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Resumo 

 
O avanço tecnológico tem levado as empresas a observarem melhor o comportamento 

dos consumidores, disponibilizando a eles produtos na quantidade certa, no momento certo e no 
local certo, o que permite que se tornem mais competitivas no mercado. Portanto torna-se 
indispensável um modelo de previsão de demanda. A proposta desse artigo é demonstrar a 
aplicação da Simulação de Monte Carlo em uma franquia especializada em produtos de beleza a 
fim de calcular a demanda prevista de quatro linhas de produtos, a partir de seus dados históricos. 
Os ensaios preparados por meio do MS Excel 2010 demonstraram resultados satisfatórios, pois as 
projeções são próximas da demanda real demonstrando confiança no método. 
 
PALAVRAS – CHAVE. Simulação de Monte Carlo, Previsão de demanda, Produtos de 
beleza. 
 
Tópicos. Previsão baseada em simulação, Modelo de previsão de demanda, Programação de 
estoques.  
 

Abstract 
 

 Technological advancement has led companies to observe better the behaviour of 
consumers, offering them products in the right quantity, at the right time and in the right place, 
allowing them to become more competitive in the market. Therefore becomes essential to a 
demand forecasting model. The proposal of this article is to demonstrate the application of Monte 
Carlo simulation in a franchise specializing in beauty products in order to calculate the expected 
demand of four product lines, from your historical data. The tests prepared by means of MS 
Excel 2010 have shown satisfactory results, because the projections are close to actual demand 
demonstrating confidence in the method. 
 
KEYWORDS. Monte Carlo Simulation, Forescat demad, Beauty products. 
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1.Introdução 
 
Em um mercado cada vez mais competitivo, consumidores exigem de forma gradativa 

produtos que lhes atendam nos quesitos de qualidade, quantidade, confiabilidade e rapidez com a 
máxima excelência e associada a preços baixos. Portanto, a previsão de demanda se mostra uma 
importante ferramenta no planejamento de matérias-primas, recursos humanos, físicos e 
energéticos em empresas. 

Devido à existência de cenários futuros desconhecidos e incertos, diversas são as 
técnicas de previsão quantitativas e qualitativas para previsão de eventos futuros, as quais se 
tornam relevantes para tomada de decisão nas organizações. Essas técnicas tornaram-se sistemas 
complexos capazes de transformar simples dados em informações compreensíveis e acessíveis 
para as empresas, contribuindo para a logística das organizações [Sepúlveda-Rojas et al., 2015]. 

Segundo a ABEPRO [2008], a Pesquisa Operacional é uma das dez grandes áreas de 
conhecimento da Engenharia de Produção. Seu objetivo é auxiliar a tomada de decisão de 
problemas reais, por meio de modelos matemáticos Além disso, contempla várias áreas, 
denominadas subáreas da Engenharia de Produção e uma delas se refere à modelagem, simulação 
e otimização, a qual este artigo está inserido.  

A Simulação de Monte Carlo, técnica utilizada na Pesquisa Operacional para simular 
possíveis cenários futuros utilizando conceitos estatísticos e números aleatórios, pode ser 
aplicada como ferramenta para previsão de demanda.  

O objetivo deste artigo é utilizar a Simulação de Monte Carlo para previsão de demanda 
de quatro linhas de produtos de uma empresa especializada em produtos de beleza para o período 
de Janeiro à Novembro de 2012.  

Apesar da Simulação de Monte Carlos ser amplamente utilizada, a aplicação desta 
técnica em previsões de demanda no Brasil ainda é escassa. Logo, justifica-se o desenvolvimento 
deste trabalho como relevante para tornar consistente a utilização da Simulação de Monte Carlo 
em previsões de demanda, além de poder ser utilizada como base para pesquisas futuras.  

