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RESUMO 
 
 

O mercado brasileiro tem experimentado, na última década, uma inundação de produtos 
feitos na China. Se de um lado existem oportunidades de negócios e exportações, essa 
parceria foi responsável pelo fechamento de algumas indústrias produtoras de bens de 
consumo duráveis. Das que se mantêm em atividade, as mais afetadas são as de produtos de 
baixo valor, entre elas, as de utilidade doméstica. Diante deste cenário desafiador, para serem 
competitivas, estas indústrias precisam manter suas produções e estoques direcionados às 
exigências de mercado, justamente para evitarem dois extremos financeiramente 
indesejáveis: baixos e altos estoques. Por isso, o objetivo principal desta pesquisa é 
identificar quais os fatores que impactam a demanda de bens de consumo. Por consequência, 
propor um método de previsão de demanda que forneça dados para o planejamento de 
compras de insumos e dimensionamento de mão de obra. A pesquisa foi realizada em uma 
indústria de utilidade doméstica e foram escolhidos três produtos estratégicos para o estudo. 
Previamente, foram elencados, na literatura, oito fatores que poderiam ter influências na 
demanda: PIB, desemprego, renda, qualidade, preço, publicidade, clima e ciclo de vida. Com 
uma abordagem quantitativa pelo método dedutivo, com finalidade metodológica e aplicada, 
por meios bibliográficos e documentais, foram usadas técnicas estatísticas de regressão 
múltipla, pelo método stepwise, para investigar quais deles, se de fato e de que forma, 
influenciam a demanda de bens de consumo no segmento de utilidades domésticas. Os 
resultados obtidos revelaram que sete fatores, de oito estudados, têm influências na demanda 
de vendas desta companhia, além disso, corroboravam de acordo com o presumido pela 
teoria. Adicionalmente, detectou-se que quatro meses do ano influenciavam a demanda e, 
além de terem apoiado o método de previsão, convergiram com o bom senso em relação as 
aplicações e propostas dos produtos. A publicidade foi o único, entre eles, que não foi 
matematicamente significante para impactar as vendas nesta empresa. As equações 
fornecidas pelos três modelos estatísticos desta pesquisa, em média, foram capazes de 
prever, objetivamente, 49,5% das vendas dos produtos analisados com um MAPE de 25,3%. 
Com a intepretação dos resultados apresentados, foi possível inferir os prováveis perfis de 
consumidores que são atraídos por estes produtos. Em termos aplicados e em contribuição à 
indústria nacional, esta pesquisa foi capaz de oferecer elementos para que os gestores 
mantenham suas cadeias de fornecimento e operações orientadas a demanda de mercado. 

 
 
 
Palavras Chave: Bens de consumo, indústrias, utilidade doméstica, previsão de demanda, 
métodos quantitativos, regressão múltipla.   



ABSTRACT 
 
 

The Brazilian market has experienced, in the last decade, a flood of products made in China. 
If on one hand there are business and export opportunities, this partnership was responsible 
for the closure of some industries producing durable consumer goods. Of those that remain 
in activity, the most affected are those of low value products, among them, those of domestic 
utility. Faced with this challenging scenario, in order to be competitive, these industries need 
to keep their production and stocks directed to market requirements, precisely to avoid two 
financially undesirable extremes: low and high stocks. Therefore, the main objective of this 
research is to identify which factors impact the demand for consumer goods. Consequently, 
to propose a demand forecasting method that provides data for input purchasing planning 
and labor sizing. The research was conducted in a domestic utility industry and three 
strategic products were chosen for the study. Previously, eight factors were listed in the 
literature that could have influences on demand: GDP, unemployment, income, quality, 
price, advertising, climate and life cycle. With a quantitative approach using the deductive 
method, with methodological purposes and applied by bibliographic and documentary 
means, stepwise statistical techniques of multiple regression were used to investigate which 
of them actually influence the demand for consumer goods in the domestic utility segment. 
The results obtained revealed that seven factors out of eight studied have influences on the 
sales demand of this company, moreover, corroborated according to the presumption of the 
theory. Additionally, it was detected that four months of the year influenced the demand and, 
besides supporting the forecasting method, converged with common sense regarding the 
applications and proposals of the products. Advertising was the only one, among them, 
which was not significantly statistical to impact the sales of this company. The equations 
provided by the three statistical models of this research, on average, were able to forecast, 
objectively, 49.5% of sales of the products analyzed with an ASM of 25.3%. With the 
understanding of the results presented, it was possible to infer the probable profiles of 
consumers who are attracted by these products. In applied terms and in contribution to the 
national industry, this research was able to offer elements for managers to maintain their 
supply chains and operations oriented to market demand. 

 
 
 

Keywords: Consumer goods, industries, domestic utility, demand forecasting, quantitative 

methods, multiple regression.  
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1) INTRODUÇÃO 

1.1) Contextualização 

O mercado brasileiro vem mudando ao longo dos anos e tem experimentado uma 

inundação de produtos feitos no sudeste asiático, principalmente na China. Na última década, 

a China tem sido o principal parceiro comercial do país e, se por um lado existem diversas 

oportunidades de negócios e exportações, por outro, essa parceria pode representar algumas 

ameaças à economia nacional. A principal ameaça ocorrida foi o fechamento de algumas 

indústrias produtoras de bens de consumo duráveis, por não conseguirem competir ou se 

adequar ao comportamento de mercado imposto pela enxurrada de produtos chineses no 

varejo brasileiro (SOARES; CASTILHO, 2016). 

Esta mudança foi sentida por várias indústrias, algumas com mais ou menos 

intensidade. As mais impactadas foram as empresas que produzem bens de baixo valor e que 

são vendidos diretamente no varejo, dividindo as prateleiras com estes produtos importados. 

Um exemplo, são as indústrias do segmento de Utilidades Domésticas (UD), produtoras de 

utensílios domésticos, pois se enquadravam justamente neste perfil dos tipos de produtos 

importados da China. 

Para que estas indústrias possam ser competitivas, elas precisam que toda sua cadeia 

de fornecimento seja muito bem gerenciada e enxuta, sem excesso ou falta de produtos, 

tentando ao máximo ser assertiva em seus de planejamentos. Manter as operações bem 

controladas, em termos estratégicos, tem se mostrado uma grande vantagem para as 

empresas produtoras de bens de consumo (ANGELO; FOUTO; LUPPE, 2010; ANGELO et 

al., 2011; DANESE; KALCHSCHMIDT, 2011; FORMIGONI CARVALHO WALTER et 

al., 2013; KOURENTZES, 2013; MOSTARD; TEUNTER; DE KOSTER, 2011; RAMOS; 

SANTOS; REBELO, 2015). 

O gerenciamento dos estoques e da demanda têm sido um grande desafio para as 

indústrias de UD. Muitas vezes, os gestores que atuam nestas empresas calçam o 

planejamento basicamente em suas experiências. Nesses casos, a estratégia adotada é 

estabelecer uma determinada quantidade do mix de produtos para o estoque, e ao longo dos 

meses do ano, a fábrica realiza a produção apenas para manutenção e reposição de produtos 

para o estoque. Todavia, há meses em que sobram produtos no estoque e outros em que 
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faltam. De acordo com Favaretto (2012), estoques altos empregam grande capital financeiro 

para, apenas, manter produtos acabados dentro da empresa, o que pode comprometer 

gravemente o fluxo de caixa da companhia. Ao contrário, estoques baixos comprometem o 

faturamento, pois simplesmente não há produtos para vender. Adicionalmente, não abastecer 

o varejo é abrir caminho para o avanço dos concorrentes nacionais e chineses nas prateleiras 

dos pontos de vendas. 

Ter uma previsão de demanda para que os estoques estejam mais alinhados e em 

equilíbrio com a demanda real é extremamente desejável para evitar os dois estremos: baixos 

e altos estoques. 

Entretanto, o comportamento do mercado no qual as indústrias de UD atuam é muito 

sensível em relação a alguns aspectos que, empiricamente, poderão influenciar a demanda. 

Isto facilmente é observado pelos gestores destas empresas, mas, na realidade, é muito difícil 

identificar, especificamente, quais são os aspectos influenciadores da demanda, tampouco, 

como consequência, saberem usá-los de maneira correta, com o auxílio de um método de 

previsão de demanda, a fim de obterem vantagens competitivas.  

A alta demanda de produtos chineses no mercado brasileiro, segundo Soares e 

Castilho (2016), foi motivada pelos baixos preços praticados nestes produtos importados. 

De fato, as vendas no varejo se mostram muito sensíveis ao preço. Mas, se por um lado 

alguns clientes preferem buscar produtos de baixos preços, existem consumidores que estão 

dispostos a pagar mais por um bem que melhor se adapte às suas necessidades e expectativas 

em relação à aquisição de um produto. Um exemplo são os produtos que têm ou que 

transmitem percepção de qualidade superior. Comumente, eles costumam ter preços maiores 

em relação aos produtos de baixa qualidade, e, apesar de serem mais caros, apresentam 

vendas expressivas. 

Grande parte da população de nosso país é formada por pessoas de baixa renda, que 

representam a maior fatia do mercado consumidor (IBGE, 2016). Para esse grupo, a opção 

de compra de produtos mais baratos, talvez, seja a única escolha que se adapta ao seu poder 

aquisitivo. Porém, na população de renda mais elevada, a escolha pode não ser tão restritiva, 

visto que as opções para decidir pela compra de um produto são mais elevadas (ALMEIDA; 

BRAGAGNOLO; CHAGAS, 2015).  
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Todavia, o consumo só ocorre se existir renda, e a renda familiar é composta, na 

maioria das vezes, pelos membros que estão empregados (SILVEIRA et al., 2007). Logo, de 

forma geral, quanto maior o desemprego, menor será a renda familiar. 

O desemprego tem forte correlação com as condições macroeconômicas de um país 

(FOUTO, 2008). Se a economia atravessa algum período de recessão, provocado por 

questões domésticas ou internacionais, apresentando baixo crescimento ou até mesmo 

redução do PIB, existem grandes chances de os consumidores reduzirem suas intenções de 

compra, justamente, pelo medo de ficarem desempregados. Ao contrário, quando os 

consumidores têm confiança em mercados nos quais não existem incertezas econômicas e 

não há o que temer, eles não têm motivos para alterarem seus hábitos de compra. 

Adicionalmente, quando a economia mostra sinais de crescimento acelerado, os 

consumidores podem comprar até mais que o necessário. 

As demandas de produtos enfrentam algumas particularidades em relação a alguns 

componentes sazonais e ao objetivo do produto em si. Para fins de ilustração, as vendas de 

ventiladores poderão ser inexpressivas em determinadas estações do ano ou em regiões de 

baixa temperatura, entretanto, nos meses mais quentes, as vendas podem aumentar 

consideravelmente. A mesma situação é percebida pelos comerciantes em relação à venda 

de guarda-chuvas, cujos picos de vendas ocorrem em dias chuvosos. Não obstante, alguns 

componentes sazonais podem ser característicos a alguns tipos de produtos do segmento de 

utilidades domésticas. 

Nas indústrias de UD, as margens de lucro comumente são pequenas em função da 

alta concorrência. Na maioria dos casos, seus principais insumos são importados por não 

existirem fornecedores no Brasil. Em outros, o custo da matéria-prima importada pode 

representar grande vantagem em termos de custo. Na importação, o maior agravante é o 

leadtime necessário para a chegada da matéria-prima até a fábrica. Isso porque, dependendo 

do país de origem, o tempo de translado pode ser superior a dois meses, o que impossibilita 

mudanças repentinas no plano de fabricação para atender uma demanda superior inesperada; 

em outras palavras, as empresas não têm flexibilidade para reagirem de forma imediata, 

tornando ainda mais importante uma previsão de demanda acurada. 
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Por estes motivos, indaga-se, como questão-problema: Quais os fatores que, dentre 

os potenciais influenciadores, de fato impactam, e de que forma, a demanda de produtos no 

segmento de utilidades domésticas? 

 

1.2) Objetivos 

1.2.1) Objetivo principal 

O objetivo principal deste trabalho é identificar os fatores que, de fato, impactam a 

previsão de demanda dos principais produtos da Empresa Z. 

1.2.2) Objetivos secundários 

 

Como objetivos secundários, a pesquisa espera: 

 Propor um método de previsão de demanda para os principais produtos da 

Empresa Z. 

 Fornecer dados para um melhor dimensionamento de MOD (mão de obra 

direta) e compra dos principais insumos, por meio dos valores de vendas 

obtidos na previsão de demanda. 

1.3) Delimitação do estudo 

A empresa alvo deste estudo é uma indústria de transformação produtora de bens de 

consumo duráveis cujos produtos são classificados como bens de utilidades domésticas. O 

principal tipo de produto desta organização está ligado ao hábito, à cultura e, principalmente, 

aos costumes brasileiros de tomar café. Por uma questão de não autorização de sua 

identidade, a companhia foi chamada de Empresa Z.  

Nesta pesquisa, foram utilizados 3 tipos de produtos. O produto A responde, em 

média, por cerda de 23% do faturamento da companhia e é classificado dentro da Empresa 

Z como produto popular e de alto giro. Já o produto B é o que possui maior faturamento 

dentro da classificação interna como produto intermediário de maior valor agregado. Ambos 

os produtos A e B estão relacionados ao hábito de tomar café e sua principal matéria-prima 
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é importada do sudeste asiático. O produto C pertence à linha de produtos que tem forte 

correlação bebidas frias, com crianças e o hábito de merendar em escolas. Além de possuir 

o maior faturamento, sua principal matéria-prima não é importada do sudeste asiático, ao 

contrário dos dois primeiros descritos. A escolha destes três produtos foi justificada, além 

do fato de serem críticos e estratégicos para a companhia, por fazerem parte das principais 

estratégias e desafios operacionais enfrentados pela Empresa Z, principalmente em relação 

a faturamento. 

Os dados históricos de vendas utilizados na pesquisa estão compreendidos entre o 

período de janeiro de 2013 até dezembro de 2019. 

Dentre os fatores com potenciais impactos à demanda, foram considerados apenas 

aqueles mensuráveis (ficando de fora os subjetivos, como, por exemplo, a qualidade do 

produto) e com disponibilidade de dados (não podendo fazer parte, por exemplo, o preço dos 

concorrentes). 

1.4) Relevância 

O setor industrial é responsável pelo emprego de 9,4 milhões de trabalhadores. É, 

sem dúvida, o setor que alavanca o desenvolvimento de uma nação, promovendo sua 

independência tecnológica, fomentando pesquisa e desenvolvimento, inovação, capacitação 

e fortalecendo as ações estratégicas em relação às questões de soberania nacional diante do 

cenário internacional. As indústrias de transformação, dentre elas as de utilidades 

domésticas, são aquelas que transformam matéria-prima em produto acabado. Só no ano de 

2019, elas movimentaram cerca de 803 bilhões de reais e empregaram 6,7 milhões de 

brasileiros, com salário médio maior se comparado à média salarial brasileira. Além disso, 

este setor é responsável por 50,6% das exportações de bens, 25% das arrecadações da união 

e representa 67% dos os investimentos em pesquisa e desenvolvimento feitos pelo setor 

privado (CNI, 2020). 

Em termos organizacionais, a Empresa Z, entre o período de 2013 até 2019, teve um 

faturamento total de mais de 587 milhões de reais. Em média, para cada R$23.000,00 

faturados no mês, se mantém um funcionário empregado. Em relação aos impostos, neste 

período, já foram pagos mais de 100 milhões de reais ao governo. 
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Os produtos selecionados para a pesquisa têm significativa representatividade no 

faturamento da companhia. Demais produtos, espelham as mesmas características destes que 

foram escolhidos em termos de previsão de demanda, pois, pertencem à mesma família. 

Tabela 01 – Faturamento da Empresa Z e representatividade dos produtos A, B e C 

  
Faturamento em milhões de Reais 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Total 70,5 77,0 87,8 84,4 97,7 93,5 76,8 
Produto A 14,7 16,3 20,5 21,3 24,8 22,4 21,3 
Produto B 7,3 6,8 7,4 5,5 5,3 4,3 3,7 
Produto C 4,9 7,5 8,5 9,2 10 8,9 11,7 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Na Empresa Z, a principal matéria-prima é importada e seu tempo de chegada é de, 

aproximadamente, 77 dias. Aliado a isto, este insumo tem uma representação em torno de 

50% do custo de fabricação do produto. Se por um lado importar insumos baratos pareça 

vantajoso, existem outros desafios que impactam diretamente as operações da companhia; 

logo, precisam ser constantemente estudados e analisados com total cuidado, pois a 

vantagem pode se tornar uma imensa desvantagem. Daí a importância de ter um método de 

previsão da demanda. 

