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PROPOSTA DE MELHORIA NO PROCESSO DE PREVISÃO DE 
VENDAS, COM FOCO NO INDICADOR MAPE – UM ESTUDO DE 
CASO 
 
RESUMO 

Este artigo teve como objetivo reduzir o erro de previsão de demanda, com um estudo 

feito na empresa Embraco. Apresenta uma análise feita sobre o indicador de MAPE 

(mean absolute percentage of error), considerando os dez códigos que mais 

apresentaram erro nos meses de janeiro a março/2014, bem como uma análise sobre os 

principais fatores que impactaram negativamente o indicador. Para isto, foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica com o objetivo de dar embasamento ao projeto e à pesquisa, sendo 

utilizada também a metodologia PDCA para estruturar a proposta de melhoria. Na 

seqüência, foi realizado um levantamento de dados com informações de volumes sobre 

estes dez códigos, utilizando-se a base de dados da empresa e o conhecimento dos 

funcionários envolvidos no processo de gestão de demanda. Com este artigo foi possível 

verificar que uma simples análise do passado pode ajudar a identificar alguns pontos 

importantes na hora de fazer uma previsão, além de entender os principais fatores que 

influenciam o indicador para evitar que os mesmos erros voltem a ocorrer no futuro, 

reduzindo o erro de previsão de demanda. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Atualmente, as empresas buscam estar cada vez mais preparadas para 

atender as necessidades dos seus clientes. Para isto, faz-se necessário ter um 

planejamento de demanda e uma previsão de vendas acurada, visando à disponibilidade 

de matéria prima e alinhamento entre toda a cadeia de suprimentos. 

A realização da previsão de demanda tem se tornado cada dia mais 

importante dentro das organizações, garantindo e assegurando sua participação e 

permanência no mercado de atuação. Uma previsão errada pode causar atrasos nas 

entregas por falta de material, reduzindo o nível de satisfação dos clientes e também 

causar excesso de estoque na cadeia quando o que se foi previsto e planejado não é 

vendido. Tubino (2007) afirma que a previsão da demanda é a variável mais importante 

na definição de um sistema produtivo, pelo grande impacto que pode gerar na cadeia 

produtiva. 

Além de realizar a previsão, é preciso também avaliar sua acuracidade. Um 

dos indicadores utilizados para isto é o Mape (mean absolute percentage of error), que 

mede a qualidade da previsão de demanda de uma organização.  

No mercado atual não basta apenas ter um produto de qualidade ou uma 

boa imagem perante a sociedade, é fundamental ter uma estrutura que possa atender 

bem a demanda dos clientes. É importante compreender as necessidades do mercado, 

conhecer restrições específicas de cada país e as particularidades dos clientes, além de 

possuir a flexibilidade necessária para bem atendê-los. Estes fatores também são 

indispensáveis na hora de criar uma previsão de demanda. 

O objetivo geral do presente artigo é identificar um novo processo de 

avaliação de resultados, focado em apenas dez códigos que reduza o erro de previsão de 

demanda. Como objetivos específicos estão: a) Levantar os dez principais códigos que 

impactaram negativamente o indicador da empresa nos meses de janeiro, fevereiro e 

março/2014; b) Entender os motivos que fizeram estes dez códigos ter um desempenho 

ruim nos meses analisados; c) Propor as ações para evitar que o erro ocorra novamente 

nos próximos meses, e para que a meta de erro de 30% seja atingida e d) Reduzir o erro 

de previsão dos dez códigos analisados em 29%. 

Para uma melhor compreensão do tema abordado, auxiliando também na 

interpretação dos dados coletados, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, dando 

embasamento para as análises que foram realizadas neste artigo. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 PLANEJAMENTO DE VENDAS E OPERAÇÕES 
 

O processo de S&OP (Sales and opperation planning, em Português, 

planejamento de vendas e operações) tem como principal objetivo buscar o 

balanceamento entre a demanda dos produtos e a capacidade da empresa em entregar 

esta demanda, ou seja, mostrar com antecedência quando e onde haverá falta ou 

excesso de capacidade produtiva. 

Para Pandim (2012) o processo de S&OP visa, no longo prazo, criar um 

plano agregado de produção e vendas, que esteja de acordo com o planejamento 

estratégico da organização. O papel do S&OP é traduzir o plano estratégico da empresa, 

em estratégia operacional. 

O trabalho e análises feitas pelo S&OP podem agregar valor ao negócio, de 

modo a proporcionar discussões antecipadas sobre as necessidades do mercado e as 

restrições da empresa, criando a partir disto, soluções que sejam viáveis para gerenciar a 

oferta e a demanda. 

Iyer (2009) define S&OP como um planejamento periódico no qual são 

revisadas as previsões de vendas, planejando também as elevações e quedas em nível 

de estoque e recursos. Esta previsão, em geral, é feita de forma agregada, ou seja, o 

plano é elaborado para grupos de produtos semelhantes.  