Este artigo está estruturado em cinco seções. A primeira seção apresenta os objetivos e 
a justificativa deste trabalho. Na segunda seção encontra-se o referencial teórico como base para 
aplicação da Simulação de Monte Carlo na previsão de demanda. Na terceira seção encontram-se 
os procedimentos metodológicos utilizados para elaboração dessa pesquisa. Na quarta seção 
apresenta-se a aplicação da Simulação de Monte Carlo para previsão de demanda das quatro 
linhas de produtos da franquia de produtos de beleza. Na quinta seção encontram-se as 
considerações finais e por fim são dispostas as referências bibliográficas que delinearam o 
estudo. 

 
2. Referencial Teórico  

  
2.1. Previsão de Demanda  

 
De acordo com Miyataet al. [2010], a demanda diz respeito a resposta dos clientes ao 

que a empresa oferece. Por isso, um bom planejamento faz uso da previsão de demanda como 
ferramenta para utilização racional dos recursos, tornando-se eficiente à medida que produz na 
quantidade exigida pelo cliente a um mínimo custo.  

Conforme Lustosa et al.[2008] demanda refere-se à disposição dos clientes ao consumo 
de bens e serviços ofertados por uma organização. Essa demanda é influenciada por uma série de 
fatores que se estendem desde as condições macroeconômicas até questões operacionais.  

Heizer e Render [1999] explanam que as previsões da demanda são projeções da 
demanda pelos produtos e serviços de uma empresa. As previsões auxiliam a produção, a 
capacidade e os sistemas de programação da empresa e servem como informações para o 
planejamento financeiro, de marketing e de pessoal. A previsão é a única estimativa da demanda 
até que a demanda real se torne conhecida. Segundo Tubino [2009] os setores de marketing ou 
vendas é que geralmente possuem a responsabilidade pela elaboração da previsão da demanda. 

121



Anais do XLVIII SBPO
 Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional

Vitória, ES, 27 a 30 de setembro de 2016.

 
2.2. Métodos de Previsão da Demanda  

 
Heizer e Render [1999] afirmam que existem duas abordagens para as previsões, uma 

delas é de análise quantitativa e a outra é de análise qualitativa.  
De acordo com Tubino [2009] as técnicas qualitativas se fundamentam na opinião e no 

julgamento de especialistas em produtos ou em mercados onde atuam estes produtos. Podem ser 
consultados os executivos das principais áreas da empresa, principalmente da área comercial, 
vendedores que tratam diretamente com os clientes, e os próprios clientes. Para Lustosa et al. 
[2008] os métodos qualitativos, em razão de possuírem um maior grau de subjetividade, parecem 
menos adequados que os quantitativos.  

Os principais métodos qualitativos, segundo Slack, Chambers e Johnston [2009], são: 
Abordagem de Painel; Método Delphi e; Planejamento de Cenário.  

Por sua vez, as técnicas quantitativas, conforme discutido por Stevenson [1986], 
consistem em analisar dados históricos, empregando modelos matemáticos para calcular a 
projeções futuras da demanda. A metodologia quantitativa é fundamentada em critérios 
estatísticos e o resultado final é apresentado em análises numéricas.  

Os métodos quantitativos, de acordo com Slack, Chamberse e Johnston [2009], podem 
ser classificados em: métodos baseados em séries temporais ou métodos de relações causais. 
Antônio e Pires [200] e Zan e Sellitto [2007] ainda destacam em seu estudo métodos baseados em 
simulação para previsão de demanda.  

A seção a seguir apresenta detalhadamente os métodos de previsões baseadas em 
simulação, dado que esta constitui o foco do presente estudo. 

 
2.3. Previsão Baseada em Simulação  

 
Os métodos utilizados para previsão de demanda também envolvem Simulação. Taha 

[2008] define Simulação como uma imitação virtual do comportamento aleatório de um sistema 
com a finalidade de estimar suas medidas de desempenho.  

Em concordância com Moreira [2010], pode-se dizer que Simulação envolve a 
construção de um modelo que se aproxima da realidade. Esse modelo é, então, analisado diversas 
vezes com o propósito de manipular, controlar e compreender as possibilidades de ocorrer 
determinado resultado. Na prática, a simulação envolve frequentemente o uso de computadores.  