Em termos de produção fabril, os custos de mão de obra direta (MOD) consistem no 

segundo item mais representativo na composição do custo. Para se planejar uma produção, 

são levados em conta uma quantidade finita de horas homem (HH) disponíveis na fábrica 

para a montagem dos produtos. Em outras palavras, como existe uma quantidade limitada 

de horas destinadas à montagem dos produtos, produzir uma quantidade excessiva do 

Produto A comprometerá a fabricação do Produto B e C, pois demasiadas horas já foram 

consumidas na produção do Produto A. Portanto, estoques elevados de um determinado 

produto podem comprometer a fabricação de demais produtos do mix. Aliado a isto, produtos 

fabricados além do necessário carregam os dois custos mais elevados do produto, a MOD e 

a matéria prima, para simplesmente manter o produto acabado guardado dentro da empresa. 

Por uma questão estratégica, a empresa mantém como aceitável, um estoque superior 

de até 15% em relação ao planejamento para qualquer tipo de flexibilização com o cliente 

ou para atender alguma ação de campanha comercial não programada. 
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Para a Empresa Z, produzir e encher os estoques além da demanda necessária tem 

impactos negativos no capital de giro, pois, recursos financeiros já foram alocados para 

produzir algo além do necessário. Em alguns casos, quando o comprometimento do caixa 

chega ao limite, estes produtos são vendidos com margens de lucro baixíssimas, impactando 

o resultado. 

Por outro lado, a falta de produtos nos estoques ocasiona perdas de vendas e 

faturamento. Isto vem dificultando o crescimento da empresa em termos econômicos e 

impedindo a ampliação do market share. No âmbito operacional e fabril, o problema ainda 

é agravado em função da não existência de um planejamento coerente, fazendo com que a 

fábrica, a partir da segunda quinzena do mês, mude constantemente de setup para tentar se 

adequar à demanda real do mês vigente. Paradas de setup (mudança de configuração das 

células de montagem) levam à perda de produtividade e oneram os custos unitários, 

consequentemente diminuindo as margens de lucro. 

Na esfera comercial, a falta de produtos, além de ser um motivador do desgaste da 

equipe de vendas nas negociações com os compradores, pode comprometer vendas futuras, 

visto que, na maioria das vezes, os compradores optam por procurar a concorrência para que 

o varejo não fique desabastecido e, dependendo das condições comerciais, compram 

quantidades acima do normal para que eles consigam ter as melhores margens de lucro. 

Como estão parcialmente abastecidos, eles tendem a comprar quantidades menores nos 

meses seguintes. 

O somatório das perdas devido ao excesso ou falta de produtos no estoque, durante 

o período de estudo, representou mais de 69 milhões de reais, ou seja, aproximadamente 

11,8% do faturamento da companhia no período analisado.  

Tabela 02 – Perdas referentes ao excesso ou falta de produto nos estoques 

  
Faturamento em milhões de Reais 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Total Faturado 70,5 77,0 87,8 84,4 97,7 93,5 76,8 

  Descritivo das Perdas 

Perdas de faturamento de 
clientes vigentes por falta 

de produto 
5,1 5,0 6,8 6,0 5,9 6,5 3,8 
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Tabela 02 – Perdas referentes ao excesso ou falta de produto nos estoques 

Perda de captação e 
faturamento de novos 

clientes por falta de 
produto 

1,1 0,9 1,2 1,1 2,0 1,6 0,8 

Excesso de estoques 2,5 2,9 3,5 2,7 2,9 3,3 3,7 

 
Total das perdas 8,7 8,9 11,5 9,8 10,7 11,4 8,3 

Porcentagem de perdas em 
relação ao total faturado 12,4% 11,5% 13,1% 11,6% 11,0% 12,2% 10,8% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Evidentemente, não existe a expectativa de zerar as perdas e excessos causados por 

altos e baixos estoques, tampouco escolher, entre os existentes na literatura, qual o melhor 

método de previsão para a Empresa Z. No entanto, por meio da técnicas e métodos 

apresentados nesta pesquisa, espera-se compreender quais os fatores que podem influenciar 

a demanda, contribuindo para que a Empresa Z tenha: um planejamento de produção 

alinhado com a demanda, dimensionamento adequado de horas de MOD, compras 

programadas e mais assertivas dos principais insumos de grande leadtime, estoques mais 

equilibrados, redução das perdas de faturamento, redução da improdutividade na fábrica 

causadas pelas mudanças de setup, aumento do capital de giro, aumento de receita e geração 

de novos empregos.  

Nas pesquisas sobre o Referencial Teórico, foram encontradas poucas pesquisas no 

que tange à previsão de demanda de bens de consumo no Brasil, principalmente no segmento 

de utilidades domésticas. Sendo assim, a relevância acadêmica desta pesquisa consiste em 

identificar os fatores impactantes da demanda neste segmento e contribuir para os estudos 

sobre a temática. 
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2) REFERENCIAL TEÓRICO 

Na década de 1970, os gestores predominantemente lastreavam suas decisões sobre 

a demanda em função dos conhecimentos e das intuições adquiridas ao longo do tempo. Nos 

dias atuais, observa-se, contudo, o uso de sofisticadas técnicas de previsão como ferramentas 

adicionais na busca de resultados cada vez mais precisos (HANKE; WICHERN, 2008). 

Um dos principais objetivos das previsões de demanda é, por meio de vários tipos de 

técnicas, ajudar as organizações a otimizar seus processos operacionais e prover informações 

para que elas consigam traçar as melhores estratégias em termos de planejamento. As 

previsões são capazes de fornecer uma projeção de uma série de eventos futuros que são 

inerentes ao negócio. São eles: comportamento do mercado, demanda, vendas, produção e 

consumo (LEVINE; BERENSON; STEPHAN, 2016). 

Para Bouzada (2013), a previsão de demanda pode proporcionar uma série de 

benefícios para as empresas, entre eles: melhor dimensionamento das capacidades para 

atender aos estoques, estimar onde serão feitos os esforços de vendas, definir investimentos 

estratégicos e identificar os impactos negativos da concorrência no volume de vendas da 

companhia. Segundo o autor, o objetivo principal é fazer com que as empresas tenham uma 

previsão assertiva, mais próxima da realidade, nem superestimadas (excesso de produção) 

ou subestimadas (falta de produtos em estoque). 

Na sessão 2.1 deste trabalho, foram abordados os principais métodos de previsão de 

demanda com ênfase para os métodos de previsão causal (especialmente Regressão 

Múltipla), foco deste trabalho. Já na sessão 2.2, foram abordadas algumas pesquisas recentes 

sobre demanda de bens de consumo (indústria abordada neste trabalho), mostrando os 

desafios, objetivos e conclusões dos pesquisadores. Na última, a sessão 2.3, foram 

apresentadas possíveis causas que influenciam a demanda nesta indústria. 

2.1) Métodos de previsão 

Existem vários métodos e formas de se fazer previsões, não sendo possível mensurar, 

genericamente, qual é o melhor deles. Levando-se em conta uma grande variedade de 

considerações, a escolha da técnica de previsão deve ser feita com base naquela que melhor 

se adaptar à empresa. No geral, os previsores optam pelos métodos que apresentam os 

resultados mais precisos em relação aos valores da demanda real (CHATFIELD, 1988).  
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No entanto, vale ressaltar que alguns previsores não fazem uso de uma única técnica. 

Para melhorar a precisão da previsão, principalmente quando existem diferentes fontes de 

informação, são adotadas duas ou mais previsões combinadas. Tal combinação pode ser 

muito válida quando não se tem certeza sobre os cenários e se deseja evitar grandes erros 

que podem causar prejuízos consideráveis (ARMSTRONG, 2001). 

Segundo Render, Stair Jr e Hanna (2010), o previsor deve seguir oito etapas de 

previsão, entre elas: qual resultado se quer obter, horizonte da previsão, modelo da previsão, 

validação e aplicação dos resultados. Conforme exposto na figura 01, os autores classificam 

os principais modelos de previsão basicamente em três categorias: 

Figura 01 – Principais técnicas de previsão 

 
Fonte: Adaptado de (RENDER; STAIR JR; HANNA, 2010, p. 183) 

 

2.1.1) Métodos qualitativos 

Levine, Berenson e Stephan (2016) afirmam que os métodos qualitativos têm grande 

importância quando não há o histórico do que está sendo previsto. É principalmente 

empregado quando há a subjetividade de julgamentos e opiniões individuais. 
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1) Métodos 
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Delphi

1.2)Júri de 
opiniões de 
executivos

1.3) Composto de 
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1.4) 
Levantamento de 

mercado

2) Modelos de 
série temporais

2.1) Médias móveis

2.2) Alisamento 
Exponencial

2.3) Projeção de 
tendência

2.4) Decomposição

3)Métodos Causais

3.1)Análise de 
regressão

3.2) Regressão 
Múltipla
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O método Delphi consiste em consultar, interativamente, por meio de questionários, 

a opinião de especialistas sobre as previsões. Os integrantes são classificados 

respectivamente e hierarquicamente como: decisores, funcionários e respondentes 

(MEYRICK, 2003). 

Na técnica de júri de opiniões de executivos, um grupo de executivos _ experientes 

e de alto cargo _ fornecem opiniões combinadas para estimar a demanda (KRAJEWSKI; 

RITZMAN, 2002). 

No composto de força de vendas, cada vendedor faz sua estimativa de vendas com 

base em sua carteira de clientes, externalizam o seu ponto de vista, suas experiências, 

intuições, comentários dos compradores e percepções para que todo o grupo possa dar a 

previsão mais próxima da realidade (HOOLEY; SAUNDERS; PIERCY, 2005). 

Já o levantamento de mercado consiste, por meio questionários abertos, em coletar 

informações sobre as reais intenções de compra dos consumidores. Além de fornecer insights 

preciosos, é uma das técnicas das quais mais se estreitam os relacionamentos com os clientes 

(MATTAR, 2014). 

2.1.2) Métodos quantitativos de séries temporais 

Nos métodos quantitativos, são empregadas técnicas estruturadas que fazem uso dos 

dados históricos para prever a demanda futura. Tais técnicas são mais analíticas e sua 

aplicação traz ganhos em objetividade, pois o método faz o uso de modelos matemáticos e 

estatísticos (MONTGOMERY; JENNINGS; KULAHCI, 2015). 

Modelos de séries temporais são utilizados para fazer uma previsão futura baseada 

no comportamento da demanda passada. Neste método existe o pressuposto que o passado 

explica o presente e o futuro (WANKE, 2011). 

Nas médias móveis, deve-se admitir que as demandas são estáveis ao longo do tempo, 

não existindo tendência ou sazonalidade. Os dados utilizados sempre se referem a um 

período mais recente e, ao longo do tempo, os dados antigos são descartados e novamente 

são substituídos pelos mais atuais (TUBINO, 2017). 
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O alisamento exponencial é semelhante à média móvel por fazer uso dos mais 

recentes dados para prever a demanda, entretanto, neste método, a última estimativa é 

ajustada em relação à estimativa anterior, porém por uma fração do erro. Este erro é chamado 

de constante de alisamento ou suavização (CHOPRA; MEINDL, 2015). 

A projeção de tendência é caracterizada pelo uso de dados históricos onde se ajusta 

ou projeta uma linha à série de dados do passado. Esta mesma linha é usada para projetar o 

futuro, porém pode ser encontrada uma tendência linear ou não linear. Seu uso geralmente 

está associado a previsões de médio e longo prazos (TUBINO, 2017). 

A decomposição clássica é um dos métodos mais completos, podendo ser 

considerado de alta complexidade, principalmente na operação que é envolvida para 

executá-la (BOUZADA, 2013). Neste processo, é necessário isolar a tendência linear e a 

sazonalidade para entender o comportamento delas ao longo do tempo (BOUZADA, 2012). 
 

2.1.3) Métodos quantitativos de séries causais 

Segundo Bouzada (2013), os modelos causais são empregados quando, na previsão, 

a variável analisada tem fortemente uma correlação com outras variáveis que são passíveis 

de variações. Entretanto, os métodos causais apresentam basicamente dois desafios. O 

primeiro é o acesso aos dados históricos, tanto da variável a ser prevista quanto das demais 

que explicam a variável que está sendo estudada em termos de previsão. O segundo desafio 

é que, para se ter uma boa previsão dos valores futuros da variável estudada, é preciso fazer 

corretamente a previsão futura das variáveis explicativas.  

De acordo com Levine, Berenson e Stephan (2016), os principais modelos de séries 

causais são: modelagem econométrica, análise do indicador principal e índices de difusão, 

índices econômicos e regressão múltipla. 

A análise de regressão é capaz de identificar, em um conjunto de dados analisados, 

padrões estatísticos. Ela mostra uma compreensão ampla do ambiente na qual a variável a 

ser prevista está inserida (GREEN; ARMSTRONG, 2015). A análise de regressão é um dos 

métodos com grande precisão, porém sua precisão só é alcançada quando há uma vasta 

quantidade de dados históricos (MENTZER; GOMES, 1989). Um dos métodos amplamente 
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utilizados nas análises de regressão é a regressão linear simples, onde uma variável Y é 

explicada por uma variável X por meio de uma relação linear (HOFFMANN, 2015). 

Montgomery e Runger (2009) afirmam que, se a regressão simples usa um regressor 

para explicar a variável estudada (dependente), na regressão múltipla são usados dois ou 

mais regressores. Matematicamente, a regressão múltipla é calculada com o auxílio da 

álgebra linear por meio de matrizes.  

As variáveis explicativas (independentes), ou seja, aquelas que explicam o 

comportamento da variável dependente, podem ser compostas de valores internos ou 

externos em relação à empresa (GREEN; ARMSTRONG, 2015). Um exemplo de valor 

interno e controlado pela empresa, seria um preço promocional, que em alguns casos pode 

impactar a demanda. Já um valor externo, poderia ser a temperatura impactando 

positivamente ou negativamente as vendas. Neste caso específico, a venda é a variável 

dependente e seu comportamento pode ser explicado pelas variáveis explicativas preço e 

temperatura. 

Segundo Mc Clave, Benson e Sincich (2008), as variáveis independentes têm grande 

impacto no modelo de regressão. As variáveis explicativas devem ser bem analisadas e 

verificadas se elas têm alto grau de relacionamento entre si. Quando duas variáveis 

independentes apresentam este tipo de comportamento, pode se dizer que elas apresentam 

colinearidade, ou seja, existência de relação linear, porém, quando uma variável 

independente apresenta forte relação linear com as demais variáveis explicativas, diz-se que 

elas apresentam comportamento de multicolinearidade.  

Ainda de acordo com os autores, quando as variáveis independentes não apresentam 

correlação entre si, elas são chamadas de ortogonais. Em termos práticos, é muito difícil que 

este comportamento ocorra e sua ausência não tem impacto considerável na previsão. 

Todavia, um alto grau de multicolinearidade compromete a regressão com resultados 

incoerentes e pouco confiáveis; logo, é recomendável trabalhar no modelo com variáveis 

independentes com baixa multicolinearidade. É válido ressaltar, entretanto, que elas devem 

ter alta correlação com a variável dependente.  

Segundo Levine, Berenson e Stephan (2016), Y é a variável dependente e seu 

comportamento é explicado pelas variáveis independentes X. Para se prever o 

comportamento da variável dependente, deve se aplicar a equação, onde 푏  é a interseção, 푏  
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é a taxa de crescimento de Y por unidade de X1, n é a quantidade de variáveis independentes 

e 푏  é taxa de crescimento de Y por unidade de 푋  : 

푌푖 = 푏 +  푏 푋 + 푏 푋  + . . . + 푏 푋  

Uma das técnicas para se estimar os coeficientes nos modelos de regressão múltipla 

é o uso do método dos mínimos quadrados, função que visa diminuir a distância entre os 

valores encontrados e os dados observados (MONTGOMERY; RUNGER, 2009). 

O coeficiente de determinação, ou 푅  , é um valor que é capaz de mostrar o quanto 

o modelo explica os dados coletados na amostra. Estes valores possuem uma amplitude entre 

0 e 1 e são interpretados como porcentagem. Por exemplo, se um 푅  apresentar um valor de 

0,5, é possível afirmar que o modelo explica 50% da variância da variável dependente por 

meio das variáveis explicativas (LAPPONI, 2005).  

Levine, Berenson e Stephan (2016) afirmam que para verificar se as variáveis 

explicativas têm significância, usa-se o teste F. Outro valor que deve ser analisado é o P 

value, que em termos práticos, é a chance ou a probabilidade do estudo observado ter 

ocorrido ao acaso. Tanto P quando F são usados nos testes de hipótese para verificar se o 

coeficiente angular de cada uma das variáveis explicativas é estatisticamente diferente de 

zero. Se não for, a variável independente não explica adequadamente a variável dependente. 

 

2.2) Estudos recentes sobre a previsão de demanda de bens de consumo 

Nos estudos realizados por Huber e Stuckenschmidt (2020), eles afirmaram que é um 

desafio fazer previsão de demandas de vendas no varejo em dias cujo comportamento do 

comércio está fora do padrão normal (feriados e domingos), principalmente quando há 

quantidade significativa de itens de diferentes categorias. Foi esta categorização o alvo dos 

estudos: demanda com o auxílio de supervisionamento de machine learning (aprendizado de 

máquinas), nova tecnologia oriunda do BI (business inteligence). O machine learning é 

capaz de encontrar valores e padrões nas extrações de dados, melhorando ainda mais o 

entendimento. Os pesquisadores, ao avaliarem diferentes métodos, propuseram formulações 

de classificação ao invés de problemas de regressões. Eles concluíram que o machine 
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learning tem se mostrado um grande auxiliador nas previsões, sendo mais preciso e 

adequado à larga escala, caso do varejo. 

