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RESUMO 

 

O planejamento de demanda é um estudo que cada vez mais ganha relevância nas 

empresas. A busca por maior assertividade faz com que os planejadores de demanda 

operem com diversas possibilidades de modelos estatísticos para composição de 

suas previsões. Esta escolha, no entanto, pode não ser algo simples quando deparada 

com um universo de modelos, tendo o planejador que escolher apenas um para sua 

previsão. 

Este trabalho desenvolveu um estudo aplicado em uma base de dados históricos de 

uma empresa brasileira de componentes para a linha branca, buscando avaliar a 

eficácia do uso do modelo composto como alternativa para uma melhor acurácia. Ao 

término do estudo, pode-se concluir que o modelo composto entregou mais segurança 

na previsão de uma carteira de produtos selecionados, quando comparado apenas 

com a previsão gerada por um modelo padrão otimizado, apresentando um ganho de 

9% de assertividade e confirmando a hipótese de modelo mais eficiente. 

A construção da lógica de modelagem, bem como os modelos matemáticos 

escolhidos para este estudo, teve como objetivo sugerir uma forma simples a qual os 

planejadores de demanda possam aplicar em seu dia a dia, evitando assim a 

concentração do risco ao escolher apenas um único modelo padrão, além de gerar 

maior acurácia para suas previsões. 
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ABSTRACT 

 

Demand planning is a study that is becoming increasingly relevant at companies 

around the world, the search for better accuracy makes planners operating with many 

statistical models to make their forecasting more get accuracy, but this choice may not 

be simple, when faced with the possible universe statistical models where planners 

choosing only one model for his forecast. 

This work developed a study applied in a historical database of a Brazilian home 

appliance company, seeking to evaluate the relevance when using the composite 

model as an alternative for a better accuracy. At the end of the study, it can be 

concluded that the composite model delivered more assertiveness for forecasting a 

portfolio of selected products, when compared only with the forecast generated by a 

standard model, showing a 9% gain in accuracy and confirming the hypothesis of be 

more efficient. 

The construction and logic modeling, as well as the mathematical models chosen for 

this study, aimed to suggest a simple way that demand planners can apply in their daily 

lives, thus avoiding the concentration of risk when choosing only a single model 

standard, in addition to enabling greater accuracy for your predictions. 
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INTRODUÇÃO 

 

Marcelo, Jonathan e Mirian (2016) definem o mercado de linha branca como 

sendo um mercado de eletrodomésticos direcionados para o aquecimento ou 

refrigeração das atividades de cozinha ou do lar. No Brasil o mercado é um oligopólio, 

sendo que duas empresas estrangeiras detêm mais de 50% da participação de 

mercado. 

Cerra et al. (2016) comparam o mercado de linha branca com outros do Brasil 

e destacam que uma característica deste mercado está na sua dificuldade em obter 

uma previsão de demanda com grau significativo de qualidade, fazendo com que 

ocorra ociosidade de produção, que, por sua vez, é repassada à cadeia de 

suprimentos, criando uma instabilidade na relação entre o cliente e os fornecedores.  

Cerra et al. (2016) complementam que comparado ao mercado automotivo 

por exemplo, ambos possuem estratégia de competividade por tecnologia e 

desenvolvimento de produto, no entanto, as dificuldades de trabalhar com o inventário 

e a falta de acurácia na previsão, fazem com que o mercado de linha branca tenha 

dificuldades em administrar a cadeia de suprimentos e sustentar as margens 

financeiras requeridas pela matriz. 

Tal característica pode ser observada nitidamente na falta de capacidade 

técnica e investimento da cadeia em planejamento de demanda. Por ser uma cadeia 

extensa, com várias partes interessadas, normalmente quem fica no meio da cadeia 

são os elos que, muitas vezes, não possuem recurso ou tecnologia suficientes para 

suportar uma área de demanda ou um software de planejamento avançado. Diante 

disso, os mesmos podem sofrer com uma baixa qualidade de previsão, que, por sua 

vez, causa o efeito em todos os elos subsequentes. 

Mercados com carência em gestão de demanda, como é o mercado de linha 

branca, trazem também uma maior dificuldade no desenvolvimento da previsão de 

demanda com acurácia (CERRA et al., 2016). Entre as causas deste efeito estão: a 

volatilidade do mercado, a falta de maturidade dos processos de demanda, a falta de 

compartilhamento de informações na cadeia, características econômicas e 

características de negociação comercial. 

Não suficientes as dificuldades encontradas neste mercado para a realização 

da previsão de demanda, um segundo ponto complicador está na escolha de apenas 

um, dentre os variáveis modelos matemáticos disponíveis. Segundo Petropoulos et al. 
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(2018) existem vários modelos possíveis para serem escolhidos, entre eles, porém 

não se limitando a, modelos exponenciais, ARIMA, redes neurais e suas possíveis 

derivações. 

Buscando estudar este dilema, várias soluções são oferecidas no mercado 

corporativo como ferramentas que utilizam medidas de erro médio para encontrarem 

e sugerirem para o planejador de demanda um possível modelo, que melhor traduza 

as tendências de demanda futuras.  

Segundo Rasmussen (2004) é cada vez mais frequente que  empresas de 

software disponibilizem o uso de técnicas de otimização, juntamente com objetos 

minimizadores de erro, ajustados à série temporal. Alguns exemplos são dados pelo 

autor como as ferramentas TS analysis, CB Predictor, Crystal BallPro e ForecastX. 

Estas soluções, no entanto, se atrelam a escolha de apenas um modelo padrão 

otimizado, como sendo a solução para a projeção de demanda futura.   

Buscando encontrar um método que permita trazer uma maior acurácia de 

previsão, com menor complexidade, este estudo utilizou uma série histórica de vendas 

de uma empresa fornecedora de componentes eletrônicos para linha branca. Teve-se 

como objetivo avaliar os resultados encontrados ao fazer uso de um modelo composto 

para a previsão de vendas.  

O modelo composto é compreendido como um uma forma de combinar outros 

modelos matemáticos padrões, de modo a gerar uma previsão única, extraída da 

combinação de vários modelos. Trata-se de uma técnica que vem sendo explorada 

por pesquisas acadêmicas, em diferentes formas de combinação. Isso porque a busca 

de muitos pesquisadores está nos critérios de ponderação dos modelos padrões para 

conseguirem compor esta previsão, tendo como objetivo melhores resultados. 

Para a construção do modelo composto neste trabalho, utilizou-se lacunas 

existentes, nas quais as medidas de erro ou de qualidade da acurácia refletiam sobre 

o erro médio de uma série temporal. Desta forma, em determinados períodos de 

tempo, também foram encontrados erros maiores do que os aferidos pela média. 

Como resultado, esta pesquisa demonstrou ganhos de acurácia para o 

conjunto de dados amostral estudado e para a carteira de produtos, bem como 

comprovou estatisticamente que os resultados obtidos pelo modelo composto são 

significativamente melhores, gerando aumento de acurácia de 9%, quando 

comparado com os modelos padrões otimizados.  
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Foi possível constatar também ganho de acurácia para os itens com 

coeficiente de variação maior do que 0,50, coeficiente este que reflete a alta 

volatilidade, obtendo ganhos de 21% em assertividade, quando comparado à previsão 

dos modelos padrões. Além disso, também houve 7 % de ganho em modelos de 

média volatilidade e 4% de ganho na categorização de modelos com baixa. 

 

Tema 

  

Uso do modelo composto como meio de meio de melhoria da acurácia da 

previsão de demanda em uma indústria fornecedora da linha branca 

 

Questão de Pesquisa 

 

Uma carteira com modelo estatístico composto seria capaz de gerar previsões 

de demanda mais precisas do que uma carteira apenas com modelo estatístico 

padrão? 

 

Objetivo 

 

Pretende-se obter através dos resultados gerados pelo modelo composto, a 

resposta à questão da pesquisa, se a utilização do modelo composto permitirá gerar 

uma previsão de melhor qualidade quando comparada ao uso dos modelos padrões 

otimizados, havendo redução no erro e permitindo uma previsão de demanda mais 

assertiva no segmento. Deste modo, analistas de demanda e empresas que utilizarem 

esta técnica de previsão terão uma opção mais simples e assertiva, para que possam 

melhorar suas previsões. 

 

Justificativa  

 

Uma organização está exposta aos diferentes tipos de riscos que podem 

impactar de forma significativa seus resultados e estratégias. A gestão de demanda 

pode ser considerada  um destes fatores de risco (HENDRICKS; SINGHAL, 2014). 

 O uso da previsão de demanda dentro das organizações desencadeia uma 

série de ações e processos, uma vez que se torna a base para a composição das 
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estratégias, nas quais a empresa possa atender os volumes previstos (KAHN, 2003). 

É ela que fornece o cenário de vendas, faturamento e permite que os demais 

departamentos se planejem, de modo a extrair o melhor de suas equipes e recursos. 

A escolha da técnica de previsão de demanda é um fator crítico dentro do 

processo de planejamento, uma vez que deverá traduzir a forma como os dados 

estatísticos serão projetados na linha do tempo. O uso de uma única técnica ou um 

modelo padrão otimizado, no entanto, pode não ser o suficiente para capturar toda a 

complexidade da série histórica ou as características de um determinado mercado 

(WERNER; RIBEIRO, 2006).  

Algumas pesquisas demonstram alternativas para obter melhores resultados 

da acurácia, buscando agregar qualidade também à previsão de demanda , fazendo 

combinações de várias técnicas de previsão, que gerem um único modelo capaz de 

contemplar as características de dois ou mais (ARAS; GÜLAY, 2017).  

Sabe-se que a combinação de modelos faz sentido, por permitir compor uma 

previsão através de um terceiro modelo, denominado composto. Isso não só reduz o 

risco de erro, como pode potencializar, dependendo da forma como esta combinação 

for composta, uma melhor acurácia (HILBON; EVGENIOU, 2005).  

Tal entendimento suporta uma dúvida inicial sobre a combinação de modelos: 

“Por que combinar modelos diferentes?”. A resposta estaria, segundo Hibon e 

Evgeniou (2005), no fato de que, ao usar apenas um modelo composto padrão, o risco 

da previsão futura concentra-se a uma característica única de modelo, fazendo com 

que, em algum período da série temporal, o erro médio seja extrapolado. 

 A combinação de modelos, no entanto, permite amenizar este efeito, fazendo 

com que períodos que não estejam em adequação plena à série temporal do modelo 

ótimo, sejam otimizados pela composição de previsão de dois ou mais modelos.  

