chances de erros. 



 

  C ONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A cada dia, os métodos de previsão de demanda vão se renovando, ampliando e se 

desenvolvendo, pois o ambiente empresarial encontra-se extremamente 

concorrente e, o estabelecimento de vantagem competitiva é uma realidade para as 

empresas permanecerem no mercado.  

 

É muito importante que a empresa saiba utilizar ferramentas e métodos para 

conseguir antecipar a demanda futura com alguma precisão.  

 

Isso ajudará a formar novos históricos de vendas, e assim, atribuir informações 

que auxiliem na previsão do próximo período. 

 

“A necessidade de se antecipar às necessidades dos clientes é uma premissa valiosa”. 

  



 

 

 

PARABÉNS! 

VOCÊ CONCLUIU O CURSO DE 

PREVISÃO DE DEMANDA 

 

 

AGORA VOCÊ JÁ PODE SOLICITAR  

SEU CERTIFICADO. 
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