Berry, Helman e West (2020) apresentaram novas propostas de previsão de vendas 

por meio de uma metodologia bayesiana. Eles colheram dados diários das vendas de vários 

tipos de produtos e adaptaram modelos dinâmicos de contagem para prever as transações de 

cada cliente. Nestes modelos estavam contidas informações sobre tendências, preço, 

sazonalidade e promoções. A análise bayesiana permitiu a identificação de itens dissociados 

e com características multivariadas. Com uma abordagem em várias escalas, foi permitido, 

aos autores, identificarem padrões ao longo do tempo melhorando a previsão com a 

possibilidade de um escalonamento para os demais tipos de itens com o auxílio dos 

benefícios de modelos mais completos. 

Boone et al. (2019) têm estudado as melhorias da previsão de vendas de produtos 

tendo como base a grande massa de dados do Big Data. Os autores revelam que outros 

pesquisadores têm concentrado sua linha de estudos em séries temporais com este valioso 

recurso de dados, porém destacam que a sua exploração mais profunda pode gerar uma série 

de insights. Apesar do imenso conteúdo não estruturado e repetitivo, é necessária a extração 

de informação para testar vários métodos de previsão, não podendo ser aceito qualquer 

método generalizado. Eles entendem que, no futuro, teremos uma ideia mais clara dos 

desejos dos consumidores de modo a predizer, com melhor exatidão, quais os produtos que 

os clientes pretendem adquirir, melhorando a eficiência da cadeia de fornecimento e o 

aumento da receita nas empresas. 

Fildes, Ma e Kolassa (2019) estudaram nas empresas os problemas que são 

enfrentados pelos gestores que trabalham com previsões de demanda, principalmente quando 

existem fatores de segregação de produtos por marcas, categorias, histórico de vendas, mix 

de marketing e promoções. Em outras palavras, muitas variáveis e poucos dados. Métodos 

muito complexos não têm fornecido alta evidência de precisão, entretanto, se comparados 

aos métodos mais simples e de baixa complexidade, os métodos econométricos têm 

apresentado bons resultados de previsão nos cálculos e na prática. Outro ponto estudado 

pelos autores foi a dificuldade de se prever a demanda de produtos novos em função do baixo 

histórico e do alto giro de lançamento. Para melhores resultados em previsões de demanda 

agregada, eles enfatizam a integração e os benefícios trazidos pelo Big Data devido à grande 

quantidade de informações extraídas da base de dados. 
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Na pesquisa de Schaer, Kourentzes e Fildes (2019), os autores avaliaram na literatura 

como as pesquisas nos sites de busca on-line e os compartilhamentos nas redes sociais 

podem contribuir na previsão de demanda de produtos. De acordo com o levantado nas 

citações, quem pesquisa algo ou informações sobre algum produto, em parte, tem a intenção 

de comprá-lo. Os artigos citados por eles têm mostrado um comportamento favorável à 

previsão de demanda com o uso destes dados, porém, os resultados obtidos, mostram que 

não houve diferenças significativas. Os autores destacaram, ainda, a necessidade de mais 

benchmarks para avaliações completas das previsões pela ótica do comportamento do 

consumidor. 

Seaman (2018), em sua pesquisa, afirma que previsões feitas dentro do segmento do 

varejo podem ser usadas de maneira análoga em outros domínios e analisadas com diferentes 

tipos de informações e considerações. Ele estudou como os profissionais de previsão de 

vendas, quando confrontados com as vantagens de desvantagem de cada método, podem 

tomar decisões diferentes com base nos objetivos e métricas de erros, especialmente nas 

esferas de preço e de quantidade de estoque. O autor concluiu que, para a construção de 

modelos, um modelo simples e robusto pode ser a melhor escolha para um ponto de partida. 

No entanto, ao criar modelos mais complicados, ponderados pelos custos de construção, a 

previsão pode ter benefícios adicionais.  

Santos (2018) estudou a previsão de demanda no setor de vestuário. Este segmento é 

caracterizado pelas previsões de curto e longo prazo, alta rotatividade, falta de dados 

históricos e, geralmente, possui baixo ciclo de vida. Para este tipo de bem, a literatura sugere 

trabalhar com três abordagens: estatística, inteligência artificial e uma híbrida, sendo esta a 

combinação das duas primeiras abordagens. Em seu trabalho, o autor demonstra sua 

contribuição ao propor que a previsão seja feita em duas etapas, sendo a primeira a previsão 

de longo prazo, e a segunda, a previsão de curto prazo associando os produtos novos já 

identificados na fase anterior, cujo histórico poderá ser ajustado após o início das vendas. 

Para aprimorar o método, ele propõe incluir fatores externos como índices 

macroeconômicos. 

Em uma pesquisa sobre a previsão de demanda na indústria automobilística, Freitas, 

Pimenta e Hilletofth (2018) analisaram como a integração interfuncional pode impactar os 

processos de demanda por meio da união entre as áreas de demanda e suprimentos. Nos 

estudos realizados em uma montadora, coletando informações de gestores e fornecedores, 
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foi apurado que o planejamento, a integração e as reuniões em conjunto podem otimizar o 

processo de demanda e aumentar a precisão da previsão. 

Com o objetivo de comparar a melhoria e o desempenho das previsões de três 

métodos de integração de julgamento, Alvarado-Valencia et al. (2017) fizeram uma pesquisa 

com 31 previsores da área de S&OP (Sales and Operations Planning) e quatro empresas de 

diferentes setores industriais (químico, tecnologia, alimentos e produtos de escritório) que 

tinham, no mínimo, três diferentes produtos em seu portfólio. Eles verificaram que quanto 

maior é a experiência dos especialistas, maiores são as chances de eles fazerem ajustes de 

julgamento. Tais modificações estão relacionadas ao ciclo de vida, às mudanças em relações 

às estações do ano e aos movimentos dos concorrentes. O autor relata que excelentes 

resultados são obtidos na previsão de vendas ao incentivar preditores especialistas a fazerem 

ajustes de julgamentos baseados em seu domínio do conhecimento e ceticismo saudável. 

Em estudos baseados em séries temporais, Sen e Chaudhuri (2016) analisaram o 

comportamento de dois setores, um deles o de bens de consumo. A hipótese, demonstrada 

nos resultados, era a de que os bens de consumo tinham um forte componente sazonal. Após 

a apresentação de cinco técnicas robustas de previsão, os autores concluiram que, mesmo na 

presença dos componentes sazonais, elas são passíveis de uma previsão com um bom grau 

de precisão, ajudando os gestores em suas deciões estratégicas. 

Kolassa (2016) fez uma pesquisa em empresas do segmento de farmácias e 

supermercados. Ele entendeu que é preciso calcular as previsões pontuais e prever 

distribuições preditivas discretas para que empresas de varejo possam ter um planejamento 

bem alinhado com a demanda da cadeia de suprimentos, estoques e vendas. Foram analisadas 

algumas ferramentas, que não são comumente usadas nas previsões de vendas, para avaliar 

as distribuições preditivas nos modelos de previsão causal e não causal. Apesar do bom 

desempenho nos resultados apresentados em relação à previsão de vendas, o autor apontou 

a necessidade de mais estudos voltados para distribuições preditivas em outros segmentos, 

como o mercado de ações e câmbios. Ele acredita que, nestes setores, há perspectivas de 

melhor adequabilidade. 

Para lidar, com o alto processamento de modelos baseados em palavras-chave, 

Schneider e Gupta (2016) propuseram uma abordagem de projeções aleatórias para fazer 

previsões de vendas de produtos novos e já existentes. Nesta proposta, foram usados textos 
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de análises de consumidores e dados numéricos. Na Amazon.com, foi aplicada uma 

metodologia de previsão baseada em atributos. Os pesquisadorores fizeram uso das análises 

de clientes para produzir previsão de vendas com um espaçamento de uma semana para 

frente. Para este tipo de empresa, foi constatado que a abordagem de projeções aleatórias 

possibilita melhores resultados. 

Face à importância do mercado em termos de negócios e as mudanças do perfil dos 

consumidores no Brasil, Almeira, Bragagnolo e Chagas (2015) fizeram uma pesquisa de 

demanda e consumo de bebidas alcoólicas importadas de alto valor agregado. Eles 

empregaram a estimativa de demanda AIDS - Almost Ideal Demand System (sigla, que em 

português, quer dizer Sistema de Demanda Quase Ideal) e o VAR (Vetor Auto regressivo 

Estrutural). Como possíveis influenciadores da demanda, foram considerados os fatores 

renda, preço e câmbio. No modelo AIDS, eles concluíram que a variação do preço não tem 

impacto no consumo se comparado a bebidas populares como a cerveja. Já no método VAR, 

a maior parte das importações é explicada pela renda e pelo preço do produto, enquanto o 

câmbio não teve muita relevância. Entretanto, é válido ressaltar que as três variáveis juntas 

representam 48% da variância da quantidade e que há, ainda, outros fatores que podem 

explicar melhor a demanda. 

Ramos, Santos e Rebelo (2015) têm compreendido que a precisão de demanda de 

vendas futuras tem um papel crucial na empresa no âmbito do planejamento de produção, 

compras, vendas, contratação de mão de obra e, principalmente, em suas estratégias. Os 

pesquisadores fizeram um estudo em uma empresa cujos produtos tem padrões de tendências 

e demanda sazonal. Eles compararam o desempenho de previsão de modelos no espaço de 

estado e modelos ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average), e concluíram que 

ambas as previsões feitas em uma etapa ou em várias etapas foram bastante semelhantes, 

não apresentando diferenças significativas. 

Armstrong, Green e Graefe (2015) propõem em sua pesquisa uma teoria unificadora 

da previsão batizada como “A REGRA DE OURO”, que consite na opção do previsor ter 

um comportamento conservador. Os autores analisaram mais de 105 artigos que abordavam 

o tema sobre previsão, dentre eles, especificamente previsões do segmento de vendas de 

produtos, combustíveis, farmácias, cigarros, lâmpadas, rede de varejo, automóveis e 

câmeras. Os autores identificaram que, ignorar uma ou mais diretrizes, podem ter 

consequências extremamente negativas no âmbito da previsão. Com base em suas 
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conclusões, eles evidenciaram que violar uma diretriz geralmente aumentava o erro de 

previsão em 44%. 

Em uma pesquisa comparativa de métodos de previsão de demanda simples e 

complexos, Green e Armstrong (2015) analisaram 32 artigos. Neste conteúdo eles 

encontraram 97 comparações nos métodos de previsão aplicados em empresas, dentre elas, 

do segmento de jóias, eletrônicos e vendas de produtos de uma maneira geral. Contudo, 

nenhum dos artigos analisados mostraram uma vantagem de precisão do método simples em 

relação ao complexo. Entretanto, nos mais complexos, popular entre os os analistas, os erros 

de previsão podem chegar até 27%. Eles concluem afirmando que, quando se deseja ter 

maior precisão, deve-se optar por previões simples pois existem menores chances de erros 

de previsão. 

Sabendo que a produção de novos produtos ajuda as empresas a obterem uma 

vantagem competitiva sobre seus concorrentes, Goodwin, Meeran e Dyussekeneva (2014), 

em suas pesquisas, observam que estas previsões são desafiadoras devido à ausência de 

dados de séries temporais passadas e outros fatores que podem influenciar a demanda, como 

heterogeneidade de clientes e aspectos macroeconômicos. Aos autores revisaram algumas 

abordagens, na literatura, em termos de eficácia da previsão de novos produtos: julgamento 

gerencial, análise de julgamento e modelos formais no processo de difusão. Eles concluíram 

que é improvável que as previsões sejam precisas escolhendo uma única abordagem e, 

observando as lacunas da literatura, fazem incentivos a uma nova agenda de pesquisa nesta 

área. 

Asimakopoulos e Dix (2013) vêm estudando a adoção do sistema de suporte à 

previsão (FSS) para o auxílio na previsão de demanda de produtos por meio dos conjuntos 

de métodos estatísticos e ajustes de julgamento. Pouco é falado na literatura, porém é sabido 

que sua implementação requer: mudanças significativas nas empresas, necessidade de 

ajustes criterioros, existência de comunicação entre os departamentos e setores, acesso aos 

stakeholders e conhecimento do produto. Os pesquisadores concluiram que o FSS é uma 

maneira eficaz de comunicar e compartilhar as previsões entre as partes envolvidas, porém 

os resultados podem levar, às empresas, mudanças estratégicas voltadas para negócio. 

Walter et al.(2013), em um estudo em indústrias de motocicletas, verificaram que 

houve um aumento da necessidade de previsões mais assertivas para que os gestores 
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pudessem fundamentar suas decisões, estratégias, alocação de investimentos e recursos. Os 

pesquisadores fizeram as previsões de vendas baseados nas séries temporais com 

metodologia Box e Jenkins, contudo, entre os modelos selecionados, o modelo sazonal 

SARIMA apresentou melhores resultados, mesmo sendo pouco estudado no Brasil até a data 

da pesquisa. Eles recomendam que esta metodologia pode ser implantada em empresas que 

tenham o mesmo segmento desse trabalho. 

Liu et al. (2013) realizaram um estudo de previsão de demanda no setor de vestuário, 

cujos produtos, apresentam um comportamento instável em relação ao consumo e ao ciclo 

de vida. Eles identificaram que a literatura aborda a previsão deste segmento, geralmente, 

com modelos estatísticos puros, modelos puros de inteligência artificial (IA) e modelos 

híbridos. Foi concluído que, embora o modelo de IA tenha sido estudado anteriormente nos 

últimos nos quinze anos, ele não é suficiente para gerar modelos precisos de previsão de 

demanda para esse tipo de setor. No entanto, os modelos híbridos para esse segmento têm 

poucos estudos, logo, precisariam de mais pesquisas para dizer qual deles obterá o melhor 

resultado. 

Kourentzes (2013) tem estudado uma metodologia para tratar previsões de demandas 

intermitentes, ou seja, aquelas que apresentam eventos de demanda intervaladas. Estas 

previões costumam apresentar erros que podem ser onerosos e causar facilmente a ruptura 

de fornecimento. Normalmente, elas são tratadas por métodos de média móvel simples, 

suavização exponencial e métodos de Croston. O autor realizou um levantamento em vários 

artigos que arbordavam as previsões cujos produtos de alto valor agregado tinham uma 

demanda consideravelmente variada, como: máquinas, peças eletrônicas e peças de navios. 

Para fazer a comparação, ele compilou dados com 3000 séries temporais que descreviam a 

demanda de peças automotivas durante dois anos e aplicou a metodologia de previsão por 

redes neurais. Com base nas evidências, argumentos e justificativas, o pesquisador afirma 

que as redes neurais têm a tendência de serem mais eficázes para aplicação em previsões 

intermitentes do que os métodos convensionais. 

Green e Armstrong (2012) têm estudado as comparações de métodos de previsão 

adequados para cada tipo de cenário, principalmente no que tange à previsão de vendas de 

produtos novos e existentes. Eles afirmam que comumente o termo demanda e vendas estão 

entrelaçados e que as vendas não estão estritamente ligadas e limitadas pelo suprimento. Em 

seu trabalho, eles recomendam o que fazer quando os dados quantitativos forem pobres... 
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acessar pesquisa de especialistas e intenções. Não recomendam métodos complexos que não 

foram validados, porém nos casos em que o previsor tem acesso a vasta quantidade de dados, 

recomendam usar a extrapolação, previsão baseada em regras e métodos causais. Com a 

grande massa de dados disponibilizadas nos dias de hoje, eles reafirmaram que os modelos 

causais têm apresentado grande relevância na previsão do tamanho, participação e vendas 

no mercado, principalmente quando fazem uso da econometria com dados confiáveis. 

Segundo Beutel e Minner (2012), as principais abordagens, para gerenciar a demanda 

por produtos no varejo, assumem uma distribuição teórica por meio de dados históricos. No 

entanto, a demanda pode depender de outros fatores como preço, promoções e condições 

climáticas. Os pesquisadores, para definir melhor os estoques, trabalharam com regressão 

de mínimos quadrados ordinários (MMQ) e programação linear (PL) sob diferentes 

objetivos. Eles concluíram que o MMQ obteve um desempenho melhor, mas caso as 

suposições nos padrões de regressão sejam violadas, o PL fornecerá níveis de demanda mais 

robustos. 

