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INTRODUÇÃO 

 

Estima-se que atualmente existam mais de 10.000 empresas atuando no 

mercado de transportes do Brasil, gerando cifras anuais de aproximadamente 2 

bilhões de euros. 

Por seu grande potencial de crescimento e exploração, países como Brasil, 

Rússia, Índia e China têm atraído a atenção de grandes corporações e investidores 

externos. Em menos de 40 anos, suas economias, juntas, poderão ser maiores do 

que as do atual G6, grupo formado por Estados Unidos, Japão, Reino Unido, 

Alemanha, França e Itália (WILSON;PURUSHOTHAMAN, 2003).Este efeito tem se 

demonstrado nos diversos setores da economia, não sendo diferente na área de 

transportes. 

O mercado de transportes, até então bastante pulverizado no Brasil, começa 

a dar lugar aos grandes grupos mundiais que, interessados nos movimentos de 

crescimento, começam a investir na aquisição de empresas nacionais bem 

estruturadas como estratégia de entrada e expansão. No ano de 2007, foram 

registradas 718 transações no Brasil, em todos os setores, crescimento de 25% 

contra a média mundial de 10% (BEER;NICCHERI;MADASI, 2008).  

À medida que estas iniciativas começam a fazer parte da realidade deste 

mercado, e sabendo que estas grandes empresas multinacionais têm uma cultura 

muito desenvolvida no que tange aos controles de suas operações, é natural que 

outras empresas, caso queiram manter-se competitivas, passem a desenvolver e 

aplicar técnicas mais avançadas em sua gestão. 
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Os principais controles utilizados por grandes empresas do setor focam suas 

ações no ciclo de geração de receita, que envolve desde o processo de vendas, 

operação e o pagamento efetuado pelo cliente. Além disto, há um foco muito grande 

em planejamento, principalmente no que diz respeito às previsões de custo e 

receita. 

Neste caso para ensino, analisaremos o dilema de Jorge, Diretor de Vendas e 

Marketing de uma grande empresa multinacional, que há pouco adquirira a maior 

empresa brasileira de transportes expressos. 

Neste ambiente descrito, Jorge atuará como decisor de um processo crítico 

da empresa junto às áreas de vendas e finanças. Com um mercado pulverizado e 

pouco explorado no que diz respeito a serviços customizados, avançar dentro das 

técnicas de previsão passa a ser um pré-requisito ao bom planejamento das 

finanças da empresa, com grandes impactos junto aos planos de expansão e 

investimentos futuros. 

Sua decisão estará concentrada em avaliar dois métodos diferentes para 

prever as vendas de sua empresa. De um lado, estará o processo atual, herdado da 

empresa brasileira com mais de 60 anos de história e marcado pela forte experiência 

de seus gestores. De outro lado, Jorge contará com o conhecimento de sua equipe, 

formada por jovens analistas, que lhe apresentará uma solução até então pioneira 

da empresa, que utiliza softwares matemáticos para prever comportamentos futuros 

de suas vendas. 

Mais do que em outros momentos, o cenário de forte cobrança, imposto pela 

matriz européia da empresa, principalmente ao se falar de cifras próximas aos 700 

milhões de reais por ano, é um dos fatores que servem de agravante para a decisão 

de Jorge e impactará fortemente em sua imagem como diretor de área. 
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1 DESCRIÇÃO DA EMPRESA 
 

Formada a partir da fusão da maior empresa de transporte expresso do Brasil 

com uma das líderes do mercado europeu em serviços expressos e correios, a 

empresa estudada conta hoje com mais de 7000 funcionários espalhados por mais 

de 50 unidades próprias e mais de 30 franqueados no Brasil. 

Possui hoje uma frota que conta com mais de 1500 veículos próprios e mais 

de 1000 veículos de terceiros, que interligam as unidades através de mais de 500 

rotas diárias de transferência. 

Segundo estudos recentes, a empresa detém no Brasil cerca de 15% de 

participação no mercado de cargas expressas rodoviárias domésticas, além de 

pequena participação nos envios aéreos e no transporte rodoviário para o Mercosul. 

