
PESQUISA DE MODELOS DE PREVISÃO PARA AGENDAMENTOS DE 

APOSENTADORIA NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 SÃO DIMAS EM JUIZ DE FORA/MG 

 

Renata Thomaz Rabelo 

 

MONOGRAFIA SUBMETIDA À COORDENAÇÃO DE CURSO DE ENGENHARIA 

DE PRODUÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

COMO PARTE DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A 

GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA PRODUÇÃO. 

 

 

Aprovada por: 

 

 

________________________________________________ 

Prof. Clóvis Neumann, D Sc. 

 

 

 

________________________________________________ 

Prof. Fernando Marques de Almeida Nogueira, M Sc. 

 

 

 

________________________________________________ 

Prof. Eliane da Silva Christo, D Sc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUIZ DE FORA, MG – BRASIL 

NOVEMBRO DE 2007 



 ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RABELO, RENATA THOMAZ 

Pesquisa de Modelos de previsão para 

Agendamentos de Aposentadoria na  

Agência da Previdência Social São Dimas 

em Juiz de Fora/MG 

 [Juiz de Fora] 2007 

VI, 70 p. (UFJF, Engenharia de Produção 

, 2007) 

Monografia - Universidade Federal de 

Juiz de Fora, Departamento de Engenharia 

de Produção 

1. Gestão de Demanda 

2. Planejamento de Produção 

I. EPD/UFJF  II. Título (série) 



 iii 

AGRADECIMENTOS 

 

Gostaria de expressar meus sinceros agradecimentos: 

 

A Deus, pela proteção e luz que ilumina meus passos. 

 

Ao professor e orientador Clóvis Neumann pela ajuda e confiança. 

 

Ao professor Fernando Marques de Almeida Nogueira por contribuir no enriquecimento 

deste trabalho. 

 

A UFJF e respectivos mestres por ajudarem no meu desenvolvimento pessoal e profissional. 

 

Aos meus pais que me proporcionaram a oportunidade do estudo, que fizeram dos meus 

momentos tristes, maior motivo de luta e dos felizes, totalmente inesquecíveis.  

  

Aos meus irmãos Fernanda e Leandro pelo apoio constante. 

 

A minha família que sempre esteve presente torcendo pelo meu sucesso. 

 

Aos meus amigos pelo companheirismo e por sempre me incentivaram a prosseguir mesmo 

quando os obstáculos eram difíceis de superar.  

 

A Gerência Executiva da Previdência Social de Juiz de Fora que possibilitou o 

desenvolvimento do estudo de caso.  

 

A todos os colegas de trabalho pelos ensinamentos, experiências compartilhadas e 

amizade.  

 

Enfim, a todos que de alguma forma contribuíram para o desenvolvimento deste trabalho, e 

para que eu chegasse até aqui, meu sincero muito obrigada! 

 

 

 

 

 

 



 iv 

Resumo da monografia apresentada à Coordenação de Curso de Engenharia de Produção 

como parte dos requisitos necessários para a graduação em Engenharia de Produção. 

 

PESQUISA DE MODELOS DE PREVISÃO PARA AGENDAMENTOS DE 

APOSENTADORIA NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 SÃO DIMAS EM JUIZ DE FORA/MG 

 

Renata Thomaz Rabelo 

 

Novembro/2007 

 

Orientador: Clóvis Neumann 

 

Curso: Engenharia de Produção 
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partir da análise da série de agendamentos solicitados do benefício aposentadoria. A 
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Capítulo I - INTRODUÇÃO 

 

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 De acordo com Fabris (2000), o planejamento é um dos itens mais importantes 

dentro da administração da produção, para qualquer segmento do mercado, pois através de 

ações planejadas têm-se melhores condições de resposta aos imprevistos que possam 

ocorrer na evolução de um mercado. Neste mesmo sentido, pode-se dizer que quanto 

melhor for o processo de planejamento melhores serão os resultados. 

 Frente aos problemas ligados à gestão do atendimento a Seção de Rede de 

Atendimento da Gerência Executiva de Juiz de Fora notou se a necessidade da utilização de 

pensamentos de planejamento com intuito de prever, definir a linha de conduta a ser 

seguida, as etapas a vencer e os meios a empregar.  

 Ferramentas, procedimentos e metodologias para a melhoria da qualidade e 

produtividade existem para reduzir erros e imprevistos e devem ser aplicadas com esse 

foco. A previsão é um desses artifícios e tem o propósito de fornecer informações sobre a 

demanda futura dos produtos ou serviços para que a produção possa ser planejada com 

antecedência, permitindo que os recursos produtivos estejam disponíveis na quantidade, 

momento e qualidade adequada. Além disso, o planejamento da produção tem a previsão 

de demanda como um dos seus principais inputs. 

 No entanto esta não é a palavra final, principalmente porque existem alguns 

acontecimentos políticos, econômicos e até materiais que podem mudar 

substancialmente o comportamento dos clientes. Assim, qualquer informação confiável 

da demanda futura é de grande utilidade, uma vez que decisões equivocadas como 

contratação, mudança de turnos, horas extras, antecipação de compras que não reflitam 

a real procura de cliente podem acarretar além de um planejamento mal estruturado, 

prejuízos à organização.  

 O equilíbrio entre demanda e produção é a chave do sucesso de um plano de 

produção. Portanto, atuar sobre a demanda e sobre a produção são questões 

essenciais.  

     

1.2. OBJETIVO 

 

 Pesquisar modelos de previsão quantitativos para os agendamentos de 

aposentadoria solicitados na Agência da Previdência Social São Dimas em Juiz de Fora. 
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1.3. JUSTIFICATIVAS 

 

 Através de um estágio realizado pela autora na Seção de Rede de Atendimento da 

Gerência Executiva de Juiz de Fora percebeu-se um potencial de estudo sobre o tema do 

presente trabalho uma vez que a utilização de técnicas de previsões de demanda é 

essencial para um bom planejamento. Além disso, a aplicação das mesmas permite o 

aperfeiçoamento da programação da produção de serviços e do desempenho em termos de 

tempos.  

 O sistema de agendamento eletrônico da Previdência Social surgiu a fim de trazer 

melhorias no atendimento à sociedade, evitando a espera em filas e a superlotação das 

agências. No entanto, surgiu uma fila invisível: a fila virtual. Isso devido a um desequilíbrio 

entre a oferta de vagas e a demanda por cada benefício e/ou serviço. Um tempo de espera 

longo entre a data da solicitação e a data do efetivo atendimento não é interessante nem 

para a sociedade, que precisa esperar para requerer seu benefício, nem para o INSS que, 

uma vez concedido o benefício este é retroagido à data da solicitação. 

 Portanto, o presente trabalho é de grande importância uma vez que permitirá a 

agência uma configuração otimizada da agenda eletrônica, disponibilizando vagas de 

acordo com a demanda de solicitações do benefício, evitando ociosidade dos colaboradores 

e fila virtual. Além disso, o trabalho poderá servir como metodologia para aplicação em 

outras agências e também em outros benefícios e serviços. 

   

1.4. ESCOPO DO TRABALHO 

 

 O estudo de caso foi realizado na Seção de Rede de Atendimento da Gerência 

Executiva de Juiz de Fora, dando um enfoque para a Agência da Previdência Social São 

Dimas que se colocou a disposição para oferecer os dados e as informações importantes 

para esse trabalho. Para a análise e previsões foi escolhido o benefício aposentadoria, uma 

vez que o mesmo possui a maior demanda entre todos os benefícios (Aposentadoria, Auxílio 

Reclusão, Benefício Assistencial, Pecúlio, Pensão e Salário Maternidade) na agência. 

 Como cada benefício possui sua particularidade os resultados ficarão restritos a este 

universo, podendo ser utilizado como fonte de estudo e metodologia para aplicação de 

técnicas de previsão em outros benefícios e serviços da APS São Dimas e de outras 

Agências da Previdência Social. 
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1.5. METODOLOGIA 

   

 Para o desenvolvimento do trabalho inicialmente foi feita à opção pelo tema da 

pesquisa. A idéia surgiu da vivência prática, por parte da autora, dos assuntos abordados e 

da necessidade de adquirir e aprimorar mais conhecimento sobre este tema para posterior 

aplicação em ambiente de trabalho. Paralelamente a escolha do tema foi feita à seleção da 

empresa para o estudo de caso. 

 Posteriormente foi feita uma pesquisa bibliográfica através de livros, artigos, 

dissertações e sites objetivando uma maior ciência técnica e o levantamento do “estado da 

arte” sobre o conhecimento envolvido na elaboração do trabalho. 

 Como se trata de um estudo de caso foi necessário à coleta de dados. Na revisão 

bibliográfica foram definidos alguns dos dados a serem coletados. Para tal foram realizadas 

pesquisas de campo e utilização de alguns sistemas da organização. 

 A fim de um melhor entendimento do assunto estudo, foi utilizado como metodologia 

a elaboração de um capítulo que apresenta o cenário do agendamento eletrônico na 

Gerência Executiva de Juiz de fora, enfatizando a APS estudada e o benefício que será feito 

os testes dos modelos. 

 Todos os dados coletados foram analisados visando o maior aproveitamento dos 

mesmos. Com o intuito de aperfeiçoar a avaliação dos dados da série histórica estudada, foi 

utilizado o software de previsão de demanda Forecast Pro Windows (FPW). 

 Para a seleção do modelo de previsão adotou-se um processo dinâmico, no qual as 

análises são realizadas de forma não seqüencial. Sempre que necessário retornou-se na 

fase anterior de análise dos dados e até mesmo na fase de coleta. Através dessa 

metodologia acredita-se obter um melhor resultado do trabalho, uma vez que retomando o 

processo, falhas podem ser resolvidas, quando identificadas nesta fase. 

 A escolha do modelo de previsão mais adequado para a série temporal em estudo foi 

feita a partir da análise de parâmetros, de acordo com o apresentado na revisão 

bibliográfica. 

 Após a avaliação dos modelos testados foi apresentada a conclusão. 

 

1.6. LIMITAÇÕES DO TRABALHO 

 

 De acordo com Tubino (2000) a técnica de previsão será mais confiável quanto mais 

dados históricos forem coletados e analisados. No entanto, o agendamento eletrônico só 

teve início em meados de junho de 2006 possibilitando assim uma série histórica com 

limitada.  
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 Além disso, como o agendamento eletrônico é recente não foi encontrado nenhum 

estudo referente ao mesmo restringindo a bibliografia utilizada. 
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Capítulo II - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. VISÃO GERAL DO PCP 

 

 Em um sistema produtivo, toda vez que são formuladas metas e estratégias, é 

necessário definir planos para atingi-las, organizar os recursos humanos e físicos 

necessários para a ação, direcionar a ação dos recursos humanos sobre os físicos e 

acompanhar está ação para a correção de prováveis desvios. Estas atividades são 

realizadas pela função de Planejamento e Controle da Produção (PCP), (TUBINO, 2000). 

 Para Slack, Chambers & Johnston (2002) o PCP é um conjunto de atividades que 

conciliam o fornecimento dos produtos e serviços de uma operação com sua demanda, 

garantindo que os recursos produtivos estejam disponíveis na quantidade, no momento e no 

nível de qualidade adequada. 

Zacarelli (1986) define PCP como um conjunto de funções inter-relacionadas que 

objetivam comandar o processo produtivo e coordená-lo com os demais departamentos 

administrativos da empresa. 

Em resumo, o PCP tem como papel a organização, padronização e sistematização 

do processo, levando a empresa a produzir com mais perfeição, segurança, rapidez, 

facilidade, correção e menor custo (RODRIGUES, 2003) 

Segundo o autor supracitado os principais objetivos de um sistema de PCP são 

minimizar atrasos e não-atendimento de ordens de produção; minimizar estoques; minimizar 

a ociosidade dos recursos produtivos pela alocação eficiente do trabalho e minimizar os 

lead-times da produção. 

Para Martins (2000), a finalidade principal do PCP é conduzir o processo produtivo, 

transformando informações de vários setores em ordens de produção e ordens de compra - 

para tanto exercendo funções de planejamento e controle - de forma a satisfazer os 

consumidores com produtos e serviços e os acionistas com lucros. 