Com base neste racional, a combinação das técnicas de previsão pode ser 

considerada uma alternativa para tentar reduzir o risco da não adequação de uma 

série histórica em sua plenitude, a um único modelo padrão otimizado. Entretanto, 

Hibon e Evgeniou (2005) entendem haver uma quantia limitada para a combinação de 

modelos padrões, de modo que o número não ultrapassasse 7. Isso porque, segundo 

os estudos realizados por estes autores, há uma tendência de que após o sétimo 

modelo combinado, os valores do erro médio se tornam maiores que o modelo padrão 

otimizado. 
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Desta forma, este trabalho buscou explorar as medidas de erros para realizar 

a ponderação da previsão dos modelos padrões. O foco foi gerar uma ponderação 

sobre o resultado da previsão de demanda do melhor modelo padrão (MMPO) e o 

segundo melhor modelo padrão (SMMPO). 

 Normalmente, ao obter o modelo estatístico otimizado, nota-se durante o 

percurso de tempo da série temporal, um erro de maior grau em algum instante de 

tempo, quando comparado com sua média de erro. Sendo assim, o modelo composto 

proposto e testado neste trabalho, pretende substituir estes períodos de maior erro do 

MMPO, pela previsão do mesmo período de SMMPO. 

 Para isso, foi desenvolvido um conjunto de fórmulas para a criação deste 

modelo composto e sua ponderação, além de um processo de composição para 

aplicação da técnica, conforme descrito na figura 1. 

 

    Figura 1 – Fluxo Lógico Modelo Composto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

    Fonte: O Autor 

 

Nota-se que a figura 1 traz o  fluxo percorrido para a criação do modelo 

composto. Este processo consiste, primeiramente, em testar qual o modelo padrão 

que permite gerar a previsão de demanda de melhor qualidade, elencando entre  

todos os modelos padrões testados, quais se classificam como sendo MMPO e 

SMMPO. Em seguida, ocorre a análise de verificação do erro quadrático médio de 

cada um dos dois modelos, escolhidos para a ponderação.  
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O que o modelo composto faz é ponderar o resultado da previsão destes dois 

modelos para criar um terceiro, resultante da correção e otimização nos instantes de 

tempo mensais. Esta configuração é gerada então pelo período de 1 ano, com base 

no realizado, e posteriormente replicada para a previsão de 1 ano. 

 

 

1 - REVISÃO DE LITERATURA 

1.1 Planejamento de Demanda  

 

O planejamento de demanda pode ser considerado como uma das bases para 

todo o planejamento de uma organização. É neste processo que discussões, como 

tendências de mercado e o volume de vendas da empresa, são alinhadas e acordadas 

entre as equipes (DOMINGOS; POLITANO; PEREIRA, 2015).  

Quando apoiado por um processo sistematizado de revisão contínua da 

demanda, como é o caso de processos como o S&OP, é possível então gerar a 

integração entre os departamentos, de modo que se construam estratégias sobre o 

futuro do negócio (WALLACE, 2004).  

Apesar do processo de S&OP ser uma referência ao processo de demanda, 

por ter um papel muito importante na organização (CORRÊA et al., 2007), a gestão 

de demanda em si pode ser compreendida como sendo algo mais abrangente. No 

mercado é comum encontrar empresas que não necessariamente possuam um 

processo desenhado de S&OP, mas sim, que tenham equipes de gestão sobre a 

demanda (CORRÊA et al., 2007).  

No entanto, cabe ressaltar que a falta de um processo que sincronize e que 

gerencie de forma sistêmica a integração entre as áreas, pode ser considerada uma 

dificultadora para a acurácia da previsão de demanda, dado o não sincronismo entre 

as equipes que fazem essa gestão. 

A academia compreende o processo de planejamento de demanda de 

diferentes formas. Alguns autores trazem uma visão mais agregada ao uso de 

tecnologia e técnicas estatísticas, como sendo a base de composição da demanda. 

Há, no entanto, autores mais conservadores, que se apegam ao processo e ao 

alinhamento entre as equipes como sendo o principal objetivo do planejamento de 

demanda.  
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Para Wallace (2004); Corrêa et al. (2007) o processo de planejamento de 

demanda pode ser considerado um planejamento realizado pelas equipes de vendas 

e marketing, que busca, através da análise histórica das famílias de produto, definir 

as projeções do volume de vendas futuro, em um determinado horizonte de tempo. 

Szozda e Werbinska (2013); Crum e Palmatier (2003) compreendem o 

planejamento de demanda como algo que extrapole a visão empírica de vendas e 

marketing, de modo que haja uma terceira opinião, sendo esta mais crítica e menos 

empírica, acerca dos dados históricos, agregando uma visão mais cientifica e 

estatística. 

 Ainda para Szozda e Werbinska (2013); Crum e Palmatier (2003), a parte de 

maior contribuição, a nível de valor agregado à organização, está na geração de uma 

previsão de venda analítica que, de modo racional, gere uma base a ser discutida com 

as demais equipes.  

Acredita-se também que a qualidade desta base deve ser de responsabilidade 

do planejamento, setor este que deverá se apoiar em métodos matemáticos e 

estatísticos, que utilizem o passado como plano de fundo para a construção das 

tendências de uma nova previsão. 

O uso da matemática como forma de contribuição para a construção de uma 

previsão mais assertiva, vem sendo algo discutido com frequência por pesquisadores.  

Petropoulos et al. (2018) comentam que, por se tratar de um assunto estudado há 

mais de 30 anos, ter um embasamento matemático que permita uma análise 

complementar, além do sentimento dos indivíduos que compõem a demanda, torna-

se relevante para a qualidade e assertividade das previsões de volume de vendas. 

Desta forma, faz-se com que as demais áreas da empresa, que utilizam esta 

informação, possam confiar nestes dados, evitando outras situações, assim como 

descreve Corrêa, Gianesi e Caon (2001). Segundo os autores, é comum que áreas, 

como o planejamento de produção e compras, acabem por não confiar nas previsões 

elaboradas pela área comercial, em virtude da falta de comprometimento ou nível de 

viés aplicado. 

Corrêa, Gianesi e Caon (2001) complementam também que este efeito está 

no fato de que as áreas Comercial e Marketing, normalmente, tendem a ter uma visão 

mais otimista do que a realidade sobre uma determinada família de produto. Desta 

forma, por não estarem conectadas aos desafios que os elos da cadeia de 
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suprimentos têm para suprir as demandas, não conseguem visualizar o impacto 

gerado pelos efeitos deste tal otimismo. 

A falta de confiança entre os elos pode ser um grande complicador para a 

sinergia das equipes e para o direcionamento dos resultados do negócio, uma vez 

que este processo se caracteriza como sendo o primeiro passo de um desdobramento 

operacional e estratégico da organização.  

Vários outros processos, como o planejamento de produção, planejamento 

financeiro, planejamento de materiais, planejamento de marketing, entre outros, 

utilizam esta informação para comporem suas estrangeiras individuas de 

maximização de recurso, visando a entrega do resultado (MOON, 2015; KAHN, 2003). 

Os erros oriundos de uma previsão de demanda podem impactar na eficiência 

do processo como um todo, gerando consequências, como rupturas de produção, 

aumento de inventário, ineficiência do processo de aquisição e perda de vendas 

(KAHN, 2003; PETROPOULOS et al., 2018). Cabe ao planejador de demanda ser um 

agente interno, com conhecimento de ambos os setores, para conseguir conciliar as 

dificuldades e traduzir isso em um plano de demanda assertivo (MOON, 2015; KAHN, 

2003). 

Alguns artigos destacam que a utilização de uma base histórica de dados, 

ajustada aos bons modelos matemáticos, em conjunto com uma equipe de bom perfil 

analítico, permitem gerar uma previsão de vendas com maior qualidade, facilitando o 

planejamento corporativo (HUANG; CHANG; CHOU, 2008).  

No entanto, por se tratar de um processo que depende da qualidade de 

informação de entrada, e por  possuir uma dinâmica de atualizações de dados 

frequente, oriunda das mudanças dos diversos cenários de mercado, a tarefa do 

planejador de demanda, de construir os volumes futuros, torna-se mais complexa 

(SZOZDA; WERBINSKA, 2013; CHEN; WOLF, 2011). 

 É preciso pensar então no desenvolvimento de modelos, ou algoritmos 

estatísticos que, juntamente com os demais dados qualitativos, consigam capturar as 

mudanças de tendência rapidamente, para não repetir os erros e ruídos promovidos 

no passado (DELURGIO1, 1998 apud VEREECKE et al., 2018). Para Moon (2015), a 

qualidade da previsão de demanda deverá ser a prioridade para qualquer negócio, 

 
1 DeLurgio, A, Forecasting Principles and Applications, McGraw-Hill Irwin Publishing, Burr Ridge, IL, 1998. 
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logo a busca das equipes de planejamento deverá ser direcionada à contínua melhoria 

da qualidade de previsão.  

Petropoulos et al. (2018) argumentam que qualquer melhoria na acurácia da 

previsão, por menor que esta seja, poderá gerar impactos significativos na cadeia, 

como um menor nível de inventário e um melhor nível de serviço, contribuindo para 

um avanço no fluxo de caixa e no nível de atendimento ao cliente. 

Uma vez comentada a relevância do aperfeiçoamento da previsão de 

demanda, e que esta deverá ser um dos maiores objetivos do planejamento de 

demanda dentro de uma corporação, Petropoulos et al. (2018) descrevem a 

importância do processo de seleção de modelos estatísticos para a construção de 

uma previsão assertiva, sendo este um tema de pesquisa frequentemente encontrado 

em journals de pesquisa sobre operações.  

Um estudo realizado pelo portal Journal of Operations Management, 

publicado pela ElServier, com as palavras-chave “Forecast Accuracy” e “Demand 

Planning”, resultou em 15.432 publicações, sendo que, dos anos 2000 a 2010, houve 

um total 4.256 publicações. Esta quantidade, quando comparada ao período de 2010 

a 2020, subiu aproximadamente 85%, sendo encontradas 7.866 publicações. 

  Apesar da relevância da escolha dos modelos matemáticos corretos para 

uma série temporal, esta tarefa pode ser algo complexo para o planejador de 

demanda, diante das várias opções que existem. Neste sentido, o próximo tópico 

deste trabalho busca trazer a compreensão do que é um modelo estático e como seu 

processo de seleção, ou otimização, é útil para a área de demanda e para a 

construção de previsões mais assertivas. 

 

1.2 Modelos Estatísticos de Previsão 

 

1.2.1 Modelos Estatísticos 

 

O uso de modelos estatísticos vem sendo um aliado na busca pela melhora 

da acurácia na previsão de demanda. No entanto, ao mesmo tempo que é 

considerado uma solução para uma previsão de melhor qualidade, pode se tornar um 

complicador no dia a dia do planejador de demanda, que se depara com um volume 

considerável de modelos disponíveis. 
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 Para Petropoulos et al. (2018) a escolha do melhor modelo estatístico, para 

uma determinada série temporal, tem sido fonte de pesquisas na academia há mais 

de 30 anos. As opções podem ser as mais diversas possíveis, como: suavização 

exponencial, auto regressivos (ARIMA), médias móveis e redes neurais. Sendo estes 

alguns exemplos mais comuns, cabe então ao planejador de demanda escolher 

apenas um modelo dentro de uma enorme variedade, buscando trazer a melhor 

previsão para a sua série histórica. 

