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RESUMO 

Empresas do setor da saúde, especialmente as prestadoras de serviço de caráter privado que 

atendem o Sistema Único de Saúde, se encontram atualmente inseridas em um cenário de 

elevação de custos, baixo capital disponível para investimentos e, em casos específicos, de 

restrição de receitas. Assim, práticas de gestão são cada vez mais importantes a fim de se 

projetar informações que, de fato, auxiliem os tomadores de decisão. Nesse estudo irá se 

buscar aplicar ferramentas como a previsão e a gestão de demanda em uma empresa 

prestadora de serviços no setor de hemodiálise em Juiz de Fora. Através da aplicação de 

métodos de previsão de demanda torna-se possível discutir soluções a serem tomadas pela 

empresa em estudo. Alguns aspectos que impactaram bastante a análise são: um cenário em 

que a demanda pelos serviços é crescente, a existência de uma restrição de capital para 

investimentos em novos ativos e algumas restrições inerentes ao próprio setor em que o 

estudo está inserido. 

Palavras-chave: Previsão de demanda, Empresa hemodiálise, Gestão de demanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Health sector companies, especially the private service providers that attend the Unified 

Health System, are currently included in a scenario of rising costs, low capital available for 

investments and, in specific cases, income restriction. Thus, management practices are 

increasingly important in order to project information that, in fact, helps the decision makers. 

This study will seek to apply tools such as forecasting and demand management in a company 

that provides services in the hemodialysis sector in Juiz de Fora. Through the application of 

demand forecasting methods it becomes possible to discuss solutions to be taken by the 

company under study. Some aspects that have a great impact on the analysis are: a scenario in 

which the demand for services is increasing, the existence of a capital restriction for 

investments in new assets and some restrictions inherent to the sector in which the study is 

inserted.  

Keywords: Demand forecasting, hemodialysis company, Demand management. 
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1.  INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 O presente trabalho buscou evidenciar como a introdução de práticas mais refinadas de 

gestão pode contribuir para empresas de pequeno porte na área de saúde. O trabalho abordou 

especificamente o setor de hemodiálise, centrando as atenções em uma empresa do segmento 

em Juiz de Fora, Minas Gerais. Foi realizado, portanto, uma análise da demanda através de 

dados históricos de sessões de hemodiálises realizadas de janeiro de 2014 a maio de 2017 no 

intuito de que tais resultados possam servir como base para o processo decisório da empresa 

no futuro, o que será detalhado mais adiante.    

Um aspecto que é necessário salientar é que a grande maioria das empresas deste 

segmento tem o Sistema Único de Saúde (SUS) como principal cliente fato esse que 

proporciona condições bastante adversas ao setor. Como exemplo pode-se citar a dificuldade 

de se conseguir reajuste dos preços praticados pelo SUS referentes às prestações de serviços 

de hemodiálise, aqui destaca-se que muitas vezes as empresas possuem pouco ou quase 

nenhum poder de barganha frente ao Governo Federal para exigir tais ajustes, no caso do setor 

de hemodiálise o preço praticado pelo SUS a cada sessão de hemodiálise realizada não é 

reajustado desde 2013 e as propostas de reajustes assinaladas pelo Ministério da Saúde 

segundo estudos da Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplante (2013) se 

mostram ainda insuficientes. Além disso, há frequentes atrasos no repasse de verbas 

referentes a prestações de serviços passados. 

Observando, à título de ilustração, o panorama de atrasos nos repasses de verbas do 

SUS às empresas do setor de hemodiálise observado no Distrito Federal, segundo Morais 

(2016), os elevados gastos do governo do Distrito Federal com contratos de hemodiálise – R$ 

20 milhões só em 2015 – não garantem tratamento adequado a quem depende do SUS. A 

demanda por sessões de hemodiálise vem crescendo 8% por ano e a situação pode se agravar: 

responsáveis por 81% do serviço, empresas particulares prestadoras de serviço ao SUS 

ameaçam suspender as atividades por causa de uma dívida de R$ 2,5 milhões que se arrasta 

desde 2014. (MORAIS, 2016) 

Quanto ao panorama a nível nacional, em audiência conjunta no Senado em 30 de 

setembro de 2015, participantes das comissões de Direitos Humanos e Legislação (CDH) e 
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Assuntos Sociais (CAS) afirmaram que o serviço de hemodiálise vive um colapso no Brasil. 