A Figura 1 demonstra a composição dos produtos da empresa, que juntos têm 

trazido receitas que se aproximam dos 700 milhões de reais por ano. 

92%

5% 3%

Vendas Anuais 

Rodoviário Doméstico

Aéreo Doméstico

Rodoviário Internacional

 

Figura 1 - Composição de Receita por Produto 
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Seu organograma está composto pelo Presidente, oriundo da unidade 

brasileira do grupo europeu e mais 6 diretores funcionais, divididos nas seguintes 

áreas: 

- Operações; 

- Recursos Humanos e Responsabilidade Social; 

- Serviço ao Cliente; 

- Finanças e Administração; 

- Serviços de Informação e Comunicação; 

- Vendas e Marketing. 

O protagonista deste caso de ensino é o atual Diretor de Vendas em 

Marketing da empresa, posição ocupada desde meados de 2007. 

Jorge tem 50 anos, trabalha há 14 na empresa brasileira adquirida e tem 29 

anos de experiência no transporte de cargas expressas. 

Antigo Gerente Regional da mesma empresa, Jorge tem vasta experiência no 

mercado do interior de São Paulo, tendo sido responsável pela obtenção dos 

melhores resultados nos indicadores da antiga empresa. 

É muito admirado por seus colegas e colaboradores por seu vasto 

conhecimento de mercado e, em função disso, por uma intuição muito aguçada 

quando se trata de vendas. Todavia, é um admirador de inovações, incentivando sua 

equipe a sempre buscar alternativas para a resolução de questões do dia-a-dia. 
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2 SITUAÇÃO PROBLEMA 
 

Era verão de 2007 quando fora anunciado ao mercado brasileiro o que seria 

uma das primeiras grandes negociações do mercado de transportes do país. 

A maior empresa de transportes expressos do Brasil acabara de ser 

comprada por uma empresa com sede na europa, como parte de um plano 

estratégico da mesma de investir nos países em desenvolvimento. 

À partir deste momento, além de todas as expectativas sobre como 

aconteceria o processo de fusão da empresa adquirida com a filial brasileira da 

compradora, já iniciavam-se as primeiras movimentações de pessoas pela 

companhia. 

Dentre as várias mudanças acontecidas, uma das mais marcantes foi na área 

de vendas e marketing. Após longos anos dirigida por membros da família 

proprietária, a mesma estaria então à cargo de um profissional de mercado, oriundo 

de uma das gerências regionais da empresa adquirida. 

Com mais de 29 anos de experiência em transportes, Jorge estava ciente do 

que lhe esperava, ou, pelo menos, achava que estava. 

Os primeiros meses como novo diretor foram, dentro do possível, tranqüilos. 

Foram marcados por uma fase de reestruturação de áreas e montagem do novo 

organograma, que trouxe mais espaço e foco na área de vendas. 

O primeiro ano após aquisição transcorreu normalmente, sem grandes 

alterações nos processos. 

Dentro da área de Jorge, os processos sofriam mudanças leves e dados 

importantes, como previsões de vendas para o ano seguinte, permaneciam 

elaboradas com base na experiência de mais de 60 anos em transportes no Brasil. 

Nas primeiras reuniões de 2008, os dados apresentados como previsão para 

o ano traziam a sensação de que os objetivos propostos para a nova empresa 

seriam atingidos adequadamente. 



8 

 

 

Passaram-se os meses com trabalho muito forte em incentivos para vendas, 

através de campanhas, além de um forte trabalho de marketing junto aos clientes e 

colaboradores, que teve como ápice o lançamento de uma nova marca para o 

mercado. 

No entanto, os resultados começaram a demorar em surgir. As previsões de 

vendas para o principal produto da empresa não vinham sendo atingidas. 

De janeiro a julho de 2008, a empresa só superara as previsões nos meses 

de março e junho. Nos demais, ficara entre 5% e 21% abaixo do previsto. 

Traduzindo isto em números, previu uma receita de 363 milhões de reais, 

contra um resultado de 333 milhões de reais. 