Segundo Fildes (2001), não se trata apenas de escolher um entre uma cesta 

de modelos, a escolha do modelo correto pode ser o grande diferencial em termos de 

assertividade. O autor também afirma que, apenas nesta comparação, a escolha entre 

um modelo e outro pode gerar diferenças de até 30% de assertividade. Logo, está é 

uma relevante tarefa, considerada vital na busca da melhor qualidade, em termos 

técnicos, para a composição da previsão de demanda. 

Apesar das diversas possiblidades de modelos matemáticos, Armstrong 

(2001) entende que alguns são mais comuns e amplamente usuais para a previsão 

de demanda em vários negócios. Modelos como Holt, Holt Winters, Média Móvel e 

Suavização Exponencial, podem ser considerados os principais modelos estatísticos 

para a previsão de demanda, usados pelo mercado. 

Goodwin (2010); Gelper (2010) complementam dizendo que as empresas 

utilizam modelos padrões otimizados, como Holt e Holt Winters, por serem fáceis e 

por possuírem uma boa adequação às séries de tempo com tendência, o que permite 

fazer previsões com eficiência. Esses modelos vêm sendo utilizados no  mercado há 

mais de 50 anos. 

Segundo Holt (1959), seu modelo é formado por  uma variável de level (𝐿𝑡) e 

um variável de ajuste, que permitem se adequar à tendência na linha do tempo (𝑇𝑡). 

Quando somadas (𝐿𝑡) e (𝑇𝑡), gera-se a previsão de demanda para um determinado 

período (𝐹𝑡) , através do modelo de Holt. As equações 1, 2 e 3 são parte deste modelo 

estatístico.  

Esse tipo de aplicação é comumente usado em séries nas quais não há 

grandes sazonalidades, mas sim, uma tendência bem captada. Holt desenvolveu este 

modelo para que fosse fácil e de grande eficácia na calibração da tendência, 

disponibilizando variáveis de calibração, como é o caso das variáveis 𝛼, 𝛽. 
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𝐿𝑡 =  𝛼 𝑥𝑡 + (1 −  𝛼)(𝐿𝑡−1 + 𝑇𝑡−1)                                (1) 

𝑇𝑡 =  𝛽 (𝐿𝑡 − 𝐿𝑡−1) + (1 − 𝛽)𝑇𝑡−1                                 (2) 

𝐹𝑡 =  (𝐿𝑡 + 𝑇𝑡)                                                   (3) 

 

Para Ferbar, Mojškerc e Toman (2016) o modelo de Holt Winters é uma 

evolução do modelo de Holt, adicionando um terceiro componente dentro da previsão, 

denominado componente de sazonalidade. Este elemento não só o torna mais 

eficiente, como também traz a possibilidade da previsão se adequar a mais tipos de 

sazonalidades e dados diferentes. 

Este modelo supre a carência do modelo original de Holt, que seria a falta de 

qualidade de previsão em séries com sazonalidades mais elevadas ou constantes. O 

modelo de Holt Winters é composto pelas respectivas equações 1, 2 (originais do 

modelo de Holt) 4 e 5. 

 

 𝑆𝑡 =  𝛾(𝑌𝑡 − 𝐿𝑡−1) + (1 − 𝛾)𝑆𝑡−𝑚                                         (4)              

              𝐹𝑡 =  (𝐿𝑡 + 𝑇𝑡) 𝑆𝑡                                                                                       (5) 

 

Para ambos os modelos, as variáveis 𝛼, 𝛽, 𝛾 têm valores normalizados entre 

0 e 1. 

Dentre os modelos menos complexos de previsão está o modelo de média 

móvel ponderada, que utiliza a média do realizado (𝑌𝑡−1), atribuindo peso para 

ponderar as influências do passado no modelo futuro ( 𝑊𝑛). 

Apesar de simples, o modelo pode representar com eficiência a tendência de 

uma série temporal, principalmente quando o crescimento deste mercado é conhecido 

ou de maior sazonalidade, gerando previsões assertivas (RAGSDALE, 2009). A 

equação 6 demonstra a fórmula da média móvel ponderada: 

 

𝑌𝑡+1 = 𝑊1𝑌𝑡 + 𝑊2𝑌𝑡−1+. . . +𝑊𝑘𝑌𝑡−𝑘                               (6) 

 

Ambos os modelos descritos até então utilizam variáveis que podem ser 

otimizadas, através de cálculo de função não linear. Neste caso, o objetivo 
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parametrizado para a equação estaria na minimização do erro, dado que o mesmo 

causa alteração nas variáveis 𝛼, 𝛽, 𝛾 conforme a aplicação em cada modelo.  

Este fator é explorado pela indústria de softwares que constrói ferramentas 

que otimizam estes parâmetros, para gerarem previsões automáticas. Basicamente, 

os algoritmos testam a série histórica em vários modelos padrões, de modo a trazer 

um comparativo entre qual é mais eficiente para cada série histórica (BURNHAM, 

ANDERSON; 2002). 

Apesar do uso dos modelos padrões otimizados ser comum, como já visto 

neste trabalho, alguns artigos estão buscando formas de otimizar ainda mais o 

resultado das previsões, através de novos modelos. Neste contexto está a busca por 

um modelo composto como fonte alternativa.  

Entende-se como modelo composto, o uso da combinação de duas ou mais 

técnicas de previsão (WERNER; RIBEIRO, 2006). Os estudos sobre esta técnica  vêm 

sendo desenvolvidos desde 1969, sendo que grande parte deles se concentra na 

combinação de modelos não lineares de previsão de demanda (HIBON; EVGENIO, 

2010). 

Petropoulos et al. (2018) e Armstrong (2001) entendem que a combinação 

entre os modelos de previsão deve contribuir para uma melhoria significativa na 

acurácia da previsão de demanda. Entretanto, uma vez que ainda não há um 

consenso sobre as várias formas possíveis de combinação e quais modelos combinar, 

os meios para a composição abrem espaço para o desenvolvimento científico, sendo 

as variáveis sensíveis aos meios de origem das séries temporais. 

Petropoulos et al. (2018) nos ajudam a compreender que, apesar das 

diferentes formas possíveis de combinação de modelos, a composição de um modelo 

composto normalmente é formado por uma lógica, podendo ser estruturado da 

seguinte maneira: definição dos modelos candidatos; seleção dos modelos; 

parametrização dos modelos; produção da previsão com base no histórico; 

julgamento da melhor solução.  

Este trabalho se apoia nesta estrutura para a composição de sugestão de um 

modelo composto, fundamentando na base de modelos padrões para a criação de 

uma combinação de resultados que mesclem o melhor modelo padrão otimizado 

(MMPO) e o segundo melhor modelo padrão otimizado (SMMPO). Este tópico será 

abordado de forma explicativa na sessão de metodologia. 
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Tabela 1 – Lista dos modelos padrões selecionados 

 

Fonte: O Autor 

 

1.2.2 Técnica de Otimização de Modelos 

 

Como apresentado na seção 1.2.1 Modelos Estatísticos, dentro dos modelos 

padrões existem aqueles que utilizam parâmetros de ajuste para que possam, de fato, 

se ajustarem à série histórica. Estes parâmetros não são valores constantes, mas sim 

variáveis, sendo necessário realizar ajustes a cada previsão gerada.  

Rasmussen (2004) descreve estas variáveis como normalizadas, limitadas 

aos valores ‘maior ou igual a zero’ e/ou ‘menor ou igual a um’. Esta característica 

permite então transformar estes limites em restrições, criando assim uma 

configuração ótima para cada modelo. Para isso, são usados a metodologia de 

pesquisa operacional e o método de programação não linear.  

Segundo Sacoman (2012), a programação não linear é um método obtido por 

uma função objetiva, com o objetivo de minimizar ou maximizar determinada variável, 

tendo as restrições como regras para esta configuração. Através deste método é 

possível calcular a melhor configuração que atenda ao objetivo do problema. 

Em um contexto aplicado, pode-se utilizar essa aplicação um modelo padrão 

de programação não linear, conforme o algoritmo demonstrado na equação 8. 

 

Função Objetiva (MIN) MSE 

                                               0 ≥  𝛼 ≤ 1  

             Sujeito A             0 ≥ 𝛽 ≤  1            (8) 

                                               0 ≥  𝛾 ≤ 1 

 

Rasmussen (2004) realiza, com base nesta otimização,  um estudo em seu 

artigo sobre a qualidade da previsão, demostrando que o ajuste realizado por função 

 Modelo  Sigla  Característica do Modelo 
 Possui Variável 

de Otimização ? 

Holt HOT Previsão com tendência linear Sim

Holt Winter HTW Previsão com tendência linear e sazionalidade Sim

Média Movel Simples MA Previsão com séries voláteis Não

Média Movel Poderada MWA Previsão com séries voláteis e cíclicas Sim

Média Movel Exponecial SMA Previsão com séries exponenciais ou de lançamento Sim
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não linear, consegue adequar satisfatoriamente tipos diferentes de modelos, extraindo 

o máximo de assertividade, quando comparado aos parâmetros padrões de sua 

inicialização.  

É recomendado o uso da ferramenta Solver do Excel para a execução deste 

cálculo, dado a sua complexidade e repetitividade das etapas, até que seja encontrada 

a otimização buscada. Apesar de poder ser calculado manualmente, o tempo de 

trabalho gasto nesta situação a torna inviável. 

 

2 – METODOLOGIA 

 

Como parte de um trabalho aplicado, esta pesquisa foi desenvolvida em uma 

empresa brasileira, fornecedora de componentes eletrônicos para linha branca, tendo 

como objetivo estudar uma maneira de melhorar a acurácia da previsão de demanda 

da mesma. Teve-se como objetivo a entrega de um modelo composto, que fosse 

testado e validado estatisticamente como meio de melhoria de acurácia.  

A seguir, será apresentado um resumo dos processos e metodologias usadas, 

no qual será detalhada cada etapa da execução dos testes. 

O mercado no qual a empresa está inserida possui uma sazonalidade 

conhecida, tendo período de pico de vendas concentrados nos meses de maio, 

outubro e dezembro. Cabe ressaltar, no entanto, que esta característica é válida para 

os componentes que não são aplicados em produtos de linha de montagem, também 

conhecidos como OEM (Original Equipment Manufacturer), como é o caso de 

componentes vendidos de forma avulsa, direto pela montadora. Estes componentes 

tendem a ter baixo volume, grande portfólio e alta volatilidade, devendo estar 

concentrados na categorização de produtos com grande coeficiente de variação.  

Os impactos externos, conhecidos no varejo como ‘promoções’, são sempre 

incentivados pela ponta, ou seja pela montadora.  A empresa trabalha com preços 

definidos em contrato com as montadoras, não havendo descontos ou fatores de 

incentivo de demanda durante períodos promocionais que possuem relevância para 

o mercado de linha branca, como a Black Friday e Dia das Mães.  