Stahl (2005) comenta sobre o assunto, acrescentando que este é um 

processo decisivo usado para balancear demanda e capacidade no nível de volumes, 

porém deve agregar os grupos de materiais em famílias ou subfamílias. 

Para que o processo seja executado da melhor forma, é fundamental o 

envolvimento de outras áreas de negócio da empresa, além da troca de informações com 

clientes e fornecedores sobre entregas, prazos e restrições. 

Analisando o que os autores comentam sobre o processo de S&OP pode-se 

dizer que existem duas informações essenciais para que um bom plano seja executado, o 

primeiro deles sendo interno (capacidade produtiva e demais restrições), e o segundo 

deles externo (demanda e informações do mercado). 
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2.2  GESTÃO DA DEMANDA 
 

Muito tem se ouvido falar nos últimos anos em gestão da demanda, isso 

porque cada vez mais as empresas encontram a necessidade de possuir a flexibilidade 

necessária para se manter no mercado e atender a expectativa dos seus clientes. 

Essa flexibilidade deve estar refletida não somente internamente, mas 

também em toda a cadeia de suprimentos, como afirma Melo, 2011 “o que se busca com 

a gestão da demanda é a rápida e adequada integração das necessidades originadas do 

mercado na direção dos fornecedores”. 

A gestão da demanda é um componente da cadeia de suprimentos, que tem 

como principal objetivo garantir que as informações corretas sejam repassadas entre os 

seus membros.  

É possível verificar o conceito na visão de diversos autores. Mentzer (2007, 

apud Melo, 2011) comenta que a gestão da demanda é a criação de um fluxo coordenado 

entre os membros da cadeia de suprimentos, com o objetivo principal de atender a 

necessidade do cliente final. Na concepção de Jacobs (2009, p. 263) “o objetivo da gestão 

de demanda é coordenar e controlar todas as origens de demanda para que o sistema 

produtivo seja utilizado de modo eficiente e o produto seja entregue dentro do prazo”. 

Para Chase (1995 apud Azevedo, 2006), a gestão da demanda em curto prazo auxilia na 

determinação dos recursos necessários, como mão de obra, matéria-prima e máquinas, e 

em longo prazo é base para decisões estratégicas, como aumento das instalações ou 

desenvolvimento de novos produtos. 

Tubino (2007) complementa que é muito importante buscar relacionamento 

saudável dentro da cadeia de suprimentos. Será sempre mais vantajoso para as 

empresas, basear seus planos de médio e longo prazo com informações confiáveis, 

vindas diretamente dos clientes parceiros, do que fazer previsões sujeitas a erros. 

Para garantir e assegurar que esta gestão seja hábil, é preciso que as 

empresas invistam na precisão das suas informações, evitando que seu atendimento seja 

ineficiente ou que o nível do seu estoque seja agravado. De nada adianta investir em 

produtos, tecnologia, campanhas promocionais, se quando o consumidor desejar adquirir 

o produto, a empresa não conseguir realizar a entrega de acordo com o esperado. 
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2.3  PROCESSO DE PREVISÃO DE VENDAS 

 

Antes de iniciar o estudo do conceito do processo de previsão de vendas, ou 

demanda, é importante entender o que é demanda. Na concepção de Stahl (2005, p.26) 

“demanda é todo o produto que a organização é solicitada para fornecer, seja através de um 

pedido de cliente, uma previsão de vendas, uma reposição de um centro de vendas, etc.”. 

Prever é um processo constante e que requer um nível grande de atenção 

dentro das empresas atualmente. Segundo Ross (2000), a previsão de vendas é uma 

função ou processo da empresa que tem por objetivo prever as vendas futuras, 

interpretando o que ocorreu no passado. 

Este é um processo crucial para o sucesso da gestão da demanda. É a partir 

desta previsão que todas as ações e decisões são tomadas, como aumento ou redução 

da capacidade produtiva, horas extras, compra de matéria-prima etc. Por esta informação 

ser um input para tantas decisões importantes, é que a sua precisão é indispensável. O 

sucesso da gestão da demanda depende da acuracidade da previsão de vendas. 

 Kotler (2006) acredita que a chave para a sobrevivência e o crescimento 

organizacional é a habilidade da empresa para adaptar suas estratégias em um ambiente 

rapidamente mutante, colocando uma carga pesada sobre a administração para antecipar 

corretamente os eventos futuros. 

Para se realizar uma previsão é comum utilizar modelos matemáticos 

baseando-se em dados históricos, adicionando informações de mercado, conhecimento e 

experiência de pessoas envolvidas no processo ou especialistas no assunto, ou ainda 

uma combinação das duas técnicas. Cabe a cada empresa definir o melhor método a ser 

utilizado. Como podemos verificar em Cobra (2005, p. 136), “a previsão de vendas 

combina normalmente uma boa dose de intuição com modelos estatísticos para prever as 

oportunidades de mercado”.  

Werner (2006) complementa que ”muitos são os métodos de previsão de 

demanda, contudo, a grande maioria desses métodos analisa as informações utilizando 

uma única técnica de previsão. Nos tempos atuais (...) uma única técnica pode não ser 

suficiente”. 

