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RESUMO

A tomada de decisão em pequenas empresas, geralmente, se dá de forma empírica, intuitiva, baseada muitas vezes na experiência de seus administradores, nestes casos, nem

sempre se obtém os melhores resultados para a empresa. A demanda é fundamental para a elaboração do preço final do bem ou serviço, pois armazenar uma grande quantidade

de produtos que não apresentam a mesma proporção de venda acarreta custo dispensável, mas perder mercado para empresas concorrentes por falta de produtos também gera

custos desnecessários para a organização. Assim a estimativa da demanda mostra-se um fator importante na estratégia gerencial a fim de reduzir riscos na tomada de decisões.

A presente pesquisa tem por objetivo fornecer informações, obtidas por meio do uso da estatística a um proprietário de uma pequena empresa do ramo alimentício, atribuída à

previsão de demanda. A coleta de dados, relacionados à venda de alguns produtos perecíveis será realizada diariamente durante alguns meses, caracterizando assim uma série

temporal para cada tipo de alimento. Devido ao fato de ainda não termos os dados originais em uma quantidade suficiente para a análise, realizamos os estudos a partir de dados

simulados. A priori efetuamos a análise descritiva, composta por gráficos, medidas de posição e dispersão, a posteriori realizamos uma análise de série temporal considerando

todas as variáveis que influenciam na mudança de previsão, como a sazonalidade e a tendência. As previsões da demanda foram realizadas adotando diferentes métodos de

previsão, sendo eles: Médias Móveis Simples e Suavização Exponencial Simples. Analisamos qual destes métodos de previsão apresentou melhor resultado, realizando a

comparação de valores previstos com os valores simulados, adotando três medidas (erro absoluto médio, erro quadrático médio e o erro percentual absoluto médio), e

observamos que em duas das três medidas houve a indicação do método que foram gerados os dados.
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