Armstrong (2012), com o intuito de contribuir para a academia, investigou seis 

maneiras de escolher os métodos de previsão: por conveniência, popularidade no mercado, 

julgamento estruturado, critérios estatísticos, registros relativos e diretrizes de pesquisas 

anteriores. Além de analisar os impactos dos concorrentes nas previsões de demanda, ele 

investigou diversos artigos que discutiam os métodos de previsão de vendas utilizados em 

empresas fabricantes de produtos, tais como: computadores, medicamentos, câmeras e 

demais bens de consumo. Foi constatado, em pesquisas anteriores, que, para dados 

suficientes, métodos quantitativos são mais precisos quando se esperam grandes mudanças 

nos métodos causais. Dentre vários achados, um se destaca: na falta de conhecimento 

técnico, as escolhas devem ser por métodos simples. Em seu artigo, ele faz uma abordagem 

técnica em diversos métodos de previsão, exemplificando como eles se adequariam à 

previsão de vendas, mostrando, para cada um dos métodos, suas vantagens e desvantagens. 

No final do trabalho, foi descrita uma maneira facilitadora para os pesquisadores se 

beneficiarem de descobertas com mais de 50 anos de pesquisa. 

Em um trabalho feito por Kalchschmidt (2012), foram examinadas e comparadas as 

melhores práticas em previsões de demanda por três perspectivas distintas: a universalista 

(previsões universalmente são eficazes), a contingente (que depende do tipo de contexto) e 

a configuracional (que mostra os efeitos sinérgicos entre as melhores práticas). O autor 



38 
coletou a amostra do Grupo Global de Pesquisa em Manufatura (GMRG) contendo mais de 

500 empresas, de diversos países, fabricantes de bens de consumo como: produtos em couro, 

informática, alimentos, eletrônicos, vestuário, máquinas, produtos em madeira, peças 

metálicas e peças automotivas. Ele concluiu que todas as perspectivas têm suporte empírico, 

e que há evidências de que cada uma delas explica, de maneira parcial, como a previsão pode 

afetar o desempenho operacional da organização. Sendo assim, ele recomenda que as 

empresas devem criar um sistema de previsão coerente à sua realidade em vez de 

simplesmente confiar em alguma técnica específica de previsão. 

Mostard, Teunter e De koster (2011) estudaram um problema de demanda em uma 

empresa de vestuário na qual as mercadorias precisavam ser compradas com grande 

antecedencia antes do ínicio das temporadas. Para isso, a empresa precisava trabalhar com 

pré-encomenda e não podia contar com dados históricos, pois os tipos de produtos mudavam 

ao longo das estações do ano. Ele concluiu que, para atender às encomendas, os métodos 

genéricos podem ser usados de maneira satisfatória, porém os métodos feitos por uma 

abordagem “top-flop”(semelhantes a sistemas ABC) mostraram resultados mais 

promissores. Para demanda antecipada os melhores resultados foram aqueles os quais se 

basearam nos julgamentos dos especialistas. Em suas considerações ele faz a ressalva que 

os problemas evidenciados podem ser os mesmos de outras indústrias de outros segmento, 

como celulares, PC e artigos esportivos. Para estudos futuros, foi recomendado o uso das 

variáveis de condições econômicas que, de alguma forma, podem afetar a previsão de 

demanda. 

Para Angelo (2011), o comércio e o varejo pertencem a uma importante parcela da 

atividade econômica, entretanto, o varejo tem um elo extremamente forte com as indústrias, 

produtoras de suas mercadorias. Prever a demanda é primordial para o gerenciamento dos 

processos produtivos e otimização da geração de receita. Os autores examinaram dois 

métodos de previsão de demanda de vendas para fins de comparação devido à sua 

importância para a literatura: as séries temporais e redes neurais. No final de sua pesquisa, 

ele concluiu que os modelos do tipo ARIMA apresentaram resultados equivalentes. 

Para Danese e Kalchschmidt (2011) as empresas de manufatura consideram que as 

previsões de demanda têm grande impacto no desempenho operacional por meio da redução 

do custo e do tempo de entrega. Os autores, investigando como ocorrem estes impactos, dão 

ênfase a três fatores no processo de previsão: adoção de técnicas estruturadas, informações 
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de diferentes fontes e as previsões em si que são usadas para a tomada de decisão. Os 

resultados mostraram que as empresas que adotaram o processo de previsão estruturada, 

conseguiram os melhores resultados no desempenho operacional. 

Yelland (2010), em uma empresa de fabricante de hardware para a área de 

tecnologia, fez uma pesquisa de demanda de produtos que possuem alta volatilidade, curto 

ciclo de vida e várias configurações. Ele propôs um modelo estatístico bayesiano que 

trabalhava com as mesmas características destes tipos de produtos, agrupando os 

comportamentos de demanda e criando procedimentos de ajustes. O resultado foi uma 

previsão mais confiável, contudo, ele afirmou que este método foi mais adequado para este 

tipo de segmento, não podendo afirmar a existência do mesmo comportamento para outros 

tipos de empresa e produtos. 

No Reino Unido, Ramanathan e Muyldermans (2010), realizaram uma pesquisa em 

uma empresa que constantemente fazia promoções nos pontos de venda. Junto com os 

varejistas, eles definiam quando fazer as promoções, qual tipo e em quanto o preço seria 

reduzido. Empiricamente, os pesquisadores sabiam que outros fatores, muitas das vezes 

negligenciados, poderiam influenciar as vendas, entre eles, clima e período de férias. Por 

meio da modelagem de equações estruturais, foi confirmado que as promoções aumentavam, 

de fato, as vendas dos produtos, porém outros fatores influenciaram somente algumas tipos 

de produtos. Para estes casos, eles recomendaram fazer previsões separadamente para cada 

família de produtos. 

Já Angelo, Fouto e Luppe (2010), em sua pesquisa, entenderam que as empresas de 

varejo sofreram mudanças significativas nos últimos anos. Para se manterem competitivas, 

elas precisaram reduzir suas perdas operacionais, permanecendo prontas para atender seus 

clientes em tempo hábil. Neste ambiente, a qualidade da previsão de demanda se torna um 

fator de eficiência nos negócios. O trabalho desses pesquisadores teve como objetivo avaliar 

diferentes construções de previsão de vendas, concluindo que a aplicação da técnica de Box-

Jenkins era mais apropriada, seguida por modelos mais simples de suavização exponencial. 
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2.3) Potenciais causas influenciadoras da demanda de bens de consumo 

2.3.1) Fatores macroeconônicos 

2.3.1.1) PIB 

O Produto Interno Bruto(PIB) é o total de gastos, relacionados a serviços e bens, 

contabilizados durante um determinado período de tempo. Ele é composto de algumas 

variáveis, segundo a teoria macroeconômica clássica, como: gastos do governo, balança 

comercial, investimentos e, principalmente, consumo, sendo este, representado pelo gasto 

das famílias em compras de bens não duráveis e duráveis, alvo deste presente trabalho. 

Podemos entender que bens duráveis são aqueles que se deterioram ou perdem a capacidade 

de uso ao longo do tempo como garrafa térmicas, geladeiras, carros. Já os bens não duráveis 

são feitos para serem consumidos imediatamente, em um prazo curto ou poucas vezes a 

exemplo de alimentos, produtos de limpeza, vestuário (FOUTO, 2008). 

O PIB é o somatório das contribuições dos componentes de demanda (exportações, 

investimento, consumo do governo e consumo das famílias). Assumir uma previsão de 

crescimento do Produto Interno Bruto é ter como premissa o aumento dos valores dos fatores 

que os compõem, principalmente aqueles relacionados ao consumo das famílias, parcela de 

maior peso na composição do PIB (FEVEREIRO, 2016). 

Tanto no cenário internacional quanto no doméstico, mais de 65% do Produto Interno 

Bruto está relacionado ao consumo de bens e, por ser uma parcela significativa, é um dos 

mais importantes fatores das séries macroeconômicas (GOMES; ISSLER; SALVATO, 

2005). 

Muitos pesquisadores e economistas têm depositado grandes esforços em estudos 

sobre o consumo, pois, além de representar a maior fatia na representação do PIB de uma 

economia, está associado ao comportamento do consumidor e das famílias (CYSNE; 

MALDONADO; MONTEIRO, 2014). 
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2.3.1.2) Desemprego 

A maioria das indústrias de manufatura existentes no país é responsável pela 

produção dos bens de consumo do dia a dia da população. Essas empresas abastecem 

amplamente o mercado interno, logo, elas são dependentes do emprego e, em termos 

financeiros, indiretamente dos salários dos seus consumidores. Ao contrário, quando há 

desaceleração do consumo, certamente haverá baixas na geração de empregos, 

principalmente na produção de bens e serviços (BALTAR, 2014). 

Para Keynes (2014), a taxa de desemprego está fortemente relacionada com o 

consumo e investimento. Ele afirma que a demanda agregada determina o nível de emprego 

da força de trabalho. Em outras palavras, quando existe desbalanceamento da demanda em 

relação ao consumo na economia, haverá reflexos nas taxas de desemprego no mercado 

nacional. 

Segundo Pochman (2015), o desemprego afeta negativamente o poder de consumo. 

A falta de emprego está relacionada a variados aspectos, porém tem origem estrutural 

(quando as qualificações dos candidatos estão em desacordo com as necessidades do 

contratante), friccional (ocasionado pelo longo tempo que empresas e candidatos levam para 

assinar o contrato), sazonal (devido as oscilações do nível de emprego) e relacionada à 

demanda. O desemprego em função de baixa demanda agregada tem impactos no mercado 

de trabalho pois há redução do número de vagas disponíveis, independentemente da 

existência ou não das habilidades destes indivíduos para tais postos (ZYLBERSTAJN; 

NETO, 1999). 

2.3.1.3) Renda 

A renda é um dos fatores que determinam as condições econômicas e do mercado. 

Ela define, junto com o endividamento e as condições de crédito, o nível do poder de compra 

da população e é por meio dela que o consumidor decide o que vai comprar. Os históricos 

de recessão e consumo mostram claramente que a escolha e a decisão de compra são afetadas 

por fatores econômicos entre eles renda disponível. Além disso, ela dita as tendências e 

demandas, principalmente da população que comumente compra bens de baixo custo 

(KOTLER; KELLER, 2012).  



42 
Os hábitos familiares, por sua vez, são impactados quando há mais renda disponível, 

pois, quanto maior a quantidade de recursos, maior o consumo. Em resposta, o aumento da 

produção manufatureira é induzido para atender uma demanda superior à que normalmente 

existia no mercado (NAJBERG; VIEIRA, 1997). 

A renda familiar é a variável mais importante na probabilidade de aquisição e nível 

de bens a ser escolhido no ato da compra. Além desta, constata-se que outros fatores como 

o sexo do chefe da família, faixa etária, tendências demográficas, renda per capita e preço 

respondem pelo acesso aos itens de consumo (SILVEIRA et al., 2007). 

De acordo com Dathein (2000), o consumo é uma função da renda. Simultaneamente, 

ele afirma que o consumo é um dos componentes da renda, além dos investimentos, que 

contribuem para o equilíbrio da economia.  

Para Almeira, Bragagnolo e Chagas (2015), o consumo de bens de alto valor está 

relacionado aos hábitos de compras de consumidores de alta renda. Para estas pessoas, o 

consumo de um determinado bem está relacionado aos hábitos de suas faixas sociais. 

Todavia, consumidores de baixa renda tendem a optar pela compra de bens mais simples e 

de menor valor agregado. 

Em uma pesquisa sobre o segmento de varejo, Fildes, Ma e Kolassa (2019) 

constataram que os fatores econométricos explicam de maneira relevante a previsão de 

vendas, sendo a renda pessoal, um dos fatores considerados por eles, por estreitar o acesso à 

compra de um determinado bem de alto valor. 

2.3.2) Fatores relacionados ao marketing 

2.3.2.1) Qualidade 

A maioria dos estudiosos definem qualidade como a capacidade que um bem possui 

em se adequar ao uso do cliente. Estão atrelados ao conceito de qualidade o serviço ou o 

produto que satisfaz, de forma implícita ou explícita, as necessidades do consumidor. Tal 

fator, diante de um grande mercado competitivo, é capaz de atrair e reter clientes por meio 

da percepção de maior valor e satisfação. É a qualidade que impacta na escolha do produto 

da empresa ao invés da compra do produto do concorrente, principalmente quando demais 
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fatores nas decisões de compra, como por exemplo preço, estão em iguais ou semelhantes 

condições (KOTLER; KELLER, 2012; KOTLER; ARMSTRONG, 2015). 

A qualidade tem ganhado devida importância para gestores em função da influência 

no desempenho dos negócios da organização por meio da fidelização e satisfação dos 

clientes. O retorno do investimento em qualidade de um serviço ou produto, se reflete no 

aumento da quantidade de captação, manutenção de clientes e incremento nos lucros 

(PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 1985). 

Conforme Prahaldad (2009) descreve, em um passado recente, produtos de qualidade 

para o público de baixa renda não eram foco dos profissionais de Marketing, pois 

acreditavam que o preço seria sempre o único fator de decisão da escolha da compra. Estes 

profissionais, no entanto, negligenciaram a ideia de que este público específico tem sonhos 

e desejos. Por outro lado, consumidores de rendas maiores tendem a escolher produtos de 

maior qualidade não se importando com o preço (ALLENBY; ROSSI, 1991). 

O consumidor faz constantemente comparações entre preço e qualidade na hora de 

se decidir pela compra de um produto. Esta comparação resulta na percepção de valor no 

que tange à satisfação de suas necessidades. Quanto maior a percepção de valor, maior as 

chances do cliente adquirir esse produto (ABREU, 1994). 

 

2.3.2.2) Preço 

Em tese, os economistas entendem que preço é uma das variáveis mais perseguidas 

pelos consumidores. Os clientes fazem, a todo tempo, comparações e interpretações de 

acordo com as experiências que tiveram anteriormente em suas compras, além disso, a 

decisão da compra será baseada nestas percepções e naquilo que eles consideram como 

sendo o real valor do produto ou bem, não o preço que é praticado pela empresa. Cada preço 

terá um tipo diferente de demanda, sabendo que, quanto maior for o preço, menor será a 

demanda, fato evidenciado principalmente nas camadas da sociedade que são mais sensíveis 

ao preço (KOTLER; KELLER, 2012). 

Nos mercados, lojas de departamento e varejo, o preço tem impacto fundamental na 

decisão de compra de bens de consumo por parte do comsumidor. Escolhas por promoções 
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têm se mostrado um grande desafio para os gestores pois, comumente, são usadas para 

estimular a saída e o escoamento de produtos, sem comprometer a margem desejada no 

montante. Estudos sobre a elasticidade de preços são amplamente utilizados para se entender 

a sensibilidade do cliente diante do preço. Por meio de estudos de elasticidade-preço, é 

possivel afirmar que o preço afeta a variação da quantidade de demanda (BOTELHO, 2005). 

As análises elasticidade-preço, tem por objetico, entender o comportamento da 

demanda em função de uma amplitude de preço, ou seja, até quanto se pode ter uma margem 

de lucro maior sem comprometer a quantidade de produtos vendidos, ou, até quanto o preço 

pode ser reduzido de modo a ter um aumento de vendas sem compromoter a margem bruta. 

Outra arquição que demonstra a sensibilidade do consumidor em relação ao preço é a 

elasticidade-preço cruzada, que analisa o grau de substitutibilidade entre dois produtos,ou 

seja, situações que um bem é tão caro que o cliente opta por outro que possa satisfazer 

completamente ou parcialmente suas necessidades (FIUZA; MOTTA, 2006). 

Para Abreu (1994), os consumidores, principalmente aqueles mais humildes, o preço 

é uma medida de sacrifício; logo, se inclinam pela compra de produtos com preços baixos. 

Quanto maior o preço, maior será o sacrifício, podendo abrir mão de outros fatores e 

benefícios do produto mediante suas condições econômicas. 

Neste panorama, a escolha da compra de um determinado bem está fortemente 

relacionada às condições econômicas dos chefes de famílias. Na maioria dos casos, em 

regiões mais pobres e subdesenvolvidas, as famílias contam com apenas um membro para 

sua subsistência. Com a excassez de recursos financeiros, os responsáveis pelas compras 

colocam o preço como fator único de decisão ao adquirir determinado bem de consumo 

(SILVEIRA et al., 2007). 

De acordo com Seaman (2018), o preço tem um impacto significativo da decisão de 

compra por parte do cliente. Se por um lado o alto preço proporciona uma experiência ruim 

para o cliente, para a empresa representa maior lucratividade. Ao contrário, os preços baixos 

podem gerar mais vendas, porém com lucros menores, logo, haverá consequências 

desastrosas para o caixa de uma companhia se os preços não forem bem gerenciados. 

Encontrar o equilíbrio, segundo o autor, é a melhor estratégia para manter as vendas e as 

receitas em excelentes patamares. 
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Tratando-se de bens de consumo de maior valor agregado, o preço exerce baixa 

influência na demanda se comparado a outros produtos mais populares. Segundo Almeira, 

Bragagnolo e Chagas (2015), existe uma forte correlação do público-alvo responsável pela 

compra destes bens, já que alguns tipos de consumidores são fiéis a um produto e não mudam 

seus hábitos em função do aumento de preço. 