O processo de previsão de demanda, apesar de ser decisivo, é também 

muito complexo. Isto devido às mudanças e incertezas do mercado, além do grande 

número de variáveis envolvidas no processo, podendo ser fatores econômicos, alterações 

ou tendências de mercado, competidores, entre outros. 

A variação da demanda sempre foi e continuará sendo uns dos problemas 

para as empresas, em função disso surgiram algumas ferramentas e técnicas para 

auxiliar o acompanhamento e ajudar a controlar e melhorar o processo de previsão de 

vendas. 
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2.4  MÉTODOS DE PREVISÃO DE VENDAS 
 

Na literatura são encontrados diversos métodos de previsão de vendas... 

Segundo Cobra (2005, p. 122) “as técnicas de previsão de vendas devem ser utilizadas 

para tentar minimizar a subjetividade de estimar vendas”. 

Segundo Cobra (2005) e Biagio (2013) as principais técnicas qualitativas 

são: levantamento da intenção de compra, julgamento dos executivos da empresa, 

opinião de vendas, e o método Delphi (que consiste em estimativas anônimas dos 

executivos sobre possibilidades futuras de vendas) e os métodos quantitativos listados 

são: média móvel ponderada, extrapolação, construção de cenários através de 

ajustamento exponencial. 

Ayres (2009) complementa que a maior parte dos autores divide as técnicas 

em três categorias, sendo: qualitativa, baseada em opiniões de especialistas, 

considerando ou não os dados históricos; as baseadas em séries temporais, analisando 

dados históricos e analisando as tendências como forma de corrigir as informações; e 

técnicas casuais, utilizando variáveis explicativas para descrever as relações entre os 

eventos e suas causas. 

No quadro 1, é possível verificar alguns métodos quantitativos e suas 

principais características. 

Além de todas as técnicas disponíveis, é importante também obter 

conhecimento acerca de condições econômicas, e realizar uma análise do setor de 

atividades da empresa. Algumas informações importantes não encontradas em dados 

históricos podem ser obtidas com um estudo e conhecimento sobre o mercado de 

atuação. Não existe uma fórmula específica para criar-se uma previsão de demanda, 

cabe a cada empresa encontrar aquela que melhor se encaixa na sua realidade. 

 

Quadro 1 – Métodos quantitativos de previsão de vendas. 

Método Característica 

Previsão do último valor Utiliza o volume do mês anterior como previsão para o próximo mês 

Previsão de média móvel 
Utiliza a média das vendas mensais dos meses mais recentes como previsão 
para o próximo mês 

Previsão de suavização 
exponencial 

Utiliza a média das vendas mensais dos meses mais recentes, porém dá 
maior peso ao último mês, e em seguida, pesos progressivamente menores 
para os meses mais antigos 

Previsão de suavização 
exponencial com tendência 

Utiliza o mesmo método da suavização exponencial, mas considerando 
também qualquer tendência nas vendas, para cima ou para baixo 

Regressão linear 
Utiliza uma equação linear, onde uma variável dependente está relacionada a 
uma ou mais variáveis independentes 

Fonte: Adaptado de Hillier, 2014. 
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2.5  INDICADOR DE DESEMPENHO  

 

Um fator inerente à previsão de vendas é o erro que ela apresenta.  

É importante que este erro seja medido e acompanhado, pois é através dele que se 

podem observar alguns pontos importantes, auxiliando na projeção dos próximos 

períodos (sejam dias, semanas, meses ou anos). Conforme Ross (2000), a acuracidade 

da previsão de vendas é a taxa de acerto entre o real e o previsto, quanto maior for essa 

taxa maior será a acuracidade desta previsão. Qualquer método que auxilie no processo 

de previsão e principalmente, a reduzir sua complexidade e o seu erro, deve ser aplicado. 

O erro de previsão pode trazer muitos impactos negativos para a 

organização, desde falta de material, quando se vende o que não está planejado, até 

excesso de estoque, quando se planeja o que não é vendido, além de gerar retrabalho no 

processo de execução. De nada adianta fazer previsões se elas estiverem sempre 

erradas.  

A primeira questão para as empresas buscarem um indicador de 

desempenho da previsão de vendas, é que quando se conhece a causa de um erro, é 

possível fazer alguma coisa para melhorar a sua previsão no futuro. 

Os autores apresentam diferentes técnicas para medição do erro de 

previsão, sendo as mais encontradas na literatura as citadas por APICS (BSCM, 2010): 

erro periódico da previsão (PFE - period forecast error), percentual absoluto do erro (APE 

- absolute percentage of error); desvio absoluto médio (MAD - mean absolute deviation); 

percentual absoluto médio do erro (MAPE - mean absolute percentage of error) e acurácia 

da previsão (FA - forecast accuracy). 

Obter um indicador para realizar a medição de erro é um ponto importante 

para confirmar a precisão da previsão que se está fazendo. Toda previsão necessita de 

realinhamentos e análises para que possa ser melhorada. Para Jain (2006) “se você 

mede o seu erro, você é capaz de analisar também as mudanças, se sua previsão está 

indo bem, ou mau”. 