Tais entidades revelam que doentes crônicos estão morrendo por causa do subfinanciamento 

do setor que depende majoritariamente do SUS. 

 No Brasil a partir de 2015 e 2016, mais especificamente, verificou-se um período de 

retração econômica atual o que impactou diretamente nos repasses do Governo Federal ao 

SUS e possíveis reajustes que realmente atendam às expectativas das empresas do setor, 

portanto, não é algo muito provável. Como é possível observar na Figura 1, de 2015 para 

2016 já houve uma redução superior a 12% no valor bruto repassado do Governo Federal ao 

SUS, se for considerado ainda a inflação do período, o cenário se caracteriza ainda mais 

severo. (FNS, 2016) 

Figura 1 - Repasses do Governo Federal em valor bruto ao SUS 

 

Fonte: Fundo Nacional da Saúde (FNS, 2016) 

 

Dessa forma, as empresas desse setor devem estar atentas a práticas que refinem as 

atividades operacionais e de gerenciamento de recursos internos e o presente estudo buscará 

explicitar de que forma áreas como análise e gestão de demanda devem estar cada vez mais 

em pauta como possíveis válvulas de escape para a obtenção da saúde financeira destas 

empresas. 

 Dado o cenário exposto anteriormente, o estudo desse trabalho se deu especificamente 

ao setor de terapia renal substitutiva, ou seja, o setor de hemodiálise no Brasil. Para tal, é 

necessário compreender o cenário e suas implicações para as empresas privadas participantes 

deste setor de um modo geral.  
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De acordo com o último censo divulgado pela Sociedade Brasileira de Nefrologia 

(2013), o total estimado de pacientes em tratamento dialítico vem apresentando uma 

significativa tendência de crescimento ano a ano. Como se verifica na Figura 2, em um 

período de 10 anos, de 2003 a 2013 por exemplo, o número total de pacientes praticamente 

dobrou. 

Figura 2 - Total estimado de pacientes em tratamento dialítico por ano. 

 

Fonte: Censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia (2013) 

 

Portanto, trata-se de um setor com uma demanda crescente e que apresenta, em sua 

grande maioria, pacientes vinculados ao SUS, como observado na Figura 3. 
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Figura 3 - Porcentagem de Pacientes em diálise conforme a fonte pagadora. 

 

Fonte: Censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia (2013) 

 

 Ainda segundo o Censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia (2013) outro aspecto 

desse segmento que se deve evidenciar é que grande parte das unidades de diálise no Brasil 

são entidades privadas, representando cerca de 70%, sendo que do restante 10% em média são 

entidades públicas e os 20% restantes são filantrópicas. Outro aspecto a se destacar é e a 

elevada taxa de ocupação média destes centros de diálise, que gira em torno de 85%. 

 Portanto, trata-se de um mercado próximo à saturação devido às elevadas taxas de 

ocupação, no qual o principal financiador dos serviços é o próprio SUS, a demanda apresenta-

se com forte tendência de crescimento e os prestadores de serviço desse segmento são, em sua 

maioria, empresas de origem particular. 

1.2  JUSTIFICATIVA 

O estudo desse trabalho busca evidenciar a importância de se utilizar ferramentas de 

gestão empresarial mais refinadas a uma empresa do segmento de hemodiálise em Juiz de 

Fora, especificamente referente à análise e gestão de demanda dos segmentos de pacientes 

atendidos. Tal análise foi realizada atentando-se a todo o impacto de um cenário já explicitado 

anteriormente em que o setor está inserido e as restrições inerentes ao próprio setor. 

Estudos corroboram o fato de que empresas do setor de saúde têm, no geral, de fato 

uma defasagem em termos de gestão e empresas de pequeno e médio porte especialmente tal 
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fato é mais evidente. Como se nota em um estudo de Abbas (2001) os hospitais estão entre os 

setores mais atrasados quando se fala em administração, apenas 1% dos hospitais brasileiros 

possui administração profissional, que conta com administrador hospitalar graduado e que 

possui uma visão dinâmica. Ainda segundo Abbas (2001) a maioria conta com uma direção 

administrativo-financeira ocupada por médicos que não possuem preparo técnico para 

administrar uma empresa de tamanha complexidade administrativa. 