Nas pesquisas de Beutel e Minner (2012), os produtos que são vendidos no varejo 

são muito sensíveis aos preços. Desse modo. gerenciar os estoques destas empresas tem se 

mostrado um grande desafio, pois se para alguns produtos os preço são fixos, outros sofrem 

contantemente promoções, impactando fortemente no aumento das vendas. 

Fildes, Ma e Kolassa (2019), nos estudos sobre uma relação entre teoria e prática no 

comércio, constataram que os varejistas têm dado grande importância ao preço como fator 

de extrema importância na previsão de demanda de vendas a ponto de usarem promoções e 

aumento de preços para balancearem seus estoques. 

 

2.3.2.3) Publicidade 

Os investimentos em Marketing vêm se intensificando e se diversificando de acordo 

com o avanço do tempo e dos recursos tecnológicos. Nos dias de hoje, existem mídias 

impensáveis por pesquisadores de outrora, como as redes sociais, que têm desempenhado 

grande papel no alcance do público alvo. Tais aparatos têm o poder de melhorar o 

posicionamento da marca, imagem da empresa e estreitar os relacionamentos com o 

consumidor. De fato, as vendas, a fidelização e a captação de novos clientes têm sido 

alavancadas pelo investimento nas mídias sociais (DE MORAES; SARDINHA, 2015). 

É importante destacar, contudo, que o padrão de mídia utilizada vem mudando ao 

longo do tempo. No passado, as mídias pagas off line (jornais, revistas, televisão, rádio) 

estavam constantemente sendo abordadas nos livros de marketing, pois tinham grande 

alcance e proporcionavam aumento de vendas por meio da divulgação de produtos e 

serviços. Nos anos 1990, após a introdução da internet para a grande massa da população, a 

mídia off line se soma às mídias on line (blogs, mídias sociais, comunidades e fórum on-

line), aumentando ainda mais o poder de alcance do público (STEPHEN; GALAK, 2010). 
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Os impactos das mídias pagas foram e são amplamente abordados na literatura. Estas 

mídias foram classificadas, segundo os estudiosos, em mídia paga (a empresa obtém 

divulgação mediante pagamento, como o jornal impresso, por exemplo), a mídia própria 

(aquela que a própria empresa possui como um ativo, a exemplo de websites e conta no 

Twiter) e mídia orgânica (clientes indicando novos clientes de forma espontânea). Por muito 

tempo, estudos revelaram que a mídia paga e própria têm impacto nas vendas, porém estudos 

mais recentes apontam que a mídia orgânica vem apresentando resultados expressivos na 

captação de novos clientes em adendo à mídia paga e própria (STEPHEN; GALAK, 2012). 

O Inbound Marketing (ou Marketing de atração) é uma estratégia de marketing de 

conteúdo que visa atrair a atenção de clientes com assuntos de interesse como, por exemplo, 

blogs ou sites que contenham temas que comumente são atrativos do público-alvo. As 

demais fases da estratégia consistem em converter visitantes em compradores, fidelizar 

clientes e analisar os resultados para entender os pontos que precisam ser melhorados. Esse 

processo pode aumentar as vendas, porém requer investimentos em tecnologias de dados 

(STEENBURGH; AVERY; DAHOD, 2009). 

O Marketing possui ambientes de multicanais, sendo que cada um deles pode 

influenciar outros canais entre si. Um exemplo seria o canal off-line, onde uma propaganda 

em jornal pode influenciar o consumidor a buscar informações no site (canal on line) da 

empresa com o intuito de obter detalhes técnicos, opiniões de antigos compradores 

(DINNER; VAN HEERDE; NESLIN, 2011). 

Já para Keller e Kotler (2012), a propaganda tem o papel de persuadir e fazer com 

que os produtos ou serviços sejam lembrados na hora da decisão da compra. As empresas de 

produtos e marcas já conhecidas no mercado usam os investimentos em propaganda e 

marketing para que os clientes continuem sistematicamente a comprar seus produtos. 
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2.3.3) Demais fatores 

2.3.3.1) Fatores climáticos 

Alguns produtos têm diferentes demandas de consumo em função das variações 

climáticas regionais ou estações do ano, como o setor de vestuário. De fato, os varejistas têm 

essa percepção, pois acompanham as variações das vendas dos tipos de produto adequados 

a cada de clima, percebendo, por exemplo, que no inverno se vendem mais casacos que no 

verão; em contrapartida, se vendem mais roupas frescas no verão do que no inverno. Estudos 

comprovam que existe variação da demanda de produtos em função do clima até mesmo 

para produtos do mesmo segmento de mercado, como casacos e roupas frescas. Assim, os 

autores propuseram, aos gestores, o uso de métodos de previsão para que eles pudessem ter 

melhor gerenciamento de estoques em situações sazonais (BERTRAND; BRUSSET, 2014). 

Indo além, os comerciantes observam que os efeitos climáticos influenciam o 

consumo de determinados tipos de produtos; somado a isto, existe variação da presença 

física de clientes nas lojas. Um dia chuvoso é capaz de diminuir drasticamente a presença 

dos consumidores nas lojas, eles sentem mais desconforto em sair de suas casas, além de 

haver estudos que demonstram que esse tipo de clima tem efeito psicológico e os fregueses 

se tornam menos suscetíveis ao apelo de merchandising (STEELE, 1951). 

Para Starr-Mccluer (2000), as pesquisas mostram evidencias consideráveis na 

demanda em função da variação do clima, principalmente nas lojas de departamento que 

possuem considerável gama de produtos cujas finalidades de uso estão correlacionadas ao 

clima. Entretanto, é recomendado mais estudos para determinar com maior precisão, quais 

os impactos efetivos que o clima tem sobre a demanda.  

Alguns segmentos de produtos são mais ou menos sensíveis aos efeitos do clima. 

Solumou e Wu (1999) mostraram que os efeitos do clima não eram lineares e foram 

responsáveis por uma queda de até dois terços na produção agrícola da Alemanha, França e 

Reino Unido durante um período de 60 anos. Larsen (2006) não tem dúvidas que os efeitos 

climáticos afetam a produção, porém acrescenta que as amplitudes destes impactos precisam 

de mais estudos. Para ele, o setor manufatureiro teve maior sensibilidade aos efeitos 

climáticos. 
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Já Beutel e Minner (2012) constataram, por meio de sua pesquisa, que o clima tem 

impacto nas vendas de produtos cujo consumo está relacionado à temperatura. No segmento 

de empresas de comércio de saladas prontas, eles identificaram e comprovaram que no verão 

e nos dias mais quentes existia um aumento significativo das vendas. 

Em uma pesquisa sobre a demanda de refrigerantes, Ramanathan e Muyldermans 

(2010) identificam que alguns fatores sazonais podem influenciar o aumento das vendas 

destes produtos no varejo. Neste contexto, um dos principais fatores é o clima, ou seja, nos 

dias de temperatura mais elevada, foi observado um aumento das vendas. Entretanto, embora 

a alta demanda tenha ocorrido na maioria das famílias de produto, nos refrigerantes de lata 

o fator temperatura não teve impacto relevante. 

2.3.3.2) Ciclo de vida 

Alguns tipos de produtos vêm apresentando ciclos de vida mais reduzidos. Isso se 

deve a alguns fatores como avanço tecnológico, onde uma inovação é substituída por outra 

inovação melhor que a anterior. Outro fator é a facilidade de cópias dos concorrentes, onde 

os demais copiam o novo produto mantendo as mesmas características do produto original. 

Estas características intrínsecas de produtos novos têm impacto na previsão de demanda; por 

outro lado, produtos mais maduros, que já estão bem posicionados no mercado, obedecem a 

outros tipos de comportamento de consumo. (KOTLER; ARMSTRONG, 2015) 

Faz-se necessário destacar que alguns produtos atingem um ponto de saturação no 

mercado, fato que se deve a múltiplos fatores, em sua maioria pela substituição de outro 

produto que atenderá integralmente ou parcialmente as necessidades do consumidor. No 

caso das vendas, elas atingem o pico máximo quando inicia o declínio do número de 

compradores. É neste estágio do ciclo de vida do produto que se iniciam o declínio de vendas, 

impactando as estimativas de demanda. Diante deste cenário, a ação estratégica mais comum 

é o lançamento de um produto novo, que satisfaça diferentes necessidades, para estimular a 

demanda de novos compradores. (AAKER, 2007) 

Para Kurawarwala e Matsuo (1998), grande parte dos pesquisadores fizeram estudos 

de curva de demanda de produtos novos. Os gráficos feitos por eles mostram o crescimento 

do consumo até o declínio característico do final do ciclo de vida do produto. Contudo eles 
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afirmam que a previsão de demanda em função do ciclo tem se mostrado um grande desafio 

para os gestores.  

Segundo Goodwin, Meeran e Dyussekeneva (2014), os produtos novos podem ter 

forte impacto nas vendas devido à carga de inovações que eles trazem. Em alguns casos, as 

previsões inciias de vendas de produtos novos são sempre supreendidas por uma demanda 

mais alta que a esperada. No entanto, produtos com mais maturidade no mercado, devem ter 

sua previsão de demanda observada com maior cautela, principalmente quando a demanda 

está sendo impactada negativamente por inovações dos produtos dos concorrentes. 

2.3.4) Síntese das potencias causas explicadoras da demanda de bens de consumo 

Para atender o objetivo mencionado na seção 1.2.1(... identificar os fatores que, de 

fato, impactam a previsão de demanda dos principais produtos da Empresa Z, pertencente 

ao segmento de UD...), o quadro 01 sintetiza possíveis fatores que poderiam influenciar a 

demanda de bens de consumo. 

Quadro 01 – Potencias explicadores da demanda de bens de consumo 

Potencias 
explicadores Autores 

PIB Fouto (2018); Fevereiro (2016); Gomes, Issler e Salvato (2005); Cysne, 
Maldonado e Monteiro(2014) 

Desemprego Baltar (2014); Keynes (2014); Pochman (2015); Zylbertajn e Neto (1999) 

Renda 
Kottler e Keller (2012); Najberg e Veira (1997), Silveira et al. (2007); 
Dathein (2000); Almeira, Bragagnolo e Chagas (2015); Fildes, Ma e 
Kolassa (2019) 

Qualidade Kotler e Keller (2012); Kotller e Armstrong (2015); Parasuran, Zeithml e 
Berry (1985); Prahalad (2009); Allenby e Rossi (1991); Abreu (1994) 

Preço 
Kotler e Keller (2012); Botelho (2005); Fiuza e Motta (2006); Abreu 
(1994); Silveira et al(2007); Seaman (2018); Almeira; Bragagnolo e 
Chagas (2015); Beutel e Minner (2012); Fildes, Ma e Kolassa(2019) 

Publicidade 
De Moraes e Sardinha (2015); Stephen e Galak (2010); Stephen e Galak 
(2012); Steenburgh, Avery e Dahod (2009); Dinner, Van Heerde e 
Neslin (2012); Keller e Kotler (2012) 

Fatores climáticos 
Bertrand e Brusset (2014); Steele (1951); Starr-Mccluer (2000); 
Solumou e Wu (1999); Larsen (2006); Beutel e Minner (2012); 
Ramanathan e Muyldermans (2010) 

Ciclo de vida Kotller e Armstrong (2015); Aaker (2007); Kurawarwala e Matsuo 
(1998); Goodwin, Meeran e Dyussekeneva (2014) 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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3) METODOLOGIA 

3.1) Tipo de pesquisa 

 

Esta pesquisa possui uma abordagem quantitativa pois, segundo Creswell (2007), é 

voltada para o desenvolvimento de conhecimento por meio dos estudos de causa e efeito, 

variáveis e teste de teorias. Adicionalmente é caracterizada pelo emprego de técnicas de 

investigação como: levantamento, coleta de dados e análises estatísticas. 

Ainda de acordo com Creswell (2007), este trabalho se enquadra no método dedutivo, 

pois, o pesquisador verifica uma teoria, testa as hipóteses, define como trabalhar as variáveis 

de acordo com a teoria e obtém os resultados de acordo com as observações e os scores 

fornecidos pelos instrumentos analíticos. (CRESWELL, 2007) 

Para Vergara (2016), existem distintas classificações em relação aos tipos de 

pesquisas acadêmicas, porém, a autora os classifica quanto aos fins e aos meios. Para este 

trabalho, pode-se afirmar que ele está classificado, quanto aos fins, como pesquisa 

metodológica e aplicada.  

A pesquisa metodológica é aquela onde se faz o uso de instrumentos de coleta e 

manipulação da realidade a qual se deseja estudar. Ela tem correlação com a forma, maneiras 

e procedimentos, por meio da criação de modelos e instrumentos, que sejam capazes de 

auxiliarem em processos decisórios. Um exemplo de pesquisa metodológica é a criação de 

modelos matemáticos capazes de analisar o comportamento uma variável dependente em um 

método de previsão de demanda. Entretanto, como esta pesquisa tem um objetivo de resolver 

um problema real, concreto e de cunho prático dentro de uma organização, podemos dizer 

que o presente trabalho tem finalidade aplicada (VERGARA, 2016). 

Quanto aos meios, de acordo com Vergara (2016), este trabalho está classificado 

como pesquisa bibliográfica e documental. Nas pesquisas bibliográficas, para o 

embasamento teórico, são usados livros, artigos acadêmicos, anais e revistas. Entretanto, na 

investigação documental, são utilizados documentos digitais, planilhas, registros e base de 

dados histórica. Para a elaboração desta dissertação, tais documentos digitais serviram como 

fonte estatística na criação dos modelos matemáticos para prever a demanda.  
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3.2) Universo e amostra 

O universo de amostra, que é composto pela série histórica de vendas da Empresa Z, 

está compreendido entre o período de janeiro de 2013 até dezembro de 2019. As amostras 

foram divididas em dois subgrupos: amostra de teste e amostra de validação. Para a amostra 

de teste, a que deve ser utilizada para elaboração do modelo, o período selecionado foi entre 

janeiro de 2013 até dezembro de 2018. Para a amostra de validação, ou seja, aquela que 

testou potenciais fatores explicadores dentro do processo de previsão, foi escolhido a lacuna 

temporal compreendida entre janeiro de 2019 e dezembro de 2019. 

3.3) Coleta de dados 

A base de dados utilizada nesta pesquisa foi fornecida pela Empresa Z. Na tabela 

disponibilizada constavam informações mensais das quantidades de vendas (variável 

dependente) para cada uma das ordens de fornecimento.  

Os demais potenciais explicadores que influenciam a demanda, conforme 

mencionado no item 2.3, testados no modelo de previsão por meio de regressão linear 

múltipla, foram coletados das seguintes fontes de dados: 

Quadro 02 – Potenciais explicadores da demanda de bens de consumo 

Potenciais explicadores da 

variável dependente 
Fonte para a coleta de dados 

Preço/Publicidade/Ciclo de Vida Base de dados fornecidos pela Empresa Z 

PIB 
Banco Central do Brasil, Boletim, Seção 
Atividade Econômica (Bacen / Boletim / Ativ. 
Ec.) 

Desemprego/Renda 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
Contínua (IBGE/PNAD Contínua) 

Clima Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Entretanto, a maneira como os dados e informações foram fornecidos pelas fontes, 

conforme quadro 02, simplesmente não foram capazes de atender matematicamente aos 

cálculos. Eles precisaram ser estruturados de acordo com o modelo de regressão que foi 

utilizado e, na maioria das vezes, necessitaram de alguns ajustes aritméticos para que os 

resultados encontrados convergissem com os valores esperados. 
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3.4) Tratamento de dados 

A primeira etapa realizada, foi a preparação da base de dados das amostras de teste e 

validação (2013 à 2019) no software Microsoft Excel para que elas pudessem ser exportadas 

para o software IBM SPSS Statistics 22. O SPSS foi utilizado para identificar, dentro do 

período da amostra de teste (meses de 2013 à 2018) e por meio do método de regressão 

múltipla, quais os fatores que impactam a demanda de bens de consumo. Para este trabalho, 

foi separado uma base de dados para cada um dos três produtos. 

A série histórica, fornecida pela Empresa Z, possuía, além das vendas, a variável 

“Preço”. Os preços praticados, para os mesmos produtos, não eram fixos durante o mês, 

variando de acordo com o cliente e o pedido. Dependendo da quantidade a ser fornecida, o 

mesmo cliente poderia comprar o mesmo produto, no mês corrente, com preços distintos. 

Em outras palavras, quanto maior a quantidade fornecida, maior poderia ser o desconto 

devido ao lote. Para o tratamento e uso desta variável no modelo, foi necessário obter a média 

ponderada do preço no qual a quantidade praticada na venda tinha a função “peso”. Desta 

maneira, é possível afirmar que, matematicamente, a média ponderada do preço é o valor do 

preço praticado no mês independente do pedido, cliente e dos descontos de lote. 

Para o explicador “PIB”, foi utilizado o PIB nominal com intervalos mensais. 

Originalmente, os valores estavam na ordem de unidades e, para efeitos de simplificação dos 

cálculos, os dados foram tratados para ficarem com unidade milhões de reais.  