Um bom indicador de desempenho auxilia a empresa a medir e monitorar o 

seu processo de previsão de demanda, além de permitir que ela estabeleça seus 

objetivos e possa trabalhar na melhoria contínua da acuracidade de sua previsão. 
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2.6  PERCENTUAL ABSOLUTO MÉDIO DE ERRO & ACURÁCIA DE PREVISÃO 

 

Como foi analisado nos indicadores de desempenho, existem vários 

métodos para medir a acurácia da previsão de vendas. Dois deles, MAPE e Forecast 

Accuracy, serão base para a pesquisa deste artigo.  

Gattorna (1998) menciona que o MAPE (mean absolute percentage of error, 

em Português, percentual absoluto médio de erro) é o método mais comum utilizado, 

sendo também o mais efetivo e o de mais fácil entendimento. Este método de medição 

que é analisado pela fórmula da figura 1. 

 

Figura 1 – Fórmula MAPE. 

 

Fonte: Gattorna, 1998. 

 

Neste caso entende-se o forecast como sendo o valor previsto para o 

período e o actual como sendo o valor efetivamente faturado. 

Para Wyatt (2012) o MAPE apresenta o valor absoluto entre o actual e o 

forecast, mas sempre considerando valores positivos, e esta diferença é expressada em 

percentual comparando-se com o actual de cada período. Quando menor o MAPE,  

melhor a previsão de demanda. 

O MAPE apresenta a magnitude do erro de previsão, mas não indica o 

quanto a empresa está sendo eficiente no processo de exceção da sua previsão. Mentzer 

(2005) afirma isso dizendo que o MAPE pode apresentar distorção dos resultados. 

Quando se analisa um produto que teve previsão de 75 unidades, mas a venda foi de 25, 

o erro de previsão é de 200%. Neste caso observa-se que o MAPE apresenta um erro de 

maior magnitude (acima de 100%), muitas vezes ocultando realmente quanto a empresa 

necessitou de material extra, ou o quanto sobrou de estoque no final do período.  

Pouco se encontrou na literatura sobre o cálculo do FA (forecast acccuracy, 

em Português, acurácia de previsão), e analisando as fórmulas utilizadas pela Embraco, 

verificou-se que os cálculos chamados pela empresa de MAPE dizem respeito, na 

verdade, ao FA. A principal diferença percebida entre os dois métodos, é que o FA divide 

o erro absoluto pelo maior volume entre forecast e actual.  
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McDonough (2011) comenta que é preciso entender que existem dois tipos 

de problemas na previsão. O primeiro deles é quando a empresa prevê um volume e ele 

não é vendido. Este volume estará em estoque, porém, sem venda. Neste caso a 

empresa fica com excesso de inventário. O segundo é quando nenhum volume de 

determinado material é previsto e recebe-se um pedido de um cliente. Neste caso existe 

um esforço da empresa em comprar o material em curto prazo para atender a demanda 

do cliente, gastando com fretes expressos e muitas vezes perdendo a sua margem de 

lucro. A análise do FA trata os dois casos como sendo ruins, por este motivo utiliza a 

diferença absoluta entre o forecast e o actual e divide esta diferença pelo maior volume 

entre os dois. 

O FA, neste caso, é apresentado pela fórmula da figura 2.  

 

Figura 2 – Fórmula Forecast Accuracy. 

 

 

Fonte: Adaptado de McDonough, 2011. 

 

 Para Gilliland (2010), o FA é um bom indicador para ser utilizado, pois 

possui fácil entendimento e interpretação, além de apresentar uma escala entre 0 e 100%, 

diferentemente do MAPE. Também acrescenta que utilizar a fórmula do MAPE pode 

trazer problemas em algumas circunstâncias, sendo que o FA apresenta um melhor senso 

da variação de desempenho, podendo detectar rapidamente as mudanças na previsão. 

Na tabela 1 é apresentada a diferença entre o método de análise do MAPE e 

do Forecast Accuracy. 

 

Tabela 1 – Comparação entre indicadores MAPE e Forecast Accuracy. 

  Produto X Produto Y 

Forecast 75 100 

Actual 25 50 

Erro Absoluto 50 50 

MAPE 200% 100% 

Forecast 
Accuracy 67% 50% 

 

Fonte: Autor, 2014 
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É possível observar que o MAPE pode realmente distorcer um pouco a 

dimensão do erro de previsão. No caso do produto X, o MAPE trouxe um erro de 200% e 

o FA de 67%.  

Analisando o impacto para a empresa, é mais coerente dizer que apenas 

67% daquilo que foi previsto, foi realizado, ou seja, 33% do material que foi comprado 

para atender a demanda prevista ficaram em estoque no final do período em questão.  