Conforme Andrade [1989] a utilização da Simulação permite ilustrar diversos 
ambientes e possibilidades futuras no que tange situações que sejam impossíveis ou muito 
onerosas ser diretamente presenciadas no mundo real. Outra funcionalidade da Simulação está 
em representar de forma mais simples problemas complexos e que a solução por modelos 
matemáticos seja trabalhosa e pouco flexível.  

Andrade [1989] discursa ainda que o uso da Simulação permite estudar e experimentar 
complexas interações de um sistema; estudar variações no meio ambiente e verificar seus efeitos 
no sistema total; compreender melhor o sistema, com possibilidades de melhorá-los; descobrir as 
variáveis mais importantes, em simulação de sistemas complexos; simular eventos em novas 
situações, permitindo assim saber a possibilidade do que possa acontecer e; testar novas políticas 
e regras de decisão para operação de um sistema, antes de experimentar em um sistema real.  

Taha [2008] classifica a Simulação em dois tipos: Modelos Contínuos que tratam de 
sistemas cujo comportamento muda continuamente no decorrer do tempo e costumam usar 
equações diferenciais para descrever as interações entre os diferentes elementos de um sistema. 
Tem-se ainda os Modelos Discretos que tratam essencialmente do estudo de filas de espera, com 
o propósito de determinar medidas como o tempo médio de espera e o comprimento da fila.  

Uma das técnicas mais utilizadas para elaboração de um modelo de Simulação, e 
segundo Taha [2008], uma das precursoras da Simulação, é a técnica de Simulação de Monte 
Carlo. Utilizada neste estudo de caso como ferramenta para estimação da demanda da franquia de 
produtos de beleza, esta técnica será mais bem detalhada a seguir. 
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2.4. Simulação de Monte Carlo  

 
Dentro das Previsões baseadas em Simulação pode ser citada como uma técnica deste 

grupo a Simulação de Monte Carlo. De acordo com Andrade [1989, p. 245] o “Método de Monte 
Carlo é um processo de operar modelos estatísticos de forma a lidar experimentalmente com 
variáveis descritas por funções probabilísticas”.  
Segundo Morais [2010] a finalidade da Simulação de Monte é descrever as características 
possíveis de uma variável dependente y, depois determinar os possíveis valores das variáveis 
independentes . Se em qualquer modelo a variável x apresentar variáveis 
aleatórias, a variável dependente y também apresentará variáveis aleatórias.  

Andrade (1989) descreve o Método de Monte Carlo como um conceito estatístico 
simples. Seja x uma variável aleatória com função de distribuição de probabilidades f(x) e função 
cumulativa de probabilidades F(x). Se y = F(x), logo, esta tem uma distribuição uniforme sobre 
um intervalo fechado (0,1). Assim, como a função cumulativa de probabilidades representa as 
características aleatórias da variável em questão, a função y = F(x) é uma relação entre duas 
variáveis, onde a variável x possui distribuição aleatória própria e a variável y com distribuição 
uniforme de 0 a 1.  

Conforme exposto por Moreira [2010], o método de Monte Carlo consiste na geração 
artificial de valores das variáveis de interesse, com auxílio de números ao acaso ou números 
aleatórios. Entende-se por números aleatórios qualquer sequência numérica em que os números 
são completamente independentes entre si. Estes números aleatórios são gerados por um gerador 
de número aleatório.  

O método de Monte Carlo segundo relatado por Morais [2010] compreende as 
seguintes etapas:  

 
-  Identificar as distribuições de probabilidade das variáveis aleatórias a serem estudadas;  
- Construir as distribuições de probabilidades acumuladas para cada uma das variáveis 
identificadas;  

    -  Definir os intervalos randômicos para cada variável;  
-  Gerar os números aleatórios;  
-  Simular os experimentos. 

 
Além disso, pode-se constatar uma vasta utilização do Método de Monte Carlo na 

literatura em temas relacionados ao planejamento de produção. Alguns exemplos são descritos a 
seguir. 