 Para atingir seus objetivos, o PCP administra informações vindas de várias áreas do 

sistema produtivo. A Figura 1 abaixo relaciona as áreas e as informações fornecidas ao 

PCP. 
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Figura 01: Fluxo de informações no PCP 

Fonte: Slack, Chambers & Johnston (2002) 
  

 Para exercer sua função de coordenação de forma ativa, o PCP deve ser o centro de 

convergência de informações provenientes das várias áreas do sistema produtivo, tais como 

Produção, Marketing, Finanças, Compras, Manutenção, Recursos Humanos, Engenharia do 

Produto e Processo, Vendas, entre outras. Tais informações expressam através do 

planejamento da produção passam também a ser objetivo maior seguido por estas áreas 

(TUBINO, 2000). 

 Tendo em vista a variedade de funções exercidas pelo PCP e sua importância no 

sistema produtivo, normalmente, suas atividades são desenvolvidas como sendo de nível 

departamental de apoio. A função do PCP como departamento de apoio é a de coordenação 

e aplicação dos recursos produtivos de forma a atender da melhor maneira possível aos 

planos estabelecidos em níveis estratégico, tático e operacional. No nível estratégico tem-se 

o planejamento de longo prazo e a formulação do Planejamento da Produção que gerará um 

Plano de Produção. No nível tático têm-se os planos de médio prazo e a criação do 

Planejamento-Mestre da Produção, gerando o Plano Mestre de Produção (PMP). No 

operacional, que é de curto prazo, o PCP elabora a Programação da Produção bem como 

executa o Acompanhamento e Controle da Produção (TUBINO, 2000). 

 A Figura 2 ilustra a visão geral do inter-relacionamento das atividades do PCP.  
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Figura 02: Visão geral das atividades do PCP 

Fonte: Tubino (2000) 
 

 Uma questão importante na definição das atividades do PCP é a dimensão do 

tempo, sendo dividida em longo, médio e curto prazos. Contudo, não existe um padrão para 

a duração dos horizontes de tempo, este dependerá da flexibilidade do sistema produtivo. 

Para empresas com baixa flexibilidade de resposta às variações da demanda, os horizontes 

de planejamento e as incertezas serão maiores, já para empresas com alta flexibilidade, os 

períodos e a probabilidade de ocorrer problemas serão menores (TUBINO, 2000) 

 A definição das atividades do PCP depende, entre outros fatores, das características 

intrínsecas de cada sistema de produção. Tubino (2000) qualifica os sistemas produtivos 

pelo grau de padronização dos produtos, pela natureza do produto e pelo tipo de operação 

que sofrem os produtos. 

 De acordo com o grau de padronização dos produtos encontram-se os sistemas que 

produzem produtos padronizados, como bens ou serviços com alto grau de uniformidade e 

produzidos em grande escala, e os sistemas que produzem produtos sob medida que são 

bens ou serviços desenvolvidos para clientes específicos (PAULA, 2001). 

 Segundo a natureza do produto, quando este é algo tangível, diz-se que o sistema 

de produção é uma manufatura de bens, e quando é intangível, ou seja, podendo apenas 

ser sentido, diz-se que o sistema é um prestador de serviços (PARENTE, 2002). 

 Pelo o tipo de operação, os sistemas produtivos podem ser do tipo contínuo ou 

intermitente. A produção contínua produz bens ou serviços em grandes quantidades e que 

não são identificados individualmente, e a produção intermitente envolve a produção de 



 19 

bens ou serviços que podem ser isolados, em lotes ou unidades, onde cada lote pode ser 

identificado individualmente em relação aos demais (PARENTE, 2002). 

 Os processos intermitentes ainda podem ser subdivididos em repetitivo em massa, 

repetitivo em lotes ou por projeto ou sob encomenda. Os processos repetitivos em massa 

são usados na produção em grande escala de produtos padronizados, com uma demanda 

estável e com pouca alteração nos projetos, apresentando variação entre os produtos 

acabados somente na montagem final. Os processos repetitivos em lotes a produção é 

caracterizada por um volume médio de bens ou serviços padronizados em lotes, com um 

sistema produtivo flexível, utilizando equipamentos pouco especializados e mão-de-obra 

polivalente. Já os processos por projeto atendem a necessidade específica de um cliente e o 

sistema produtivo somente se volta para um outro projeto após a conclusão do anterior 

(PAULA, 2001). 

 Outro fator que influencia a forma como está estruturado o PCP é o tipo de arranjo 

físico de uma operação produtiva. O arranjo físico ou layout causa a forma e o aspecto de 

uma operação produtiva, e também, a maneira segundo a qual os recursos transformados 

(materiais, informação e clientes) fluem através da operação (SLACK, CHAMBERS & 

JOHNSTON, 2002). 

  Os tipos de layout podem ser: linear (ou por produto), em que os recursos são 

montados em uma seqüência determinada de etapas, e é normalmente utilizado em 

processos padronizados e que produzem grandes quantidades; funcional (ou por processo), 

em que processos similares são localizados próximos um do outro, assim, uma ampla gama 

de produtos ou clientes fluem através da operação com o uso dos mesmos recursos 

transformadores (equipamentos, maquinário, instalações e pessoas); posicional (ou fixo), 

em que os recursos transformadores movem-se para a cena do processamento enquanto os 

produtos ou clientes permanecem em local fixo e celular, em que aloca recursos 

transformadores não-similares em células, para produzir ou prestar serviço a famílias de 

produtos ou clientes diferentes (SLACK, CHAMBERS & JOHNSTON, 2002). 

 Atualmente as técnicas e conceitos de planejamento e controle da produção têm sido 

utilizadas não só para sistemas de manufatura como também para a área de serviços 

(TUBINO, 2000). 

 

2.2. A NATUREZA DO SETOR DE SERVIÇOS 

 

 Fazer a diferenciação entre um produto e um serviço é uma tarefa complexa, uma 

vez que na maioria das vezes que se compra um produto, este vem acompanhado de algum 

serviço de apoio e a compra de um serviço muitas vezes inclui mercadorias (GIANESI & 

CORRÊA, 1994). 
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 O ambiente de serviços é tão distinto que surge o questionamento das aplicações 

diretas de técnicas tradicionais baseadas na indústria manufatureira para os serviços sem 

realizar algumas modificações. No entanto, ignorar as diferenças entre as necessidades dos 

setores de manufatura e de serviços pode levar a falhas. É necessário que se reconheçam 

as características especiais dos serviços que fazem com que a gestão de suas operações 

seja diferente da gestão de manufatura (FITZSIMMONS, 2000). 

 

2.2.1. Classificação dos Serviços 

 

 Com o objetivo de aperfeiçoar a discussão sobre o processo de gerenciamento dos 

serviços faz-se necessário apresentar uma classificação dos serviços. Para diversas 

indústrias de serviços os problemas gerenciais são similares, portanto, poderia se 

estabelecer uma classificação dos serviços em relação às dimensões diferenciadoras das 

operações que o caracterizam. 

 Para demonstrar que os problemas gerenciais são similares entre as diversas 

indústrias de serviços, Schmenner (1999) propôs a matriz de processos de serviços, 

mostrada na Quadro 1, na qual os serviços são classificados mediante duas dimensões: 

Grau de interação com o cliente e de personalização: capacidade do cliente de interferir 

pessoalmente na natureza do serviço; e o grau de intensidade do trabalho: proporção entre 

o custo do trabalho realizado e o custo do capital fixo. 

 

 
Quadro 01: Matriz de Processos de Serviços 

Fonte: Schmenner (1999). 
 

 Fazendo-se uma interação entre a intensidade de mão-de-obra do processo e o grau 

de interação e customização do serviço para o consumidor, Schmenner (1999) chegou a 

seguinte classificação para os serviços: as fábricas de serviços são serviços padronizados 



 21 

com alto investimento em capital, possuem baixa intensidade de mão-de-obra, baixo grau de 

interação com o cliente e customização; as lojas de serviços já permitem serviços 

personalizados e fazem isto em um ambiente de alto investimento em capital; serviços de 

massa são serviços padronizados em um ambiente de trabalho intenso, com baixo grau de 

interação com o cliente; e serviços profissionais são serviços personalizados de 

especialistas altamente treinados, com alto grau de interação e customização. 

 

2.2.2. O Pacote de Serviços 

 

 Fitzsimmons (2000) define pacote de serviços como sendo um conjunto de 

mercadorias e serviços que são fornecidos em um ambiente. O autor divide este conjunto 

em quatro características: 

 

1. Instalações de apoio: recursos físicos que devem estar disponíveis antes de se 

oferecer um serviço. 

2. Bens facilitadores: o material adquirido ou consumido pelo comprador, ou os itens 

fornecidos pelo cliente. 

3. Serviços explícitos: benefícios facilmente sentidos pelo cliente, ou características 

essenciais ou intrínsecas dos serviços. 

4. Serviços implícitos: benefícios psicológicos que o cliente pode sentir apenas 

vagamente, ou características extrínsecas de serviços. 

 

 De acordo com Gianesi & Corrêa (1994), nenhum dos itens citados acima devem ser 

negligenciados num projeto do pacote de serviços, uma vez que todas estas características 

são notadas pelo cliente e formam a base para a sua percepção do serviço. O fundamental 

é que se ofereça ao cliente uma experiência que seja condizente com o pacote de serviços 

desejado. 

 

2.2.3. Características Diferenciadoras das Operações de Serviços 

 

 Segundo Dutra (2007) em serviços, faz-se necessário a distinção entre entradas e 

recursos. Para os serviços, as entradas são os próprios consumidores, e os recursos são os 

bens facilitadores, o trabalho dos funcionários e o capital sob o comando do gerente. Assim, 

para funcionar, o sistema de serviços deve interagir com os clientes, sendo os mesmos 

participantes do processo do serviço. Assim, colocar a capacidade do serviço à altura da 

demanda se torna um desafio. Entretanto, o mesmo autor afirma que para alguns serviços, 

como bancos, o foco das atividades se concentra no processamento de informações, e não 
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nas pessoas. Nestas situações, tecnologias de informação, como transferência eletrônica de 

fundos, podem substituir operações de transferência realizadas pelo cliente. Assim, a 

presença do cliente no banco torna-se desnecessária. É importante salientar que muitas das 

características particulares de serviços, como a participação do cliente e a perecibilidade, 

estão inter-relacionadas. As principais características especiais das operações de serviços 

são: 

 

1. Presença e participação do cliente no processo; 

2. Serviços são produzidos e consumidos simultaneamente; 

3. Capacidade perecível com o tempo; 

4. Escolha do local ditada pela localização dos clientes; 

5. Intensidade do trabalho; 

6. Serviços são intangíveis; 

7. Dificuldades na avaliação dos resultados. 

 

 Em relação à presença e participação do cliente no processo, Gianesi & Corrêa 

(1994) afirmam que os serviços precisam da presença do cliente para serem produzidos, já 

os produtos não possuem essa necessidade. Devido à necessidade do cliente no processo, 

fatores como o projeto das instalações, gestão de filas, mão de obra utilizada e tecnologia 

são critérios importantes através dos quais o cliente avalia o serviço. 

 Os serviços são criados e consumidos simultâneamente e, por isso não podem ser 

estocados. Assim, é mais complexo utilizar a capacidade produtiva eficientemente em 

sistemas de prestação de serviços. A qualidade também é afetada, pois é criada durante o 

momento de contato entre o cliente e o funcionário servidor, assim o pessoal de front office 

tem papel fundamental para o sucesso empresa (GIANESI & CORRÊA, 1994). 

 Um serviço é uma mercadoria perecível, ou seja, se o serviço não for usado, está 

perdido, diferente da manufatura onde os bens físicos podem ser estocados 

(FITZSIMMONS, 2000). Seguindo esse raciocínio, Dutra (2007) salienta que a utilização 

total da capacidade de serviços se toma um desafio gerencial porque as demandas dos 

clientes exibem variações consideráveis e não existe a opção de formar estoques para 

absorver estas flutuações. O autor ainda afirma que para enfrentar a demanda variável e a 

característica perecível dos serviços, os gerentes têm três opções básicas:  

 

1. Suavizar a demanda: pelo uso de reservas ou agendamento de entrevista ou 

consulta; pelo uso de incentivos nos preços; desestimulando a demanda em 

períodos de pico. 
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2. Ajustar a capacidade dos serviços: utilizando funcionários extras durante o horário de 

pico; programando os turnos de trabalho de modo a variar a capacidade de acordo 

com a demanda; incrementando o auto-atendimento do serviço. 