A mesma análise e lógica podem ser aplicadas para o produto Y, mesmo que se tenha 

vendido a metade do que foi previsto, o MAPE apresentou um erro de 100%. 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

3.1 A EMPRESA E ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO ESTUDO 

 

A empresa de estudo é a Whirlpool SA. – Embraco Compressors and 

Cooling Solutions Business Unit. A filial onde o estudo foi realizado está situada na cidade 

de Joinville/SC, e possui atualmente cerca de cinco mil funcionários. Além disso, possui 

filiais nos Estados Unidos, China, Eslováquia, Itália, Rússia e México. 

A Embraco trabalha com três segmentos distintos, sendo o segmento de 

Household, que compreende as grandes montadoras que comercializam a linha 

doméstica (exemplo, fabricantes de refrigeradores), o segmento de Commercial, que são 

fabricantes de produtos da área comercial (exemplo, balcões refrigeradores de 

supermercados), e o último segmento é o de Aftermarket, que  compreende o mercado de 

reposição de compressores. 

A análise deste projeto foi realizada no segmento de Aftermarket, com 

clientes localizados na região da América do Sul e África Subsaariana (chamada pela 

empresa de LASA – Latin America and Southern Africa). Este mercado possui um número 

grande de clientes (acima de 100) e de códigos (aproximadamente 450), e há uma 

diversidade ainda maior na combinação entre estes dois fatores. 

 

3.2 ANÁLISE DE DADOS E FORMULAÇÃO DA PROPOSTA DE MELHORIA  

 

Toda a análise dos dados e a proposta de melhoria foram formuladas com 

base na metodologia PDCA, conforme quadro 2. 
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Quadro 2 – Ciclo PDCA. 

Etapa Objetivo Ações Resultados 

Plan 

Conhecer o processo de 

previsão de demanda atual 

Pesquisa bibliográfica e 

entendimento do indicador 

Identificação do problema 

inicial  

Proposta de novo método de 

análise 

Desenvolver proposta de análise de 

apenas dez códigos 
Definição da nova análise 

Levantamento dos dez 

principais códigos com 

impacto negativo no indicador 

Analisar base de dados do indicador  

Verificar códigos com maior 

percentual de erro 

Definição de dez códigos 

para análise detalhada 

Levantamento dos principais 

motivos que impactaram o 

indicador nos dez códigos 

Analisar histórico de vendas dos 

códigos, e levantar informações 

como país e principais clientes 

Realizar brainstroming com equipe 

de Vendas  

Base para análise 

detalhada 

Análise da base de dados 

detalhada 

Verificar dados e identificar os 

principais fatores que impactaram 

negativamente o indicador 

Descobrir causa principal  

Definição das ações para 

cada código 

Do 

Execução das ações definidas 

Revisão da previsão de 

demanda dos dez códigos 

Executar a ação definida para cada 

bloco 

Revisar a demanda dos dez códigos 

para os próximos meses, com foco 

no mês de Maio 

Volume dos dez códigos 

revisado 

Check 
Verificar erro após proposta 

de melhoria e planos de ação 

Avaliar o percentual de erro dos dez 

códigos no mês de maio 

Identificar códigos que 

continuam apresentando 

grande percentual de erro 

Act 

Avaliar os códigos que 

continuam apresentando alto 

percentual de erro 

Processo de melhoria contínua 

Revisão da base de dados 

Novo brainstorming com equipe de 

Vendas 

Redução do erro nos 

próximos meses 

Fonte: Autor (2014). 

 

Segundo Bernardi (2010) “o ciclo PDCA é um método gerencial de tomada 

de decisão que tem como objetivo garantir o alcance das metas necessárias à 

sobrevivência e ao crescimento das organizações”. 

 

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1 ANÁLISE DO INDICADOR E MAPEAMENTO DO PROCESSO ATUAL (PLAN) 
 

A empresa Embraco, desde 2011, possui um indicador para medir a 

acuracidade da sua previsão de vendas. O objetivo deste indicador é analisar quanto se 

está errando no que diz respeito à previsão da demanda, 30 dias antes do realizado, 

versus o real faturamento.  

A Embraco tem a medição do seu indicador dividida entre os segmentos de 

atuação, podendo ser por código ou família de produtos, conforme quadro 3.  
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Quadro 3 – Meta do indicador por segmento. 

 

Fonte: Autor, 2014 

 

No segmento de Aftermarket, onde as combinações entre códigos e cliente 

são maiores, o mercado tem um comportamento bastante particular (poucos clientes 

enviam informações de previsão e a previsão é feita geralmente baseada em histórico de 

vendas), a medição também é feita por código, porém a base do indicador é o erro por 

família de produtos (aproximadamente 15 famílias no segmento analisado). 

Atualmente não existe um fluxo definido para a revisão de demanda. Um 

plano inicial é liberado pelo time de S&OP para o time de Gestão da Demanda, 

responsável pela análise do volume de três meses e semanalmente este plano é revisado 

juntamente com o time de Vendas. Porém nessas revisões, são considerados apenas os 

volumes por cliente, nenhuma análise específica de volume por código ou por família de 

produtos é realizada. 