Para a variável independente “Desemprego”, foi utilizada a taxa de desocupação 

PNAD Contínua (pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua), na qual, foram 

fornecidos mensalmente, a taxa de desocupação dos indivíduos com idade superior a 13 anos 

coletados na semana de referência. Os valores foram o percentual de pessoas desocupadas 

em relação às pessoas na força de trabalho. 

No explicador “Renda” foram utilizados dados da PNAD Contínua com o rendimento 

bruto nominal médio (em reais) efetivamente recebido mensalmente por todos os trabalhos 

exercidos pelas pessoas ocupadas. Os trabalhadores tinham 14 anos ou mais na semana de 

referência da coleta da pesquisa sobre os rendimentos. 

Para a variável “Temperatura” (Fatores Climáticos), o INMET possuía tabelas, para 

cada ano, com os dados diários das temperaturas registradas para cada hora do dia. Ao total, 
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havia mais de 470 estações meteorológicas espalhadas por todo país coletando estes dados. 

Para que esta variável fosse usada no modelo, foi obtida, levando-se em conta todas as 

estações de coleta, a média da temperatura, durante o período diurno, dos meses 

correspondentes à série histórica da Empresa Z.  

Para a variável “Ciclo” (ciclo de vida), foi adotado o valor 1 para o primeiro ano de 

vendas deste produto. Valores iguais a zero, em alguns casos, comprometem a avaliação dos 

resultados dos cálculos matemáticos da regressão múltipla (MONTGOMERY; RUNGER, 

2009). Para os anos posteriores de produção, foram adotados valores incrementais “+1”.  

Em relação à variável “Publicidade”, a Empresa Z possui um orçamento destinado 

somente para feiras e eventos. Estes investimentos em publicidade não são feitos 

mensalmente ou pontualmente para cada produto. Para esta variável, foi levantado o valor 

total destes gastos e eles foram rateados igualmente ao longo dos meses dos anos 

correspondentes da sua ocorrência.  

Para identificar quais os meses no ano poderiam ter influências na demanda de 

vendas, foram criadas as variáveis “Jan”, “Fev”, “Mar”, “Abr”, “Mai”, “Jun”, “Jul”, “Ago”, 

“Set”, “Out”, “Nov” e “Dez”. Elas foram classificadas como variáveis categóricas. Segundo 

Levine, Berenson e Stephan (2006) e Hair et al. (2009), estas variáveis, também chamadas 

de dummys ou simbólicas, são utilizadas em situações nas quais não se consegue atribuir 

valores numéricos, com exceção de valores binários, a estas variáveis explicativas. Por 

exemplo, nos meses em que as vendas ocorram em janeiro, a variável “Jan” recebe o valor 

1(sim) e nos outros meses 0 (não), alcançando, desta maneira, um tratamento 

matematicamente semelhante a qualquer outra variável numérica. 

Ainda antes de executar a regressão múltipla, foi feito um estudo no software Gretl 

2020d para detectar possíveis defasagens (delays ou legs). Segundo Gujarati e Porter (2011), 

defasagens ocorrem quando uma variável independente impacta a variável dependente com 

atrasos no tempo. Em outras palavras, em um exemplo hipotético, seria se o PIB de dois 

meses atrás (T-2) impactasse nas vendas do mês corrente (T). Após as análises prévias no 

Gretl não foram detectadas defasagens das variáveis explanatórias, com significância 

estatística, em relação a variável dependente. Entretanto, de acordo com Hair et al. (2009) e 

Field (2009), existe uma proporção entre o número de amostras e o número máximo de 

variáveis regressoras, logo, só foi possível analisar no máximo três defasagens. De fato, 
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poderão existir outros delays não detectados neste trabalho, tratando-se então, de uma 

limitação conforme descrita no item 3.5. 

No tocante à execução da regressão múltipla, segundo Hair et al. (2009), 

Montgomery e Runger (2009) e Field (2009), foram levados em conta outros pressupostos 

estatísticos desejáveis para a credibilidade do modelo, entre eles: ausência de 

multicolinearidade, independência dos resíduos, ausência de outliers, resíduos com 

distribuição normal e homocedasticidade. 

Para apurar a ausência de multicolinearidade, foram investigados os valores de VIF 

(Variation Inflation Factor). Para que esta hipótese seja confirmada, estes valores devem ser 

menores que 10 (MEDEIROS et al., 2008). De acordo com Hair et al. (2009), para casos 

onde existam multicolinearidade, o pesquisador tem algumas opções, entre elas: descartar 

uma ou mais variáveis, criar alguma relação matemática entre elas para transformá-las em 

uma única variável, manter as variáveis com colinearidade dependendo da interpretação ou 

do baixo nível de correção ou identificar, entre elas, qual se comportaria melhor para o 

modelo de regressão. Presenças de multicolinearidade foram observadas, entre as variáveis 

“Renda” e “Ciclo, nas amostras do produto B. Como os scores de FIV e P-Value estavam 

muitos próximos para uma tomada de decisão, optou-se por verificar qual seria o 

comportamento da regressão com a ausência de uma delas. A retirada de uma delas, 

independente da escolha, não impactou o resultado final da regressão pelo método stepwise.  

Sendo assim, a variável “Ciclo” não foi considerada para a análise de regressão do produto 

B. 

Quanto à independência dos resíduos, foi realizado o teste Durbin-Watson, que 

verifica a existência de correlação serial entre os resíduos, ou seja, se os resíduos adjacentes 

possuem proximidade. Valores menores que 1 e maiores que 3 são prejudiciais ao modelo, 

porém valores próximos a 2 indicam que os erros (resíduos) são independentes (FIELD, 

2009). 

Em relação aos outliers, observações atípicas nas amostras, Hair et al. (2009) 

afirmam que estes valores incomuns podem influenciar negativamente os resultados de 

análises multivariadas. Para que os valores sejam considerados como outliers, eles devem 

apresentar desvios padrões maiores que quatro para uma amostra maior que 80 observações. 

No entanto, a decisão de reter ou não os valores, deve ser analisada com muita cautela, já 
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que, ainda de acordo com Hair et al. (2009), elas podem vir a gerar generalidades em alguns 

casos. Ao analisar as amostras dos três produtos, foi detectada a presença de duas 

observações extremamente atípicas (2015/Junho e 2017/agosto) nas amostras referentes ao 

produto A. Eles apresentaram valores extremamente afastados, respectivamente 7,5 e 5,5 

vezes o desvio padrão. Para este caso, optou-se por eliminar estas amostras, pois, conforme 

descrito na secção 1.4, há grandes chances de tratar-se de uma circunstância incomum de 

compra por parte dos atacadistas e varejistas em situações, nas quais, os concorrentes da 

Empresa Z, não têm disponibilidade de entrega imediata de produtos. 

Segundo Field (2009), a verificação de inexistência de outliers, deve ser feita na 

tabela de estatísticas de resíduos fornecidas pelo SPSS. Nesta tabela, os scores, de valores 

previstos padrão e resíduos padronizados, devem estar compreendidos entre -3 e +3 para que 

a regressão seja considerada com ausência de outliers.  

A fim de apurar se os resíduos tinham distribuição normal, foram extraídos 

histogramas e gráficos para observar se eles obedeciam à uma distribuição normal (HAIR et 

al., 2009). Com o intuito de indagar matematicamente a normalidade dos resíduos, foram 

feitos testes de Shapiro-Wilks e Kolmogorov-Sminov para investigar se eles possuíam 

significância estatística, ou seja, valores P maiores que 5% (FIELD, 2009).  

Para examinar a homocedasticidade, que é a relação constante da variância dos 

termos residuais em relação aos seus valores previstos, foram extraídos os gráficos de 

dispersões. Os valores em torno das coordenadas 0 (X e Y) devem estar distribuídos de forma 

aleatória para que os resíduos sejam considerados homocedásticos (HAIR et al., 2009). 

Por fim, ao se executar a regressão múltipla nas amostras de teste, a modelagem foi 

feita removendo, gradativamente da análise, as variáveis com a menor significância 

estatística (FIELD, 2009; HAIR et al., 2009; MONTGOMERY; RUNGER, 2009). Este 

método, conhecido como eliminação regressiva ou stepwise, é amplamente utilizado quando 

se deseja identificar, de fato, quais são variáveis regressoras com maior impacto na variável 

dependente. Sendo assim, é possível obter os valores dos coeficientes das equações que 

foram utilizadas para “prever” a demanda de “Vendas” nas amostra de validação (meses do 

ano de 2019).  

Com a intenção de validar o modelo gerado pela regressão múltipla e verificar sua 

capacidade preditiva, foi utilizado o erro percentual médio absoluto MAPE (do inglês Mean 
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Absolut Percentage Error) como critério para quantificar a diferença entre a variável 

dependente real e a “prevista” pelo modelo. 

O MAPE pode ser obtido pela equação (MONTGOMERY; RUNGER, 2009): 

푀퐴푃퐸 =  
1
푛  

푃 − 푄
푄   

Onde 푃  é o valor “previsto” para o período t, 푄  é o valor observado no período e n 

a quantidade de meses. 

3.5) Limitações 

 

A séria história dos dados de vendas, que a Empresa Z dispunha, está limitada entre 

2013 e 2019. Evidentemente, quanto maior a séria história, melhores resultados, em relação 

a acurácia do modelo, podem ser obtidos (MCCLAVE; BENSON; SINCICH, 2008). 

Segundo Hair et al. (2009), existe uma relação entre o número de amostras e variáveis 

independentes encontradas. Apesar das divergências, normalmente entre os pesquisadores, 

a proporção é de 1 regressor para cada 15 à 20 amostras. Logo, podem existir possíveis 

limitações na identificação de explicadores nesta pesquisa em função do número de 

amostras. 

É possível existir também outros indicadores não identificados e demais variáveis 

independentes que, supostamente, poderiam ter impacto na previsão de demandas de vendas, 

entre eles preços de vendas e disponibilidade de estoques dos concorrentes, os quais não se 

têm acesso por uma questão de segredo comercial. Um dos possíveis influenciadores da 

demanda, a qualidade, não foi incluído no modelo simplesmente porque ela não pode ser 

mensurada por meio de números, ou para tal, seriam necessários métodos complexos de 

valoração.  

A pesquisa está restrita ao estudo do modelo de regressão dos produtos A, B e C. O 

real impacto, resultados e o comportamento da demanda foram inerentes para cada um destes 

produtos, pois, possuem características distintas em relação ao seu propósito comercial 

conforme citado na seção 1.4 deste trabalho. O método de previsão de demanda que foi 
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proposto é restrito somente para os produtos estudados, não podendo ser válido para demais 

produtos da Empresa Z.  

Este trabalho foi cerceado, ainda, aos fatores elencados na seção 2.3, sendo que 

alguns destes, como os fatores macroeconômicos como PIB, desemprego e renda, podem 

sofrer influencias em seus indicadores por outras variáveis não estudadas nesta pesquisa. 

Outro possível limitador seria o delay (defasagem/lag), ou seja, em quanto tempo a 

variável “vendas” é impactada após uma mudança dos fatores explicadores. É possível 

existir comportamentos atrasados nestas relações entre as variáveis dependente e 

independente, entre elas, as variáveis macroeconômicas, porém, só foi possível, por uma 

questão estatística descrita na seção 3.4, investigar até três defasagens que, mesmo assim, 

não apresentaram significância estatística. Desse modo, a possível existência de demais 

defasagens poderia ser um limitador para este trabalho.  

Existem chances de que as variáveis regressoras possuam pequenas relações 

(colinearidades) entre si, comprometendo, mesmo de maneira não expressiva, a capacidade 

preditiva do modelo. Entretanto, todas elas estavam dentro dos limites aceitáveis pela 

literatura utilizada neste trabalho. 

Conforme afirmado por Bouzada (2013), para prever a demanda futura da variável 

dependente, após o período da série histórica dos dados coletados, é necessário estimar 

futuramente as variáveis independentes. Todavia, para estimar estes explicadores, podem ser 

necessários outros estudos não abordados nesta pesquisa. Estimar futuramente a variável 

independente pode ser considerado um limitador quando esta variável não é facilmente 

prevista. 
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4) APRESENTAÇÃO E ANÁLISES DOS RESULTADOS 

 

De acordo com o que foi mencionado neste trabalho na seção 1.3, foram escolhidos 

três produtos nos quais se desejavam identificar possíveis fatores que influenciariam a 

demanda de bens de consumo. O primeiro produto a ser analisado, por meio da regressão 

múltipla, foi o Produto A, pois tratava-se de item popular no qual é representativo em termos 

de venda. Vale salientar que a tratativa estatística adotada para o produto A foi exatamente 

a mesma para os demais produtos B e C.  

A seguir, as tabelas 03, 04 e 05 mostram como os dados e os campos foram 

organizados para a execução da regressão múltipla:  
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Para facilitar a visualização do comportamento das variáveis dependentes e 

explicadoras (potenciais fatores que impactam a demanda) do modelo de regressão múltipla 

do Produto A, durante o período de teste, foi feito um quadro demonstrando, graficamente, 

eventuais influencias na variável “vendas” (demanda). 

Quadro 03 – Comportamento das variáveis ao longo do período analisado 

Período 
 

Vendas 

 
Meses 2013 à 

2018 
(dummys)  

Preço 

 

Renda 
 

PIB 

 

Desemprego 

 

Temperatura 

 

Merchandising 

 

Ciclo 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Ainda assim, só é possível comprovar definitivamente estas influências por meios 

dos cálculos estatísticos aplicando as técnicas da regressão múltipla. Para tal, foi feita a 

tabela 06, que mostra o primeiro resultado do modelo referente ao produto A. 

Tabela 06 – Modelo 1 de regressão da variável vendas do produto A 

 

 

 
 Fonte: IBM SPSS Statistics 

No primeiro estudo (modelo 1), apenar do R-Quadrado apresentar um valor de 0,542, 

ou seja, a indicação de que o modelo seria capaz de prever objetivamente 54,6% das vendas, 

outros indicadores mostram que o modelo “estaria” adequado em termos de significância 

estatística, pois o valor de F (Sig) na tabela ANOVA é  0,000. 

Para este caso específico do modelo 1, algumas variáveis já “poderiam” ser aceitas 

para explicar as vendas, pois algumas apresentaram significância P-value (Sig no estudo de 
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coeficientes) menores ou iguais a 0,05(5%). Em contrapartida, a variável “Temperatura”, 

que apresentou um P-value igual a 93,3%, logo, ela seria a variável que pouco contribuiria 

para explicar a variável Y “Vendas”. 

Um segundo modelo foi feito. Contudo, para efeito de análise, as cinco variáveis com 

pior significância estatística foram gradativamente removidas, pelo método stepwise,  para 

que se pudesse averiguar o comportamento das variáveis regressoras que “estariam” mais 

próximas da variável Y. 

Tabela 07 – Modelo 2 de regressão da variável vendas do produto A 

 

 

 
Fonte: IBM SPSS Statistics 

O resultado apresentado na tabela 07 mostra que pouco foi alterado em relação ao R-

quadrado do modelo 1. Ainda assim, existem regressores sem significância, mostrando que 

o modelo ainda precisa ser refinado em mais etapas por stepwise. O quadro 04 compara os 

indicadores entre o modelo 1 e 2, no qual pode se observar, por meio do P-value, o 
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comportamento e a aproximação de algumas variáveis como “Renda”, “Abr” e “Jun” em 

relação a “Vendas”. 

Quadro 04 – Comparativo entre modelo 1 e 2 da regressão do produto A 

Modelo R R quadrado R quadrado 
ajustado 

P-value 
Renda 

P-value 
Abr 

P-value 
Jun 

 1 0,736 0,543 0,373 0,056 0,307 0,334 
 2 0,729 0,532 0,422 0,021 0,137 0,093 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Por último, foi feito o modelo 3, mantendo-se o procedimento stepwise, para 

identificar quais as variáveis que de fato impactariam na variável “Vendas”. Os valores 

apresentados estão contidos na tabela 08. 

Tabela 08 – Modelo final de regressão da variável Vendas do produto A 

 

 

 
Fonte: IBM SPSS Statistics 

Nesta última etapa, o modelo final apresentou um R-quadrado 0,442, indicando que 

ele pode prever 44,2% dos casos. A ANOVA mostrou o indicador F(Sig) menor que 0,000, 

evidenciando que existe significância para o modelo. As variáveis regressoras “Dez”, 

”Preco”, “Pib” e “Ciclo” também se mostraram estatisticamente significantes, pois, os P-

values, foram menores que 5%(0,05). 
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Na averiguação da colineariadade, ainda na tabela 08, todos os valores VIF 

mostraram ser inferiores a 10, evidenciando a ausência desejável de multicolinearidade. O 

valor de Durbin-Watson foi de 2,177, logo, é possível afirmar também que os resíduos são 

independentes.  

Em relação aos outliers, a tabela 09, que mostra valores previstos “padrão” e resíduos 

padronizados, estão entre -3 e +3. Sendo assim considera-se que esta regressão tem ausência 

de outliers.  