 Desta forma, constata-se que as oscilações de volume estão ligadas aos 

incentivos da montadora para o cliente final. Dependendo da eficiência ao trabalhar 

com uma margem interna para o incentivo de vendas no varejo, ocorre uma oscilação 

de maior ou menor desempenho.  
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Tendo apresentado as características de mercado, bem como a empresa 

estudada, a figura 2 demonstra o processo de execução e configuração dos testes do 

modelo composto, o processo de composição amostral e a validação estatística. 

  

Figura 2 – Fluxo metodologia de teste 

 

Fonte: O Autor 

 

Os dados estudados se referem ao período de 2016 a 2018. Isso porque, 

como a proposta do modelo padrão é também otimizar a previsão da demanda, foi 

necessário a construção de um cenário no qual a aplicação da previsão pudesse ser 

comparada aos dados já obtidos, para avaliar sua acurácia.  

Uma planilha eletrônica foi programa para organizar estes dados na linha do 

tempo e, em seguida, realizar o processo de otimização para os modelos padrões. 

Este processo foi executado em três fases de otimização, sempre buscando a 

obtenção da função objetiva para minimização do MSE (Erro Quadrático Médio). 

Neste caso, buscou-se o uso da planilha eletrônica como ferramenta para a criação 

dos testes, por ser um recurso disponível na empresa, além de ser uma ferramenta 

mais acessível. 

A planilha foi programada para realizar e parametrização de cada modelo 

padrão três vezes, com o objetivo de ajustar as variáveis dos mesmos até resultarem 

em um MSE menor, por meio da ferramenta solver. 

O intuito, ao rodar três vezes os parâmetros, foi evitar falhas de 

parametrização e modelagem. Cada vez que um parâmetro era calculado, a planilha 
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inicializava as variáveis com valores diferente, esperando obter-se sempre o mesmo 

parâmetro de otimização. Isso porque, se a otimização estiver correta, 

independentemente do número da variável de partida, o resultado final deverá chegar 

sempre ao da variável otimizada.  

Por se tratar de uma pesquisa que utiliza dados históricos e avaliação 

estatística, optou-se por uma abordagem metodológica quantitativa. Para Silva, Lopes 

e Junior (2014) existem três tipos de análises quantitativas, que são usadas com mais 

frequência para pesquisas do tipo. São elas: técnicas univariadas ou estatísticas 

descritivas; técnicas bivariadas ou teste de hipótese ou estatística inferencial; técnicas 

multivariadas.  

Vinculado ao objetivo do estudo, buscou-se avaliar as diferenças entre dois 

grupos de modelos, descritos na etapa 1 dos testes, que, basicamente, se diferenciam 

por sua característica de modelo padrão e modelo composto. O primeiro grupo foi 

obtido apenas com resultados do erro dos modelos padrões otimizados, já o segundo, 

pelo resultado do tratamento, no caso o erro médio, encontrado através do modelo 

composto.  

O foco foi a busca em encontrar, possivelmente, diferenças significativas entre 

estes dois grupos, entendendo ‘diferença significativa’ como a diferenciação 

estatística, medida através de uma sequência de testes de normalidade e de 

diferenciação amostral.  

O estudo também fez uso da programação de módulos Visual Basic (VBA), 

utilizando bibliotecas existentes no Excel, como o Pacote de Estudo de Dados e o 

Pacote Solver. Por não haver no mercado uma ferramenta adequada para a 

construção de um cenário de teste, a programação foi então realizada pelo autor, na 

busca de uma ferramenta honesta, que capturasse todas as características do 

trabalho e realizasse todas as etapas em sequência. 

 Primeiramente, buscou-se a base de dados, que foi construída através da 

extração de dados históricos da empresa estudada, extraídos do ERP. Não houve 

nenhum tratamento sobre os números retirados em sistema, apenas foram realizados 

filtros, conforme descritos na seção 2.2 Amostra e População, na qual estes podem 

ser avaliados em detalhes. 

Toda vez que o processo de otimização gerava alguma inconsistência dentro 

das três validações, a amostra era separada para avaliação manual. Se realmente era 
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constada inconsistência, a amostra era rodada e otimizada através de um segundo 

algoritmo em programação R, pacote este pertencente a biblioteca Boot. 

A inconsistência relatada, seria basicamente o processo de obtenção de 

parâmetros diferentes para o mesmo modelo padrão, ao rodar a otimização com 

variáveis de partidas diferentes. Este processo pode ocorrer durante a utilização do 

Solver, pois, o algoritmo limita o tempo de interação das amostras, buscando otimizar 

o processamento. 

 Apesar do entendimento de que o pacote Boot em programação R é capaz 

de produzir uma otimização não linear, sem risco de inconsistência, optou-se por não 

rodar a pesquisa diretamente por esta ferramenta, devido a alguns fatores. O primeiro 

deles seria o tempo de processamento. Mesmo não gerando inconsistência, esta 

ferramenta possui um tempo de processamento elevado, fazendo com que, em vários 

casos nos quais o Solver é eficiente, a otimização tomasse demasiado tempo, sem 

necessidade, causando problemas de aplicabilidade à empresa.  

O segundo ponto está na ocorrência de inconsistência. Neste estudo foi 

encontrado o total de 7 inconsistências, 2,5% delas da amostra. Basicamente, o 

Solver é capaz de resolver com eficiência grande parte do processo de otimização, 

tendo a chance de pequenas variações apenas em casos de séries muito complexas, 

de grau elevado de coeficiente de variância. Isso pode ocorrer devido ao algoritmo 

limitar o tempo em que sua execução é aplicada, diferentemente da biblioteca Boot.  

Apesar de o Boot ter encontrado a otimização para os 7 produtos 

inconsistentes, sua diferença versus o Solver é pequena, tendo uma diferença de 

0,2% no resultado de erro. No entanto, por se tratar de uma pesquisa acadêmica, cujo 

objetivo é avaliar a existência de eficiência entre os modelos deste processo, optou-

se pelo uso do Boot, por exigência metodológica. 

 O terceiro fator está na acessibilidade ao conhecimento da ferramenta R. 

Comparada ao Excel, esta ferramenta é menos acessível no mercado, o que 

dificultaria a aplicação do método por programadores de demanda que, 

posteriormente, tenham interesse em executar o modelo composto em sua empresa. 

O processo foi aplicado nas 274 amostras do estudo, cada modelo padrão 

otimizado era armazenado em um banco de dados externo, onde foram registrados o 

código do item, o nome do modelo matemático e as previsões realizadas para os anos 

de 2017 a 2018, em formato mensal. 
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Para uma comparação estatística comprovatória foi necessário avaliar o 

resultado das hipóteses, através de construção de dois grupos, com o objetivo de 

medir o impacto causado ao aplicar os modelos MMPO (Melhor Modelo Padrão 

Otimizado) e MDC (Modelo Composto). Para isso, foi necessário avaliar as 

caraterísticas destes grupos, afim de entender qual conjunto de testes estatísticos 

deveria ser aplicado. 

Silva, Lopes e Junior (2014) descrevem o uso de técnicas bivariadas, ou teste 

de hipótese, como um conjunto de testes para avaliar se há diferenças entre dois 

grupos de dados, comparando duas amostras.  

De modo complementar, buscou-se avaliar os artigos de Hibon e Evgeniou 

(2005); Petropoulos et al. (2018), que também realizam testes com modelos 

compostos, para avaliar diferenças de acurácia. Notou-se que ambos os autores 

desenvolvem em seus trabalhos de avalição de modelo composto, uma abordagem 

por teste de hipótese, com o propósito de tê-lo como o método que melhor comprova 

a possível eficiência entre dois grupos de modelos matemáticos. 

Dadas as possibilidades de testes existentes para a constatação da validação 

estatística, o quadro 1 foi usado como o embasamento do racional, para a construção 

do mapa de testes estatísticos. Desta forma, foi possível visualizar a variante dos 

cenários e respectivos testes, direcionando a construção correta da validação do teste 

de hipótese. 

 

 

      Quadro 1 – Pesquisa quantitativa: elementos, paradigmas e definições 

      Fonte: SILVA, LOPES e JUNIOR, 2014, p. 12. 
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2.1 – Hipóteses 

 

𝐻0 – O erro quadrático médio (MSE) observado em uma carteira de modelo 

composto, adequado à sua base histórica, não possui diferença significativa (p-Value 

>0,05) versus o erro encontrado em um uma carteira com apenas modelo padrão 

otimizado (MMPO). 

𝐻1 – O erro quadrático médio (MSE) observado em uma carteira de modelo 

composto, adequado à sua base histórica, possui diferença significativa (p-Value 

<0,05) versus o erro encontrado em uma carteira com apenas o modelo padrão 

otimizado (MMPO). 

 

2.2 – População e Amostra 

 

Foram coletados dados históricos de venda em unidades vendidas, 

totalizando uma população de 1.651 produtos diferentes. Dentro deste número foram 

retirados produtos que não tiveram venda nos anos de 2016, 2017 e 2018, uma vez  

que os modelos de previsão utilizados neste trabalho não geram previsão de dados 

históricos inexistentes.  

Dado que a empresa também fornece para o mercado de pós-vendas,  foram 

retirados ainda  produtos que não são fornecidos diretamente aos fabricantes de linha 

branca, com o objetivo de garantir uma análise de tendência que representasse o 

mercado, tendo ciência da importância do mesmo para o faturamento da empresa 

estudada. 

Retirando estes dois fatores descritos, constatou-se uma população de 

interesse de 950 produtos diferentes, na qual, para a ilustração da variedade dentro 

da população, foram identificados produtos fornecidos para todas as divisões da linha 

branca em que a empresa atua. São elas: refrigeradores, cocção, ar condicionado, 

lava-louça, micro-ondas e lavanderia. 

 Além disso, foram contemplados produtos fornecidos a diversos clientes, que 

abrangem desde os maiores fabricantes de linha branca do Brasil, até os menores 

regionais. 

Com a população já definida, foi possível realizar o cálculo de tamanho 

amostral (n) para identificar estatisticamente qual o tamanho amostral necessário para 

o estudo, aplicando o intervalo de confiança de 95%. O cálculo utilizado, descrito na 
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equação 9, resultou em uma amostra necessária de 274 produtos, em face à uma 

população de 950 produtos.  

 Estas amostras foram escolhidas aleatoriamente, através de uma 

programação feita por VBA na ferramenta Excel, projetada para realizar o sorteio 

randômico das 274 amostras a serem utilizados no estudo. 

 

 

 

                                                                                                                      (9) 

                                                                   

 

 

 

2.3 – Entendimento sobre os medidores de erros de previsão e como 

estes serão explorados na composição do modelo composto durante o teste 

 

As medidas de erro são indicadores estatísticos que nos ajudam a 

compreender o percentual de acerto ou erro de uma determinada previsão estatística. 