 A título de exemplificação da importância de práticas nesse sentido do refinamento de 

da gestão e controle operacional em empresas do setor de saúde pode-se citar a introdução do 

Diagnosis Related Groups (DRG), uma metodologia de categorização de pacientes internados 

em hospitais em produtos pelo IAG (Instituto de Acreditação e Gestão em Saúde). O DRG foi 

criado na Universidade de Yale nos Estados Unidos e tornou-se uma metodologia de gestão 

da efetividade assistencial em hospitais, estabelecendo a relação de resultados assistenciais e 

custos. Um estudo realizado sobre a implantação do DRG em 116 hospitais no Brasil, 

segundo Serufo Filho (2014) apresentou uma série de melhorias em aspectos como aumento 

da produtividade do leito hospitalar em cerca de 24%, diminuição da permanência de 

pacientes, diminuição do custo hospitalar entre outros diversos itens de melhoria.  

Não é o intuito do presente estudo aprofundar acerca de tal metodologia, mas apenas 

evidenciar os possíveis resultados que práticas no sentido de se refinar o tratamento da gestão 

em empresas de saúde pode proporcionar.    

1.3.  ESCOPO DO TRABALHO  

O presente trabalho através de dados referentes às demandas passadas de sessões de 

hemodiálise realizadas pela empresa em estudo buscará mostrar como a utilização de uma 

ferramenta como a análise e gestão de demanda pode proporcionar possíveis soluções para 

problemas de restrição de capacidade futura e necessidade de investimento em ativos. Porém, 

devido à limitação dos dados necessários à análise completa de gerenciamento da demanda, 

serão abordadas algumas soluções imediatas ao problema proposto. 

A empresa em estudo atende pacientes que podem ser classificados em dois segmentos 

de um modo geral. Primeiramente, se considerou como segmento interno os pacientes 

atendidos no ambiente próprio da empresa, estes são pacientes que de um modo geral 

apresentam situação renal crônica dependendo do serviço de hemodiálise de forma periódica. 
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Tais pacientes comparecem na empresa em turnos pré-estabelecidos três vezes durante a 

semana para a realização do serviço de hemodiálise. O segundo segmento a ser considerado 

será denominado como externo, compreendendo pacientes que são atendidos pela empresa a 

partir de máquinas e pessoal especializado próprio em hospitais de Juiz de Fora em que a 

empresa tem contrato vigente. Esse paciente geralmente é o que se encontra em uma condição 

renal mais grave nos centros cirúrgicos dos hospitais e que por alguma razão clínica tem a sua 

função renal comprometida. Registrada a ocorrência e a necessidade do serviço de 

hemodiálise, o hospital contratado entra em contato com a empresa solicitando a realização do 

mesmo. 

Os dois segmentos apresentam condições distintas referentes a custos de operação para 

a empresa e também quanto aos valores recebidos referentes a cada sessão realizada. Porém, a 

natureza do serviço de hemodiálise é basicamente a mesma nos dois casos e, principalmente, 

a máquina de hemodiálise, recurso caro e de certa forma escasso para a empresa, também é a 

mesma. 

Dessa forma, dados referentes às demandas mensais de janeiro 2014 a maio de 2017 

dos diferentes segmentos de clientes atendidos pela empresa serão tratados através de 

modelos de previsão posteriormente explicitados no intuito de se buscar a capacidade de se ter 

em mãos dados que sirvam como base para antecipação e solução aos problemas a serem 

enfrentados em um período futuro.  

1.4  ELABORAÇÃO DOS OBJETIVOS 

 O estudo tem como objetivo proporcionar resultados que realmente auxiliem tomadas 

de decisões futuras seja quanto à análise de capacidade em termos de máquinas de 

hemodiálise e funcionários, gerenciamento da própria demanda de pacientes ou quanto à 

necessidade de investimentos em novos ativos. Tais resultados serão obtidos a partir de uma 

análise da demanda histórica dos dois segmentos de pacientes atendidos pela empresa como já 

descrito e considerando sempre que possível as peculiaridades inerentes ao setor de saúde, 

especificamente o setor de hemodiálise e as limitações dos dados disponíveis. 