3. Permitir a existência de espera por parte dos clientes. 

 

 Na manufatura os produtos são enviados ao cliente, enquanto que em serviços a 

escolha do local é ditada pela localização dos clientes e, portanto o tempo de deslocamento 

e os custos são fatores econômicos relevantes; economias de escala são limitadas; controle 

de serviços descentralizados, visto que os serviços são executados em campo, e não no 

ambiente controlado da fábrica, como na manufatura (FITZSIMMONS, 2000). 

 Em serviços, o recurso-chave para determinar a eficiência é a habilidade da força de 

trabalho. Esta envelhece devido ao rápido surgimento de novos conhecimentos, podendo 

prejudicar o desempenho do processo. Assim, o recrutamento, desenvolvimento de padrões 

e o treinamento de colaboradores podem ser boas estratégias para adquirir novos 

conhecimentos e assegurar consistência nos serviços. 

 Ao tratar sobre intangibilidade, Gianesi & Corrêa(1994) afirma que os serviços são 

experiências que o cliente vivencia enquanto que os produtos são bens físicos que podem 

ser possuídos. A intangibilidade dos serviços torna difícil a avaliação dos resultados e 

qualidade do serviço prestado. A natureza intangível dos serviços faz com que clientes na 

hora da compra baseiem-se em referências de terceiros e na reputação da empresa 

prestadora do serviço. Os serviços não são patenteáveis, exigindo outras estratégias para 

assegurar o benefício da inovação. 

 Segundo Fitzsimmons (2000) avaliar os resultados de uma organização de serviços 

é uma tarefa complexa uma vez que não existem muitos critérios para avaliação de seu 

desempenho. 

 A compreensão das especificidades das operações de serviços e suas diferenças em 

relação à manufatura permitem analisar mais adequadamente sistemas de operações 

específicos (GIANESI & CORRÊA, 1994). 

 

2.2.4. Estratégias de Operações para o Setor de Serviços 

  

 No inicio da década de 70, quando o planejamento estratégico da IBM impressionou 

toda a comunidade empresarial o conceito de estratégia começou a ser discutido. Desde lá, 

proliferaram inúmeros métodos, conceitos e abordagens sobre o tema, sem que, contudo, 

tenha realmente melhorado a capacidade de gerenciamento estratégico de muitas empresas 

(DUTRA, 2007). 
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 Gaither & Frazier (2001) posicionam a estratégia de operações como resultado da 

missão corporativa e da estratégia de negócios da empresa. A missão corporativa é um 

conjunto de metas de longo prazo a serem alcançadas e define questões sobre o escopo do 

negócio, quem serão seus clientes e como atender suas necessidades, suas metas de 

crescimento e lucratividade. A estratégia de negócios consiste de um plano de ação de 

longo prazo o qual defini como a empresa irá competir no mercado avaliando suas 

condições comerciais globais e suas competências essenciais ou fraquezas, e constitui um 

mapa a ser conduzido pelas áreas operacionais para realizar a missão corporativa. 

 Neste sentido, Slack, Chambers & Johnston (2002) posicionam estratégia como 

sendo o padrão global de decisões e ações que posicionam a organização em seu ambiente 

e têm o objetivo de fazê-la atingir seus objetivos de longo prazo. 

 O conceito da estratégia de operações constitui-se de seus objetivos e das áreas de 

decisão estratégicas do sistema de operações. Os objetivos referem-se aos critérios 

competitivos que devem ser estabelecidos e priorizados pelas necessidades e/ou 

expectativas do mercado, e as áreas de decisão são conjuntos de problemas afins de 

decisões gerenciais a respeito dos recursos operacionais, ou seja, recursos humanos, 

tecnológicos e sistemas que influenciam na competência do sistema de operações, quanto 

aos critérios que se deseja priorizar (GIANESI & CORRÊA, 1994). 

 De acordo com Gianesi & Corrêa (1994), os critérios competitivos pelos quais os 

clientes avaliam os serviços, são: 

 

1. Os tangíveis, que consistem na qualidade e/ou aparência de qualquer evidência 

física do serviço ou do sistema de operações; 

2. A consistência, que significa conformidade com experiência anterior; 

3. A competência, que consiste na habilidade e a capacitação em executar o serviço; 

4. A velocidade de atendimento, prontidão da empresa e de seus funcionários em 

prestar o serviço; 

5. O atendimento ou atmosfera, que se refere a quão agradável é a experiência que o 

cliente tem durante o processo de prestação do serviço; 

6. A flexibilidade que consiste na habilidade de reagir eficaz e rapidamente a mudanças 

inesperadas nas necessidades e expectativas dos clientes, no processo ou no 

suprimento de recursos; 

7. A credibilidade, que refere-se a formação de uma baixa percepção de risco no cliente 

e à habilidade de transmitir confiança; 

8. O acesso, que é a facilidade que o cliente tem em entrar em contato com o 

fornecedor do serviço, 
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9. E o custo, que é o critério que avalia quanto o consumidor irá pagar, em moeda, por 

determinado serviço.  

 

 A fim de determinar a importância relativa dos fatores competitivos, Fitzsimmons 

(2000) apresenta os conceitos de critérios qualificadores, ganhadores e perdedores de 

serviços no sentido de entender o processo de priorização dos critérios. Os critérios 

qualificadores seriam aqueles critérios usados por um cliente para criar um subconjunto de 

empresas que alcançam um padrão mínimo de desempenho. Os ganhadores de serviços 

seriam aqueles critérios usados por um cliente para fazer uma opção final de compra entre 

as empresas qualificadas, e os perdedores de serviços, seriam aqueles critérios que 

representam a falha na prestação de serviços. 

 As organizações de serviços raramente proporcionam todas as prioridades para os 

clientes, assim, é fundamental que a priorização de critérios parta da visão dos clientes. É 

importante ainda, a análise do conjunto de objetivos verificando se é internamente coerente, 

isto é, não apresentem conflitos que inviabilizem o atingimento de alto desempenho 

simultâneo. A compensação (trade-off) entre custo e qualidade é talvez a mais evidente 

(GAITHER & FRAZIER, 2001).  

 Segundo Gianesi & Corrêa (1994) a formulação da estratégia de operações pode ser 

dividida em dois blocos: o primeiro refere-se à definição do conceito ou missão do serviço 

que depende de decisões a respeito do posicionamento da empresa frente a seus 

concorrentes, o segmento de mercado que a empresa pretende atender e os critérios 

competitivos priorizados. 

 O segundo bloco refere-se à definição de planos de ação para o alcance do 

desempenho desejado nos critérios priorizados. A partir da comparação do desempenho da 

concorrência e da própria empresa (benchmarking) prioridades são estabelecidas a curto, 

médio e longo prazo. A partir dessas prioridades e com o auxílio de ferramentas de análise 

do serviço (análise de fluxo de processo, análise do ciclo do serviço, análise das áreas de 

decisão) são identificadas e detalhadas as ações e as áreas de decisão necessárias para 

implementação da estratégia (PARENTE, 2002). 

 Por fim, o autor supracitado salienta que a estratégia de operações deve estar 

compatível com a estrutura determinada pela estratégia de posicionamento, pelas decisões 

estratégicas estabelecidas e necessita de um processo lógico, procedimental e prático que 

permita a formulação e reformulação de estratégias que garantam o poder de 

competitividade da empresa. Definidos o plano de ação de longo prazo e as áreas 

operacionais para implementar a missão corporativa da empresa, o desafio seguinte 

enfrentado pelos gerentes é equilibrar a prestação do serviço com as demandas diárias dos 

clientes em um ambiente altamente dinâmico. 
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2.2.5. Gerenciamento da Capacidade 

 

 Slack, Chambers & Johnston (2002) definem capacidade de operação como sendo o 

máximo nível de atividade de valor adicionado em determinado período de tempo que o 

processo pode realizar sob condições normais de operação.  

 De acordo com Fitzsimmons (2000), a capacidade em serviços é como uma 

mercadoria perecível, devido à simultaneidade da produção e do consumo de suas 

operações. Quando a demanda por um serviço é menor do que a capacidade disponível, os 

resultados são instalações e servidores ociosos. Algumas vezes, variações naturais na 

demanda dos serviços criam períodos de ociosidade, e em outras, de clientes na fila de 

espera. 

 As duas características principais das operações de serviços que tornam 

desafiadoras suas atividades de gerenciamento são: os serviços são produzidos e 

entregues por pessoas o que resulta em uma grande variabilidade de processo; o padrão de 

demanda para os serviços não é uniforme, ou seja, um grande desafio é variar a capacidade 

de produção para satisfazer esse padrão mutante de demanda (GAITHER & FRAZIER, 

2001). 

 Dentre as alternativas mais utilizadas pelos gerentes, pode-se destacar a variação da 

força de trabalho para atender a demanda variável com o intuito de que haja um equilíbrio 

razoável entre os custos de produção e satisfação do cliente. Outras táticas para lidar com a 

demanda não uniforme são: incentivos para horários fora de pico (off peak), programas de 

hora marcada e programas fixos; usar pessoal em tempo parcial, subcontratados e 

instalações de reserva (standby) para aumentar a capacidade durante períodos de demanda 

de pico; antecipar padrões de demanda e programar o número de empregados durante cada 

intervalo de tempo para satisfazer a demanda antecipada; permitir que se formem filas de 

espera quando a demanda do cliente ultrapassar a capacidade de produção (GAITHER & 

FRAZIER, 2001). 

 Gianesi & Corrêa (1994) destacaram três políticas para gestão da capacidade: alterar 

a capacidade do sistema para que esta se ajuste melhor a demanda; absorver as variações 

da demanda usando estoques e influenciar a demanda para que esta se ajuste melhor à 

capacidade existente. Qualquer das três políticas adotadas demanda que, inicialmente, se 

tenha uma boa noção a respeito de como vai dar-se a demanda em períodos futuros. 

 Políticas de alteração da capacidade necessitam, antes de tudo, identificar os 

gargalos do processo, ou seja, as restrições de capacidade do processo como um todo. No 

curto prazo (até seis meses), as alternativas de se alterar a capacidade estão restritas a 

alterações moderadas devido a certas alterações estruturais. Já no médio e longo prazo, as 
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empresas têm normalmente maior liberdade e uma gama maior de alternativas a escolher 

(PARENTE, 2002).  

 Segundo o mesmo autor a política de usar estoques com o intuito de absorver 

variações da demanda é limitada pelo fato de que é impossível estocar serviços, entretanto, 

as operações de serviços podem estocar clientes. Existem três formas de “estocar” clientes: 

através de formação de filas, sistema de reserva e partição da demanda. No curto prazo, a 

estratégia de formação de filas consegue acomodar as intensas variações de demanda, 

contudo, quando o cliente é colocado a esperar, esta espera precisa ser administrada pelo 

fornecedor do serviço, de forma a reduzir o impacto negativo na percepção do cliente a 

respeito da qualidade do serviço. Já o sistema de reservas vende capacidade futura de 

prestação de serviço, e desta forma, reduz-se a espera em filas e garante-se ao cliente a 

disponibilidade do serviço. A estratégia de partição da demanda identifica diversos grupos 

de clientes com comportamento diferenciado e, a partir daí, procura-se programar o 

atendimento aos diversos grupos, de forma a maximizar a utilização da capacidade e 

minimizar os tempos de espera desnecessários. 

 Devido à alta variabilidade da demanda, variabilidade do tempo de serviço e à 

disponibilidade de pessoal quando necessário, a programação dos turnos de trabalho é um 

importante problema para muitas organizações de serviços (PARENTE, 2002). 

 Fitzsimmons (2000) apresenta alternativas para ajustar o fornecimento do serviço à 

demanda. Empregados com jornada parcial podem ser utilizados para criar capacidade 

variável. O aumento da participação do cliente no processo de serviço transfere algumas 

tarefas ao cliente e reduz parte da carga durante os períodos de demanda de pico. Outra 

alternativa inclui o compartilhamento da capacidade com outros, como é o caso de 

companhias aéreas alugarem suas aeronaves para outras companhias durante baixa 

temporada. A criação de capacidade ajustável, por exemplo, abrindo e fechando áreas de 

jantar em um restaurante. O treinamento de empregados multifuncionais para promover 

capacidade flexível.  