Desde o início da medição, poucas ações de melhoria ou análise específica 

foram realizadas visando reduzir o erro de previsão. Em abril de 2014 foi realizada uma 

proposta de análise mais detalhada, visando ter um menor impacto na cadeia 

(necessidade de volumes adicionais com frete aéreo ou excesso de inventário), o principal 

objetivo é evitar que seja vendido àquilo que não foi planejado, ou que se gastem 

esforços planejando aquilo que não é vendido, além de melhorar o indicador. 

Um ponto importante a ser observado é que o indicador na empresa é 

chamado de MAPE, porém na revisão da literatura, percebeu-se que a fórmula que a 

Embraco utiliza refere-se ao Forecast Accuracy. Desta forma é importante ressaltar que o 

artigo trata o indicador como MAPE, porém com o cálculo de Forecast Accuracy aplicado. 

 

4.2 PROPOSTA DE NOVO MÉTODO DE ANÁLISE (PLAN) 

 

Considerando esta grande variedade de combinações dentro do segmento, 

porém sabendo da necessidade de uma atuação mais detalhada sobre o indicador, foi 

iniciada uma análise no mês abril, de apenas dez códigos.  
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Foram selecionados os dez códigos que mais tiveram impacto negativo no 

Mape nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março/2014. Os códigos foram selecionados 

considerando-se o segmento e a região de vendas de cada um deles, ou seja, para cada 

segmento e cada região foram selecionados dez códigos. A base de dados do indicador 

foi utilizada como base para este levantamento. 

O cálculo utilizado para calcular o erro de demanda segue o sugerido por 

McDonough que diz respeito ao Forecast Accuracy, porém conforme já ressaltado, nesta 

análise chamando de MAPE. Os meses de Janeiro a Março foram analisados e foram 

selecionados os códigos com maior média percentual de erro nos três meses. 

 

4.3 LEVANTAMENTO DE DADOS RELEVANTES PARA ANÁLISE (PLAN) 

Após ter a seleção dos códigos, eles foram repassados para o time de 

Planejamento de Demanda, para que fosse feita uma análise dos dados, verificando quais 

os possíveis motivos para o baixo desempenho dos mesmos sobre o indicador.  

Com estes códigos foi possível saber onde se estava errando, porém, antes 

de iniciar as análises dos motivos do erro, era necessário analisar quanto se estava 

errando, considerando os seguintes dados:  

a) volume previsto de cada código 30 dias antes da execução (F30); 

b) volume faturado de cada código (actual); 

c) percentual de erro de cada código (Mape), nesta análise sem considerar erro absoluto, 

e sim levando em conta se o erro foi positivo (venda maior do que o previsto) ou negativo 

(previsto maior do que a venda).  

Também foi feito um levantamento dos clientes que compravam estes 

códigos. Como os volumes na empresa são analisados por cliente, esta informação é 

importante para a análise, pois um mesmo código pode ser comprado por diversos 

clientes. Neste caso foram considerados apenas os clientes com maior volume de cada 

código e também os países em que estão situados. Todos estes dados foram levantados 

através da base de dados do Mape. 

Após o levantamento de todos estes dados, obteve-se a tabela 2 e a partir 

disto iniciou-se a análise. 
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Tabela 2 – Análise quantitativa dos dez códigos. 

Código Cliente - País 
Jan'2014 Fev'2014 Mar'2014 

Actual F30 Mape Actual F30 Mape Actual F30 Mape 

A1 A – Brasil 1.450 20 99% 1.309 20 98% 2.615 24 99% 

A2 A – Brasil - 1.347 
-

100% - 1.101 
-

100% 72 1.573 -95% 

A3 A – Brasil 2.481 1.256 49% 1.846 1.603 13% 1.745 579 67% 

A4 A – Brasil 364 207 43% 2.582 500 81% 1.282 296 77% 

A5 A – Brasil 510 265 48% 1.850 407 78% 1.705 407 76% 

A6 
B, C, D - 
Argentina 360 1.125 -68% 360 968 -63% 1.152 955 17% 

A7 
B, C, D - 
Argentina 2.808 3.951 -29% 2.304 3.536 -35% 1.312 2.088 -37% 

A8 E – Venezuela 60 648 -91% 144 2.136 -93% 3.744 3.773 -1% 

A9 E – Venezuela 300 360 -17% 936 3.117 -70% 4.000 3.631 9% 

A10 F - África do Sul - 1.920 
-

100% - 1.920 
-

100% 800 1.920 -58% 

Total Erro 
 

   63% 
 

   69% 
 

46% 

 

Fonte: Autor, 2014 

 

Além do percentual e volume individuais de cada código, foi verificado 

também que a média de erro de previsão dos dez códigos nos três meses foi de 59%. 

 

4.4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS (PLAN) 

Esta análise foi realizada com a base nos dados quantitativos apresentados 

na tabela 1, contou também com o conhecimento acerca do segmento e região obtido por 

parte do Planejador de Demanda, além do suporte do time de Vendas. Com base nos 

dados da planilha 1 foi possível dividir a análise em quatro blocos, onde foi levantada uma 

observação principal sobre cada um deles. 