Neste ponto, o novo diretor, com alguns cabelos brancos a mais e muitos 

cabelos a menos, já não encontrava mais justificativas para o baixo desempenho. 

No entanto, entre as principais causas, Jorge estava certo de que a perda de alguns 

grandes clientes teria sido a principal. 

Já era mês de agosto e, desta vez, o processo de elaboração do orçamento 

para o ano seguinte começava a ser desenhado nos moldes da empresa européia, 

processo semelhante ao realizado junto a outras empresas compradas na Índia e 

China. 

Na última reunião de Diretoria, Jorge recebera do Presidente e do Diretor 

Financeiro a missão de trazer os valores previstos para o final de 2008 e todo o ano 

de 2009, principalmente dentro do principal produto da empresa, o transporte 

rodoviário doméstico, que corresponde a mais de 90% da receita. 

Para esta missão, Jorge recrutou em seu time dois representantes de 

gerências nacionais, um oriundo da empresa européia e outro da empresa brasileira. 

Os trabalhos de análise basearam-se no histórico de um ano da empresa e 

em perspectivas de ganhos ou perdas recentes de clientes. Foram 3 semanas de 

pequenos ajustes e discussões até que Jorge aprovasse o número final de 2008 e a 

receita total para 2009. 
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No entanto, algo incomodava Jorge. Durante a execução de todo o processo, 

alguns membros de sua equipe que não estavam envolvidos diretamente no 

processo de previsão de vendas lhe comentaram sobre alguns softwares ou 

modelos de previsão que, em alguns casos, atingiam resultados muito bons e de 

maneira bastante simplificada. 

Embora confiasse muito nos colaboradores que estavam a cargo das 

previsões, no método usado há bastante tempo pela empresa brasileira e, 

principalmente, na sua intuição, Jorge sentia que, de repente, alguma daquelas 

ferramentas lhe poderiam ser úteis e viriam a simplificar em muito o lento processo 

de geração de previsões de vendas. 

Ainda sem conhecer muito bem os métodos de previsão existentes no 

mercado, Jorge solicitou a algumas pessoas de sua equipe que lhe apresentassem 

um estudo comparando o processo atual com algum processo baseado em 

softwares de previsão. Segundo ele, o resultado destas análises poderia ajudar a 

empresa a descobrir se deve ou não mudar sua maneira de prever as vendas de seu 

principal produto. 
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3 EVOLUÇÃO DOS FATOS 
 

Jorge chamara em sua sala dois analistas de sua equipe, os mesmos que 

haviam lhe comentado sobre os tais softwares que fazem previsões matemáticas. 

Embora tivesse em mão as previsões amplamente discutidas e elaboradas por 

outros dois membros seniores de sua equipe, lançou aos dois jovens um desafio. 

Pediu-lhes que preparassem um estudo mostrando dois tipos de cenário com as 

previsões do ano seguinte. 

O cenário 1 estava pré desenhado. Utilizariam como referência as previsões 

de 2007 para os primeiros 7 meses de 2008. Já o cenário 2, mais desafiador, 

demandava que os jovens preparassem duas previsões baseadas em software. 

Uma delas, já utilizada em por Jorge em outros momentos, em algum software que 

trabalhe com planilhas eletrônicas e outro modelo de previsão, a ser escolhido pelos 

dois jovens. 

 

3.1 CENÁRIO 1 

O primeiro passo para a análise do que fora previsto em 2007 e realizado em 

2008 fora trazer a tona as informações necessárias. 

Utilizando o software de Business Intelligence da empresa, os jovens 

obtiveram as curvas que podem ser vistas na Figura 2, com o comportamento 

previsto e realizado. 
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Figura 2 - Receita Prevista x Realizada em 2008 
 

Com base nas curvas e nos totais acumulados, pode-se observar que o 

processo tradicional havia previsto uma receita de 363 milhões de reais e o 

resultado da empresa fora de apenas 333 milhões de reais. 