 Essas táticas ajudam o nivelamento da demanda que simplifica a programação de 

pessoal, no entanto, é a natureza do serviço que irá determinar o quanto à demanda do 

cliente pode ou deve ser controlada (GAITHER & FRAZIER, 2001). 

 

2.3. PREVISÃO DE DEMANDA 

 

 Tubino (2000) afirma que a previsão de demanda é a base para o planejamento 

estratégico da produção, vendas e finanças de qualquer empresa. De acordo com o mesmo 

autor, as previsões são usadas pelo planejamento estratégico da produção em dois 

momentos diferentes, ou seja, para planejar o sistema produtivo e para planejar o uso do 
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mesmo. No entanto, mesmo com toda a evolução dos recursos computacionais e da 

sofisticação matemática das técnicas componentes do processo de previsão, a mesma não 

é considerada uma ciência exata. Em se tratando das etapas de um modelo de previsão, 

Tubino (2000) sugere um modelo composto por cinco etapas, apresentadas na Figura 3. 

 

 
Figura 03: Etapas do modelo de previsão 

Fonte: Tubino (2000) 
 

 Inicialmente, deve-se definir a razão para se elaborar as previsões. O que será 

previsto, com que grau de acuracidade e detalhe a previsão trabalhará, e que recursos 

estarão disponíveis para esta previsão?  Após a definição objetivo do modelo, deve-se 

coletar e analisar os dados históricos. Tubino (2000), em relação ao processo de análise e 

coleta de dados, destaca os seguintes cuidados básicos: 

 

1. A técnica de previsão será mais confiável quanto mais dados históricos forem 

coletados e analisados; 

2. Os dados devem buscar a caracterização da demanda pelos produtos da empresa, 

que não é necessariamente igual as vendas passadas, pois pode ter ocorrido falta de 

produtos, postergando as entregas ou deixando de atendê-las; 

3. Variações extraordinárias na demanda devem ser analisadas e substituídas por 

valores médios, compatíveis com o comportamento normal da demanda; 

4. O tamanho do período de consolidação dos dados (mensal, trimestral, anual, etc) 

influencia a escolha da técnica de previsão mais adequada. 
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 Após a coleta e análise dos dados passados, faz-se necessário decidir pela técnica 

de previsão mais apropriada. Vários fatores influenciam na escolha de uma determinada 

técnica. Tubino (2000) destaca além do custo e da acuracidade os seguintes fatores: 

 

1. Disponibilidade dos dados históricos; 

2. Disponibilidade de recursos computacionais; 

3. Experiência passada com a aplicação de determinada técnica; 

4. Disponibilidade de tempo para coletar, analisar e preparar os dados e a previsão; 

5. Período de planejamento para o qual necessita-se da previsão. 

 

 A definição da técnica de previsão que melhor se adapte a uma situação específica é 

a etapa mais importante da elaboração do modelo de previsão.  De acordo com Tubino 

(2000), as técnicas de previsão possuem as seguintes características gerais: 

 

1. Supõe-se que as causas que influenciaram a demanda passada continuarão a agir 

no futuro; 

2. As previsões não são perfeitas, dado a incapacidade prever em todas as variações 

aleatórias que ocorrerão; 

3. A acurácia das previsões diminui com período de tempo auscultado; 

4. A previsão para grupos de produtos é mais precisa do que para produtos 

individualmente, visto que no grupo os erros individuais de previsão se minimizam. 

 

 Segundo Gaither & Frazier (2001) existem diferentes métodos para a previsão de 

demanda divididos em dois blocos: os qualitativos e os quantitativos. Ambos serão 

explicados com maior detalhes nos itens a seguir. 

 Após a definição da técnica de previsão a ser utilizada e a aplicação dos dados 

passados para obtenção dos parâmetros necessários, tem-se a quarta etapa do processo, 

que consiste na obtenção das previsões. Uma vez decidida a técnica de previsão e 

implantado o modelo, deve-se acompanhar o desempenho das previsões e confirmar sua 

validade perante a dinâmica atual dos dados. É necessário manter um modelo atualizado de 

previsão e monitorar esse modelo para que se tenham sempre previsões confiáveis da 

demanda (TUBINO, 2000). 
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2.3.1. Métodos de Previsão Qualitativos 

 

As técnicas qualitativas de previsão são aquelas que envolvem julgamento e intuição 

de um ou mais indivíduos. De maneira geral, a abordagem para o processo de previsão é 

baseada na experiência não sendo explícita. Segundo Tubino (2000) em determinadas 

situações, é mais adequado à utilização de técnicas qualitativas. Por exemplo: 

 

1. Quando o produto é novo no mercado o qual não existe dados passados em que se 

possa apoiar; 

2. Em ambientes instáveis como mudanças econômicas, governamentais, tecnológicas, 

tornando os dados passados obsoletos e não dispondo de informações atualizadas; 

3. Previsões de longo prazo uma vez que quanto maior o horizonte de tempo da 

previsão, maior a possibilidade de mudanças no cenário em questão. 

 

 A Figura 4 mostra alguns métodos de previsão qualitativa e suas respectivas 

descrições: 

 

 
Figura 4: Métodos de previsão qualitativos 

Fonte: Gaither & Frazier (2001) 
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2.3.2. Métodos de Previsão Quantitativos 

 

 Os métodos quantitativos de previsão são aqueles que, segundo Tubino (2000), 

utilizam como procedimento a análise dos dados passados de maneira objetiva empregando 

modelos matemáticos para projetar a demanda futura.  Seguindo o mesmo raciocínio, 

Levine, Berenson & Stephan (2000) afirmam que as técnicas de previsão quantitativas 

utilizam de dados históricos, tendo como objetivo o estudo de acontecimentos passados 

para entender melhor a estrutura básica dos dados, e, a partir daí, fornecer os meios 

necessários para se preverem ocorrências futuras. 

 Makridakis, Wheelwright & Hyndman (1998), observam que as técnicas quantitativas 

de previsão podem ser aplicadas mediante a existência de três condições: 

 

1. Disponibilidade de informações referentes aos dados passados; 

2. Possibilidade dessas informações referentes aos dados passados serem 

quantificadas na forma de dados numéricos; 

3. Pressuposição que os padrões que influenciaram os dados no passado continuem 

influenciando os mesmos no futuro. 

 

 As técnicas quantitativas de previsão podem ser divididas em dois grupos: as 

baseadas em séries temporais e as baseadas em séries causais ou modelos de regressão. 

As técnicas baseadas em séries temporais procuram modelar matematicamente a demanda 

futura relacionando os dados históricos do próprio produto com o tempo, enquanto as 

técnicas baseadas em correlações procuram associar os dados históricos do produto com 

uma, ou mais, variáveis que tenham alguma relação com a demanda do produto TUBINO 

(2000). 

 

2.3.2.1. Métodos Baseados em Séries Temporais 

 

 Nos modelos de séries temporais a previsão futura é baseada exclusivamente no 

padrão de comportamento da série histórica de dados. Levine, Berenson & Stephan (2000) 

afirmam que a série temporal é um conjunto de elementos numéricos obtidos durante 

períodos regulares ao decorrer do tempo. A Figura 5 ilustra um exemplo de série temporal: 
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Figura 05: Série Temporal 

Fonte: Levine, Berenson & Stephan (2000) 
 

 Segundo Tubino (2000) quando se pretende montar um modelo de previsão, faz-se 

necessário plotar os dados passados e identificar os padrões ou fatores componentes da 

curva obtida. Makridakis, Wheelwright & Hyndman (1998), afirmam que quatro tipos de 

padrões podem ser distinguidos nas séries temporais: horizontal, sazonal, cíclico e 

tendência. Mentzer e Bienstock (1998) destacam a existência de quatro padrões básicos 

nas séries temporais; ou seja, nível, tendência, sazonalidade e ruído. Para Tubino (2000), 

uma série temporal pode conter tendência, sazonalidade, variações irregulares e variações 

randômicas. 

 A tendência consiste em um movimento gradual de longo prazo, direcionando os 

dados de maneira crescente ou decrescente (LOPES, 2002). Makridakis, Wheelwright & 

Hyndman (1998), ressaltam que um padrão de tendência existe quando há um aumento ou 

diminuição dos dados a longo prazo. 

 A sazonalidade refere-se a variações cíclicas de curto prazo. Já as variações 

irregulares são alterações na demanda passada resultantes de fatores excepcionais, como 

greves ou catástrofes climáticas, que não podem ser previstos e, portanto, incluídos no 

modelo (TUBINO, 2000). Mentzer e Bienstock (1998), apresentam um componente da série 

temporal denominado ruído. Neste caso, os dados passados apresentam variações 

aleatórias ou randômicas. Ambas, por sua vez, não podem ser explicadas pelas técnicas de 

previsão e são, de modo geral, tratadas pelas médias. 

 

2.3.2.1.1. Média Móvel 

 

 Segundo Tubino (2000), a média móvel usa dados de um número predeterminado de 

períodos, normalmente os mais recentes, para gerar sua previsão. A cada novo período de 

previsão se substitui o dado mais antigo pelo mais recente. 
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 A previsão através da média móvel pode ser obtida mediante a utilização da equação 

descrita por Mentzer e Bienstock (1998) conforme o Quadro 2: 

 

 
Quadro 02: Média móvel 

Fonte: Autora 
 

 A simplicidade operacional e a facilidade de entendimento são segundo Tubino 

(2000), as grandes vantagens do uso da média móvel para previsões. Porém, esse método 

também apresenta desvantagens, entre elas, o fato de que as observações mais antigas 

recebem o mesmo peso que as observações mais recentes. E Ainda, se tratando dos 

pontos negativos do método em questão, Mentzer e Bienstock (1998) afirmam que o 

problema com o mesmo relaciona-se com a escolha do número de períodos que serão 

utilizados na previsão. Tubino (2000, p.71), ao seu tempo, ressalta que “o número de 

períodos incluídos no cálculo da média móvel determina sua sensibilidade com relação aos 

dados mais recentes”. Períodos pequenos proporcionam uma reação maior a possíveis 

mudanças no padrão dos dados. Grandes períodos, por sua vez, tratam à média de maneira 

mais homogênea. 

 

2.3.2.1.2. Suavização Exponencial 

 

 O método de suavização exponencial simples configura-se em uma técnica de 

previsão pertencente a um grupo denominado métodos de suavização exponencial 

(exponential smoothing methods). Por este procedimento, uma vez que as observações 

mais recentes fornecem melhores informações sobre padrões futuros, as mesmas devem 

possuir maior peso em relação aos dados mais antigos. Em outras palavras, segundo 

Levine, Berenson & Stephan (2000), os pesos designados para os valores observados 

decrescem ao longo do tempo, ou seja, o valor observado mais recentemente recebe o 

maior peso, o valor observado anteriormente recebe o segundo maior peso e assim por 

diante. 

 No método de suavização exponencial simples, para Tubino (2000), a previsão é 

obtida com base na previsão anterior. A mesma, por sua vez, é ajustada mediante a 



 34 

utilização do erro cometido, ou seja, diferença entre o previsto e o observado. A parcela do 

erro é, ao seu tempo, corrigida por um coeficiente ponderação alfa que pode variar de 0 a 1. 

 O método de suavização exponencial simples, segundo Morettin e Toloi (1981), 

quando é aplicado em uma série que apresenta tendência entre as observações passadas, 

fornece previsões que subestimam ou superestimam os valores reais. Neste sentido, com o 

intuito de evitar esse erro sistemático, foi desenvolvido o método de suavização exponencial 

linear ou método linear de Holt. O mesmo, mediante o reconhecimento da tendência na 

série de dados, permite a geração de previsões com maior grau de precisão. Por este 

modelo, as séries são encontradas mediante a utilização de duas equações e depende de 

duas constantes de suavização, uma para os dados da série e a outra para a estimativa da 

tendência, ambas variam entre 0 e 1. 