Esta informação pode ser representada através de um percentual médio ou pelo 

número médio de erro, como é o caso de medidas conhecidas, como: MSE (Mean 

Squeared Error), MAPE (Mean Absolute Percentage Erro), MAD (Mean Absolute 

Deviation) e MSD (Mean Squared Deviation). 

 Todos estes exemplos utilizam na fórmula a soma do erro total, realizando 

uma divisão pelo total de amostras. Logo, quando observados todos os períodos da 

série temporal, notou-se que alguns períodos isolados tendem a produzir erros 

maiores que o erro médio da série, ocasionando impactos maiores do que os já 

calculados. Estes erros podem ser significativos à cadeia de suprimentos e ao 

negócio, de acordo com o período em que ocorrem.  

Por se tratar do erro médio, os períodos de baixo erro fazem com que períodos 

de erros maiores sejam minimizados na avaliação da média. A tabela 2 demonstra, 

de forma ilustrativa, o erro médio obtido através da medida MSE para uma série 

temporal Z de n = 12, sendo a equação 10, a representação da fórmula do MSE. 

 

n= 
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𝑀𝑆𝐸 =  
1

𝑛
∑ (𝑌𝑖 − 𝑌𝑖)2𝑛

𝑖=1                                                                                             (10) 

 

𝑌𝑖 representa o período realizado em um instante de tempo i e 𝑌�̂�, a previsão 

obtida pelo modelo estatístico no mesmo período i.  

Observando a tabela 2 é possível avaliar que, apesar de o MSE calculado ser 

175,07, ou seja, o erro quadrático médio previsto para esta série temporal ser de 

aproximadamente 175 unidades por mês,  são identificados 4 períodos 

(𝑛1 ;  𝑛3 ;  𝑛6 ;  𝑛10) em que os erros destas previsões foram superiores ao valor MSE. 

Cabe complementar que a quantidade de períodos de valores maiores que o MSE 

pode variar de acordo com a complexidade de cada série temporal, sendo que 4 não 

é uma constante para N=12, mas sim, uma constatação para este conjunto de dados. 

 

       Tabela 2 – MSE de uma série histórica com previsão realizada pelo modelo de Holt 

 

       Fonte: O Autor 

 

Em uma cadeia de suprimentos, dependendo da tendência do erro, o efeito 

das variações de demanda pode gerar impactos relevantes e distintos, podendo 

resultar na falta de vendas, impacto no nível de serviço, excesso de estoque e 

readequação da capacidade fabril. 

 Alinhado com o objetivo deste trabalho, busca-se então apoiar esta possível 

lacuna, como uma forma de desenvolver um modelo composto que avalie os períodos 

aferidos no instante tempo (t), para que, em situações onde o erro seja maior que o 

valor médio gerado pelo MSE, este possa ser substituído pela previsão de um 

segundo modelo no mesmo instante (t), porém, com erro menor.  

De forma mais abrangente, pretende-se explorar a combinação entre 

modelos, como uma forma de reduzir os erros obtidos nas séries, fazendo o uso de 
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modelos variados na linha do tempo (𝑇𝑛), através do modelo composto, verificando se 

essa técnica permite um menor MSE. 

A combinação dos modelos deverá atuar nos períodos em que (𝑇𝑛) for maior 

que MSE e verificar se isso permitirá gerar um resultado melhor do que o encontrado 

no modelo padrão otimizado (MMPO). Sendo assim, a contribuição deste trabalho 

permite a geração de uma demanda mais assertiva, que poderá ser calculada de uma 

forma menos complexa que os modelos de Box-Jenkins ou modelos ARCH e GART, 

que dependem de recursos computacionais e maturidade estatística para sua 

aplicação. Apesar de eficientes, ambos exigem alto grau de complexidade 

matemática. 

 

3 – EXECUÇÃO DO TESTE 

 

3.1 – Etapa 1 – Estruturação dos dados 

 

O teste foi executado em quatro etapas. Na primeira fase, as 274 amostras 

foram estruturadas em formato de série temporal, com os períodos que contemplam 

os anos de 2016 e 2017, tendo o período de 2017 como base para o processo de 

otimização dos parâmetros 𝛼, 𝛽 e 𝛾.  

O Ano de 2018, no entanto, foi usado como base para calcular a qualidade da 

previsão, ou seja, averiguar se a previsão do modelo composto foi mais eficiente. Este 

processo contempla realizar uma parametrização, com base no erro médio 

ponderado, guardando a combinação da variável que mais se adequou ao erro menor 

no período de 2017. Estes dados são armazenados em uma base,  para que possam 

ser utilizados durante a previsão de 2018, nas etapas seguintes.  

Com o objetivo de melhor avaliar os diferentes tipos de impactos e identificar 

as possíveis categorizações, foi adotado um meio de avaliação sobre a qualidade de 

previsibilidade dos dados, através do coeficiente de variância (cv). Este parâmetro 

é estatístico e busca medir o grau de oscilação percentual entre a média (�̅�)  do 

volume de peças mensais, com o desvio padrão (S). O uso deste meio é importante, 

pois, divide os produtos em suas caraterísticas de sazonalidade e complexidade de 

previsão.  
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 Em um contexto teórico, quanto menor a oscilação percentual de uma 

amostra, mais fácil será para determinar o modelo e para realizar a previsão com 

eficiência.  Um menor percentual significa que a média oscila em um percentual baixo, 

comparado ao seu desvio padrão. 

 Como o desvio padrão mede a distância dos valores prováveis, dentro da 

Curva Gaussiana, isso nos permite entender que os dados tendem a ser mais 

constantes ou próximos da média, facilitando a composição estatística dos modelos 

de previsão, fazendo com que haja resultados mais homogêneos entre os modelos 

padrões otimizados. As fórmulas que determinam o CV e seus componentes de 

cálculo podem ser encontradas respectivamente pelas equações 11, 12 e 13. 

 

CV = 
𝑆

�̅�
                                                 (11) 

 

Sendo S representada pela equação 12 e �̅� pela equação 13. 

 

 S = √
∑ ( 𝑥𝑖−𝑥 ̅)2𝑛

𝑖=1

𝑛−1
                                              (12) 

 

�̅� =  
∑(𝑋)

𝑛
                                                      (13) 

 

Para este trabalho adotou-se as seguintes categorizações, conforme 

abordado na tabela 3. O objetivo é avaliar a diferença entre o comportamento dos 

modelos compostos, de acordo com cada classificação.  

 

          Tabela 3 – Categoria de dados para coeficiente de variação 

 

           Fonte: O Autor 

 

 

Categoria CV Distribuição Amostral 

HP (High Predictive) De 0 até 0,30 43% 

MP (Medium Predictive) De 0,31 até 0,50 35% 

LP (Low Predictive) >0,50 22% 
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As categorias também permitiram avaliar se a eficiência do modelo composto 

foi a mesma para cada classificação de dados, pois, como este utiliza dois modelos 

padrões para sua composição, há uma tendência de que sua efetividade seja menor 

em modelos HP (High Predictive) e MP (Medium Predictive). Isso se deve ao fato de 

serem tipos de dados de maior qualidade em termos de previsão estatística, podendo 

resultar em modelos padrões otimizados com erros próximos. 

Na aplicação de modelos padrões em categorização LP (Low Predictive), a 

tendência da série histórica é ser mais complexa, mais esporádica e menos assertiva 

estatisticamente, devido a oscilação. Isso porque este modelo depende de outros 

fatores externos, que podem impactar a venda. Alguns exemplos são os componentes 

antigos, que são fornecidos para o produto em linha de montagem, e o 

compartilhamento do inventário para a reposição, gerado por parte da montadora.   

No gráfico 1 podemos visualizar a distribuição do CV para cada produto 

utilizado neste estudo, permitindo avaliar a diversidade das amostras, em termos de 

oscilação estatística. 

 

 

Gráfico 1 – Coeficiente de Variância das amostras          

Fonte: O Autor 

 

3.2 – Etapa 2 – Aplicação dos modelos padrões 

 

 Para cada série temporal foram aplicados os modelos de Holt, Holt Winters, 

Média Móvel Ponderada, Media Móvel Simples e Media Móvel Exponencial, sendo 

que, para os modelos estatísticos Holt Winters, Média Móvel Ponderada, Media Móvel 

Simples, foram testados também possíveis defasagens de 2 a 6 meses, com o intuito 
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de verificar qual a parametrização que melhor se adequava à série histórica. Com 

isso, somando os modelos defasados e os modelos padrões, temos um estudo de 17 

possíveis modelos para a composição da previsão. 

A execução da primeira etapa foi feita através de um processo computacional, 

programado para coletar a série histórica de dados de cada produto e organizá-las 

cronologicamente em formato de série temporal. Em seguida foram feitos testes em 

cada uma das possíveis 17 configurações de modelo. A programação utilizada foi 

desenvolvida pelo autor em VBA, no software Excel. 

Com o objetivo de garantir a construção da melhor configuração de 

parâmetros 𝜶, 𝜷, 𝜸, elegível para alguns modelos já descritos, foi feito o uso da 

ferramenta Solver e do algoritmo de otimização não linear. Em todos os modelos, 

todos os parâmetros partiram de uma variável de otimização igual a 0,5, sendo 

aplicado em seguida o algoritmo de programação não linear, para buscar a otimização 

real.  

Sabendo da possibilidade de erro que existe nos algoritmos não lineares, para 

cada configuração foram testadas três etapas de configuração inicial, partindo de 0,3, 

0,5 e 0,7. Caso fosse constatada e reconhecida alguma inconsistência, a mesma era 

calculada em linguagem R, diferentemente de uma ocorrência tripla do mesmo 

resultado de otimização. No total, 7 produtos apresentaram inconsistência, contendo 

um CV elevado. Ambos  foram resolvidos  e otimizados pela biblioteca Boot. 

Com o ajuste na função objetiva e no algoritmo foi possível compor uma 

configuração que extraísse o menor erro quadrático possível para o período de 2017. 

A técnica de utilização de ferramentas de otimização para a adequação de 

parâmetros é utilizada, normalmente, em ferramentas de previsão de demanda já 

existentes no mercado, como DSX (Demand Solutions) e Forecast PRO. Ambas 

utilizam a programação não linear para chegarem o mais próximo possível da 

composição ótima de um determinado modelo estatístico, com base no histórico de 

erros. 

Rasmussen (2014) explica que ao usar algoritmos de otimização, os mesmos 

permitem adequar a série temporal com base no passado, o que não necessariamente 

garante uma previsão futura. No entanto, o uso dessa técnica permite que, dadas as 

premissas e o entendimento, os dados e características históricas não sofram 

oscilações no futuro, fugindo dos conceitos de tendência e sazonalidade, nos quais a 
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configuração gerada pelos algoritmos resultariam, potencialmente, em uma boa 

previsão de demanda futura. 