Tabela 09 – Estatística de resíduos do modelo regressor do produto A 

 
Fonte: IBM SPSS Statistics 

No tocante a normalidade dos resíduos, conforme figura 2 extraída do SPSS, os 

resíduos graficamente convergem para uma distribuição normal. 

Figura 02 – Normalidades dos resíduos do modelo do produto A 

  
Fonte: IBM SPSS Statistics 
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Os teste de Shapiro-Wilks e Kolmogorov-Sminov, de acordo com a tabela 10, 

confirmam estatisticamente que os resíduos obedecem uma distribuição normal, ou seja, P 

(Sig.) maiores que 0,05.  

Tabela 10 – Testes de normalidade Shapiro-Wilks e Kolmogorov-Sminov 

  
Fonte: IBM SPSS Statistics 

A figura 03 mostra que os resíduos estão distribuídos de forma aleatória em torno das 

coordenadas zero, logo, foi considerado que o modelo apresentava resíduos homocedásticos. 

Figura 03 – Dispersão dos resíduos da regressão 

 
Fonte: IBM SPSS Statistics 

Sendo assim, considera-se que o modelo de regressão da variável “vendas” do 

Produto A tem significância estatística juntamente com os demais regressores identificados 

e sintetizados no quadro a seguir: 

Quadro 05 – Fatores que impactam a demanda do produto A 

Análises Valor de 
R-quadrado 

Fatores que impactam as vendas por 
ordem de importância 

Produto A Variável Vendas 44,2% PIB Preço Dez Ciclo 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Desta maneira, os explicadores “Dez”, “Preco”, “PIB” e “Ciclo” conseguem explicar 

44,2% da variação das vendas do produto A por meio da equação:  

Equação 01 – Equação para prever a demandas de vendas do produto A 

 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaborado pelo autor 

O produto A é muito popular e com alta representação no volume de vendas da 

companhia Z. O PIB, segundo os autores Fouto (2018), Fevereiro (2016), Gomes, Issler e 

Salvato (2005) e Cysne, Maldonado e Monteiro (2014) tem alta correção com o consumo de 

bens por parte das famílias. Portanto, este explicador se mostrou em consonância com a 

teoria.  

O preço, de acordo com Kotler e Keller (2012), Botelho (2005), Fiuza e Motta 

(2006), Abreu (1994), Silveira et al. (2007), Seaman (2018), Almeira; Bragagnolo e Chagas 

(2015), Beutel e Minner (2012) e  Fildes, Ma e Kolassa (2019), é um dos fatores essenciais 

nas escolhas dos produtos por parte do consumidor, sejam por uma questão de limitação de 

renda ou por outras questões de perfil socioeconômico. Todos os autores convergem que, 

quanto maior for o preço, menor será a tendência de consumo. A presença desse regressor 

foi esperado em função do perfil desse produto. 

Em relação ao explicador ’Dez”, o produto A destina-se do uso de bebidas quentes, 

logo, é de bom senso que o mês de dezembro impacte negativamente as vendas desse 

produto, pois, é um dos meses de altas temperaturas. Os consumidores desses produtos 

costumam evitar tomar bebidas quentes em períodos de calor. 

No que diz respeito ao ciclo de vida, é compreensível ele tenha impacto negativo para 

este produto porque o produto A é o mais antigo dentro do portfólio da Empresa Z, logo, 

existe a possibilidade deste produto  já ter atingido seu pico máximo de maturidade e iniciado 

o seu período de declínio. De acordo com os pesquisadores Kotller e Armstrong (2015), 

Aaker (2007), Kurawarwala e Matsuo (1998); Goodwin, Meeran e Dyussekeneva (2014) o 

ciclo, mesmo em casos nos quais são difíceis de se mensurar, tem impacto negativo na 

demanda, principalmente em produtos que já estão próximos de ter atingido sua maturidade 

VENDAS DO PRODUTO A = 110193,763 + (1,604 x PIB) – (35001,550 x Preco) – 
(64421,742 x Dez) – (21519,583 x Ciclo) 
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ou pela presença de possíveis outros fatores externos, como a existência de outros produtos 

similares com pequenos incrementos de inovação.  

Para verificar a capacidade preditiva do modelo gerado para o produto A foi 

calculado o MAPE. Os cálculos de previsão foram feitos na amostra de teste, ou seja, entre 

janeiro de 2019 e dezembro de 2019. Os valores encontrados estão presentes na tabela 

seguinte:  

Tabela 12 – MAPE – Produto A 

Produto A 

Período Vendas Reais Valores Previstos 

2019-1  146.788   192.809  31,4% 
2019-2  153.103   188.192  22,9% 
2019-3  273.798   204.637  25,3% 
2019-4  187.086   237.191  26,8% 
2019-5  114.240   210.205  84,0% 
2019-6  128.596   146.564  14,0% 
2019-7  188.131   212.602  13,0% 
2019-8  138.496   178.959  29,2% 
2019-9  178.249   181.138  1,6% 
2019-10  239.137   231.192  3,3% 
2019-11  118.592   162.332  36,9% 
2019-12  207.498   184.998  10,8% 

MAPE: 24,9% 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Com a intenção de observar as diferenças da variável “vendas” real e prevista, foi 

feito um gráfico no qual se pode fazer uma comparação visual durante o período da amostra 

de testes. Mesmo obedecendo um comportamento similar, pode se perceber os momentos de 

maior e menor afastamento das vendas em relação ao modelo de previsão: 

Gráfico 01 – Comparativo das Vendas reais X Previstas do produto A 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Sendo assim, para o produto B e C, foram adotados os mesmos procedimentos de 

verificação e avaliação do modelo de regressão que foram utilizados na elaboração do 

modelo do produto A. Os resultados apresentados estão sintetizados ao longo deste capítulo. 

O modelo para o produto B consegui prever 46,7% dos casos com significância 

estatística de 0,000. Todas as variáveis X encontradas estão dentro da significância P-Value 

5%.  Os resultados da análise de regressão são retratados na tabela a seguir:  

Tabela 13 – Resultado da análise de regressão do Produto B  
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Tabela 13 – Resultado da análise de regressão do Produto B  
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Tabela 13 – Resultado da análise de regressão do Produto B  

 
Fonte: IBM SPSS Statistics 
 

O último item a ser analisado foi o produto C. O modelo conseguiu prever 36,6% dos 

casos e teve significância estatística 0,000. As variáveis dependentes também se mantiveram 

na faixa de significância P-value, com valores menores ou igual a 5%. Os resultados são 

exibidos na tabela seguinte: 

Tabela 14 – Resultado da análise de regressão do Produto C  
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Tabela 14 – Resultado da análise de regressão do Produto C  

 

  

 

 
 
 Fonte: IBM SPSS Statistics 
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Sendo assim, os fatores que impactam a demanda das vendas dos produtos B e C, 

bem como sua ordem de importância e capacidade preditiva estão sintetizados no quadro 05.  

Quadro 06 – Fatores que impactam a demanda dos produtos B e C 

Produtos Valor  
R-

quadrado 

Fatores que impactam as vendas por ordem de 
importância 

Produto B 46,7% Desemprego  Preço Temperatura  

Produto C 36,6% Mar Renda  Jun Temperatura 

Fonte: IBM SPSS Statistics 

Em decorrência das resultas das análises e dos valores dos coeficientes, foi possível 

construir as equações para os seguintes produtos: 

Equação 02 – Equações para prever a demanda dos produtos B. 

 
 
 
 
 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Um dos regressores, o desemprego, foi identificado somente no produto B, produto 

intermediário em termos de valor agregado. Baltar (2014), Keynes (2014), Pochman (2015) 

e Zylbertajn e Neto (1999) afirmam que o desemprego alto impacta na redução de consumo 

e vice-versa, em outras palavras, tem alta correlação com a demanda. Empiricamente pode 

se indagar que o perfil consumidor deste produto pode ter grande preocupação com o 

desemprego a ponto de alterar suas características de consumo. 

Detectado no produto A e no produto B, o preço está em concordância com a teoria 

quando os pesquisadores afirmam que quanto maior o preço, menor a tendência de vendas. 

Entretanto, mesmo que este produto possua maior preço de venda se comparado ao produto 

A, esta pesquisa mostra que seu público consumidor é sensível ao preço. Em outros termos, 

pode-se inferir que, caso haja alta de preços, os clientes deste produto podem facilmente 

deixar de comprá-lo ou escolher outros produtos com preços menores. 

Em relação ao explicador temperatura, identificado neste produto, é esperado que 

suas vendas sejam menores em períodos de temperatura alta, justamente em função do seu 

uso estar associado a bebidas quentes. Para Bertrand e Brusset (2014); Steele (1951); Starr-

VENDAS DO PRODUTO B = 198689,673– (2857,956 x Desemprego) – (6489,417 
x Preco) - (2064,402 x Temperatura) 
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Mccluer (2000); Solumou e Wu (1999); Larsen (2006); Beutel e Minner (2012) e 

Ramanathan e Muyldermans (2010) os efeitos de fatores climáticos (temperatura) impactam 

a demanda de acordo com o tipo e finalidade do produto, em outras palavras, produto feitos 

para climas frios vendem mais em período frio, ao contrário, a premissa é verdadeira. 

Já para produto C, foi expresso a equação a seguir: 

Equação 03 – Equações para prever a demanda dos produtos C 

 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaborado pelo autor 

No produto C, foram identificados os regressores março e junho. Como dito 

anteriormente, este produto está associado às crianças e aos hábitos de merendas escolares. 

Estes meses, estão em alinhamento com o início de períodos letivos. É de se esperar que eles 

impactem positivamente as vendas deste tipo de produto. 

A renda foi identificada somente no produto C, é predominantemente utilizado por 

crianças que levam merendas para as escolas, hábito mais usual em escolas particulares. 

Kottler e Keller (2012), Najberg e Veira (1997), Silveira et al. (2007), Dathein (2000), 

Almeira, Bragagnolo e Chagas (2015) e Fildes, Ma e Kolassa (2019) descrevem que a renda 

está associada ao consumo das famílias e que, quanto maior a renda, maior deverá ser o 

consumo de bens. Desse modo, infere-se que a escolha de compra desse consumidor está 

ligada diretamente ao seu poder aquisitivo. 

Em relação à temperatura, o produto C tem correlação com bebidas frias, logo, possui 

a tendência de ter maior consumo em períodos de temperatura alta. Entretanto, o que chama 

atenção para a interpretação dos resultados é que o produto C também apresentou alta 

correlação com junho, que é um período de temperaturas baixas. Isso é facilmente explicado 

pelo o modelo de regressão, porque, em ordem de importância e significância, “Jun” está na 

terceira posição, ou seja, é ligeiramente mais significante que o regressor temperatura. Além 

disso, junho coincide com o início de período do segundo semestre letivo.  

VENDAS DO PRODUTO C= 105233,498 + (42062,358 x Mar) + (55,032 x 
Renda) + (30519,948 x Jun)  + (5410,914 x Temperatura) 
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Como descrito anteriormente, para avaliar o modelo, foram calculados os erros 

percentuais absolutos médios (MAPE) no período da amostra de teste para o produto B e C, 

valores estes apresentados na tabela a seguir: 

Tabela 15 – MAPE – Produto B e C 

 MAPE 
  PRODUTO B PRODUTO C 

Período Vendas 
Reais Valores Previstos Vendas 

Reais Valores Previstos 

2019-1 17.026  21.857  28,4% 50.857  83.443  64% 
2019-2 34.496  31.791  7,8% 76.854  88.639  15% 
2019-3 26.490  30.683  15,8% 121.408  133.546  10% 
2019-4 24.836  34.636  39,5% 59.870  93.622  56% 
2019-5 23.375  26.314  12,6% 109.150  98.958  9% 
2019-6 16.596  25.979  56,5% 143.924  135.416  6% 
2019-7 29.012  30.917  6,6% 59.518  111.127  87% 
2019-8 17.790  18.282  2,8% 83.562  105.325  26% 
2019-9 22.980  25.574  11,3% 77.256  92.532  20% 

2019-10 31.780  26.333  17,1% 103.572  89.058  14% 
2019-11 13.830  21.454  55,1% 122.672  89.655  27% 
2019-12 30.818  26.478  14,1% 97.157  89.891  7% 

MAPE: 22,3%   28,5% 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Como mostrado na tabela 12 e 15, foram obtidos MAPEs diferentes para cada um 

dos tipos de produtos, sendo um valor médio de aproximadamente de 25% para todos eles. 

Outras variáveis poderiam contribuir para um melhor poder preditivo, por exemplo a 

variável do preço do concorrente, conforme explicado na seção 3.5. Entretanto, este trabalho 

propõe para a Empresa Z, dentro das margens de erro, o uso das equações fornecidas pela 

regressão múltipla como método de previsão para os específicos produtos A, B e C. Estas 

mesmas previsões fornecidas poderão ser usadas como parâmetro para o dimensionamento 

anual de MOD e balizador das compras dos insumos de maior leadtime, visto que, o principal 

insumo tem tempo de entrega de aproximadamente 77 dias. Adicionalmente, os benefícios 

trazidos pela previsão podem ser expandidos para os fornecedores, uma vez que... eles 

podem programar suas produções de acordo com os dados de previsão fornecidos pela 

Empresa Z. 
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Para confrontar visualmente as diferenças apresentadas entre as vendas reais e vendas 

previstas para o produto B e C, foi construído um gráfico ao longo do período da amostra de 

teste. Nele, pode-se perceber em quais períodos do ano, em função das variáveis explicativas, 

houveram maiores concordâncias proporcionadas pelo modelo de regressão.  

Gráfico 02 – Comparativo das Vendas reais X Previstas do produto B e C 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Nos modelos finais, cada uma das variáveis independentes impacta diferentemente 

as vendas para cada um dos produtos. Essas influências nas vendas vão ao encontro com o 

bom senso em relação ao que o produto se propõe e com a teoria. São elas: 

Produto A: 

 Mês de dezembro: Se o mês for dezembro, existe um decréscimo de 66421 unidades 

nas vendas, em outras palavras, o mês de dezembro influencia negativamente as 

vendas. 

 Preço: A cada R$1 real no aumento do preço, existe um decréscimo de 40603 

unidades nas vendas, ou seja, o aumento de preço impacta negativamente as vendas. 
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 PIB: A cada 1 milhão no crescimento do PIB, as vendas são incrementadas em 1,6 

unidades, em outros termos, o aumento de PIB afeta positivamente as vendas. 

 Ciclo: A cada ano que passa, as vendas tem um decréscimo de 21519 unidades no 

mês, ou seja, o aumento do ciclo de vida impacta negativamente as vendas. 

Produto B: 

 Preço: A cada R$1 real no aumento do preço, existe um decréscimo de 6489 unidades 

nas vendas, ou seja, o aumento de preço influencia negativamente as vendas. 

 Desemprego: A cada 1% no aumento do desemprego, existe um decréscimo de 2857 

unidades nas vendas, ou melhor dizendo, o aumento do desemprego afeta 

negativamente as vendas.  

 Temperatura: A cada 1 grau no aumento da Temperatura, existe um decréscimo de 

2064 unidades nas vendas, em outros termos, o aumento da temperatura impacta 

negativamente as vendas. 

Produto C: 

 Mês de março: Se o mês for março, existe um acréscimo de 42062 unidades nas 

vendas, em outras palavras, o mês de março afeta positivamente as vendas. 

 Mês de junho: Se o mês for junho, existe um acréscimo de 30519 unidades nas 

vendas, ou seja, o mês de março impacta positivamente as vendas. 

 Renda: A cada R$1 real no aumento da renda, existe um acréscimo de 55 unidades 

nas vendas, ou seja, o aumento da renda impacta positivamente as vendas. 

 Temperatura (Fatores climáticos): A cada 1ºC no aumento da temperatura, existe um 

acréscimo de 5410 unidades nas vendas, em outros termos, o aumento da temperatura 

impacta positivamente as vendas. 

Dos sete fatores pesquisados, seis fatores foram identificados como influenciadores 

da demanda de bens de consumo no segmento de UD. São eles: PIB (detectado no produto 

A), desemprego (identificado no produto B), renda (detectado no produto C), preço 

(detectado no produto A e B), temperatura (detectado nos produtos B e C), ciclo (identificado 

somente no produto A), dezembro (identificado no produto A), março e junho (Identificado 

no produto C) 
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O único fator não identificado nesta pesquisa foi a publicidade. Efetivamente, como 

explicado na seção 3.4, a Empresa Z não tem uma verba específica de publicidade para cada 

um destes produtos, é uma verba anual destinada somente a feitas e eventos. Não houve 

associação, estatisticamente comprovada, entre a publicidade e a demanda dos produtos 

estudados. Nesse ínterim, os autores De Moraes e Sardinha (2015), Stephen e Galak (2010); 

Stephen e Galak (2012); Steenburgh, Avery e Dahod (2009), Dinner, Van Heerde e Neslin 

(2012), Keller e Kotler (2012) afirmam que quanto maior investimento em publicidade, 

maior o retorno no aumento das vendas. Infere-se, assim, que poderia haver associações com 

a demanda, desde que a Empresa Z fizesse os devidos investimentos em publicidade 

separadamente para cada um dos produtos. 

