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Resumo: O projeto de pesquisa surgiu frente 

ao atual desafio das empresas de oferecerem um bom 

nível de serviço e obterem previsões acuradas de 

demanda, com isso, tem o objetivo de verificar os 

fatores que mais impactam na acuracidade da previsão 
de demanda para as empresas de bens de consumo. 

Sendo estes fatores, fonte de dados, abordagem utilizada 

para agregação das familias de produtos e correlação 

entre as projeções de demanda entre Centros de 

Distribuição para a mesma família de produtos.  

 

1. Introdução 
 

Visto que muitas empresas tem dificuldade de 

acompanhar a demanda flutuante de seus produtos no 

mercado, prever esta demanda é imprencindivel para o 

planejamento de toda cadeia de suprimentos. Quanto 

mais rápida e acurada a informação sobre a demanda 

momentânea dos consumidores mais facilmente as 
empresas podem se adaptar frente as mudanças 

repentinas do mercado e se mater competitivas. 

Atualmente, a maioria das empresas detêm algumas 

práticas para realizar as previsões de demanda, como 

utilizar o seu próprio histórico de pedidos (vendas ao 

varejo), porém esta fonte de dados pode resultar em 

erros de previsão pois é uma informação que se 

encontra no meio da cadeia de suprimentos, 

considerando que esta empresa é uma industria, vende 

seus produtos a uma rede de varejo e após isto os 

produtos são comprados pelos consumidores, ou seja, a 

demanda histórica registrada da empresa é diferente da 

consumida no final da cadeia de suprimentos, como 

pode ser visto na imagem ao lado. Para diminuir este 

erro percentual de previsão, alguns estudos propoem 

que se utilize o histórico de vendas do ponto de venda, 

sendo esta fonte de dados mais alinhada com a demanda 
real dos consumidores¹.  

Para tanto, a pesquisa objetiva confirmar o aumento 

da acurácia na previsão de demanda de empresas de 

bens de consumo por meio do uso dos dados do ponto 

de vendas. Também se leva em conta a metodologia de 

agregação de dados, que pode ocasionar diferentes erros 

na previsão e se a correlação entre a demanda de 

diferentes Centros de Distribuição detêm algum impacto 

no resultado final. 

Para isso, serão realizados experimentos de 

previsão de demanda utilizando combinações com três 

fatores. Primeiramente, a base de dados, ponto de venda 

(PDV) histórico de vendas a partir do ponto de venda 

dos produtos (obtidas do varejo) e a ordem de pedidos 

(OP) histórico de vendas a partir das informações dos 

pedidos. Além do tipo de abordagem utilizada na 

agregação de familias de produtos para previsão de 

demanda, top-down (TD) e bottom-up (BU), e o tipo de 

correlação entre os itens de uma família de produtos, 

alta e baixa. Com isso, será possível identificar qual 

combinação de fatores, base de dados, tipo de 

abordagem e tipo de correlação, leva à uma previsão de 

demanda mais assertiva. Repondendo a pergunta de 

pesquisa: “Quais fatores tem maior impacto na 

acuracidade da previsão de demanda?”.  

  

3. Metodologia 
 

 Para a execução da pesquisa, foram 

estabelecidos alguns procedimentos metodológicos, os 

quais possibilitarão realizar o estudo das fatores que 

resultam na maior acuracidade da previsão de demanda. 

Será utilizado um experimento fatorial 2x2x2, 

metodologia que se baseia em conceitos estatísticos, que 

combina todos os fatores para testá-los. Algumas 

hipóteses foram estabelecidas e serão comprovadas 

mediante o resultado final da parte empírica. 

4. Ilustrações     

            

 
Figura 1 – Compartilhamento de Informações  

 

4. Conclusões 
Neste momento a revisão bibliográfica está sendo 

finalizada, sendo o próximo passo realizar os 

experimentos de projeção de demanda, para se mensurar 

os impactos dos fatores levantados e contestar as 

hipóteses. 
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