 Segundo Makridakis, Wheelwright & Hyndman (1998), o método de médias móveis e 

os métodos de suavização exponencial simples e suavização exponencial linear são 

apropriados apenas para dados não sazonais. O método de Holt-Winters é utilizado devido 

sua capacidade de manipular séries temporais que apresentem, além da tendência, o 

componente sazonalidade nos dados. 

 De acordo com o mesmo autor, o método supracitado é fundamentado em três 

equações de suavização, isto é, uma referente ao nível, outra para a tendência e a terceira 

relaciona-se à sazonalidade. 

 O Quadro 3 mostra alguns modelos de suavização exponencial para as hipóteses 

que incluem os componentes de tendência e sazonalidade. 
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Quadro 03: Equações e fórmulas dos modelos de suavização 

Fonte: Hanke & Reitsch (1998 apud FREIRE, 2007) 
 

 É importante ressaltar que o método de Winters possui duas variações principais: 

sazonalidade aditiva e multiplicativa. De acordo com Makridakis, Wheelwright & Hyndman 

(1998) as equações de tendência para ambos os casos são idênticas a única diferença entre 

as demais equações dizem respeito aos índices sazonais enquanto no método aditivo, os 

mesmos são somados e subtraídos, no multiplicativo, são multiplicados e divididos. Os 

autores ainda afirmam que as sazonalidades aditivas são empregadas em situações nas 

quais os dados variam de forma constante em torno da tendência, já as multiplicativas em 

caso contrário, quando flutuações sazonais aumentam ou diminuem proporcionalmente ao 

aumento ou decréscimo do nível da série. 

 

2.3.2.1.3. Modelos Box e Jenkins 

 

 De acordo com Werner (2003) os modelos de Box e Jenkins, genericamente 

conhecidos por ARIMA (Auto Regressive Integrated Moving Averages) e na literatura em 

português por Auto-regressivos Integrados de Médias Móveis, são modelos matemáticos 

que visam captar o comportamento da correlação seriada ou autocorrelação entre os 

valores da série temporal, e com base nesse comportamento realizar previsões futuras. 
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 Os modelos ARIMA baseiam-se na idéia de que uma série temporal não-estacionária 

poder ser modelada a partir de d diferenciações e da inclusão de um componente auto-

regressivo e de um componente média móvel (BRESSAN, 2004). 

A maioria das séries econômicas são não-estacionárias, no sentido de que a média e 

a variância não são constantes ao longo da amostra (GRANGER e NEWBOLD, 1986). 

Entretanto, tais séries podem ser transformadas em séries estacionárias por diferenciação, 

ou seja, trabalhando com a diferença da série t para t-1. 

Séries não-estacionárias, em que as observações são descritas por tendências 

estocásticas, são conhecidas como séries não-estacionárias homogêneas (ABRAHAM e 

LEDOLTER, 1983). Tomando sucessivas diferenças, �yt, �
2yt,..., a série não 

estacionária homogênea yt pode ser convertida em uma série estacionária Zt: 

 

Zt = ����d y t = (1 – B) d yt                        (1) 

 

Sendo Zt um processo estacionário, ele pode ser descrito através de uma modelagem ARMA 

(p, q), da seguinte forma: 

 

Φp(B) Zt = θ0 + θq (B) at                                           (2) 

 

Que, ao se considerar a diferenciação (d) de yt corresponderá a um Modelo ARIMA (p,d,q), 

com: 

 

Φp(B) (1 – B) d yt = θ0 + θq (B) at                       (3) 

 

Onde o primeiro termo de (3) é o operador auto-regressivo AR(p), ao passo que o segundo 

termo representa o operador média móvel MA(q), sendo at um processo ruído branco. Se θ0 

for diferente de zero, a série integrada apresentará tendência determinística, ou seja, a série 

apresenta tendência crescente ou decrescente, que é independente dos distúrbios 

aleatórios (PINDYCK e RUBENFIELD, 1991). 

De acordo com Bressan (2004) uma das características fundamentais da 

metodologia Box &Jenkins é interpretar uma dada série temporal como sendo a realização 

de um processo estocástico. 

Box & Jenkins (1976) formalizaram a teoria da utilização de componentes 

autoregressivas e de médias móveis na modelagem de séries temporais utilizando-se de 

duas idéias básicas na criação de sua metodologia de construção de modelos: 
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1. Parcimônia, que consiste na utilização do menor número possível de parâmetros 

para obter uma representação adequada no fenômeno em estudo; 

2. Construção iterativa do modelo em que a informação empírica é analisada 

teoricamente sendo, o resultado deste estágio confrontado com a prática e assim 

sucessivamente até a obtenção de um modelo satisfatório. 

 

Segundo Morretin & Toloi (1987), a construção dos modelos Box & Jenkins é 

baseada em um ciclo iterativo (Figura 6), no qual a escolha do modelo é feita com base nos 

próprios dados. De acordo com Box & Jenkins (1976), são três as etapas para construção 

do modelo. 

A primeira etapa é a identificação dentre todas as versões do modelo, ou seja, a que 

descreve o comportamento da série. Está identificação é baseada pelo comportamento das 

funções de autocorrelação (ACF) e das funções de autocorrelação parciais (PACF). De 

forma geral, estas funções permitem a identificação dos parâmetros desta maneira: a ordem 

do modelo AR(p) é definida com a observação da ACF que decresce e PACF apresenta um 

corte, ou seja, nos gráficos destas funções apresentam-se limites inferiores e superiores, 

assim os lags que ultrapassam estes limites são ditos significantes, já os outros não, com 

isto se a autocorrelação é de lag 1, tem-se a partir do lag 2 autocorrelações abaixo dos 

limites, ou seja, não significantes. Para o modelo AR(p) a ordem do modelo, o parâmetro p 

será o lag onde na função PACF ocorre o corte no limite da função. Para o modelo MA(q) 

apresenta-se o inverso do modelo descrito acima, PACF decresce e a ACF apresenta o 

corte, o qual é definido o parâmetro q.  

 A segunda etapa é a estimação dos parâmetros das componentes autoregressivas, 

das componentes de médias móveis e a variância. A terceira etapa, a qual é denominada, 

etapa de verificação, consiste em avaliar se o modelo estimado é adequado para descrever 

o comportamento dos dados. 

 Caso o modelo não seja adequado, o ciclo é repetido, voltando-se à fase de 

identificação. Um procedimento muito utilizado é identificar não só um único modelo, mas 

alguns modelos que serão então estimados e verificados. Quando se obtém um modelo 

satisfatório, passa-se para a última etapa da metodologia de Box & Jenkins, que constitui o 

objetivo principal da metodologia: realizar previsões (WERNER, 2003).  
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Figura 06: Ciclo iterativo de modelagem Box & Jenkins 
Fonte: Russo (1989) apud Bressan (2004) 

 

2.3.2.2. Métodos Baseados em Relacionamentos Causais 

 

 As previsões baseadas em correlações buscam prever a demanda de determinado 

produto com base na previsão de outra variável que esteja relacionada com o produto. O 

objetivo dessa técnica consiste em instituir uma equação que identifique o efeito da variável 

de previsão sobre a demanda do produto em análise (TUBINO, 2000). 

 Segundo o autor supracitado, nos casos em que há a possibilidade de estabelecer 

uma equação para a demanda, duas informações são fundamentais: a série de valores 

demandados do produto em questão (variável dependente) e a série de valores da variável 

de previsão (variável independente). A partir daí aplica-se a técnica de regressão simples 

para obter-se a equação da tendência. Já nos casos onde existem mais de uma variável 

associada à demanda, aplica-se a técnica de regressão múltipla (TUBINO, 2000). 

 

2.3.3. Manutenção e Monitoração do Modelo 

 

 Uma vez decido o modelo de previsão e implantada a técnica, há necessidade de 

acompanhar o desempenho das previsões e confirmar sua validade perante a dinâmica 

atual dos dados (TUBINO, 2000). Segundo o mesmo autor, é necessário manter um modelo 

atualizado de previsão e monitorar esse modelo para que se tenham sempre previsões 
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confiáveis da demanda. Este controle é realizado por meio de cálculo e acompanhamento 

do erro da previsão e tem os seguintes objetivos: 

 

1. Verificar a acurácia dos valores previstos; 

2. Identificar, isolar e corrigir variações anormais; 

3. Permitir a escolha de técnicas, ou parâmetros, mais eficientes. 

 

 De acordo com Davis, Aquilano & Chase (2001), os erros de previsão podem ser 

classificados em erros aleatórios e distorções. Os primeiros podem ser definidos como 

aqueles que não podem ser explicados. As distorções, no entanto, incluem: 

 

1. Falha na inclusão de valores corretos; 

2. Utilização de relacionamentos errados entre variáveis; 

3. Emprego da linha de tendência errada; 

4. Localização da demanda sazonal em pontos diferentes de onde ela normalmente 

ocorre. 

 

 De acordo com Tubino (2000) uma série de fatores pode afetar o desempenho de um 

modelo de previsão, sendo os mais comuns: 

 

1. O uso da técnica de previsão pode estar incorreto, ou mal interpretado; 

2. A técnica de previsão perdeu a validade devido à mudança em uma variável 

importante, ou devido ao aparecimento de uma nova variável; 

3. Variações irregulares na demanda podem ter acontecido em função de greves, 

catástrofes naturais etc.; 

4. Ações estratégicas da concorrência, afetando a demanda; 

5. Variações aleatórias inerentes aos dados da demanda. 

 

 Assim, de acordo com Lopes (2002) torna-se claro que deve-se priorizar a utilização 

de modelos de  revisão que gerem o menor erro no tempo. Esse procedimento assegura 

maior segurança na seleção de modelos com fins preditivos que possuam maior grau de 

acurácia. 
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2.3.3.1. Medidas de Desvio de Precisão 

 

 De acordo com Tubino (2000) uma forma de monitorar o modelo consiste em 

examinar o comportamento do erro acumulado, que deve tender a zero, uma vez que 

espera-se que o modelo gere, aleatoriamente, valores acima e abaixo dos reais, devendo 

assim se anular. O erro acumulado deve ser comparado com um múltiplo do desvio médio 

absoluto, conhecido como MAD (Mean Absolute Deviation).  

 O erro quadrado médio (Mean Squared Error, MSE),que define-se como a média do 

quadrado do desvio entre a previsão e a demanda real, é considerado uma medida 

importante para a escolha do modelo, uma vez que penaliza mais os maiores desvios, 

dando pouco valor aos erros baixos. Assim, o ideal é adotar como modelo aquele que 

minimize a média (LOPES, 2002). Ilustrando questão relativa à importância do MSE, no que 

tange a seleção do modelo de previsão, Lewis (1997) afirma que o referido erro é utilizado 

para determinar o modelo de previsão mais preciso. Isto é, considera-se o melhor modelo 

àquele que possuir o menor MSE. 

 De acordo com Makridakis, Wheelwright & Hyndman (1998), as medidas de erros 

anteriores dependem da escala utilizada nos dados. Neste sentido, podem ocasionar 

problemas ou resultados inexpressivos quando são utilizadas como parâmetro em diferentes 

intervalos de séries temporais. Portanto, para que as comparações entre dados que 

possuam medidas diferentes possam ser realizadas, faz-se necessário a utilização de 

medidas percentuais do erro. O erro percentual médio (Mean Percentage Error, MPE) é 

definido como a média de todos os erros percentuais. O valor deve ser próximo de zero, 

caso contrário, diz-se que o modelo apresenta viés, ou seja, as estimativas estão desviando-

se para cima ou para baixo da linha de tendência (LOPES, 2002). 

 O erro percentual absoluto médio (Mean Absolute Percentage Error, MAPE) é a 

média de todos os erros absolutos percentuais. Segundo Lewis (1997), o mesmo é 

considerado como uma das medidas de erro mais empregadas para se avaliar os métodos 

de previsão. Ao mesmo tempo, fornece uma indicação do tamanho médio do erro, expresso 

como uma percentagem do valor observado, independentemente do erro ser positivo ou 

negativo. 