 Decorrente do objetivo central do trabalho tem-se como intuito apresentar soluções 

imediatas aos problemas decorrentes da restrição de capacidade considerando, por exemplo, 

uma necessidade futura de investimento em novas máquinas de hemodiálise.  
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Como objetivos específicos decorrentes do estudo pode-se citar a apresentação de um 

breve panorama de como é tratada a gestão de custos do setor de saúde no Brasil, 

demonstrando algumas ações que têm proporcionado resultados positivos e mostrar como é 

possível gerir e incrementar as receitas de uma empresa através do gerenciamento de sua 

demanda. Adicionalmente, tem-se como objetivos específicos a aplicação de métodos de 

previsão, como métodos de suavização exponencial e modelos ARIMA, como apresentados 

no decorrer do estudo, no intuito de se ter uma predição dos valores futuros para as sessões de 

hemodiálise a serem realizadas interna e externamente pela empresa com a finalidade de se 

obter informações que auxiliem tomadas de decisões mais assertivas no futuro. 

1.5 DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA 

Primeiramente, realizou-se uma revisão bibliográfica acerca do tema escolhido com o 

objetivo de se compreender aspectos fundamentais referentes a custos, modelos de previsão e 

gestão de demanda. 

A partir da revisão bibliográfica e de posse dos dados buscou-se realizar uma análise 

prévia da demanda através de modelos de previsão no intuito de se modelar o comportamento 

da demanda de ambos os segmentos de clientes da empresa com o objetivo de se levantar 

possíveis soluções para o problema de restrição de capacidade enfrentado pela empresa em 

um cenário em que a demanda por sessões de hemodiálise se mostra crescente. 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 O presente trabalho foi dividido em 6 (seis) capítulos no intuito de se aprofundar em 

cada segmento de conhecimento necessário para o desenvolvimento do mesmo. 

 O Capítulo 2 trata sobre gestão de custos e suas implicações como uma ferramenta que 

realmente auxilie no processo decisório de uma empresa e adicionalmente o panorama da 

gestão de custos no setor de serviços de saúde. 

 O Capítulo 3 possui foco no conceito de Gerenciamento de Receita, suas metodologias 

e condições favoráveis a sua implementação. 

No Capítulo 4 são apresentadas metodologias para tratamento de demanda que serão 

aplicadas no presente trabalho. 
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O Capítulo 5 destaca as análises referentes aos modelos de previsão de demanda 

adotados e aplicações na gestão de capacidade da empresa. 

O Capítulo 6 por fim apresenta as considerações finais sobre o estudo apresentado e 

uma discussão sobre os resultados alcançados. 
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2. GESTÃO DE CUSTOS 

2.1.  INTRODUÇÃO 

A Contabilidade de Custos ao longo das últimas décadas passou a ser encarada como 

uma ferramenta gerencial apresentando-se como base para o controle empresarial e como uma 

ferramenta para a tomada de decisão. Segundo Martins (2003), é exposta essa nova missão da 

Contabilidade de Custos: no que diz respeito ao controle, sua mais importante missão é 

fornecer dados para o estabelecimento de padrões, orçamentos e outras formas de previsão e, 

num estágio imediatamente seguinte, acompanhar efetivamente o acontecido para comparação 

com os valores anteriormente definidos. No que tange à Decisão, seu papel reveste-se de 

suma importância, pois consiste na alimentação de informações sobre valores relevantes que 

dizem respeito às consequências de curto e longo prazo sobre medidas de introdução ou corte 

de produtos, administração de preços de venda, opção de compra ou produção. 

No ambiente atual de acirrada competitividade e margens de lucro extremamente 

reduzidas, os custos se tornam extremamente relevantes em termos do processo decisório das 

empresas. Como o presente trabalho vem enfatizando, as empresas frequentemente no setor 

de hemodiálise precisam se ajustar aos preços praticados pelo SUS, o que evidencia mais 

ainda a urgência de se considerar a gestão de custos como uma aliada à saúde empresarial. 

 

2.2.  ESTRUTURA DE CUSTOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

 Acerca da situação atual de hospitais e serviços de saúde no Brasil o que se observa é 

que os avanços tecnológicos, cada vez mais importantes na prevenção e cura de doenças, vêm 

implicando em custos cada vez mais elevados aos mesmos. No entanto, no caso brasileiro 

especialmente, há outro entrave crucial: a administração. Os hospitais, segundo Abbas (2001), 

estão entre os setores mais atrasados quando se fala em administração. Cerca de 1% apenas 

dos hospitais brasileiros possui administração profissional, que conta com administrador 

hospitalar graduado e que possui uma visão dinâmica e futurista (OLIVEIRA, 1998). A 

maioria conta com uma direção administrativo-financeira ocupada por médicos que não 

possuem preparo técnico para administrar uma empresa de tamanha complexidade 

administrativa. 
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 Ainda segundo Oliveira (1998) os custos dos hospitais brasileiros são muito mal 

elaborados, aliás, poucos se preocupam com os custos. A grande maioria vive de aumentar 

sua tabela de preços, independentemente da análise real do seu custo hospitalar. 