O primeiro deles engloba os códigos A3, A4, A5 que são vendidos somente 

no Brasil e têm como principal cliente o L. Com base nos dados coletados, foi efetuado o 

quadro 4. 

 

Quadro 4 – Análise bloco 1. 

Código Cliente – País 
Jan'2014 Fev'2014 Mar'2014 

Observação principal 
Mape Mape Mape 

A3 A – Brasil 49% 13% 67% Tendência de apresentar o mesmo 
erro, volume faturado maior que o 
previsto. 

A4 A – Brasil 43% 81% 77% 

A5 A – Brasil 48% 78% 76% 

 

Fonte: Autor, 2014 
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O segundo bloco analisou o código A10, vendido exclusivamente para o 

cliente Q, conforme quadro 5. 

Quadro 5– Análise bloco 2. 

Código Cliente – País 
Jan'2014 Fev'2014 Mar'2014 

Observação principal 
Mape Mape Mape 

A10 F - África do Sul -100% -100% -58% 
Tendência de apresentar o mesmo erro, 
volume previsto maior que o faturado. 

Fonte: autor, 2014 

 
O terceiro bloco abrange os códigos A1 e A2, vendidos principalmente para 

o cliente L no Brasil, constituindo os dados do quadro 6. 

 

Quadro 6 – Análise bloco 3. 

Código Cliente – País 
Jan'2014 Fev'2014 Mar'2014 

Observação principal 
Mape Mape Mape 

A1 A – Brasil 99% 98% 99% Mesmas configurações, porém código 2A 
possui redução no custo de produção. A2 A – Brasil -100% -100% -95% 

Fonte: Autor, 2014 

 
Neste caso foi analisado que ambos os códigos são o mesmo modelo, 

voltagem e possuem similares configurações. No entanto, o código A2 foi desenvolvido 

pela equipe de Vendas juntamente com a Engenharia, apresentando uma redução de 

custo de USD 1,00 por unidade, pois este é produzido com materiais de custo inferior. 

Percebeu-se neste caso que esta alteração, feita no ano de 2012, não ocorreu no 

processo de execução dos pedidos, faltando também o alinhamento com os clientes. 

Assim, quando esta alteração foi realizada, toda a previsão de vendas foi migrada para o 

código A2, porém como o código A1 se manteve ativo no sistema, sua venda continuou 

sendo efetuada. 

O quarto bloco avaliou os códigos A6, A7, A8, e A9 que são vendidos 

principalmente para clientes da Argentina e Venezuela.  Estes dados foram base para o 

quadro 7.  

 
Quadro 7 – Análise bloco 4. 

Código Cliente – País 
Jan'2014 Fev'2014 Mar'2014 

Observação principal 
Mape Mape Mape 

A6 B, C, D - Argentina -68% -63% 17% 
Venda para países que necessitam 
de liberação do Governo para 
importação de produtos de outros 
países. 

A7 B, C, D - Argentina -29% -35% -37% 

A8 E – Venezuela -91% -93% -1% 

A9 E – Venezuela -17% -70% 9% 

Fonte: Autor, 2014 
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Os países deste bloco requerem uma licença do Governo para que possam 

importar produtos. Neste caso é difícil ser assertivo com relação à liberação, pois não 

depende somente da empresa para efetuar o faturamento, mas também do Governo dos 

países em questão.  

 

4.5 PLANO DE AÇÃO E MELHORIAS PROPOSTAS (DO) 

 

Depois de analisar e entender todos os dados coletados foi também 

proposto os planos de ações, visando reduzir o erro de previsão de demanda nos 

próximos meses nos dez códigos. 

No quadro 8 apresenta-se o plano de ação para cada bloco. 

 

Quadro 8 – Plano de ação por bloco 

Cód
. 

Cliente - País Observação principal Plano de ação Prazo Status 

A3 A – Brasil 
Tendência de apresentar 
o mesmo erro, volume 
faturado maior que o 
previsto. 

Planejador de demanda, 
juntamente com o time de 
Vendas, deverá revisar o 
volume previsto em cada 
código, para os próximos 
meses. 

Primeira 
semana de 
Abril/2014 

Concluído A4 A – Brasil 

A5 A – Brasil 

A10 F - África do Sul 

Tendência de apresentar 
o mesmo erro, volume 
previsto maior que o 
faturado. 

Equipe de Vendas deverá 
contatar o cliente, 
solicitando que o mesmo 
envie uma previsão de 
demanda para todo o ano 
de 2014. 

Primeira 
semana de 
Abril/2014 

Concluído 

A1 A – Brasil 

Mesmas configurações, 
porém código 2A possui 
redução no custo de 
produção. 

O planejador de demanda 
deverá solicitar o 
cancelamento do código 
1A após sua última 
produção. 
O time de Vendas deverá 
alinhar a alteração de 
código com todos os 
clientes. 
Demanda deverá ser 
revisada para os próximos 
meses. 