 A Quadro 4 traz as fórmulas gerais das medidas supracitadas e seus respectivos 

problemas na utilização. 
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Quadro 04: Medidas de desvio de previsão de demanda 

Fonte: Hanke & Reitsch (1998 apud FREIRE, 2007) 
 

2.3.4. Softwares de Previsão 

 

 Embora haja uma tendência recente de integração de módulos de previsão em 

sistemas logísticos e de ERP (Enterprise Resource Planning), existem diversos produtos no 

mercado voltados para o problema das previsões. Estes produtos são classificados em três 

categorias: automáticos, semi-automáticos e manuais. Os softwares automáticos, como o 

nome diz, fazem praticamente sozinhos a tarefa de analisar séries e recomendar o método 

de previsão mais adequado à situação em estudo com base em critérios estatísticos. Ainda 

que representem uma boa opção, eles tendem a ser utilizados como caixas pretas em que o 

usuário tem pouca ou nenhuma possibilidade de intervenção no processo, aceitando ou não 

os seus resultados. Um dos produtos mais conhecidos desta categoria é o software 

Forecast Pro. Os softwares semi-automáticos de previsão são, em princípio, softwares 

estatísticos como o SPSS, SAS ou econométricos como o EVIEWS. Neste caso, o usuário 

faz uma seleção prévia dos métodos a serem testados em seu problema, deixando ao 

computador a escolha dos parâmetros ótimos que minimizam o erro de previsão. A escolha 

do método mais adequado é feita pelo usuário com base nos resultados dos vários testes. 
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Finalmente, os softwares manuais são aqueles em que o usuário define o método de 

previsão a ser testado e os respectivos parâmetros; o software é utilizado unicamente para 

avaliar o desempenho do método proposto. Neste caso, há necessidade de um maior 

conhecimento técnico por parte do usuário, mas em compensação tem-se um maior controle 

do processo de previsão (SALIBY, 2002 apud CAVALHEIRO, 2003).  

 Pellegrini (2000) diferencia os softwares em pacotes computacionais estatísticos de 

uso genérico e pacotes computacionais específicos. 

 De acordo com o autor supracitado, a maioria dos pacotes estatísticos genéricos 

oferecem uma opção de análise de previsão. Tais pacotes são indicados a usuários que 

demandam uma análise estatística e gráfica detalhada dos dados. Entre os pacotes 

estatísticos genéricos mais difundidos, três são abordados na seqüência: NCSS, 

Statgraphics e SPSS. A análise destes pacotes limita-se aos seus módulos de previsão. 

 O NCSS (Number Cruncher Statistical System, 1996) possui, em seu módulo de 

forecasting, a possibilidade de uso dos modelos ARIMA, suavização exponencial e 

decomposição. O relatório de resultados da análise traz um grande número de informações, 

não disponíveis nos demais pacotes aqui abordados. O Statgraphics (1995) também possui 

as opções dos modelos de decomposição, ARIMA e suavização exponencial no seu módulo 

de forecasting, apresentando uma melhor interface de utilização, se comparado ao NCSS. O 

SPSS (Statistical Package for Social Science, 1997) é o melhor dentre os três pacotes 

genéricos aqui abordados. O programa oferece, no seu módulo de forecasting, as opções 

dos modelos de decomposição, ARIMA, suavização exponencial, regressão com erros dos 

modelos ARIMA e X-11 ARIMA (PELLEGRINI, 2000).  

 O autor ainda afirma que os pacotes computacionais específicos para análise de 

forecasting contêm apenas as ferramentas estatísticas necessárias para a análise de séries 

temporais e geração de previsões. Sua vantagem se dá em funções relativas a previsão, 

não encontradas em pacotes de uso genérico. Entre os pacotes específicos para análise de 

forecasting, destacam-se o Forecast Pro e o Autobox. 

 O Forecast Pro (1999) oferece a opção de escolha automática do modelo que melhor 

se adequa a uma série temporal. Para tanto, faz uma comparação entre os modelos ARIMA, 

suavização exponencial e X-11 ARIMA. O pacote também permite ao usuário a seleção do 

critério utilizado para comparação dos modelos obtidos em cada série. Uma outra 

característica importante do pacote é a possibilidade de fazer, simultaneamente, a previsão 

de um grande número de séries temporais em poucos segundos. O Autobox (1999) oferece, 

basicamente, as mesmas opções do pacote computacional Forecast Pro. Porém, utiliza os 

modelos ARIMA, suavização exponencial, além da análise de regressão a partir dos erros 

oriundos dos modelos ARIMA (PELLEGRINI, 200). 
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Capítulo III – A PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 

3.1. HISTÓRICO 

 

A Previdência Social tem as características de um seguro social, cujo objetivo é 

assegurar aos indivíduos, por meio de um fluxo continuado de pagamentos, as condições 

necessárias a sua manutenção e a de seus dependentes. Esses pagamentos são efetuados 

quando há perda, temporária ou permanente, da capacidade de trabalho em decorrência 

dos riscos sociais (AFONSO, 2003). 

 No Brasil, desde a época do império, já existia mecanismo de cunho previdenciário. 

No entanto, somente com a aprovação da Lei Eloy Chaves (Decreto 4682) no dia 24 de 

janeiro de 1923, o país adquiriu um marco jurídico para a atuação do sistema previdenciário, 

que na época era composto pelas Caixas de Aposentadorias e Pensões - CAPs. A Lei Eloy 

Chaves tratava especificamente das CAPs das empresas ferroviárias, pois seus sindicatos 

eram bem mais organizados e possuíam maior poder de pressão política. O objetivo inicial 

era o de apoiar esses trabalhadores durante o período de inatividade (INSS, 2007). 

 Durante o período de 1930 a 1945, que corresponde com o primeiro governo de 

Vargas, importantes mudanças sociais e econômicas ocorreram. Segundo Afonso (2003), 

de acordo com o espírito dessas transformações, a previdência social se expandiu e se 

alterou. Como resultado, a partir de 1930 o sistema previdenciário começou a assumir 

características bastante diversas da fase anterior, principalmente na organização das 

entidades previdenciárias, com a criação dos Institutos de Aposentadorias e Pensões 

(IAPs).  

 Rapidamente os institutos representantes de categorias com renda superior se 

tornaram politicamente fortes, pois dispunham de mais recursos financeiros e políticos. Tal 

fato gerou um problema de distorção entre os diversos institutos, com categorias 

efetivamente representadas e outras sub-representadas (INSS, 2007). 

 

A Lei n° 3.807, de 26 de agosto de 1960, criou a Lei Orgânica de Previdência 
Social que unificou a legislação referente aos Institutos de Aposentadorias e 
Pensões. Posteriormente, o Decreto-Lei n° 72, de 21 de novembro de 1966, 
uniu os seis Institutos de Aposentadorias e Pensões existentes na época (IAPM, 
IAPC, IAPB, IAPI, IAPETEL, IAPTEC), criando o Instituto Nacional de 
Previdência Social - INPS. O INPS unificou as ações da previdência para os 
trabalhadores do setor privado, exceto os trabalhadores rurais e os domésticos. 
No decorrer da década de 1970, a cobertura previdenciária expandiu-se com a 
concentração de recursos no governo federal, especialmente devido às 
seguintes medidas: em 1972, a inclusão dos empregados domésticos; em 1973, 
a regulamentação da inscrição de autônomos em caráter compulsório; em 1974, 
a instituição do amparo previdenciário aos maiores de 70 anos de idade e aos 
inválidos não-segurados (idade alterada posteriormente); em 1976, extensão 
dos benefícios de previdência e assistência social aos empregados rurais e 
seus dependentes. (INSS, 2007). 
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 Com a Constituição de 1988, surgiu o conceito de Seguridade Social composto 

pelas áreas da Previdência Social, Assistência Social e Saúde. 

 

3.2. SEGURIDADE SOCIAL 

 

A Constituição Federal de 1988, em seu Título VII, denominado de "Da Ordem 

Social", traz em seu Capítulo II, disposições relativas à Seguridade Social. De acordo com 

Corrêa (1999) por Seguridade Social entende-se um conjunto integrado de ações de 

iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos 

à previdência, à assistência social e à saúde. A Figura 7 ilustra essa passagem. 

A Previdência Social tem o objetivo de assegurar aos seus beneficiários meios 

indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, idade avançada, tempo de 

serviço, desemprego involuntário, encargos de família e reclusão ou morte daqueles de 

quem dependiam economicamente (CORRÊA, 1999). 

Já assistência social, segundo o autor supracitado, tem como princípios informativos 

a gratuidade da prestação e basicamente a proteção à família, à maternidade, à infância, à 

adolescência e à velhice, bem como aos deficientes e a reintegração ao mercado de 

trabalho daqueles que necessitarem. 

 A saúde por sua vez é caracterizada pelas ações cujo foco é o bem-estar físico e 

mental dos indivíduos (AFONSO, 2003). De acordo com Corrêa (1999) “o acesso aos 

programas de Saúde Pública necessariamente devem seguir os princípios da igualdade e 

universalidade do atendimento”.  

 

 
Figura 07: Seguridade Social 

Fonte: Autora 
 

Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com 

base nos seguintes objetivos: 
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1. Universalidade da cobertura e do atendimento; 

2. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e 

rurais; 

3. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços; 

4. Irredutibilidade do valor dos benefícios; 

5. Eqüidade na forma de participação no custeio; 

6. Diversidade da base de financiamento; 

7. Caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a participação 

da comunidade, em especial de trabalhadores, empresários e aposentados. 

 

3.3. ESTRUTURA DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO BRASILERO 

 

 A Previdência Social brasileira é composta por regimes de acordo com o 

apresentado no Quadro 4. 

 
Quadro 04: Estrutura do sistema previdenciário brasileiro 

Fonte: INSS (2007) 
 

3.5. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

 

 O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) foi criado em 27 de junho de 1990, 

durante o governo do presidente Fernando Collor de Melo, por meio do Decreto n° 99.350, 

que autorizou a fusão do Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência 

Social - IAPAS, com o Instituto Nacional de Previdência Social - INPS, como instituição 

autárquica, com todas as características propostas no Decreto-Lei nº 200/67 e vinculado ao 

Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS, atual Ministério da Previdência 

Social – MPS (INSS, 2007). 

 Compete ao INSS à operacionalização do reconhecimento dos direitos da clientela 

do Regime Geral de Previdência Social - RGPS que atualmente abrange aproximadamente 

31 milhões de contribuintes (Boletim Estatístico da Previdência Social, 2004). No art. 201 da 
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Constituição Federal Brasileira, nota-se a disposição do RGPS, que tem caráter contributivo 

e de filiação obrigatória, e onde se enquadra toda a atuação do INSS, respeitando é claro, 

as políticas e estratégias governamentais oriundas dos órgãos hierarquicamente superiores, 

como o MPS (IBIIDEM, 2007). 

 
O INSS caracteriza-se, portanto, como uma organização pública prestadora de 
serviços previdenciários para a sociedade brasileira. É nesse contexto e 
procurando preservar a integridade da qualidade do atendimento a essa 
clientela, que o Instituto (INSS) vem buscando alternativas de melhoria 
contínua, com programas de modernização e excelência operacional, 
ressaltando a maximização e otimização de resultados e de ferramentas que 
fundamentem o processo de atendimento ideal aos anseios da sociedade em 
geral (INSS, 2007). 
 

 A Figura 8 ilustra a estrutura organizacional do INSS. 

 
Figura 08: Estrutura organizacional do INSS 

Fonte: INSS (2007) 
 

3.6. AGÊNCIAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 

 A rede de atendimento ao público da Previdência Social é composta por unidades de 

atendimento fixas e móveis. Atualmente são 1.217 Agências da Previdência Social (APS) e, 

entre essas, estão 75 unidades móveis (PREVMóvel), sendo 69 carros e 06 barcos. A APS 

é responsável pela inscrição do contribuinte, para fins de recolhimento, bem como pelo 

reconhecimento inicial, manutenção e revisão de direitos ao recebimento de benefícios 

previdenciários e ampliação do controle social (PREVIDÊNCIA, 2007). 
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Capítulo IV – ESTUDO DE CASO 

 

4.1. AGENDAMENTO ELETRÔNICO 

 

 As Agências da Previdência Social (APS) oferecem serviços de arrecadação e 

cobrança das contribuições previdenciárias, de proceder ao reconhecimento inicial, à 

manutenção e revisão de direitos ao recebimento de benefícios previdenciários e 

assistenciais e de operacionalização da compensação previdenciária, buscando assegurar 

agilidade e comodidade aos seus usuários. 