García-Alonso, Arenas-Arroyo e Pérez-Alcalá [2012] projetaram um sistema de 
computador baseado em simulação de Monte-Carlo e lógica fuzzy, com a finalidade de identificar 
variáveis que influenciam as remessas recebidas em um determinado país e explicar o seu 
comportamento ao longo do tempo período envolvido. 

Mokryani e Siano [2013] forneceram um método probabilístico para avaliar o impacto 
da integração de turbinas de vento em redes de distribuição dentro de um ambiente de mercado. 
Essa técnica combinada Simulação de Monte Carlo e Fluxo de Energia Ideal Baseada no 
Mercado a fim de maximizar o bem-estar social considerando diferentes combinações de 
demanda e geração de vento ao longo de um ano 

Arnold e Yildiz [2015] realizaram uma abordagem sobre Simulação de Monte Carlo 
para análise de risco com base em uma representação de todo o ciclo de vida de projetos de 
investimento em tecnologias de energias renováveis. 

Salling e Leleur [2015] apresentaram um modelo baseado em análise quantitativa de 
risco, simulação de Monte Carlo e análise convencional de custo-benefício, convertendo relações 
determinísticas de custo-benefício em resultados de intervalo estocásticos com propósito de 
avaliar as imprecisões de estimativas de demandas e dispêndio em projetos de infraestrutura de 
transportes. 

123



Anais do XLVIII SBPO
 Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional

Vitória, ES, 27 a 30 de setembro de 2016.

Li et al. [2016] desenvolveram um meta modelo com base em simulação de Monte 
Carlo para capturar com precisão o comportamento estocástico e dinâmico de um sistema de 
manufatura O método proposto foi aplicado a um sistema de fabricação de semicondutores para 
demonstrar a qualidade da avaliação desse meta modelo e os resultados da otimização do plano 
de produção. 

 
3.Metodologia 

 
A empresa desse estudo é caracterizada como uma rede de franquias de cosméticos e 

perfumes brasileira com sede no Paraná. Seus principais produtos são fragrâncias, cremes e 
produtos para maquiagem. É a oitava maior empresa varejista do país, segundo classificação do 
Ibevar em 2012. Foi fundada em 1977 por Miguel Krigsner como uma farmácia de manipulação 
no centro de Curitiba. Em 2010, a empresa paranaense abriu a sua 160ª loja (franquia), tornando-
se a líder em quantidade de lojas e faturamento em território nacional (Brasil) e está entre as três 
maiores redes de franquia do mundo. Para fins práticos será realizada uma previsão de demanda 
utilizando Simulação de Monte Carlo em uma das franquias dessa empresa, localizada na cidade 
de Porto Velho, estado de Rondônia. 

Esta pesquisa classifica-se quanto aos fins como descritiva, explicativa e metodológica, 
e quanto aos meios, como bibliográfica, estudo de caso e documental. O método de abordagem 
utilizado foi o quantitativo-qualitativo.  

A revisão de literatura compreendeu a busca por obras que tratassem da aplicação da 
Simulação de Monte Carlo para previsão de demanda de produtos. As fontes de pesquisa 
compreenderam anais digitais de congressos como o ENEGEP e o SIMPEP, além de revistas 
digitais nacionais e internacionais da área de Gestão e Produção. Não houve restrição temporal 
quanto ao ano de publicação das obras encontradas na literatura.  

Para aplicação da simulação de Monte Carlo foram escolhidas quatro linhas de produtos 
para realização da previsão de demanda, aqui denominados de Produtos para Cabelo, 
Fragrâncias, Produtos para Banho e Produtos para Pele. Os dados utilizados para cálculo da 
previsão de demanda por Simulação de Monte Carlo foram os dados históricos de vendas por 
mês de cada uma das linhas. 

As previsões realizadas mensalmente, de Janeiro até o mês de Novembro tiveram como 
base, os dados históricos de vendas de 2011 fornecidos pela franquia, conforme  Figuras 1 e 2. 