Embora não estivessem a muito tempo na empresa, os jovens analistas 

observavam que o erro obtido pela previsão era maior do que o resultado final da 

empresa no período. Lembrando de toda a situação de competitividade e baixa 

diferenciação do mercado, eles discutiam sobre o quão importante seria chegar mais 

próximo. Em outras palavras, preocupava-lhes o fato de a empresa estar pautando 

suas iniciativas e decisões com base em estimativas com erros superiores ao próprio 

lucro. 

Com base nisto, os jovens analistas resolveram partir para o maior desafio, 

dando início as previsões do Cenário 2. 
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3.2 CENÁRIO 2 

 

Com base em seu conhecimento adquirido após seus cursos de graduação e 

especialização, ambos sabiam de que, para analisar comportamentos históricos, é 

necessário obter o máximo de informações possíveis sobre o passado. 

Embora tivessem algumas restrições quanto a quantidade de dados, 

conseguiram junto à área de informações da empresa os dados de vendas para o 

transporte rodoviário doméstico dos últimos 4 anos, ou seja, entre 2004 e 2007. 

Como primeiro passo, decidiram por visualizar-los em um gráfico como o da Figura 

3. 

 

 

Figura 3 - Histórico de Receita 2004 – 2007 
 

Observando o comportamento da curva, notaram algumas coisas que lhes 

chamaram a atenção. Primeiro quanto ao caráter de crescimento contínuo das 

vendas da empresa e em segundo lugar, e mais, importante, quanto à maneira como 

esta receita crescia. Para que este conceito ficasse mais claro, optaram por gerar 

mais algumas curvas como as da Figura 4, onde pudessem observar melhor o que 

suspeitavam. 
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Figura 4 - Perfil da Receita Anual 

 

Há muito tempo os jovens ouviam falar na empresa sobre sazonalidade nas 

vendas, ou sobre meses bons e meses ruins no resultado da companhia. A 

observação da Figura 4 lhes fez entender exatamente o que isto significava e os 

mostrou que os dados pareciam um tanto quanto estáveis a cada ano que passava. 

Ao mesmo tempo em que analisavam a curva, lembravam da série de 

eventos ocorridos na empresa nos últimos anos, principalmente sobre perdas e 

ganhos de clientes, situações pelas quais foram travadas diversas discussões 

relacionadas à previsões posteriores a estes eventos. Para os jovens, perder e 

ganhar clientes “fazia parte do jogo”. 

De acordo com o pedido de seu diretor, Jorge, eles teriam de utilizar o 

primeiro cenário e, inicialmente, utilizar-se de alguma ferramenta simples. Naquele 

momento, a sugestão do diretor foi utilizar algum software básico de planilhas 

eletrônicas. 
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Dentro deste software, há uma função chamada “Previsão”, que se utiliza da 

base histórica de dados e prevê o comportamento futuro baseado em uma equação 

linear, ou seja, uma reta. Embora os jovens tivessem analisado o comportamento 

mensal dos dados de receita da empresa pelas Figuras 2, 3, e 4 e soubessem que 

nem de longe o comportamento das vendas se parece com uma reta, o interesse 

principal de Jorge era obter alguma precisão nos valores totais do período, dado 

cobrado insistentemente pelo Diretor Financeiro e pelo Presidente. 

Sendo assim, aplicaram a fórmula de previsão aos dados históricos e 

obtiveram a previsão representada pela Figura 5. 

 

 

Figura 5 - Previsão Linear 2008 

 

Conforme esperado pelos analistas, a curva não se parecia com os dados 

históricos que eles já haviam observado. No entanto, lhes interessava saber do valor 

final, que resultou em 370,5 milhões de reais, ligeiramente acima do que o método 

tradicional da empresa previu ao final de 2007. 

Ao apresentar este resultado preliminar para Jorge, o mesmo já ficou 

surpreso. Segundo ele, foi importante saber que mesmo um método simples e 
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rápido obteve um resultado não tão diferente do proposto pela empresa depois de 

várias rodadas de discussão e validação. 