 Uma vez concluído o processo de otimização, foi possível entender a 

diferença entre o previsto e o realizado do período de 2017, bem como a previsão 

gerada pelos modelos estatísticos para 2018. Esta etapa também permitiu escolher 

qual seria o melhor modelo padrão para cada uma das amostras, tendo o método de 

escolha baseado em uma lógica simples. 

 Partindo da ideia de que os modelos estão otimizados para cada série 

temporal em particular, entende-se que o modelo padrão que possuir o menor erro 

quadrático médio (MSE), será o de melhor performance. 

 Para uma melhor explicação, foi utilizado o produto número 30 como 

exemplo. O processo realizado para este produto segue o mesmo racional descrito 

até então. Foram primeiramente selecionados os dados históricos mensalmente, 

depois calculado a previsão estatísticas com base nos possíveis modelos padrões, 

sendo estes 17 no total, e, posteriormente, realizado o processo de otimização, 

através da programação não linear. 

É possível visualizar na tabela 4 o desempenho individual de cada modelo 

testado e otimizado, constatando que a melhor performance está no modelo de menor 

MSE. Para esta análise foram apresentados também dados de erro em peças, para 

que pudessem ser comparados com a quantidade de peças mensais, vendidas pela 

empresa. 

       Tabela 4 – Resultado MSE para cada modelo estatístico padrão – produto 30 

 

                      Fonte: O Autor 

Modelos  MSE 
Erro em 

peça

Consumo médio 

em peça

Média Movel Ponderada (Lag 6) 467.277     684               64.394                 

Média Móvel Ponderada (Lag 5) 496.850     705               64.394                 

Média Móvel Ponderada (Lag 4) 847.231     920               64.394                 

Média Móvel Simples (Lag 6) 892.562     945               64.394                 

Média Móvel Simples (Lag 5) 964.523     982               64.394                 

Média Móvel Ponderada (Lag 2) 1.067.286 1.033           64.394                 

Holt Winters (Lag 4) 1.096.953 1.047           64.394                 

Holt 1.184.176 1.088           64.394                 

Holt Winters (Lag 2) 1.198.210 1.095           64.394                 

Média Móvel Simples (Lag 4) 1.263.360 1.124           64.394                 

Média Móvel Simples (Lag 2) 1.371.198 1.171           64.394                 

Média Móvel Ponderada (Lag 3) 1.463.374 1.210           64.394                 

Média Móvel Simples (Lag 3) 1.463.374 1.210           64.394                 

Holt Winters (Lag 6) 1.861.396 1.364           64.394                 

Média Móvel Exponencial 2.228.963 1.493           64.394                 

Holt Winters (Lag 3) 2.373.006 1.540           64.394                 

Holt Winters (Lag 5) 2.536.478 1.593           64.394                 



 37 

O gráfico 2 ilustra o resultado obtido após a otimização dos modelos, somando 

os erros quadráticos médios de cada produto, de modo a compreender o impacto 

gerado por cada classificação. Os erros encontrados nesta etapa servirão como base 

de comparação, em face com o modelo composto. 

 A composição encontrada no gráfico 2 demonstra um erro quadrático médio 

de 4,6 bilhões. Se convertido o MSE para o erro em peça, tirada a raiz quadrada, 

equivaleria a aproximadamente 68,3 mil peças de erro por mês. 

Tendo em vista que a carteira estudada contempla uma demanda de 1,7 

milhões de peças ao mês, significaria, em uma visão adensada, um erro de 4% do 

volume mensal, obtido apenas com o modelo padrão otimizado. 

Neste caso também pode ser observado o impacto sobre o erro total de cada 

categoria. A relevância da categoria HP representa 71% do erro total, isso porque, 

apesar de ser teoricamente mais constante e menos complexa de prever, esta 

categoria também concentra o maior volume de demanda da empresa, o que faz com 

que o impacto seja maior, comparado com as demais. As categorias MP e LP 

representam respectivamente 24% e 5% do erro total. 

 

 

 Gráfico 2– Distribuição do erro quadrático médio (MSE) por categoria 

 Fonte: O Autor 

 

A análise do gráfico 3 permite entender melhor a dinâmica da próxima etapa 

deste estudo. O gráfico descreve a quantidade de vezes que os modelos estáticos 

foram utilizados, após o processo de otimização na carteira de produtos como um 
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todo. Na barra em preto, nota-se os modelos com melhor resultado MSE, os modelos 

MMPO, e em cinza os modelos de segunda melhor performance, os SMMPO. 

No entanto, é possível observar a concentração em alguns modelos, podendo 

notar também a diversidade nos 17 modelos testados, dos quais 11 apresentaram 

resultado satisfatório. 

 

 

Gráfico 3 – Modelos mais utilizados após otimização 

Fonte: O Autor 

 

Foi constatado durante a execução desta fase que a diferença entre o primeiro 

e o segundo modelo de melhor performance, está em períodos da série temporal (𝑇𝑛), 

que possuem resultados melhores, quando comparados com a série histórica. No 

entanto, quando analisados os resultados mensais obtidos nas previsões, foi possível 

encontrar a existência de pequenos períodos nos quais os resultados do MMPO foram 

inferiores em erro, se comparados com os do SMMPO. Para demostrar este efeito, foi 

utilizado o produto 30 como exemplo.  

A tabela 5 demonstra a dinâmica entre os dois modelos padrões. Nota-se que 

as células pintadas de cinza demonstram, no mesmo período de tempo, qual modelo 

teve o menor MSE. Deve-se lembrar que estes modelos já estão otimizados, portanto, 

esta seria a melhor configuração possível. 
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      Tabela 5 – Comparativo de erro absoluto em modelos otimizados – produto 30 

 

       Fonte: O Autor 

 

Realizando este mesmo processo de verificação em todas as demais 

amostras deste estudo, constatou-se uma ocorrência de ao menos 2 períodos da série 

temporal, onde o ajuste gerado pela previsão do segundo melhor modelo SMMPO foi 

mais eficiente. 

 Também foi possível constatar que os produtos de categoria HP têm em 

média 2 períodos de melhor performance gerados pelo SMMPO, sendo estas 

concentrações ainda maiores quando tratamos da categoria LP, na qual a média foi 

4. 

A lógica desses resultados estaria no fato de que os itens LP possuem uma 

dispersão elevada, o que dificulta a acurácia dos modelos, fazendo com que haja 

grande variação entre as previsões do modelo ótimo e segundo melhor modelo. 

Ainda na etapa 2, os resultados mostram que ao decorrer dos períodos das 

séries temporais, o valor dos erros pode ser bem maior que o valor do erro médio. No 

entanto, conforme observado nos dois modelos estatísticas que melhor se adequaram 

à séria temporal, os períodos onde os maiores erros acontecem, tendem a estar em 

instantes de tempo diferentes, sustentando a possibilidade de extração na previsão 

com MSE menor, através da combinação de modelos. 

 

3.3 – Etapa 3 – Construção e aplicação do modelo composto 

 

Tendo os resultados obtidos até então, foi possível iniciar a terceira parte do 

teste. Esta, basicamente, concentra-se em estudar o comportamento obtido por um 

Histórico
Realizado 

2017

 MWA6 

(Previsão) 

 MWA5 

(Previsão) 

 MWA6 (Erro 

ABS) 

 MWA5 (Erro 

ABS) 

Jan-17 1.874          2.654           2.323           780 449

Feb-17 4.700          3.906           3.836           794 864

Mar-17 3.482          3.472           3.303           10 179

Apr-17 3.173          3.481           3.760           308 587

May-17 2.725          3.230           3.315           505 590

Jun-17 3.133          3.454           3.364           321 231

Jul-17 5.126          4.028           4.157           1098 969

Aug-17 3.149          2.437           2.534           712 615

Sep-17 3.500          2.707           2.412           793 1088

Oct-17 3.135          4.053           4.114           918 979

Nov-17 2.791          3.380           3.424           589 633

Dec-17 2.008          2.629           2.619           621 611
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modelo composto, criado pelo autor, com o objetivo de reduzir ainda mais o erro da 

previsão do MMPO. 

Com base nos conhecimentos obtidos e nos resultados das fases 1 e 2, optou-

se por uma composição de modelo composto que combinasse o modelo estatístico 

MMPO e o segundo modelo estatístico de melhor performance (SMMPO), tendo o 

MSE como o indicador de performance para a comparação de resultados.  

Para isso, adotou-se um racional para esta combinação. A sugestão foi criar 

um modelo matemático que ponderasse o resultado das previsões estatísticas de 

MMPO e SMMPO, atribuindo peso maior ou menor nos instantes de tempo (t) em que 

o erro fosse favorável para um dos lados. Seguindo essa ideia, foram testadas 

algumas formas de composição. 

Incialmente tentou-se a combinação pela média simples dos resultados de 

cada previsão, atribuindo o peso de 0,50 para cada parte. O resultado não foi 

satisfatório, pois, apesar de melhorar o erro no instante (t) de pior performance, os 

demais períodos também eram afetados, fazendo com que o erro médio piorasse. 

 Sendo assim, foi preciso criar um algoritmo que avaliasse e entendesse quais 

dos modelos oferecia mais assertividade, contra o realizado no instante (t), para que 

um deles recebesse mais peso que o outro. Após algumas tentativas, chegou-se a 

uma composição esquemática para o modelo composto, a qual é descrita na figura 1. 

 

    Figura 1 – Fluxo Lógico Modelo Composto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

    Fonte: O Autor 
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A fórmula desenvolvida para a execução do modelo composto deve seguir 

cálculos, conforme os parâmetros descritos nas equações de 14 a 17. 

  

              𝜇𝑡 =  
𝐴𝐵𝑆( 𝑀𝑀𝑃𝑂(𝑡)̂ − 𝑌𝑡)

𝑌𝑡

                                                                    (14) 

    

             𝜌𝑡 =  
𝐴𝐵𝑆( 𝑆𝑀𝑀𝑃𝑂(𝑡)̂ − 𝑌𝑡)

𝑌𝑡

                                                                                     (15) 

  

               𝑊𝜇𝑡 
= 1 −  

𝜇𝑡

(𝜇𝑡+ 𝜌𝑡)
                                                                                                     (16) 

 

     𝑊𝜌𝑡 = 1 − 
𝜌𝑡

(𝜇𝑡+ 𝜌𝑡)
                                                                                              (17) 

 

Sendo as variáveis explicadas a seguir: 

ABS = absoluto. Quer dizer que o sinal utilizado deverá ser sempre positivo, 

independentemente do resultado da diferença, ou seja, o resultado da equação é 

sempre positivo. 

𝝁 = o resultado da diferença entre a previsão de MMPO contra o realizado no 

instante (t). 

𝝆 = o resultado da diferença entre a previsão do SMMPO contra o realizado 

no instante (t). 

𝑾𝝁𝒕 = o peso calculado para MMPO no cálculo do modelo composto. 

𝑾𝝆𝒕 = o peso calculado para o SMMPO a ser atribuído no modelo composto. 