 Com intuito de fazer melhorias no atendimento, evitando que os usuários fiquem 

horas na fila esperando ser atendido, foi criado em junho de 2006 o sistema de 

agendamento eletrônico. Atualmente, os benefícios que são agendáveis são: Auxílio-

Doença; Perícia Médica; Salário maternidade; Aposentadorias (idade, invalidez, tempo de 

contribuição e especial); Pensão; Auxílio-Acidente; Salário Maternidade; Auxílio-Reclusão e 

Pecúlio, além de outros serviços. Através da internet ou do fone 135 pode-se agendar um 

horário para comparecer a uma Agência da Previdência e ser atendido. Tem-se acesso à 

agenda de horários disponíveis nas agências da região, de acordo com a data, ou locais 

mais próximos para atendimento. O fato de o usuário encontrar uma data próxima para seu 

atendimento foi um dos principais problemas encontrados em algumas agências, 

principalmente quando se trata de benefícios como Pensão, Aposentadoria e Assistencial 

que na maioria dos casos o segurado, precisa dessa renda para sobreviver. 

 O agendamento eletrônico possui algumas metas a serem cumpridas por todas as 

Agências da Previdência Social, dentre elas destacam-se: 

 

1. Disponibilizar vagas para agendamento eletrônico dentro dos parâmetros mínimos 

estabelecidos; 

2. Agenda eletrônica configurada pelo período mínimo de seis meses; 

3. Prazo máximo entre a data da solicitação e marcação (atendimento) da agenda 

eletrônica, deverá ser de trinta dias. 

 

 A Seção de Rede de Atendimento (SERAT) da Gerência Executiva de Juiz de Fora é 

responsável pelo gerenciamento do atendimento de todas as agências subordinadas à 

Gerência Executiva (GEX), incluindo assim o estabelecimento de critérios, rotinas e 

procedimentos para o planejamento e controle das metas supracitadas. 
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4.2. GEX JUIZ DE FORA 

  

 Ao todo, 11 agências são subordinadas à Gerência Executiva de Juiz de Fora, sendo 

uma de atendimento a demanda judicial que não entrará no estudo uma vez que não possui 

agendamento eletrônico.  

 A fim de obter um resultado mais satisfatório, ou seja, ter um controle que permita 

tempo de resposta quando o agendamento ultrapassar aos 30 dias de espera da data de 

solicitação até a data do efetivo atendimento, foi estabelecida pela SERAT que o prazo 

máximo entre de dias de espera para as APS da GEX Juiz de fora não poderiam ultrapassar 

a 15 dias. 

 A Tabela 1 e a Figura 9 abaixo ilustram a evolução mensal dos agendamentos da 

GEX Juiz de Fora. Para um melhor controle, foi feita a seguinte divisão: número de 

agendamentos até 15 dias, número de agendamentos entre 16 e 45 dias, número de 

agendamentos acima dos 45 dias e número de agendamentos acima da meta, dos 15 dias 

de espera. 

 

Tabela 01: Média mensal de agendamentos da GEX 

 

Fonte: SERAT (2007) 
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Figura 09: Média mensal de Agendamentos da GEX 
Fonte: SERAT (2007) 

 

Cada uma das 10 agências contribui com uma porcentagem para o número de 

agendamentos da gerência. E essa porcentagem varia de acordo com os dias de espera 

(até 15, entre 16 e 45, acima de 45 e acima da meta) e com o desempenho das mesmas 

para atingirem as metas propostas. A APS São Dimas contribui em média com 23% quando 

se trata dos agendamentos acima dos 15 dias, ou seja, fora da meta. A Tabela 2 e a Figura 

10 abaixo ilustram a evolução dos agendamentos da Agência. 

 

Tabela 02: Média mensal de agendamentos APS São Dimas 

 

Fonte: SERAT (2007) 
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Figura 10: Agendamentos acima dos 15 dias 
Fonte: SERAT (2007) 

 

4.3. RELATÓRIOS DE CONTROLE 

 

 A partir de maio de 2007, a equipe do SERAT começou a fazer diariamente um 

relatório de acompanhamento que permitia verificar e controlar a evolução do desempenho 

das agências em relação às metas. A Tabela 3 ilustra a situação da agência estudada no dia 

31 de maio de 2007. 

 

Tabela 03: Controle diário de metas 

 
Fonte: SERAT (2007) 
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 Através da Tabela 3, é possível controlar se a agência oferta no mínimo à quantidade 

de vagas mínima proposta pela Diretoria de Atendimento. Permite verificar também, a 

quantidade de agendamentos solicitados, os dias de espera entre a data de solicitação e a 

data do próximo agendamento e ainda o prazo máximo entre a solicitação e a marcação. As 

células com preenchimento em destaque indicam que o beneficio ou serviço está com dias 

de espera acima dos 15 dias. 

 Para verificar se a APS cumpre o período mínimo de abertura da agenda (180 dias) 

foi elaborado um relatório que trás as datas iniciais do turno de cada benefício e serviço e 

sua respectiva data final. A Tabela 4 ilustra o relatório do dia 31 de maio. 

 

Tabela 04: Controle do Período de Configuração da Agenda 

 
Fonte: SERAT (2007) 

 

 As células que estão em destaque indicam que a configuração do turno não está 

aberta dentro do período mínimo de 180 dias. 

 

4.4. APOSENTADORIA 

 

 As tabelas e os gráficos mostrados acima deixam claro que após a criação do 

sistema de agendamento eletrônico surgiu uma fila virtual. Esta se deve, principalmente, ao 

fato ao número de vagas ofertadas em alguns benefícios e/ou serviços serem inferior à 
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demanda de agendamentos solicitados. Para ilustrar melhor essa situação será feita a 

análise do benefício aposentadoria individualmente. 

 O benefício aposentadoria corresponde a maior demanda de agendamentos 

solicitados da agência quando se trata da família de benefícios (Aposentadoria, Auxílio 

Reclusão, Benefício Assistencial, Pecúlio, Pensão e Salário Maternidade). É importante 

ressaltar que o número de vagas ofertadas para esse benefício engloba as aposentadorias 

por idade, tempo de contribuição, invalidez e especial. 

 A Figura 11 ilustra a evolução das ofertas de vagas, dos agendamentos solicitados e 

dos acumulados, que são as solicitações do mês anterior que não foram atendidas mais as 

solicitações do período analisado. 
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Figura 11: Agendamentos Aposentadoria 
Fonte: SERAT (2007) 

 

 Ao analisar a Figura acima, nota-se que enquanto a oferta de vagas era inferior ao 

número de agendamentos solicitados, o crescimento do número de agendamentos 

solicitados acumulados crescia surgindo assim a fila virtual. A partir de Março de 2007, 

momento que a oferta de vagas superou a quantidade de agendamentos solicitados, o 

número de agendamentos solicitados acumulados começou a declinar diminuindo assim a 

fila virtual. Em julho de 2007, notou-se um equilíbrio entre a oferta de vagas e a demanda de 

solicitações do benefício não gerando agendamentos acumulados.  

 Essa situação de equilíbrio entre oferta de vagas e agendamentos solicitados é que a 

SERAT deseja para todas as agências e todos os benefícios e serviços disponíveis não só 

pelo fato de evitar a fila virtual, mas também de maximizar a capacidade produtiva da 

agência. Atualmente, as previsões feitas pela SERAT não utilizam nenhuma técnica 
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quantitativa expressivamente relevante. Assim, a implantação de técnicas de previsão pode 

aumentar a acurácia das previsões, possibilitando a APS São Dimas um melhor 

planejamento de suas operações. 

 O objetivo de elaborar um modelo de previsão quantitativo para o benefício 

aposentadoria da APS São Dimas é de ajudar na configuração da agenda eletrônica, 

disponibilizando um número próximo à demanda de solicitações desse benefício. 

Minimizando assim, a ociosidade de servidores no caso da oferta de vagas serem 

superiores à demanda de solicitações e o surgimento da fila virtual no caso da oferta de 

vagas serem inferiores à demanda de solicitações.  

 É importante ressaltar que a grande vantagem do agendamento eletrônico é que a 

configuração da agenda pode ser ajustada a qualquer dia e hora sendo restringida apenas 

pela capacidade produtiva e logística da agência.
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Capítulo V - ESTUDO DE MODELOS DE PREVISÃO QUANTITATIVOS PARA O 

BENEFÍCIO APOSENTADORIA 

 

5.1. COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 A série analisada neste trabalho é o total de agendamentos solicitados de 

aposentadoria na APS São Dimas em Juiz de Fora. O agendamento eletrônico deste 

benefício teve início em meados do mês de junho de 2006. Assim, a coleta de dados através 

do sistema SIAE teve como horizonte de tempo julho de 2006 até outubro de 2007, gerando 

uma série histórica com 16 elementos (Figura 12). 

 Cabe salientar que o número de agendamentos solicitados não é a demanda real do 

beneficio, uma vez que podem ocorrer fatos como: 

 

1. Central 135 ocupada; 

2. Site de previdência em manutenção ou congestionado; 

3. Falta de vagas; 

4. Data da solicitação do benefício e data do efetivo atendimento muito distante, 

fazendo o cliente procurar uma outra APS. 

 

 No entanto, para efeitos práticos, será adotado o número de agendamentos 

solicitados como a demanda do benefício e as previsões serão feitas através desse dado. 
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Figura 12: Série histórica 
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5.2. ESTUDO DOS MODELOS DE PREVISÃO 

 

 O Objetivo desse tópico é testar e analisar os modelos de previsão para a série 

temporal de aposentadoria. Os modelos avaliados são:  

 

1. Suavização exponencial simples; 

2. Modelo de Holt (Tendência, mas sem sazonalidade); 

3. Modelo de Holt-Winters (Tendência e sazonalidade); 

4. Modelo de Box Jenkins. 

 

 Os cálculos dos modelos testados, bem como a escolha dos coeficientes, foram 

realizados mediante o uso do software Forecast Pro for Windows (FPW). Todos os modelos 

foram testados adotando o horizonte de previsão de seis meses, que é o período mínimo de 

abertura da agenda eletrônica. É importante salientar que a série de dados a ser utilizada 

refere-se ao período de julho de 2006 a julho de 2007. Os meses de agosto, setembro e 

outubro de 2007 serão utilizados como comparações entre os valores previstos e 

observados. Será analisada ainda a opção automática que o software oferece denominada 

expert selection. 

 A seguir as Tabelas 5, 7, 9 e 11 apresentam o diagnóstico dentro da amostra para os 

primeiros 13 meses de cada modelo testado. Já as Tabelas 6, 8, 10 e 12 ilustram as 

demandas previstas e as reais determinadas pelos respectivos modelos avaliados para os 

meses de agosto, setembro e outubro de 2007 bem como os intervalos de confiança de 95% 

e os respectivos MAD e MAPE. As figuras 13, 15, 16 e 21 representam graficamente a 

demanda real (linha preta) e a prevista (linha vermelha), além dos intervalos de confiança de 

95% (linha azul) para os modelos de previsão examinados.  

  

5.2.1. Suavização Exponencial Simples 

 

Tabela 5: Diagnóstico do modelo suavização exponencial simples 
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Tabela 6: Previsão de Demanda – Modelo suavização exponencial simples 

 

 

 

 
Figura 13: Série modelada sem tendência e sem sazonalidade no método suavização exponencial 

simples, com os valores preditivos e intervalo de confiança 
 

 A previsão pelo método de suavização exponencial simples é obtida através da 

última previsão, acrescida ou deduzida de uma parcela do erro cometido nesta previsão – 

diferença entre o previsto e o demandado. A parcela do erro, ou seja, o coeficiente de 

ponderação de nível (alfa) foi definido pelo software FPW com o valor de 0,08125. Este valor 

corresponde ao peso do presente na realização do ajuste do parâmetro nível da equação 

previsão. O valor de 1 – 0,08125 = 0,91875, corresponde ao peso do passado na realização 

do ajuste do parâmetro nível da equação de previsão. 