Folheando antigas apostilas e livros dos tempos de graduação e pós-

graduação, os jovens encontraram alguns materiais que lhes poderiam ser úteis 

nesta fase da análise. Em um dos materiais, algo falava sobre métodos de previsão 

que consideravam a sazonalidade como fator de distribuição dos valores da previsão 

entre os períodos. Este método, chamado de suavização exponencial sazonal, ou 

método de Winters, está presente em grande parte dos softwares comerciais de 

estatística. 

Como se tratava de um experimento, não justificava-se a compra de pacotes 

de softwares, que usualmente são bastante caros. Os jovens lembraram-se que a 

maioria deles oferece uma versão temporária grátis. 

Com os mesmos dados dos últimos quatro anos em mãos e com o download 

do software já realizado, o processo de obtenção das previsões não leva mais do 

que 5 minutos. O formato do software assemelha-se muito a uma planilha eletrônica, 

com a diferença de que é necessário apenas ajustar alguns parâmetros: 

- Tipo de Período: dia, mês ou ano; 

- Tipo de Método: descreve se o crescimento anual acontece de maneira 

aditiva ou multiplicativa; 

- Número de Saídas: quantos meses deve-se prever à frente. 

Após isto, ao rodar a análise, o gráfico de comportamento ficou com o perfil 

mostrado na Figura 6. 
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Figura 6 - Previsão 2008 Winters 

 

Por esta análise, observa-se que há pouca semelhança com a previsão linear. 

No entanto, ao observar a Figura 7, onde estão lado a lado a previsão sazonal e o 

comportamento histórico das vendas da empresa, os jovens analistas verificaram 

que há uma grande semelhança no formato das curvas, principalmente com a de 

2007. Esta semelhança é explicada por uma das premissas do método, que atribui 

maior valor aos dados mais recentes. 
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Figura 7 - Perfil Anual das Vendas e Previsão pelo Método de Winters 

 

Pela análise gráfica, fica evidente a adequação deste método ao 

comportamento das vendas da empresa. Na Figura 8, os jovens buscaram entender 

então se esta previsão seria adequada também ao que foi realizado em 2008. 

 

 

Figura 8 - Comparativo Winters e Realizado 
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Na análise mês a mês, observa-se que existem pequenas diferenças ou 

valores residuais deixados pela análise. No entanto, na análise dos valores totais, 

real objetivo das comparações, o valor obtido foi bastante surpreendente. Enquanto 

o valor realizado somou 333 milhões de reais, o método aplicado via software 

estatístico previu, com base no histórico, o valor de 332,7 milhões de reais. 

Considerando tudo o que os jovens já haviam analisado, desde o método de 

previsão tradicional da empresa, passando pela análise linear, o resultado com 

menos de 1% de erro era realmente surpreendente e, quando apresentado a Jorge, 

poderia mudar sensivelmente a maneira com o Diretor da área realiza suas 

previsões. 
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4 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

4.1 PREVISÕES 

 

As organizações confrontam-se continuamente com questões críticas para 

sua competitividade futura e crescimento organizacional. Dentro do ambiente 

dinâmico que envolve as organizações, as decisões gerenciais desempenham um 

papel importante, influenciando a competitividade e resultados. Por isso necessitam 

de orientação quanto a direcionamentos futuros de fatores e/ou variáveis que 

influenciam planejamentos de diferentes horizontes de tempo (curto, médio e longo 

prazo). Uma orientação correta aumentará as chances de sucesso das 

organizações, evitará perigos futuros, ajudará na manutenção de vantagens 

competitivas, influenciará as organizações em escolhas e investimentos corretos, e 

favorecerá o aproveitamento de oportunidades vindouras (GEORGOFF & 

MURDICK; MAKRIDAKIS apud LEMOS, 2006). 

As previsões servem com uma guia para a política de decisões de médio e 

longo prazo; também são úteis no monitoramento do desempenho de sistemas 

através de previsões freqüentes de curto prazo. A combinação de previsões de 

médio ou longo prazo com previsões de curto prazo ajuda a identificar pontos de 

decisão críticos onde intervenções são necessárias, pois permite identificar se o 

sistema está indo na direção que foi prevista (LINDBERG; ZACKRISSON apud 

LEMOS, 2006). 