𝒀𝒕= Valor realizado no instante (t).   

t = Instante de tempo da série temporal, neste caso, representado pelo mês. 

 

Com os parâmetros já calculados, foi possível realizar o cálculo da fórmula de 

MDC, conforme a aplicação da equação 18 em t(1...12), partindo de um ano anterior 

à composição 𝑾𝝁𝒕 e 𝑾𝝆𝒕 (2017) e replicando os parâmetros calculados para a série 

futura (2018). 

 

  𝑴𝑫𝑪𝒕 =   (𝑀𝑀𝑃𝑂𝑡 ∗   𝑊𝜇𝑡) + (𝑆𝑀𝑀𝑃𝑂𝑡 ∗  𝑊𝜌𝑡)                                            (18) 
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A seguir, foi desenvolvido um exemplo aplicado para um melhor entendimento 

do modelo composto. Para isso foi demonstrado um processo, utilizando o produto 30 

como exemplo. Como já abordado na tabela 4, os modelos que apresentam melhor 

performance na previsão do produto 30, com base em seu MSE otimizado, são 

respectivamente os modelos de Média Móvel Ponderada com Defasagem 6 (MWA6) 

e Média Móvel Ponderada com Defasagem 5 (MWA5). 

 Com base nesta informação, tem-se quais modelos devem ser combinados. 

Para isso, inicia-se a etapa de análise para o entendimento de quais são as previsões 

geradas pela série MWA6, que possuem maior erro quando comparadas às do modelo 

MWA5. Este dado é calculado pelos parâmetros 𝜇𝑡 e 𝜌𝑡,  para o período de 12 meses. 

Já com os respectivos resultado obtidos, deve-se então calcular 𝑊𝜇𝑡 e 𝑊𝜌𝑡. 

Este processo, mesmo sendo calculado várias vezes para os diferentes 

instantes de tempo, pode ser facilmente programado em qualquer planilha eletrônica. 

Os resultados dos parâmetros para cada instante de tempo podem ser observados na 

tabela 6. 

 

Tabela 6 – Construção do modelo composto para produto 30 

 

Fonte: Autor 

 

A tabela 6 demostra a aplicação do fluxo da figura 1 e seu racional, bem como 

o resultado das fórmulas desenvolvidas, o que permite concluir que os resultados 

gerados pelo modelo composto são uma composição da multiplicação de 𝑊𝜇𝑡 e 𝑊𝜌𝑡, 

pela previsão de seu respectivo modelo padrão, sendo o fator W um resultado da 

 Data 
 Realizado 

2017 

 MWA6 

(Previsão) 

 MWA5 

(Previsão) 

Erro (%) ABS 

MWA6

Erro (%) ABS 

MWA5

(Wμ) 

MWA6

(Wρ) 

MWA5

 Composto 

(Previsão) 

Jan-17 1.874        2.654           2.323           29% 19% 40% 60% 2.454        

Feb-17 4.700        3.906           3.836           20% 23% 53% 47% 3.873        

Mar-17 3.482        3.472           3.303           0% 5% 95% 5% 3.464        

Apr-17 3.173        3.481           3.760           9% 16% 64% 36% 3.582        

May-17 2.725        3.230           3.315           16% 18% 53% 47% 3.270        

Jun-17 3.133        3.454           3.364           9% 7% 42% 58% 3.402        

Jul-17 5.126        4.028           4.157           27% 23% 46% 54% 4.097        

Aug-17 3.149        2.437           2.534           29% 24% 45% 55% 2.490        

Sep-17 3.500        2.707           2.412           29% 45% 61% 39% 2.590        

Oct-17 3.135        4.053           4.114           23% 24% 51% 49% 4.083        

Nov-17 2.791        3.380           3.424           17% 18% 51% 49% 3.401        

Dec-17 2.008        2.629           2.619           24% 23% 50% 50% 2.624        
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normalização entre os erros absolutos de cada modelo. O método de melhor 

desempenho no instante 𝑇𝑛 recebe um peso maior.  

O modelo composto de 𝑇𝑛  para o produto 30 é descrito na equação 19. 

 

𝑴𝑫𝑪𝟏 =  𝑀𝑊𝐴61 ∗ 𝑊𝑀𝑊𝐴6 + 𝑀𝑊𝐴51 ∗ 𝑊𝑀𝑊𝐴5 =  2452                               (19) 

 

Com esta composição percentual, repete-se a mesma aplicação para as 

previsões de 2018, ou seja, o modelo composto necessita ao menos de um ano de 

histórico para que possa ajustar 𝑊𝜇𝑡 e 𝑊𝜌𝑡. Assim, uma vez obtida a lógica, é possível 

aplicá-la à previsão. Basicamente, este processo replica os pesos para a previsão 

futura, gerados por WMA6 e WMA5, somando estas partes para obter a previsão 

composta. 

Este meio foi executado para todas as amostras deste trabalhado, gerando 

uma previsão composta para cada produto. Desta forma, foi possível comparar 

algumas características, como MSE, qualidade do ajuste histórico, qualidade da 

previsão para 2018 e o principal, avaliar se este ajuste permitiria uma previsão melhor 

do que a do modelo padrão. 

Uma vez descrita a construção do modelo composto, proposto por este 

trabalho, se faz necessário entender como o mesmo poderia ser uma realidade 

aplicável não apenas às planilhas eletrônicas, mas também aos softwares de 

mercado, que usam o processo de otimização para a construção de previsão. 

Uma das lógicas dos softwares de mercado, que fazem previsão de demanda 

para a escolha seletiva de um modelo estatístico, é a busca por um parâmetro de 

menor erro, sendo mais comum a aplicação dos modelos MSE e MAPE. Logo é 

possível afirmar que, a obtenção de um MSE menor que o MMPO, torna-se a escolha 

lógica de qualquer algoritmo pelo modelo composto. 

 Desta forma, as ferramentas de previsão estatísticas de uso comercial, como 

Demand Solutions e ForecastPro, que são ferramentas comuns em empresas que 

fazem este tipo de estudo para previsão de demanda, fariam a escolha do modelo 

composto, caso o mesmo apresentasse um MSE menor. 

 Uma vez entendida a importância do MSE para a escolha lógica do modelo 

estatístico, deve-se reforçar a necessidade em se obter um MSE menor com o modelo 

composto logo de início, ou seja, ainda na série de base. Mesmo o modelo composto 

sendo mais eficiente do que o modelo otimizado na previsão futura, caso ele não gere 
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uma MSE menor à série histórica usada no ajuste de parâmetros, o mesmo não surtirá 

efeito. De forma sistematizada, este modelo não seria elegível como uma possível 

opção para a previsão futura, tendo em consideração a lógica de um software de 

mercado.  

De modo menos teórico significa que, para ser válido o MSE do modelo 

composto, o mesmo precisa ser menor, tanto para a série de partida, que neste caso 

seria a de 2017, quando para a série que se deseja realizar a previsão, no caso 2018. 

 Caso 2017 não tivesse um MSE melhor, o modelo poderia ser eficiente, 

porém, não aplicável, pois nenhuma ferramenta estatística o utilizaria como modelo 

escolhido para a composição da demanda, devido à falta de praticidade. 

Com base na tabela 7, foi possível observar  que o aproveitamento médio, 

encontrado ao utilizar o modelo composto na série de 2017, foi de 85% da base. Isso 

significa que, em uma amostra de 274 produtos, comparada ao MSE obtido pelo 

modelo composto, 233 deles apresentaram o modelo composto com MSE menor que 

MMPO. 

Isso permite afirmar que as previsões geradas e adequadas com base no 

histórico de 2017, quando comparadas às realizadas em 2018, tiveram um erro menor 

com o uso do modelo composto, do que com uso do modelo MMPO. 

 Isso não só confirma um segundo indício da capacidade de gerar previsões 

mais assertivas com o modelo composto, como também valida a lógica de escolha 

dos softwares de mercado, permitindo uma possível implementação deste modelo nas 

ferramentas. Isso significa que um programador de demanda poderia realizar a 

inclusão da fórmula do modelo composto, sugerida por este trabalho, em um software 

de mercado. 

 

       Tabela 7 – Percentual de aproveitamento de modelos compostos 

 

       Fonte: O Autor 

 

Notou-se que o modelo composto, pelo fato de diversificar o risco 

balanceando o resultado de dois MMPO, trouxe uma adequação mais assertiva. Isso 

Categoria Total MDC MMPO %

HP 117 100 17 85%

MP 96 82 14 85%

LP 61 51 10 84%

Total 274 233 41 85%



 45 

porque a parametrização de um modelo composto, utiliza-se da ponderação 

percentual entre os resultados de modelos matemáticos para a composição de sua 

previsão, fazendo com que os períodos nos quais o MMPO comete erros de maior 

relevância, tenham o efeito amenizado pela ponderação entre dois modelos. Nesta 

situação normalmente se obtém o pico de erro em períodos diferentes da série 

temporal, conforme demonstrado na Etapa 2 – Aplicação dos Modelos Padrões. 

Comparando os resultados dos erros do portfólio com os do ano de 2017, foi 

possível observar um ganho na assertividade de 13%, usando apenas o modelo 

composto. 

Para uma visualização ainda melhor dos efeitos positivos do modelo 

composto, a análise extraída do gráfico 4 permite analisar o ganho gerado pelo 

modelo composto, quando compara com o MMPO e seu mecanismo de 

funcionamento.  

Apesar de MMPO refletir o menor erro quadrático, comparado aos demais 

modelos padrões, observa-se que, em alguns períodos do ano, seu erro é maior do 

que o segundo melhor modelo padrão, no caso o MWA. Desta forma, é permitido 

ponderar os dois modelos padrões, resultando em uma suavização do erro.  

Nota-se que, em períodos nos mais o MMPO traz erros consideravelmente 

maiores (JUL/17 e DEZ/17), o modelo composto consegue trazer uma redução 

significativa dos mesmos, fazendo com que, ao término do ano, a somatória de erro 

seja menor do que o MMPO. 

Ao observar o gráfico 5, é possível notar o efeito positivo que é trazido pelo 

modelo composto na qualidade da previsão do produto, através de uma análise de 

erro acumulativa. Partindo de uma base 100, é possível comparar o percentual de 

peças erradas na previsão, com o já realizado.  

Nota-se então que o modelo composto de saída gera um erro menor, isso 

porque, ao utilizar o ajuste histórico como referência para sua ponderação, atribui-se 

os pesos ideais para os dois modelos. Neste exemplo, apesar dos dois modelos 

padrões terem erros similares para o período de Jan/17, a tendência de ambos é 

distinta, fazendo com que o MMPO erre positivamente e o SMMPO erre para baixo. 

