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Previsão para os Estoques
• Previsão Quantitativa: Evolução das vendas no passado;

Variáveis cuja evolução e explicação estão ligadas diretamente às
vendas; Variáveis de fácil previsão, relativamente ligadas às
vendas; Influência da propaganda.

• Previsão Qualitativa: Opinião dos gerentes; Opinião dos
vendedores; Opinião dos compradores; Pesquisas de mercado.
Técnicas de Previsão de Consumo

PROJEÇÃO: Admitem que o futuro será repetição do passado ou as vendas
evoluirão no tempo segundo a mesma lei observada no passado.

EXPLICAÇÃO: Procura-se explicar as vendas do passado mediante leis que
relacionam as mesmas com outras variáveis cuja evolução é conhecida ou
previsível.
PREDILEÇÃO: Funcionários experientes e conhecedores de fatores influentes
nas vendas e no mercado estabelecem a evolução nas vendas futuras. 49



Previsão para os Estoques
Previsão Quantitativa: Evolução das vendas no passado; Variáveis
cuja evolução e explicação estão ligadas diretamente às vendas;
Variáveis de fácil previsão, relativamente ligadas às vendas;
Influência da propaganda.
Previsão Qualitativa: Opinião dos gerentes; Opinião dos
vendedores; Opinião dos compradores; Pesquisas de mercado.
Técnicas de Previsão de Consumo

PROJEÇÃO: Admitem que o futuro será repetição do passado ou as vendas
evoluirão no tempo segundo a mesma lei observada no passado.

EXPLICAÇÃO: Procura-se explicar as vendas do passado mediante leis que
relacionam as mesmas com outras variáveis cuja evolução é conhecida ou
previsível.
PREDILEÇÃO: Funcionários experientes e conhecedores de fatores influentes
nas vendas e no mercado estabelecem a evolução nas vendas futuras.
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Métodos de Previsão de Consumo
• Método do último período

– Modelo simples e sem base matemática consiste em utilizar
como previsão para o período seguinte o valor ocorrido no
período anterior.

• Método da média móvel
– Extensão do modelo anterior, em que a previsão para o próximo

período é obtida calculando-se a média dos valores de consumo
nos n períodos anteriores.

n

CCCC
CM n


...321

CM = Consumo médio

C = Consumo nos períodos 
anteriores

N = Número de períodos
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Exemplo –Método da Média Móvel
Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Consumo 3 7 5 6 4 2 3 8 4 6 7 5

5
3

573




6
3

657




5
3

465




4
3

246




6
3

576




Exemplo de cálculo de Média Móvel para três 
períodos

Pelo método das médias 
móveis, para três períodos, 
esperava-se para o mês de 
Abril, um consumo de 5 peças

Pelo método das médias móveis, para 
três períodos, esperava-se para o mês 
de Julho, um consumo de 4 peças

.
.

.
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Métodos de Previsão de Consumo
• Método da média móvel ponderada

– Variação do modelo das médias móveis, em que os valores dos
períodos mais próximos recebem peso maior que os valores
correspondentes aos períodos mais anteriores.





n

i

itit XCX
1

.
Ci = peso dado ao i-ésimo
valor 




n

i

i nC
1

Os pesos Ci são decrescentes dos valores mais recentes para os mais 
distantes.
A determinação dos pesos deve ser de tal ordem que a soma seja 100%.
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Exemplo –Média Móvel Ponderada
• Determine o consumo previsto para 2005, utilizando o método da média móvel

ponderada, para três períodos, para uma peça que teve o seguinte comportamento de
vendas:
– Ano 2000 = 72
– Ano 2001 = 60
– Ano 2002 = 63
– Ano 2003 = 66
– Ano 2004 = 62 Ano 2002 = 15%

Ano 2003 = 35%

Ano 2004 = 50%

peças 646,63

00,3110,2345,9

)50,062()35,066()15,063(

2005

2005

2005







X

X

xxxX

N=3

O consumo no ano mais 
recente, “pesa” mais.

O consumo no ano mais 
distante, “pesa” menos.
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Exercícios –Média Móvel e Média Móvel Ponderada

1. Uma loja teve a seguinte tabulação de vendas:

1. Numa indústria, determinada peça foi utilizada, no ano passado na seguinte 
demanda: 

Calcule a previsão para o mês de janeiro, pelo método das médias móveis
considerando n = 6, e também pelo método das médias móveis.

1999 87 2002 107

2000 90 2003 113

2001 100 2004 123

Estabeleça a previsão para 2005:

a) pelo método da média móvel para n =4;

b) pelo método da média móvel ponderada
com os seguintes pesos: 30%, 25%, 20%,
15%, 7% e 3%.

Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Consumo 350 420 405 368 401 392 370 385 415 360 417 395
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a) Custo: preço mínimo, valor alto;

b) Flexibilidade: habilidade para mudar

c) Qualidade: processos livres de erro

d) Rapidez: tempo de passagem rápido; rapidez na entrega;

e) Confiabilidade: entrega do produto ou serviços fora do prazo 
(atraso) do combinado

01. A Gestão da Produção apresenta certos benefícios. Nesse
sentido assinale a alternativa que NÃO representa benefícios da
excelência.
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para mudar
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livres de erros

Tempo de  

passagem  

rápido

Custo

Rapidez

Qualidade Flexibilidade

Preço mínimo, valor alto

Rapidez  na

entrega
Confiabilidade

Produtos e  
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Frequência de  novos produtos,

máxima oportunidade  de 

escolhas

Entrega  conforme    

solicitado
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a) Processos: Fabricação; Tipo Jobbing; Financeiro; Produção em Massa;
Contínuos;

b) Processos: Por Projeto; Posicional; Manutenção; Produção em Massa;
Contínuos;

c) Processos: Físico; de Congelamento; Em Lotes ou Bateladas; Produção em
Massa; Contábil;

d) Processos: Por Projeto; Tipo Jobbing; Em Lotes ou Bateladas; Produção em
Massa; Contínuos;

e) Processos: Posicional; Celular; Em Linha; de Pagamento; Contínuos.

02. Ao planejar a produção, o gerente de produção deve
considerar o processo produtivo, o volume e a variedade
do produto ou serviços. Assim sendo, assinale a alternativa
que representa os tipos de processos de manufatura.
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a) Arranjos Físicos: Posicional, Funcional, Celular e por produto ou linha;

b) Arranjos Físicos: das Tarefas, de Funcionários, Celular e por produto ou
linha;

c) Arranjos Físicos: Posicional, Numérico, Celular e por tipo de serviço;

d) Arranjos Físicos: Posicional, Funcional, Central e por funcionário ou
cargo;

e) Nenhuma das alternativas acima

03. Para estabelecer o Lay Out ou Arranjo Físico, o gerente
de produção considera os o tipo e processo produtivo.
Quanto aos tipos básicos de arranjo físico assinale a
alternativa que representa os tipos básicos de arranjo
físico.
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Tipos básicos de arranjo físico

• Arranjo físico posicional.

• Arranjo físico por processo.

• Arranjo físico celular.

• Arranjo físico por produto.
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04 – Considere a figura a seguir, analise os tipos de arranjos

e assinale a alternativa que correspondente aos tipos de

arranjos físicos.
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Tipos de Layout básicos de arranjo físico
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a) Arranjo 1 = Contínuo; Arranjo 2 = Decorativo; Arranjo 3 = Celular e
Arranjo 4 = Linha;

b) Arranjo 1 = Linha; Arranjo 2 = Linha; Arranjo 3 = Produto e Arranjo 4 = 
Linha;

c) Arranjo 1 = Posicional; Arranjo 2 = Funcional; Arranjo 3 = Celular e 
Arranjo 4 = Produto ou Linha;

d) Arranjo 1 = Linha; Arranjo 2 = Legal; Arranjo 3 = Posicional e Arranjo 4 
= Posicional;

e) Nenhuma das alternativas

04 – Considere a figura a seguir, analise os tipos de
arranjos e assinale a alternativa que correspondente aos
tipos de arranjos físicos.
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05 – Considerando as atividades das funções centrais de
algumas empresas, relativamente à função produção
relacione o tipo de empresa (coluna da esquerda) com a
função produção que exerce (coluna da direita) e marque a
alternativa correta.

1 Fabricante de  móveis (   ) 
Fazer  hambúrgueres,  pizzas etc. Servir os 
clientes. Fazer a limpeza. 

2 
Provedor de  serviços  
internet 

(   ) 
Prover serviços  para os  beneficiários da  
caridade 

3 
Cadeia de fast-food 
(lanchonete)  

(   ) 
Manter  equipamentos,  programas e  
informação e implantar novos aplicativos. 

4 Instituição de Caridade (   )  Fazer peças e  montar os móveis 
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05 – Considerando as atividades das funções centrais de

algumas empresas, relativamente à função produção

relacione o tipo de empresa (coluna da esquerda) com a

função produção que exerce (coluna da direita) e marque

a alternativa correta.
a) 1, 3, 4 e 2 
b) 2, 2, 3 e 4
c) 3, 4, 2 e 1 
d) 1, 4, 3 e 2
e) Nenhum das alternativas 
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06 – Sob a ótica da administração da produção, as

organizações têm funções principais e funções de apoio à

produção. Nesse sentido, correlacione as funções com as

respectivas descrições e marque a opção correta.
1 

Função Contábil 
Financeira 

(   ) 
responsável pela comunicação com o  mercado 
de maneira a gerar compras de  produtos e 
serviços  de uma empresa ao mercado. 

2 
Função Recursos 

Humanos 
(  ) 

responsável por  satisfazer às solicitações de 
consumidores  por meio da produção e entrega 
de  produtos e serviços. 