Por outro lado, a falta de previsão, à curto prazo, pode gerar respostas 

reativas aos movimentos do mercado, causando perda de vendas, e, principalmente, 

baixo aproveitamento dos recursos operacionais. No longo prazo, pode causar a má 

alocação de recursos financeiros, ameaçando a continuidade da organização 

(WINKLHOFER;DIAMANTOPOULOS apud MAÇADA, 2007). 
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De acordo com Maçada (2007), por gerar informação importante para todas 

as áreas da empresa, os responsáveis pela previsão devem possuir o seguinte 

conjunto de competências e conhecimentos: 

a) Conhecimento de produtos e mercados; 

b) Conhecimentos de produção, operações e logística; 

c) Profundo conhecimento de estatística ; 

d) Finanças; 

e) Vendas; 

f) Marketing; 

g) Gestão da informação e tecnologia. 

Previsões são elaboradas utilizando: (i) métodos quantitativos, (ii) métodos 

qualitativos, ou (iii) combinações de métodos quantitativos e qualitativos. 

Métodos quantitativos partem da premissa da existência de uma base de 

dados quantitativa suficiente para a formação da série histórica (MAÇADA, 2007), ou 

seja, utilizam dados históricos para prever a demanda em períodos futuros. A 

previsão da demanda futura requer a construção de modelos matemáticos a partir 

dos dados disponíveis (ou seja, a partir de dados que descrevem a variação da 

demanda ao longo do tempo; este grupo de dados é denominado série temporal). As 

diferentes técnicas disponíveis para construção desses modelos são denominadas 

técnicas de forecasting. A técnica de forecasting mais difundida nas organizações 

industriais e de serviços, em grande parte por encontrar-se disponível em planilhas 

eletrônicas é a regressão linear simples. (PELLEGRINI, 2000). 

Os métodos qualitativos têm sido, historicamente, os mais utilizados na 

previsão de demanda (MENTZER & COX apud PELLEGRINI, 2000). A utilização dos 

métodos qualitativos parece estar relacionada ao fato das previsões por eles 

geradas corresponderem às metas de demanda estabelecidas pelas empresas 

(DIAS apud PELLEGRINI, 2000). A escassa fundamentação teórica dessas 

previsões pode explicar, em grande parte, a baixa acurácia dos métodos qualitativos 

de forecasting (PELLEGRINI, 2000). Segundo Maçada (2007), os métodos 

qualitativos baseiam-se no julgamento e no conhecimento acumulado por 

especialistas. 
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Analisando especificamente os métodos quantitativos, área mais explorada 

neste caso para ensino, sua aplicação é possível, segundo MAKRIDAKIS et al. apud 

TEIXEIRA (2004), se estiverem satisfeitas as seguintes condições: 

a) Disponibilidade de informações históricas; 

b) Possibilidade de quantificar as informações históricas em séries temporais 

e; 

c) Recorrência, no futuro, de padrões observados nas informações históricas.  

Segundo MONTGOMERY et al. apud TEIXEIRA (2004), a escolha do método 

apropriado de previsão é influenciada pelos seguintes fatores: 

a) Forma requerida de previsão; 

b) Período, horizonte e intervalo de previsão; 

c) Disponibilidade de dados; 

d) Acurácia requerida; 

e) Comportamento do processo a ser previsto (padrões de demanda); 

f) Custo de desenvolvimento, instalação e operação; 

g) Facilidade de operação e; 

h) Compreensão e cooperação da administração. 

 

4.2 MODELO DE REGRESSÃO LINEAR SIMPLES 

O conceito de regressão pode parecer estranho porque o termo é usualmente 

associado com um movimento para trás, enquanto no mundo da estatística, a 

regressão é freqüentemente utilizada para prever o futuro. Em resumo, regressão é 

uma técnica estatística que encontra uma expressão que melhor descreve um 

conjunto de dados. Análises de regressão utilizam equações sofisticadas para 

analisar grandes conjuntos de dados e traduzi-los em coordenadas de linhas ou 

curvas. Em um passado não muito distante, a regressão não era muito utilizada em 

função do grande volume de cálculos envolvidos. Desde que planilhas eletrônicas, 

tais como o MS Excel, passaram a oferecer funções de regressão dentro de seus 

pacotes, seu uso começou a acontecer em maior escala (STINSON, 2004) 
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O modelo de regressão linear simples, também chamado de modelo de 

tendência dos mínimos quadrados, computa uma equação de tendência das 

observações em linha reta, utilizando o método dos mínimos quadrados, no qual a 

variável dependente é a série temporal e a variável independente é o número de 

ordem dos períodos considerados (TEIXEIRA, 2004). 

