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Resumo: Este trabalho utilizará redes neurais 

artificiais (RNA) para o estudo de previsão de demanda 

de venda (PDV). Será utilizado como base o caso de 

previsão associado a uma indústria têxtil onde outras 

técnicas já foram aplicadas. Dessa forma, topologias de 

redes neurais serão utilizadas para a previsão e os 

resultados obtidos serão confrontados com os resultados 

já disponíveis de técnicas clássicas.  

 

1. Introdução 
 A previsão de demanda em sistemas produtivos é 

fator determinante para o sucesso dos mesmos. Esta 

previsão afeta diretamente a cadeia de suprimentos, os 

níveis de estoque e os sistemas de produção bem como 

os próprios consumidores. Um aumento da precisão de 

previsão traduz-se em uma redução dos custos de 

inventário e dos prazos de entrega, uma gestão de 

informações mais rigorosa e um melhor desempenho da 

empresa [1]. Os sistemas baseados em inteligência 

computacional (como as RNA) vêm ganhando espaço 

no estudo destes problemas.  

 

2. Redes Neurais Artificiais 
As redes neurais artificiais são modelos 

computacionais formados por neurônios (como ilustrado 

na figura 1) ligados entre eles por meio de sinapses cujo 

pesos podem aumentar ou diminuir a influência 

daquelas conexões sobre os neurônios influenciados por 

aquelas sinapses.  

 
Figura 1 – Modelo do neurônio [2] 

 

 Existem vários tipos de funções de ativação 

como a função de limiar, uma função linear por 

partes ou funções sigmoides. 

 A rede deve passar por uma fase de treinamento para 

conseguir fazer previsões. Este treinamento pode ser 

supervisionado: a saída gerada pela rede é comparada 

com a saída esperada, gerando assim um erro a cada 

passo. O erro de saída será utilizado como parâmetro no 

algoritmo de ajuste de pesos utilizado. É possível que 

haja realimentação do sinal de saída da rede para suas 

entradas. Esse tipo de rede é chamado de recorrente e 

também é muito utilizado na previsão de demanda 

(figura 2). 

 
Figura 2 – Rede recorrente [3] 

 

3. Metodologia 
Vamos usar o software Matlab para criar uma RNA 

com uma única entrada e uma única saída (A saída da 

rede sendo a previsão do mês m e a entrada a previsão 

do mês m-1), uma camada intermediaria e uma camada 

de contexto. A função de ativação é a função “tangente 

hiperbólica”, e os valores os pesos sinápticos são 

inicialmente fixados em 1. O tamanho da camada 

intermediaria, a taxa de aprendizado, os parâmetros do 

“early-stopping” vão ser definidos empiricamente e por 

comparação de resultados.  

 

4. Resultados esperados 
Treinando várias redes, vamos ter que compara-las 

baseando-se no MSE de validação e o número de épocas 

de treinamento. Temos por objetivo que a melhor rede 

escolhida tenha um MSE (Erro Médio Quadrático)  que 

seja inferior ao MSE obtido pelos métodos dos 

especialistas. 

 

5. Conclusões 
 Comparando estes resultados com os outros 

métodos, poderemos concluir sobre a possibilidade de 

utilização de RNA na previsão de demanda de venda de 

alguns itens da indústria têxtil em estudo.  
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