 
Figura 1 – Dados de vendas das quatro linhas de produtos (Janeiro a Junho 2011) 

 
Fonte: Extratos mensais de vendas (2011) 
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Figura 2 – Dados de vendas das quatro linhas de produtos (Julho a Novembro 2011) 

 
Fonte: Extratos mensais de vendas (2011) 

 
O mês de Dezembro de 2011 foi desconsiderado por ser um mês sazonal, relacionado às 

festas de Natal, portanto as compras nesse período aumentam significativamente. A previsão de 
demanda por Simulação de Monte Carlo para um período de 11 meses foi realizada para o ano de 
2011.  

Para realização da previsão da demanda dos meses de Janeiro à Novembro de 2012, 
foram utilizadas probabilidades iguais para todos os meses, pois como a demanda é aleatória, ou 
seja, não existe correlação entre o mês do ano e a demanda. A probabilidade de que o evento, 
neste caso a demanda, se repita nos 11 meses de 2012 é igual para todos os históricos de vendas 
dos meses dos anos procedentes.  

Para cada uma das linhas de produtos foram realizadas 10 simulações mês a mês 
pretendendo-se estimar a demanda futura. Com o resultado destas 10 simulações fez-se a média 
das mesmas, sendo este resultado da previsão de demanda para o determinado mês. 

A geração dos números aleatórios, assim como a realização da Simulação de Monte 
Carlo para previsão de demanda das quatro linhas de produtos foi realizada por meio do 
programa Microsoft Excel 2010. Para tanto foi utilizado duas fórmulas: 

 
- INV.NORM.N(probabilidade,média,desv_padrão): Retorna o inverso da distribuição 
cumulativa normal para a média específica e o desvio padrão.  

 
- ALEATÓRIO(): Retorna um número aleatório real maior ou igual a 0 e menor que 1 
distribuído uniformemente. Um novo número aleatório real é retornado toda vez que a 
planilha é calculada. 

 
As duas fórmulas são utilizadas em conjunto para a realização da Simulação de Monte 

Carlo, conforme Figura 3. 
 

Figura3 – Fórmulas para Simulação de Monte Carlo em Excel® 

 
Fonte: Próprio Autor (2016) 

 
4.Resultados e Discussões 

 
Um sistema de previsão de demanda se faz necessário para a franquia de produtos de 

beleza, pois permite estabelecer a quantidade de produtos a ser comprada futuramente, atendendo 
a demanda dos clientes em quantidade, qualidade e tempo exigidos, mesmo a demanda sendo 
aleatória. 
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Para tanto, as figuras 4 e 5 apresentam a demanda Real do ano de 2012 para as quatro 
linhas de produtos e, posteriormente, são realizadas as comparações entre a demanda real e a 
prevista por Simulação de Monte Carlo. 

 
Figura 4 – Demanda Real para Linhas de Produtos (Janeiro a Junho de 2012) 

 
Fonte: Extratos mensais de vendas (2012) 

 
Figura 5 – Demanda Real para Linhas de Produtos (Julho a Novembro de 2012) 

 
Fonte: Extratos mensais de vendas (2012) 

 
De acordo com a figura 5, no ano de 2012 houve uma demanda real de 19530 unidades 

de Produtos para Cabelo, 7422 unidades de Fragrâncias, 10282 unidades de Produtos para Banho 
e 9192 unidades de Produtos para Pele.  

 
A Figura 6 mostra os resultados da Simulação de Monte Carlo para Produtos para 

Cabelo. 
  

Figura 6 - Simulação de Monte Carlo Produtos para Cabelo (Janeiro a Julho 2012) 

 
Fonte: Próprio Autor (2016) 
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Figura 7 – Simulação de Monte Carlo para Produtos para Cabelo (Agosto a Novembro 
2012) 

 
Fonte: Próprio Autor (2016) 

 
Assim, tem-se pelas figuras 6 e 7, uma demanda prevista de 20074 unidades para 

Produtos de Cabelo. Nesse caso, o cálculo da demanda prevista foi acima do valor real, o que 
representa uma estimativa 2,7% maior (ou 544 unidades a mais) do que realmente aconteceu em 
2012. 

O mesmo procedimento foi adotado para o cálculo de demanda das Fragrâncias, 
conforme constatado pelas figuras 8 e 9. 