 Ao analisar os outputs do modelo ajustado nota-se um MAD e MAPE, para os 

primeiros 13 meses, igual a 30,41 e 16,9 respectivamente.  As mesmas medidas de desvio 

calculadas apenas para os meses de agosto a outubro de 2007 foram 62,67 e 24,60. Nota-

se que as previsões geradas e apresentadas na Figura acima possuem menor variabilidade 

que a demanda real. Pode-se verificar ainda que em maio de 2007 a demanda de 

agendamentos solicitados ultrapassou o limite de confiança superior. 
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5.2.2. Modelo de Holt (Tendência Linear sem Sazonalidade) 

 

 O método de Holt é utilizado em séries que possuem tendência. Ao analisar a série 

histórica verifica-se a presença de uma tendência crescente (Figura 14). 
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Figura 14: Série histórica com linha de tendência 
 

 Após a escolha do modelo, o software fez a escolha otimizada dos coeficientes 

gerando o diagnóstico apresentado nas tabelas abaixo. 

 

Tabela 07: Diagnóstico do modelo de Holt 

 

 

Tabela 08: Previsão de Demanda – Modelo de Holt 
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Figura 15: Série modelada com tendência linear e sem sazonalidade no método suavização 

exponencial de Holt, com os valores preditivos e intervalo de confiança 
 

 Agora o método utilizado além de apresentar a constante de nível, possui também à 

de tendência. O modelo ajustado apresenta MAD e MAPE inicial de 29,26 e 16,36. As 

mesmas medidas para os meses de agosto a outubro de 2007 foram de 52,33 e 20,54. 

Nota-se um aumento considerável desses erros. A demanda de maio de 2007 também 

ultrapassou o limite de confiança superior. 

 

5.2.3. Modelo de Holt-Winters (Tendência Linear Sazonalidade Multiplicativa) 

 

Tabela 09: Diagnóstico do modelo de Holt-Winters 

 

 

Tabela 10: Previsão de Demanda – Modelo de Holt-Winters 
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Figura 16: Série modelada com tendência linear e sazonalidade multiplicativa no método suavização 

exponencial Holt-Winters, com os valores preditivos e intervalo de confiança 
 

 O método em questão é utilizado em séries que apresentem além da tendência, o 

componente sazonalidade nos dados. No entanto, como a série temporal estudada é bem 

curta, é difícil determinar sazonalidade. Além disso, a localização da demanda sazonal em 

pontos diferentes de onde ela normalmente ocorre, prejudicam as previsões.  

 O número de períodos sazonais colocado para a série foi de 12 ao ano. Assim, além 

das constantes de nível, tendência e sazonalidade, existem 12 parâmetros sazonais, um 

para cada mês do ano.  A consideração da sazonalidade pode não ser a melhor opção uma 

vez que a série modelada só possui 13 dados e ainda, não foi encontrado pela autora 

nenhum fator que justificasse uma possível sazonalidade para a série estudada.  

 Nota-se que inicialmente o modelo apresenta medidas de desvio mínimas, no 

entanto ao analisar as mesmas medidas apenas para os meses de agosto, setembro e 

outubro de 2007 verifica-se o aumento considerável das mesmas. O modelo conseguiu 

prever a elevação de demanda para o mês de agosto de 2007. No entanto, em setembro do 

mesmo ano o valor previsto apresenta comportamento contrário em relação ao valor real. 

Para outubro o valor preditivo teve um decréscimo em relação ao mês anterior assim como 

nos valores reais, contudo a diferença entre os valores real e previsto permaneceu bem alta. 
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5.2.4. Modelo de Box e Jenkins 

 

 Segundo GRANGER & NEWBOLD (1986), a metodologia Box & Jenkins deve ser 

aplicada em séries com mais de 50 observações. No entanto para efeitos de estudo e de 

metodologia para uma possível aplicação futura será feito o teste com o modelo Box e 

Jenkins. 

 Após a opção pelo modelo de previsão a utilizar, o software FPW faz uma escolha 

otimizada dos parâmetros. O modelo apresentado para o ajuste foi ARIMA (0,1,0). 

 Os parâmetros auto-regressivo (p) e média móvel (q) escolhidos foram nulos e o 

número de diferenças para tornar a série estacionária foi 1.   

 A escolha do parâmetro auto-regressivo pode ser justificada ao analisar a função de 

autocorrelação (Figura 17) e a função de autocorrelação parcial (Figura 18) da série.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Função de autocorrelação da série 
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Figura 18: Função de autocrorrelação parcial da série 
 

 Conforme explicado na parte teórica do trabalho, ao avaliar as Figuras acima verifica-

se que não existe nenhuma autocorrelação significativa e que, portanto o modelo 

apresentará componentes auto-regressivo e média móvel nulos. 

 Através da Figura 14, foi possível identificar a presença de tendência na série 

estudada, o que justifica a escolha do parâmetro d diferente de zero. O número de 

diferenças para tornar a série estacionária foi 1.  

 Após a identificação dos parâmetros é necessário avaliar se o modelo estimado é 

adequado para descrever o comportamento dos dados. Segundo Fava (2000) as formas 

mais comuns utilizadas são: análise dos resíduos e da ordem do modelo. A avaliação dos 

resíduos é feita com análise dos resíduos do modelo, que são estimativas do ruído branco, e 

devem apresentar este comportamento caso o modelo esteja especificado adequadamente, 

isto é, autocorrelações devem ser não significantes. Esta suposição é testada com a análise 

da ACF dos resíduos estimados, o que revela se os resíduos apresentam comportamento 

aleatório ou não. As Figuras 19 e 20 ilustram a função autocorrelação dos resíduos para o 

modelo ARIMA (0,1,0) bem como a função autocorrelação parcial. 
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Figura 19: Autocorrelação dos resíduos do modelo ARIMA (0,1,0) 

 

 
 Figura 20: Autocorrelação parcial dos resíduos do modelo ARIMA (0,1,0) 

  

 Conforme Souza & Camargo (1996) o método de identificação proposto por Box & 

Jenkis, que, teoricamente é fácil, torna-se difícil quando de sua aplicação prática, 

especialmente para os modelos ARIMA. Baseado nesta observação Klidzio, Russo & Gioveli 

(2002) ressalta que depois de escolher um modelo ARIMA em particular, e estimar seus 

parâmetros, verifica-se se o modelo escolhido se ajusta aos dados razoavelmente bem, pois 

é possível que um outro modelo ARIMA possa desempenhar o mesmo papel. Daí por que a 
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modelagem ARIMA de Box e Jenkins é mais uma arte do que uma ciência; é necessária 

considerável habilidade para escolher o modelo ARIMA correto. Um teste simples do modelo 

escolhido é ver se os resíduos estimados desse modelo são ruídos brancos; se são, 

podemos aceitar o ajuste específico; se não são, devemos começar tudo de novo. Assim, a 

metodologia de Box e Jenkins é um processo iterativo. 

 Nota-se, atravé das Figuras 19 e 20, que todos os coeficientes de autocorrelação 

estão dentro dos limites de controle, portanto não são significantes. 

  As Tabelas abaixo apresentam alguns dos outputs gerados após a modelagem da 

série com o modelo ARIMA (0,1,0). Já a Figura apresenta a demanda real, os valores 

preditivos e os intervalos de confiança de 95%. 

 

Tabela 11: Diagnóstico do modelo ARIMA (0,1,0) 

 

 

Tabela 12: Previsão de Demanda – Modelo ARIMA (0,1,0) 

 

 

 
Figura 21: Modelo ARIMA (0,1,0) com os valores preditivos e intervalo de confiança 
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 Ao analisar a Figura 21, nota-se então que os valores previstos pelo modelo são os 

próprios valores passados, ou seja, o valor real de um mês é o valor previsto para o próximo 

mês, o que corresponderia a mesma previsão de um modelo de média móvel de janela 1. 

   

4.2.5. Expert Selection 

 

 Ao escolher essa opção foi recomendado à utilização do modelo de suavização 

exponencial simples, sem tendência e sem sazonalidade, estudado no item 5.2.1. deste 

capitulo. Os pretextos alegados foram que a série é muito curta para determinar a 

sazonalidade e também para considerar o modelo Box e Jenkins, motivos já ressaltados 

anteriormente. 

 

4.3. ESCOLHA DO MODELO 

 

 Como os modelos de Winters e de Box Jenkins não são recomendados para a série 

analisada será feita à comparação das medidas de desvio dos modelos de suavização 

exponencial simples com o Modelo de Holt.  

 Em relação ao processo de comparação e seleção dos modelos preditivos 

supracitados, torna-se imperativo ressaltar que o erro percentual absoluto médio (MAPE) 

será a estatística escolhida para a classificação e posterior seleção dos modelos. Em 

síntese, o método de previsão que obtiver o menor erro percentual absoluto médio será 

admitido como o mais preciso, ou seja, com maior grau de acurácia. 

 Apesar das medidas de desvios de ambos os modelos serem bem próximas assim 

como os valores previstos, o modelo se Holt (suavização exponencial com tendência linear e 

sem sazonalidade) apresentou menor MAPE (Tabela 13). Neste sentido, constata-se que 

este método é o mais apropriado para a série estudada. 

 

Tabela 13: Comparação dos modelos 
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4.4. PREVISÕES GERADAS 

 

 Após a escolha do modelo a ser utilizado faz-se necessário fazer as previsões para 

os próximos 6 meses, período mínimo de abertura da agenda eletrônica. Para a modelagem 

da série foram utilizados todos os 16 dados históricos. A Tabela 14 ilustra as previsões 

geradas para os meses de novembro de 2007 a abril de 2008, período mínimo de abertura 

da agenda eletrônica. Já a Tabela 15 os coeficientes de nível e tendência e as medidas de 

desvio do modelo ajustado. 

 

Tabela 14: Previsões Geradas 

 

 

Tabela 15: Medidas de Desvio 
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Capítulo VI – CONCLUSÃO 

 

 A proposta desse trabalho foi de pesquisar, analisar e testar modelos quantitativos 

de previsão e, a partir daí sugerir o modelo mais adequado para a série estudada. Após a 

análise dos métodos de suavização exponencial simples, Holt, Winters e ARIMA, o modelo 

que trouxe os melhores resultados para o estudo de caso desta pesquisa foi o de 

suavização exponencial com tendência linear (Holt), uma vez que apresentou maior grau de 

acurácia (MAPE 16,36 e 20,54 para os meses de julho a setembro de 2007). A consideração 

da tendência pode ser explicada pelo fato de o tempo de espera entre a data de solicitação 

e a data do efetivo atendimento desse benefício, na APS São Dimas, está com tempo de 

espera inferior a 15 dias. Esse fato não ocorre em muitas Agências da Previdência Social, 

fazendo com que pessoas de cidades ou até mesmo estados vizinhos, agende seu 

atendimento em APS que oferecem tempo de espera menor, como o caso da agência 

estudada.  

 É fundamental para uma boa previsão a capacidade de avaliá-la não somente 

quantitativamente, mas também qualitativamente de forma a delinear tendências reais que 

abordam também as perspectivas de novos cenários. Boa parte do sucesso na análise da 

demanda está na visão estratégica da empresa, capaz de detectar possíveis mudanças que 

venham a exercer influência na demanda. 

 Além disso, cabe ressaltar que para ter previsões confiáveis é necessário adotar 

rotinas de monitoramento e validação do modelo de forma a mantê-lo sempre atualizado. A 

manutenção e o acompanhamento podem ser feitos através de cálculos de erros de 

previsão apresentados neste trabalho.  

 É muito importante que a empresa utilize todas as ferramentas disponíveis para 

conseguir antecipar a demanda futura com alguma precisão. Assim a mesma deve manter a 

base de dados históricos de solicitações de agendamento, assim como informações que 

expliquem suas variações e comportamento no passado como, por exemplo, a mudança na 

legislação ou até mesmo especulações de modificações.  

 A previsão de demanda será de fundamental importância para APS uma vez que 

permitirá um programa otimizado da agenda eletrônica. Além disso, entrará como subsídio 

para o gerenciamento da capacidade da agência ao programar turnos e férias dos 

servidores; permitirá a maximização da produção uma vez que evitará a ociosidade dos 

servidores; e ainda evitará a fila virtual e o descumprimento da meta do agendamento 

eletrônico. 

 Deste modo, fica como sugestão para futuros trabalhos o estudo e testes de modelos 

de previsão para os outros benefícios e serviços oferecidos nas Agências da Previdência 

Social. 
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