
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. 
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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 documentar means, stepwise 

statistical techniques of multiple regression were used to investigate whichof 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. 
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