O fato de estar ponderando estes dois modelos, faz com que o resultado do modelo 

composto seja mais assertivo. 
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Gráfico 4 – Comparativo MSE entre os modelos estatísticos – produto 35 

Fonte: O Auto 

 

 

Gráfico 5 – Erro acumulado base (100) – produto 35 

Fonte: O Autor 

 

A etapa 3 comprova a eficiência do modelo composto, bem como demonstra 

como o cálculo do modelo é realizado. O processo mostrou ainda que o modelo 

composto, além de ser melhor, possui uma lógica que também valida a utilização do 

mesmo em softwares de mercado. 

 Com isso, a etapa 4 busca realizar a previsão para o período de 2018, em 

formato de carteira de demanda, e avaliar estatisticamente as hipóteses propostas. 
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3.4 – Etapa 4 – Avaliação da previsão e verificação das hipóteses 

 

A quarta e última etapa deste trabalho concentrou-se em verificar os 

resultados obtidos para a previsão de 2018, comparando as previsões estatísticas 

geradas por MDC e MMPO versus a demanda real do ano de 2018. Após os cálculos 

realizados, foram tabelados os resultados dos erros encontrados pela composição de 

previsão de cada modelo. O objetivo foi avaliar se, para a previsão de dados futuros, 

ou seja, para a série de 2018, haveriam diferenças relevantes entre as categorias. A 

tabela 8 demonstra este resultado. 

 

                              Tabela 8 – Eficiência 2018 encontrada na previsão de demanda 

 

                    Fonte: O Autor 

 

Para uma melhor análise dos números do MSE, foram convertidos os 

resultados em número de peças anuais, tornando MSE uma medida de erro em peças. 

Desta maneira, foi possível observar os erros descritos com a previsão realizada em 

cada modelo, para cada categoria. 

 Neste estudo, nota-se que o MDC foi mais assertivo em 9%. Quando 

comparado com MMPO, foi constatado também um percentual de ganho obtido na 

categoria LP, gerando um ganho de assertividade de 20%, reforçando a ideia da 

importância da diversificação do erro, ao ponderar os modelos. O mesmo efeito pode 

ser observado no gráfico 4. 

 Este comportamento fez com que, cenários mais voláteis, como é o caso da 

categoria LP (que possui coeficiente de variância maior que 0,5), obtivessem mais 

assertividade pela ponderação do modelo composto.  

Mesmo tendo um impacto menor nos produtos de baixa volatilidade histórica, 

como é o caso da categoria HP, o resultado é suficiente para gerar um impacto 

significativo à organização, uma vez que o maior volume financeiro de vendas passa 

Categoria
Erro méd. 

MMPO

Erro méd. 

MDC

Ganho de 

assertividade

HP 505.553      485.196      4%

MP 276.323      258.191      7%

LP 301.460      241.305      20%

Total 1.083.336   984.692      9%
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por este grupo. Um ganho de 4% de assertividade significa menos estoque, logo, 

menos capital parado.  

Em uma simulação, na qual foram aplicadas as políticas de inventário da 

empresa estudada, um ganho de 9% de assertividade significou uma redução de 

13,8% no valor de inventário. Isso porque, como grande parte da matéria prima é de 

origem importada e o tempo de ressuprimento é elevado, quanto menor o erro, menor 

o estoque de segurança necessário para evitar rupturas.  

Uma vez calculado o período de 2018, e concluído que os ganhos de 

assertividades do modelo composto são mais eficientes que o MMPO, foi possível 

realizar o teste de hipóteses, afim de avaliar se haveria diferenças significativas entre 

os dois grupos de resultados, ou se esta diferença poderia ser considerada normal. 

 O grupo de modelo composto foi chamado como grupo de amostra -1- (MDC), 

já as amostras com modelo padrão foram denominadas como –2– (MMPO). A próxima 

etapa do teste foi a avaliação de normalidade dos grupos de amostras, por meio da 

utilização do teste Kolmogorov-Smirnov.  

Segundo Silva, Lopes e Junior (2014), este teste é um dos mais 

recomendados e utilizados para análise de normalidade em amostras com (n)>50. O 

mesmo foi realizado neste trabalho, através do software Biostat v5.3, afim de avaliar 

o percentual estatístico da variável p-Value, na qual a hipótese nula pressupõe 

normalidade. 

 

 

                              Figura 3 – Teste Kolmogorov-Smirnov (-1-) 

                              Fonte: Biostat 5.3 
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                               Figura 4 – Teste Kolmogorov-Smirnov (-2-) 

                               Fonte: Biostat 5.3 

 

Com base no teste executado, foi possível constatar que ambas as amostras 

reprovam p-Value 0,05. Desta forma, é permitido afirmar que tanto a amostra ( - 1 -), 

quanto (- 2 -), não possuem normalidade, o que é esperado uma vez que foram usados 

erros de produtos diferentes, em formato de uma carteira de demanda.  

Como os resultados deste estudo foram extraídos de modelos matemáticos, 

calculados com base na mesma amostra, ou seja, tanto o modelo padrão quando o 

modelo composto são resultados da previsão de uma mesma série temporal, temos 

então que este conjunto de amostras é classificado como ‘amostras relacionais’, 

fazendo com que a próxima etapa seja a realização do teste de hipótese. 

Foi executado o teste de Wilcoxon, afim de demonstrar estaticamente se, 

mesmo existindo valores numéricos diferentes entre os grupos de dados deste 

trabalho, as variações possuem diferença significativa ou apresentam semelhança. 

Para isso foi utilizada a estatística p-Value, a qual deveria apresentar resultado <0,05, 

para confirmar a hipótese de diferença. 

 

 

                               Figura 5 – Teste Wilcoxon (1 e 2) 

                               Fonte: Biostat 5.3 
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Quando observado o resultado do teste, foi possível notar que os dois valores 

P tiveram resultado abaixo de 0,05, o que permite rejeitar a hipótese de igualdade e 

confirmar a hipótese de diferença significativa entre os grupos. Logo, é possível 

afirmar também, estatisticamente, que os resultados gerados pelos modelos 

compostos, quando comparados aos modelos padrões, diferenciam-se de forma 

significativa um do outro, confirmando 𝐻1.  

Também foi possível confirmar, através da análise dos gráficos 5, 6 e de toda 

a estruturação das etapas 3 e 4 do teste, que o modelo composto permite gerar um 

erro menor do que o modelo padrão otimizado, confirmando 𝐻2. 

Algumas observações deste estudo, no entanto, também puderam ser 

descritas para o entendimento da pesquisa. Foi possível observar que os modelos 

padrões tendem a ter um erro que extrapole a média em períodos distintos um do 

outro. No exemplo apresentado pelo gráfico 5, Mar/17 foi o pior erro gerado pelo o 

modelo SMMPO, já para MMPO, seu pior erro foi no período de Jul/17.  

Uma segunda observação do comportamento amostral destes dados está em 

que os períodos de maior erro, observados no passado, tendem a acorrer no mesmo 

ou em períodos próximos nos anos posteriores, respeitando as tendências de cada 

série histórica. Em grande parte das amostras foi possível observar este 

comportamento. 

 

CONCLUSÃO 

 

Este trabalho teve como objetivo o estudo aplicado sobre a comparação do 

modelo composto, de modo a encontrar uma análise estatística que demonstrasse a 

diferença entre os dois tipos de métodos, bem como o ganho de qualidade gerado 

pela composição de previsão através de modelo composto.  

Também teve como estudo a realização do teste de hipóteses, confirmando 

as hipóteses 𝐻1 e 𝐻2, nas quais a carteira com modelo composto gerou mais 

assertividade do que a carteira com apenas o melhor modelo padrão otimizado. 

Para isso, foi desenvolvido uma lógica de composição denominada MDC, que 

permitiu a ponderação entre dois modelos padrões, fazendo com que o risco e a 

concentração de erros maiores do que o erro médio quadrático, fossem diversificados 

e diluídos, através do modelo composto, proposto por este estudo. 
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Com base em testes realizados, foi possível demonstrar que a construção de 

uma previsão de demanda, através do modelo composto, pode ganhar eficiência no 

nível de qualidade e assertividade, obtendo um ganho comprovado de 9% na 

assertividade e 21% na categoria de grande volatilidade. 

Os ganhos neste contexto conseguem suportar um melhor nível de serviço, 

evitando a falta do produto no ponto de venda e também melhorando o planejamento 

de inventário. No caso da empresa estudada, houve uma redução de 13% no valor de 

inventário, permitido ganhos de capital de giro, pois, com um erro menor, obteve-se 

um estoque de segurança menor. Estes impactos também foram sentidos na cadeia 

de suprimentos como um todo, reduzindo o efeito ‘chicote’ e trazendo uma melhor 

qualidade no planejamento. 

Ter desenvolvido um modelo composto, que pode ser modelado por planilhas 

do Excel, permite que empresas com pouco recurso de planejamento possam adotar 

o método, obtendo assim maior eficiência na previsão de demanda. Como já estudado 

e fundamentando neste trabalho, este feito é algo muito importante para uma melhora 

na sinergia entre as equipes, bem como é a base para qualquer processo de 

demanda, gerado dentro da organização. 

Este feito abre uma oportunidade para outras pesquisas se aprofundarem em 

formatos ainda mais eficientes de se obter resultado, através da combinação de 

modelos e da ponderação do erro médio, demonstrando que não é preciso gerar 

grande complexidade matemática para conseguir melhorar a previsão de demanda 

dentro das organizações. 

Um possível aprofundamento para esta pesquisa estaria na possiblidade de 

combinar modelos mais complexos, como os auto regressivos, para avaliar os 

resultados obtidos, já que este trabalho tem como limitação o uso de apenas modelos 

mais populares. Mesmo sendo mais simples e usuais, os mesmos não contemplam 

todas as possibilidades recentes da estatística da previsão de demanda. Seria 

possível buscar modelos que combinassem inteligência artificial, visando obter uma 

qualidade ainda maior na previsão de demanda. 

No contexto aplicado ao mercado de linha branca, este trabalho também 

contribuiu para a formatação de um algoritmo simples, que facialmente pode ser 

replicado aos outros cenários de dados, de modo a permitir que este conhecimento 

seja realmente aplicado, tornando-se uma maneira de melhorar a composição do 

planejamento de demanda nas empresas.  
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Pode-se dizer então que a contribuição deste estudo se concentra em dar a 

possiblidade para o profissional, que é responsável pelo planejamento de demanda, 

diversificar seu risco no momento de escolher o modelo de previsão. Desta forma, o 

mesmo não precisa distribuir toda sua previsão em um único modelo, tendo que o 

modelo composto poderá trabalhar a composição da previsão mais eficiente, através 

dos dois melhores modelos padrões otimizados. 

 A construção do algoritmo, bem como sua lógica de cálculo, permite a 

parametrização ou customização de ferramentas de uso de mercado, facilitando a 

configuração e a aplicação também para grandes empresas do segmento. Não se 

trata de apenas melhorar uma previsão, mas sim, de gerar valor na cadeia, permitindo 

que empresas consigam investir de forma mais certeira em recursos, não precisado 

aplicar grandes quantias em estoque, para suprir a falta de acurácia. 
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