Primeira 
semana de 
Maio/2014 

Concluído 

A2 A – Brasil 

A6 B, C, D - Argentina Venda para países que 
necessitam de liberação 
do Governo para 
Importação de produtos 
de outros países. 

A ser definido 
A ser 
definido 

- 
A7 B, C, D - Argentina 

A8 E – Venezuela 

A9 E – Venezuela 

Fonte: Autor, 2014 
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Como a meta de erro geral por código é de 30%, este também será o 

percentual estabelecido para todos os códigos analisados, reduzindo a média atual em 29%.  

Toda a análise e os planos de ação propostos foram realizados no mês de 

Abril, portanto a melhoria nos resultados poderá ser percebida a partir do mês de Maio. 

 

4.6 GANHOS OBTIDOS APÓS PROPOSTA DE MELHORIA (CHECK) 

 

Após todo o estudo realizado acerca dos dez códigos e das ações serem 

implementadas, a mesma análise feita para os meses de Janeiro, Fevereiro e Março foi 

realizada no mês de Maio. Os resultados são apresentados na tabela 3. 

 

Tabela 3 – Análise dos resultados após plano de ação. 

Códig
o 

Cliente – País Jan'2014 

 
Actual F30 Mape 

A1 A – Brasil        25        10  60% 

A2 A – Brasil      857   1.049  -18% 

A3 A – Brasil   1.339   1.883  -29% 

A4 A – Brasil   1.335      951  29% 

A5 A – Brasil   1.100      991  10% 

A6 B, C, D - Argentina      288      288  0% 

A7 B, C, D - Argentina   1.512   1.699  -11% 

A8 E – Venezuela      936   1.881  -50% 

A9 E – Venezuela      864   2.711  -68% 

A10 F - África do Sul   1.240   1.240  0% 

Total Erro                                                              32% 

Fonte: Autor, 2014 

 

Com base nos dados de Maio, já se pode perceber um ganho significativo 

com relação ao percentual de erro de previsão, reduzindo-se a média de 59% dos meses 

de Janeiro a Março, para 32% em Maio. 

Quando se exclui os códigos A6, A7, A8 e A9, que são os códigos dos 

países que necessitam a licença de importação e ainda não tem um plano de ação 

específico, esta média cai para 19%, ficando 11% abaixo da meta inicial, sendo que a 

média de erro inicial destes seis códigos era de 78%. 

No gráfico 1 é possível verificar a redução do erro para os dez códigos com 

maior percentual de erro (Top 10), e também para os seis (Top 6), excluindo os códigos 

citados acima. 
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Gráfico 1 – Redução de erro de previsão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor, 2014. 

 

4.7 SUGESTÃO E PRÓXIMOS PASSOS (ACT) 

 

Após a verificação dos resultados do mês de Maio, sugere-se que a análise 

seja realizada novamente, como forma de melhoria contínua. Com base no resultado de 

Maio, devem-se verificar novos dez códigos com o maior percentual de erro e iniciar todo 

o levantamento de dados e as análises propostas na etapa “plan”. 

 

5. CONCLUSÃO 

Avaliando o processo de Gestão de Demanda, percebe-se o quanto ela é 

importante e essencial dentro das empresas. Uma boa gestão pode trazer ganhos 

significativos dentro de uma cadeia de suprimentos, como afirma Gattorna (1998, p. 134) 

“a acurácia de forecast é a chave para a disponibilidade de produtos, níveis de serviço ao 

cliente, custos e inventário”. 

O levantamento teórico da pesquisa foi fundamental para aprimorar o 

conhecimento sobre o assunto e avaliar os diferentes pontos de vista dos autores.  

A metodologia PDCA auxiliou na definição inicial de todo desenvolvimento do trabalho.  

-76% 

-46% 

78% 

59% 

32% 

  

  TOP 6 

19% 

MÉDIA JAN-MAR MÉDIA MAIO 

TOP 10 
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Os dados e os métodos utilizados no levantamento das informações deram embasamento 

para toda a análise e foram essenciais para ajudar no entendimento do indicador e na 

formulação da proposta de melhoria. 

No desenvolvimento deste artigo, pôde-se observar que não é necessário ter 

um sistema complexo para se realizar uma análise e previsão de demanda. Nem sempre 

é possível analisar e revisar todo o plano de vendas de uma organização, mas é preciso 

ter um ponto inicial para fazer as análises. 

Neste caso os dez códigos ajudaram a empresa a identificar pontos 

importantes que servirão de aprendizado para os próximos meses, com uma análise 

simples, utilizando apenas dados que a empresa já possuía, mas de uma forma mais 

específica, com dados, números, contando também com o conhecimento dos funcionários 

e principalmente com foco na proposta de redução de erro de previsão. 

Um ponto que ainda necessita de uma maior atenção por parte da empresa 

avaliada, é uma maior proximidade com os clientes, recebendo informações diretamente 

deles, e não apenas olhando histórico de vendas, além de se envolver mais com questões 

de mercado, tendências, análises financeiras, pois existem muitas informações que 

podem auxiliar na criação previsão de demanda. 
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