3 Função Marketing (   ) 
responsável pela criação de novos produtos e 
serviços (ou modificá-los) com o objetivo de 
gerar compras 

4 Função Produção (  ) 
fornece  informação para auxiliar os processos  
decisórios e também administra os recursos  
financeiros da organização. 

5 
Função 

Desenvolvimento de 
Produtos e ou Serviços 

(  ) 

recrutam e desenvolvem os funcionários da 
organização, ou seja, identifica, contrata  e 
desenvolve o elemento humano necessário  
para o funcionamento da organização, bem  
como se encarrega de seu bem-estar. 
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AS FUNÇÕES CENTRAIS DE UMA EMPRESA

• MARKETING – responsável pela comunicação com o  mercado 

de maneira a gerar compras de  produtos e serviços  de uma 

empresa ao mercado

• DESENVOLVIMENTO DE  PRODUTOS / SERVIÇOS –

responsável pela criação de novos produtos e serviços (ou

modificá-los) com o objetivo de gerar compras

• PRODUÇÃO – responsável por  satisfazer às solicitações de 

consumidores  por meio da produção e entrega de  produtos e

serviços
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AS FUNÇÕES DE APOIO EM  UMA EMPRESA

• CONTÁBIL–FINANCEIRA – fornece  informação 

para auxiliar os processos  decisórios e também 

administra os recursos  financeiros da organização.

• RECURSOS HUMANOS – recruta e desenvolve os 

funcionários da organização, ou seja, identifica, contrata  

e desenvolve o elemento humano necessário  para o 

funcionamento da organização, bem  como encarrega-se 

de seu bem-estar
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06 – Sob a ótica da administração da produção, as organizações
têm funções principais e funções de apoio à produção. Nesse
sentido, correlacione as funções com as respectivas descrições e
marque a opção correta.

a) 3, 1, 2, 4 e 5 
b) 3, 4, 5, 1 e 2.
c) 1, 2, 1, 4 e 5 
d) 5, 4, 1, 2 e 3
e) 3, 5, 2, 4 e 6 
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07. Sob a ótica da gestão da produção o que representa a Função
Produção?
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Representa a reunião de recursos

destinados à produção de bens e

fornecimento de serviços.

FUNÇÃO: PRODUÇÃO
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07. Sob a ótica da gestão da produção o que representa
a Função Produção?

Representa a reunião de recursos destinados à produção 
de bens e o fornecimento de serviços.
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08. No âmbito da administração quem são os Gerentes de
Produção? Cite exemplo dois exemplos.
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GERENTES DE PRODUÇÃO

• Todos aqueles que exercem a responsabilidade

particular de  administrar algum ou  todos os 

recursos  abrangidos pela função produção.

Exemplo:

Gerente de loja,

Administrado hospitalar,

Gerente de produção das indústrias
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08. No âmbito da administração quem são os Gerentes de
Produção? Cite exemplo dois exemplos.

São todos aqueles que exercem a responsabilidade particular
de administras algum ou todos os recursos abrangidos pela
função produção. Exemplos: Gerente de loja, Administrador
hospitalar, Gerente de produção das indústrias.
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09. Na gestão da produção temos que analisar alguns aspectos
os quais se denominam de os 4 V´s da produção. Cite os 4 V´s e
comente as implicações relativas ao alto e baixo volume de
produção.

33



Gestão de Operações

OS 4 V’s DA PRODUÇÃO

– Volume

– Variedade

– Variação de demanda

– Visibilidade (Alto grau, Baixo grau e Operações mistas)
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A Tipologia das Operações

Volume e suas Implicações
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09. Na gestão da produção temos que analisar alguns

aspectos os quais se denominam de os 4 V´s da

produção. Cite os 4 V´s e comente as implicações

relativas ao alto e baixo volume de produção.
OS 4 V’s DA PRODUÇÃO: Volume, Variedade, Variação de demanda
e Visibilidade (Alto grau, Baixo grau, Operações mistas)..
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10 – A função produção pode prover vantagens competitivas às
empresas por meio de cinco objetivos de desempenho. Cite os
cinco objetivos de desempenho e o quê cada um representa.

37



A função produção pode prover vantagem  competitiva por 

meio de cinco objetivos de  desempenho

Qualidade Fazer CERTO

Rapidez Fazer RÁPIDO

Confiabilidade Fazer NO PRAZO

Flexibilidade Preparado PARA MUDAR

O QUE FAZ

Custo Fazer o MAIS BARATO
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• Fazer certo as coisas -

• Fazer as coisas com rapidez -

• Fazer as coisas em tempo -

• Mudar o que faz -

• O mais barato possível –
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10 – A função produção pode prover vantagens competitivas às
empresas por meio de cinco objetivos de desempenho. Cite os
cinco objetivos de desempenho e o quê cada um representa.

Objetivo de Desempenho Representa 

Qualidade Fazer CERTO 

Rapidez Fazer RÁPIDO 

Confiabilidade Fazer no PRAZO 

Flexibilidade Preparado PARA MUDAR O QUE FAZ 

Custo Fazer o MAIS BARATO 
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