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Introdução
Há muito tempo as empresas sabem que prever corretamente 
qual será a demanda em períodos futuros pode trazer 
importantes diferenciais competitivos. A precisão da previsão 
de vendas permite que se tenha capacidade adequada para 
atender ao mercado, melhorando os resultados, nível de 
serviço e otimizando a ociosidade da cadeia, minimizando os 
custos.
Porém, diferentes modelos de negócios requerem diferentes 
metodologias de previsão. Algumas empresas obtêm 
excelentes resultados com modelos puramente estatísticos, 
enquanto em outros casos é necessária a intervenção de 
especialistas com análises qualitativas, utilizando conhecimento 
dos produtos e do mercado para chegar à previsão.

Metodologia
Após analisar o cenário da empresa (disponibilidade de 
informação, padrão de demanda dos produtos e processos), 
foram desenvolvidas propostas em duas esferas:

• Revisão do processo de previsão de vendas: Adoção de um 
modelo previsão híbrido (figura 1), ao invés de uma previsão 
puramente qualitativa.
• Desenvolvimento de ferramenta de previsão estatística: 
construída em Excel, com o aplicativo Solver, será utilizada para 
testar os modelos Holt Winters’ e Naive e chegar à previsão 
estatística que mais se adéqua para cada produto. Esta previsão 
estatística deve posteriormente passar por uma analise de 
fatores qualitativos, que não constam no histórico e podem 
impactar o resultado.

Objetivo
Desenvolver um modelo eficiente de previsão de vendas para 
calçados de corrida da Nike do Brasil, comparando resultados 
dos testes com o modelo utilizado pela empresa.

Resultados
Do faturamento (em R$) dos modelos e período testados, foi 
aplicado o modelo Holt Winters’ em 38% do total, Naive em 
21% e puramente qualitativo (sem modelo estatístico) em 41%. 
O gráfico abaixo mostra o ganho de precisão em MAPE para 
cada um destes grupos de produtos:

Conclusões
A viabilidade do projeto para a Nike do Brasil dependerá de 
dois fatores: a operacionalização da ferramenta e ganhos em 
precisão contra o processo atual.
A operacionalização da ferramenta foi satisfatória, pois o 
tempo de trabalho foi similar ao tempo utilizado atualmente, 
enquanto a avaliação de precisão superou as expectativas, pois 
somente a previsão quantitativa já superam muito o modelo 
atual.
Os resultados dos testes deixaram claro que, mesmo para 
contextos de constante inovação e históricos de vendas 
instáveis, as metodologias estatísticas agregam qualidade à 
previsão de vendas, mesmo que para chegar à previsão final 
seja necessário aprimorá-las com análises qualitativas. Referências Bibliográficas
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Quadro 1 – Fluxograma  do processo de previsão de vendas proposto

Gráfico 1 - Comparativo de MAPE entre previsão com e sem metodologia estatística
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