 
 

Figura 8 – Simulação de Monte Carlo Fragrâncias (Janeiro a Julho 2012) 

 
Fonte: Próprio Autor (2016) 
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Figura 9 – Simulação de Monte Carlo Fragrâncias (Agosto a Novembro 2012) 

 
Fonte: Próprio Autor (2016) 

 
Nesse caso, as figuras 8 e 9 apresentam uma demanda prevista de 7685 unidades para 

Fragrâncias. Nesse caso, o cálculo da demanda prevista foi acima do valor real, o que representa 
uma estimativa 3,42% maior (ou 263 unidades a mais) do que realmente aconteceu em 2012. 

As figuras 10 e 11 demonstram o resultado da Simulação de Monte Carlo para a linha 
de Produtos para Banho. 

 
Figura 10 – Simulação de Monte Carlo Produtos para Banho (Janeiro a Julho 2012) 

 
Fonte: Próprio Autor (2016) 
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Figura 11 – Simulação de Monte Carlo Produtos para Banho (Agosto a Novembro 
2012) 

 
Fonte: Próprio Autor (2016) 

 
As figuras 10 e 11 apresentam uma demanda prevista de 11000 unidades para Produtos 

para Banho. O cálculo da demanda prevista foi acima do valor real, o que representa uma 
estimativa 6,52% maior (ou 718 unidades a mais) do que realmente aconteceu em 2012. 

Por fim, é realizada Simulação de Monte Carlo para Produtos para Pele, de acordo com 
as figuras 12 e 13. 

 
Figura 12 – Simulação de Monte Carlo Produtos para Pele (Janeiro a Julho 2012) 

 
Fonte: Próprio Autor (2016) 
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Figura 13 – Simulação de Monte Carlo Produtos para Pele (Agosto a Novembro 2012) 

 
Fonte: Próprio Autor (2016) 

 
As figuras 12 e 13 apontam uma demanda prevista de 9330 unidades para Fragrâncias. 

De forma similar à Fragrâncias, Produtos para Banho e Produtos para Cabelo o cálculo da 
demanda prevista foi acima do valor real, o que representa uma estimativa 1,47% maior (ou 138 
unidades a mais) do que realmente aconteceu em 2012. 

De modo geral, a previsão de demanda utilizando Simulação de Monte Carlo se 
mostrou positiva e confiável em relação ao histórico de venda do ano de 2012, uma vez que a 
variação entre quantidade prevista e quantidade real foi baixa. 

 
5.Considerações finais 

 
A Simulação de Monte Carlo permite por meio da utilização de modelos de simulação, 

prever a demanda futura para vendas dos produtos, ter o conhecimento de quanto é necessário 
comprar para atender a demanda futura e programar os estoques de forma mais coerente.  

A previsão de demanda para a franquia de produtos de beleza tem relevância no que 
concerne a melhor racionalização dos recursos, planejamento da demanda para atendimento em 
tempo, qualidade e quantidade com máxima excelência para seus clientes. Também muito 
importante os processos de previsão de demanda para uma produção puxada onde o marketing 
dita o ritmo de produção como ocorre no Sistema Toyota de Produção sendo de grande 
importância se trabalhar com uma linha de produção enxuta com estoques mínimos. 

Quanto aos resultados obtidos pela aplicação da Simulação de Monte Carlo na previsão 
de demanda das quatro linhas de Produtos para Cabelo, Fragrâncias, Produtos para Banho e 
Produtos para Pele, pode-se perceber que os dados se mostraram confiáveis, uma vez que eles 
estão próximos dos valores reais considerados no histórico de vendas do ano de 2012. A maior 
variação entre demanda real e estimada ocorreu em Produtos para Banho, indicando uma 
variação de apenas 6,52%. As linhas Fragrâncias, Produtos para Pele e Produtos para Cabelo 
apresentaram uma variação de 3,42%, 1,47%, 2,7 % respectivamente, o que coloca a Simulação 
de Monte Carlo como técnica eficiente para projeções de demandas futuras. 
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