Ademais, outros fatores poderiam ter sido detectados para cada um dos produtos e 

contribuído para uma melhor acurácia na previsão. Entretanto, conforme dito na seção 3.5, 

a identificação deles está restrita ao número de amostra. Em contrapartida o estudo separado, 

de cada um dos produtos, contribuiu para uma identificação abrangente, menos holista, 

destes fatores, percebendo-se que, cada um destes regressores impactam de maneira 

diferente o comportamento de vendas de cada um dos produtos. O quadro a seguir sintetiza 

todos os fatores identificáveis nesta pesquisa: 

Quadro 07 – Fatores validados no modelo de regressão. 

 Impactos na variável vendas 

Explicadores 
da Demanda 

Produto 
A 

Produto 
B 

Produto 
C Impactos de acordo com o referencial teórico 

Preco Negativo Negativo  

Negativo segundo as referências: 
Kotler e Keller (2012); Botelho (2005); Fiuza e 
Motta (2006); Abreu (1994); Silveira et al(2007); 
Seaman (2018); Almeira; Bragagnolo e Chagas 
(2015); Beutel e Minner (2012); Fildes, Ma e 
Kolassa(2019) 

PIB Positivo   

Positivo segundo as referências: 
Fouto (2018); Fevereiro (2016); Gomes, Issler e 
Salvato (2005); Cysne, Maldonado e Monteiro 
(2014) 

Desemprego  Negativo  
Negativo segundo as referências: 
Baltar (2014); Keynes (2014); Pochman (2015); 
Zylbertajn e Neto (1999) 

Renda   Positivo 

Positivo segundo as referências: 
Kottler e Keller (2012); Najberg e Veira (1997), 
Silveira et al. (2007); Dathein (2000); Almeira, 
Bragagnolo e Chagas (2015); Fildes, Ma e Kolassa 
(2019) 
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Quadro 07 – Fatores validados no modelo de regressão. 

Fatores 
climáticos 

(Temperatura) 
 Negativo Positivo 

Positivo e Negativo, está em consonância em 
relação ao que ele se propõe, segundo as 
referências:  
Bertrand e Brusset (2014); Steele (1951); Starr-
Mccluer (2000); Solumou e Wu (1999); Larsen 
(2006); Beutel e Minner (2012); Ramanathan e 
Muyldermans (2010) 

Ciclo de vida Negativo   

Negativo para produtos que já atingiram o ápice de 
sua maturidade segundo as referências: 
Kotller e Armstrong (2015); Aaker (2007); 
Kurawarwala e Matsuo (1998); Goodwin, Meeran e 
Dyussekeneva (2014) 

Demais regressores mensais contribuidores para 
a previsão 

Impactos segundo o bom senso em relação a 
aplicação do produto 

Jan  Negativo  
Negativo pois o produto está relacionado ao hábito 
de tomar café ou bebidas quentes. Este tipo de 
produto tem a tendência de vender menos no verão. 

Mar   Positivo 
Positivo pois o produto relacionado a crianças e 
merendas escolares tendem a vender mais em 
períodos de início das aulas escolares. 

Jun   Positivo 
Positivo pois o produto relacionado a crianças e 
merendas escolares tendem a vender mais em 
períodos de início das aulas escolares. 

Dez Negativo   
Negativo pois o produto está relacionado ao hábito 
de tomar café ou bebidas quentes. Este tipo de 
produto tem a tendência de vender menos no verão. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

No que concerne à capacidade preditiva dos modelos, eles conseguiram em média, 

responder objetivamente por 42,5% dos casos com erros médios de 25,33%. O produto A e 

B apresentaram valores próximos, entretanto o produto C apresentou o menor R-Quadrado. 

No caso específico deste produto, estatisticamente foram identificadas duas variáveis 

categóricas (sim para o mês de março e junho) e duas variáveis contínuas, já para os demais 

produtos, foram encontradas, no mínimo, três variáveis contínuas. Nas variáveis categóricas, 

o valor regressor é 1 ou 0 nos meses em que elas estão presentes, não há meio termo, 

dependendo dos coeficientes, são responsáveis por um “pico” na “demanda prevista” no 

mês. Já as variáveis contínuas oscilam ao longo do período, não são simplesmente “sim” ou 

“não”. Infere-se que, para este produto, a capacidade preditiva poderia ser melhor se outras 

variáveis contínuas tivessem relevância estatística ao invés de variáveis categóricas. A 

mesma ilação pode ser uma das possíveis causas do erro médio absoluto desse produto ter 

sido maior em relação aos demais. 

Outro elemento que chama atenção em relação aos resultados é a característica dos 

produtos A e B, que são semelhantes, portanto, eram esperados resultados parecidos. Já o 
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produto C tem características afastadas em relação aos outros, onde a demanda maior está 

associada ao ano início do ano letivo. 

Outras possíveis variáveis aleatórias externas poderiam contribuir para a variação das 

vendas ao longo do período em que elas foram estudadas, colaborando para uma maior 

capacidade preditiva e um menor MAPE, todavia, elas não são passíveis de serem 

mensuradas e elencadas para os modelos do estudo. O quadro a seguir sintetiza as 

capacidades preditivas e os MAPEs apresentados nesta pesquisa: 

Quadro 08 – Síntese dos R-Quadrados e MAPE dos produtos estudados. 

Produto Número de fatores 
identificados R-Quadrado MAPE 

Produto A 4 44,2% 24,9 
Produto B 3 46,7% 22,6% 
Produto C 4 36,6% 28,5 

Média 42,5% 25,3% 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Por fim, o resultado proporcionado pela análise dos resultados atendeu o objetivo 

principal deste trabalho: identificar os fatores que, de fato, impactam a previsão de demanda 

dos principais produtos da Empresa Z. Os resultados podem ser consultados no quadro 06. 

Em decorrência do método de regressão múltipla, foi possível obter as equações que 

podem ser usadas para previsões futuras além do espaço temporal deste trabalho. Elas estão 

presentes nas equações 01, 02 e 03. Estes mesmos valores previstos pelas equações, podem 

ser utilizados para futuro dimensionamento de MOD e planejamento de compras com bom 

grau de antecedência. Sendo assim, cumpre-se o primeiro e o segundo objetivos secundários: 

propor um modelo de previsão de demanda para os principais produtos da Empresa Z e 

fornecer dados para um melhor dimensionamento de MOD e compra dos principais insumos. 
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5) CONCLUSÃO 

Esta pesquisa foi capaz de identificar, especificamente em uma indústria de utilidade 

doméstica, quais são os fatores que impactam a demanda de bens de consumo, bem como, 

entender de que maneira ela é influenciada. Adicionalmente, este trabalho propôs um método 

de previsão capaz de colaborar para que a Empresa Z pudesse, com antecedência, 

dimensionar a mão de obra necessária para produção e planejar as compras dos principais 

insumos fabris, principalmente os que necessitam de grande tempo de entrega. Portanto, os 

resultados obtidos foram capazes de atender aos objetivos desta pesquisa, demonstrando, 

estatisticamente, as relações entre estes fatores e a demanda. 

De acordo com as características inerentes ao mercado consumidor do segmento de 

utilidade doméstica, foram elencados, no referencial teórico, oito possíveis influenciadores 

do consumo. Para o estudo foram escolhidos três produtos estratégicos para a companhia, 

sendo um deles, o produto C, com características e finalidades diferentes dos produtos A e 

B. As amostras levantadas estavam compreendidas entre janeiro de 2013 até dezembro de 

2019, sendo que para as amostras de teste, foi reservado o período entre 2013 e 2018. 

Utilizando abordagem quantitativa com método dedutivo, com fins metodológicos e 

aplicados, por meios bibliográficos e documentais, foi empregado o método de regressão 

múltipla, no qual, a variável dependente era a venda e os potenciais fatores eram as variáveis 

independentes. Com o procedimento de stepwise e aplicando-se os desejáveis pressupostos 

estatísticos, foi possível apurar quais foram os regressores significantes válidos, ou seja, 

variáveis independentes com P-value menor que 5% (tabelas 08, 13 e 14), capazes de 

influenciar a demanda de vendas. Em média, os três modelos conseguiram explicar 42,5% 

da variação dos dados (quadro 08). Com os coeficientes gerados pelas regressões, foi 

possível obter as equações que foram utilizadas para “prever” a demanda nas amostras de 

validação, relacionadas ao período entre janeiro e dezembro de 2019. A diferença entre o 

valor “previsto” pela equação e o valor real de vendas, gerou em média, um MAPE de 25,3% 

para todos os produtos (tabelas 12 e 15 e quadro 08). O resultado desta pesquisa foi capaz 

de identificar seis dos sete potenciais influenciadoras da demanda, de acordo com a teoria: 

PIB, desemprego, renda, qualidade, preço, clima e ciclo de vida. Todos eles convergiram de 

acordo e da maneira, positivamente e negativamente, como o presumido pela teoria (quadro 

07). Vale destacar que essa efetividade foi distribuída pelos 3 produtos; em outras palavras, 

nenhum dos fatores foi efetivo nos 3 produtos e nenhum produto teve todos os fatores como 
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efetivos. De modo adicional e em contribuição ao método de previsão, foi constatado que 

quatro meses do ano tiveram influências nas vendas, e todos eles, convergiram com o bom 

senso em relação aos hábitos, aplicações e uso dos produtos. 

De fato, a influência de alguns fatores na demanda pode estar correlacionada às 

características do produto e aos hábitos dos consumidores. Por exemplo, era esperado que a 

variável “preço” pudesse impactar a demanda de todos os produtos, porém ela foi detectada 

para o produto A e B e não para o C. Este produto é usado por crianças em idades escolares 

que o utilizam para levar sucos ou bebidas frias de casa para o consumo em horário de 

merenda ou recreio. Tal comportamento é mais comum em alunos da rede particular de 

ensino; logo, infere-se que os pais que compram estes produtos não são tão sensíveis ao 

preço, uma vez que eles possuem renda para manter seus filhos em escolas particulares, que 

muitas vezes são caras. Do mesmo modo, esperava-se que a temperatura(clima) poderia 

impactar todos os produtos; todavia, isto não ocorreu no produto A de maneira direta. Para 

este produto, que é usado para bebidas quentes, o mês de dezembro teve impacto negativo 

nas vendas, justamente um dos meses mais quentes do ano. Infere-se que os fatores que 

impactam a demanda dos produtos da presente pesquisa estão relacionados a sua finalidade 

e ao perfil do mercado consumidor. 

O único fator que não foi detectado nesta pesquisa como possível influenciador nas 

vendas foi a publicidade, em divergência da teoria. Infere-se que não houve impacto, 

estatisticamente comprovado, entre a publicidade e a demanda de vendas, porque a empresa 

tem um orçamento geral para feiras e eventos; não fazendo investimentos específicos para 

divulgação de cada um dos produtos. 

Como contribuição teórica desta pesquisa, esta visa enriquecer os poucos estudos 

existentes no Brasil em relação ao consumo de bens duráveis, fornecendo, matematicamente, 

evidências de quais os aspectos que podem motivar o aumento e o decréscimo da demanda, 

principalmente no segmento de utilidade doméstica.  

Em termos de contribuição prática, os métodos propostos neste estudo destinam-se a 

auxiliar os gestores nas tomadas de decisão, no instante em que eles podem fazer uso de 

elementos estatísticos em oposição ao planejamento feito com base em suas experiências ou, 

simplesmente, produção voltada para reposição de estoque. Além disso é evidenciado que 

cada um dos produtos, por terem diferentes público-alvo e finalidades em relação ao uso, 
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necessitam de um modelo de previsão para cada um deles, uma vez que, cada um deles foi 

impactado de maneira distinta e por diferentes fatores. Ainda sobre os efeitos práticos, as 

intepretações dos resultados apresentados pelo método de regressão proporcionaram 

possíveis deduções relativas aos perfis dos consumidores que são atraídos por estes bens. 

Elas podem ser úteis para que o departamento comercial possa adequar suas estratégias, 

campanhas e políticas de vendas do portfólio de acordo com o mercado alvo. Dentre elas, 

destacam-se as possíveis inferências: consumidores de um determinado produto podem ter 

preocupações com desemprego; clientes ou compradores de alguns produtos podem declinar 

suas compras em função do preço; clientes optarão por produtos de bebidas frias em períodos 

de clima quente. 

Em relação ao que foi apresentado e ao cumprimento dos objetivos, esta pesquisa, 

como todas, está sujeita a algumas restrições e limitações, já explicitadas na seção 3.5, que 

poderiam interferir, mesmo que ligeiramente, nos resultados das análises. Aqui são 

elencadas algumas que merecem destaque:    

a) As indústrias do segmento de UD, por motivos diversos, em geral, possuem 

produtos cujo o ciclo de vida é pequeno, o que impossibilita um tamanho maior de amostra 

do histórico de vendas. Em termos estatísticos, quanto maior o tamanho da amostra, mais 

variáveis explicativas podem ser encontradas. Em outras palavras, os fatores que impactam 

a demanda, detectados especificamente para cada um dos produtos, está limitado ao tamanho 

das amostras do histórico de vendas da empresa Z;  b) A metodologia aplicada e as limitações 

matemáticas, não possibilitaram a detecção, de supostos delays nas relações das variáveis 

independentes com a variável dependente, que pudessem contribuir para o modelo de 

regressão;   c) A existência de aspectos qualitativos que não puderam ser capturados nesta 

pesquisa, como: mudança de hábito dos consumidores, aspectos culturais, percepção e 

opiniões sobre a qualidade do produto, prioridades referentes as escolhas de bens com maior 

grau de necessidade e motivo da compra(intencional ou reposição).   d) A presença de 

possíveis influenciadores das vendas dos produtos, que foram tratados teoricamente nesta 

pesquisa, porém não foram possíveis de terem seus valores capturados e tratados. Entre eles, 

o preço médio da concorrência praticado durante o período de teste e validação. O acesso às 

quantidades de estoque da concorrência poderia ser outro agregador para a previsão, pois, 

da mesma maneira como ocorre na Empresa Z, quando há excesso de estoques, os 

concorrentes tendem a diminuir o preço para gerar caixa, o que supostamente resultaria em 

aumento de vendas, porém sem estoques, os compradores dos concorrentes tendem a 
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procurar outras empresas para não ficarem desabastecidos. Em vista disso, o preço e estoques 

dos concorrentes poderiam contribuir para o modelo de regressão proposto por esta pesquisa, 

entretanto, por motivos de segredos comerciais, estas informações não são de fácil acesso. 

Em função, das observações e limitações desta pesquisa, sugerem alguns futuros 

estudos: 

 Pesquisas que apliquem estas mesmas metodologias em outras indústrias de bens de 

consumo, porém com maior tamanho de amostra, a fim de detectarem adicionais 

fatores influenciadores da demanda; 

 Estudos capazes de comparar a capacidade preditiva, entre métodos causais e 

modelos de séries temporais, em indústrias de utilidade doméstica; 

 Pesquisas simultâneas de duas ou mais indústrias de bens de consumo de um mesmo 

segmento, para verificar se as vendas de uma delas, tem correlação com o preço e 

estoques praticados pelas outras concorrentes diretas; 

 Estudos capazes de capturar aspectos qualitativos, não abordados nesta pesquisa, 

com o intuito de propor novos fatores para o modelo de regressão. 

 Pesquisas que otimizem a capacidade preditiva do modelo proposto com uso de 

possíveis defasagens entre as variáveis independentes e a variável dependente; 

 Estudos comparativos entre os métodos qualitativos, quantitativos ou híbridos em 

indústrias de bens de consumo, capazes de contribuir positivamente, para o poder de 

previsão da demanda. 

 Pesquisas mais aprofundadas em métodos causais que utilizem outras variáveis 

regressoras, de acordo com as características de outros segmentos de bens de 

consumo.  

A competitividade imposta pela acirrada concorrência com os produtos importados, 

forçam as indústrias de bens de consumo, buscar constantes mudanças estratégicas em suas 

operações, entre elas, manter a cadeia de produção voltada para a demanda de mercado, 

reduzindo desta maneira, suas perdas por excesso e falta de produtos em estoque(ANGELO; 

FOUTO; LUPPE, 2010; ANGELO et al., 2011; DANESE; KALCHSCHMIDT, 2011; 

FAVARETTO, 2012; KOURENTZES, 2013; MOSTARD; TEUNTER; DE KOSTER, 

2011; RAMOS; SANTOS; REBELO, 2015; WALTER et al., 2013). 
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Assim sendo, além das contribuições acadêmicas para a literatura nacional acerca do 

tema, espera-se que o presente trabalho também possa contribuir para o fortalecimento da 

indústria nacional, no sentido em que, ele traz à luz, elementos e informações que 

proporcionam, aos gestores das empresas de bens de consumo, tomar decisões, traçar planos 

e executar ações voltadas para o enfrentamento dos desafios de mercado. 
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