A regressão linear produz uma linha que melhor se ajusta a um conjunto de 

dados. Seguindo a linha para o tempo futuro, pode se estimar o comportamento 

futuro, desde que se possa assumir seguramente que os dados prosseguirão 

lineares (STINSON, 2004). 

 

4.3 MODELOS DE SUAVIZAÇÃO EXPONENCIAL 

 

Os modelos de suavização exponencial são amplamente utilizados para 

previsão de demanda devido a sua simplicidade, facilidade de ajustes e boa 

acurácia. Estes métodos usam uma ponderação distinta para cada valor observado 

na série temporal, de modo que os valores mais recentes recebam pesos maiores. 

Assim, os pesos formam um conjunto que decai exponencialmente a partir de 

valores mais recentes (PELLEGRINI, 2000). 

Este conceito pode ser mais bem entendido se o chamássemos de média 

móvel ponderada exponencialmente. Isto porque, nestes modelos, trabalha-se com 

uma média móvel que atribui mais peso para os períodos mais recentes. Em outras 

palavras, é uma função do resultado realizado no último período e sua previsão, 

ponderados por um coeficiente que se reduz exponencialmente à medida que o 

tempo passa (MENTZER; MOON, 2005). 

 

4.3.1 Modelos de Winters 
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Os modelos de Winters descrevem apropriadamente dados de demanda onde 

se verifica a ocorrência de tendência linear, além de um componente de 

sazonalidade. Dados de demanda sazonal caracterizam-se pela ocorrência de 

padrões cíclicos de variação, que se repetem em intervalos relativamente constantes 

de tempo. Estes modelos podem ser divididos em dois grupos: 

- Aditivo: amplitude da variação sazonal é constante ao longo do tempo, ou 

seja, a diferença entre o maior e menor valor de demanda dentro das estações 

permanece relativamente constante no tempo. 

- Multiplicativo: a amplitude da variação sazonal aumenta ou diminui como 

função do tempo. (PELLEGRINI, 2000) 



24 

 

 

5 QUESTÕES PARA DISCUSSÃO 

 

- Na sua opinião, face aos dados expostos, a empresa deve continuar com o 

processo atual ou começar a pensar em mudanças em seu processo de previsão 

das vendas? 

- Caso a opção for de alterar o processo, você utilizaria somente o modelo 

matemático mais preciso, ou criaria uma versão híbrida?  

 

Ao realizar as pesquisas necessárias para a elaboração deste caso, foram 

encontrados autores, alguns dos quais utilizados como referência, que falam 

bastante do conceito de sistema de previsões. 

Deixando um pouco de lado as análises pontuais, defende-se a criação de um 

sistema que combina métodos quantitativos e qualitativos, aproveitando-se da 

precisão matemática oferecida por alguns métodos e combinando-a com a 

experiência e com a opinião de pessoas que conhecem realmente o negócio onde 

estão inseridas. 

Na situação específica de Jorge, nosso protagonista, entende-se que uma 

empresa de tal porte e tal complexidade deveria começar a pensar em mudar sua 

maneira de realizar previsões. A análise pontual apresentada no caso ilustra uma 

das diversas possibilidades e abre opções para combinações de métodos de 

previsão. 

Como estamos falando de uma empresa recentemente adquirida e com uma 

grande história dentro do transporte de cargas no país, a sugestão que parece mais 

coerente é de iniciar um processo paralelo de previsão combinando toda a 

experiência existente com as inovações oferecidas por softwares de apoio, a fim de 

constituir futuramente um modelo híbrido. 
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