 Diante dessa realidade de gastos crescentes na área de saúde e dada a atual crise 

econômica do Estado, é necessário buscar alternativas que permitam um maior controle de 

custos. 

 A era do empirismo na gestão hospitalar está com seus dias contados. As ferramentas 

administrativas e financeiras são cada vez mais necessárias. Hoje já se fala em planejamento 

financeiro, fluxo de caixa e outras ferramentas simples, porém de grande utilidade para a 

administração do negócio. Dentre estas ferramentas, a questão dos custos hospitalares também 

é de extrema importância. (TOGNON, 2000). 

Dado esse cenário preocupante de cerca de quinze anos atrás, as gestões hospitalares 

foram buscando o caminho da profissionalização, porém, no âmbito de empresas prestadoras 

de serviços de saúde de pequeno e médio porte o cenário de uma administração ainda não 

profissional é frequente e compromete fortemente a saúde financeira das mesmas. 

 Pode-se citar aqui, um caso de sucesso que corrobora toda essa necessidade de se 

refinar a gestão hospitalar e de empresas voltadas à saúde. Serufo Filho (2014) refere-se à 

importância da implantação do Diagnosis Related Group - DRG, metodologia já citada no 

presente estudo, em hospitais no Brasil.  

O gerenciamento de uma organização hospitalar exige provisionar seus custos/gastos 

com ferramentas que a aproximam da realidade. A tarefa de aferição da produtividade pode 

ser complexa e duvidosa, diversos métodos são experimentados e a utilização do DRG tem se 

mostrado eficiente, sendo utilizado na avaliação da produtividade através de desfechos 

assistenciais. Trata-se de um estudo transversal que avaliou 145.710 internações, no período 

de 2012-2014, utilizando a metodologia do DRG para medição de sua produtividade a partir 

da mediana do tempo de internação:  

“Ao agruparmos todas as internações em clínicos (37,6%) e cirúrgicos 

(62,4%), várias análises puderam ser feitas de acordo com esse 

critério. O DRG como ferramenta para predição de dias de internação 

é uma alternativa eficiente, colaborando assim para o controle da 

produtividade que influencia diretamente nos gastos e custos dos 

produtos hospitalares e qualidade dos serviços” (SERUFO FILHO, 

2014 pág.1). 
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A metodologia aplicada no estudo de Serufo Filho (2014) consistiu em um estudo 

transversal, que comparou a mediana de permanência por produto DRG no Brasil com os 

percentis de permanência dos mesmos produtos assistidos na rede de hospitais americanos 

que vendem serviços ao governo americano, sendo as variações encontradas denominadas 

produtividade do uso do leito para gerar produtos assistenciais.  

Em seu estudo, o autor ainda conclui evidenciando a urgência e a grande oportunidade 

em se refinar a gestão de sistemas de saúde em geral: 

“Parte dos determinantes da longa permanência nos leitos de hospitais 

brasileiros pode ser explicados por causas não biológicas. Neste 

sentido faz-se necessário uma mudança no paradigma da gestão com 

foco nos processos hospitalares. Fatores diferentes da complexidade 

assistencial influenciam mais que 70% da correlação de custos dos 

leitos clínicos, mostrando desta forma uma grande oportunidade para 

melhoria dos sistemas de saúde.” (SERUFO FILHO, 2014, pág.8). 
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3. GERENCIAMENTO DE RECEITA 

3.1. INTRODUÇÃO 

 O Gerenciamento de Receita tem como foco decisões de gerenciamento de demanda e 

as metodologias e sistemas necessários para executá-las. Isso envolve o gerenciamento da 

interface da empresa com o mercado objetivando incrementar as receitas. 

 De acordo com Talluri e Ryzin (2005) o gerenciamento de receita trata basicamente de 

três categorias de decisões de gerenciamento de demanda: 

▪ Decisões estruturais: deve-se escolher o formato de venda a ser utilizado, como, por 

exemplo, preços previamente definidos, negociações ou leilões; deve-se selecionar 

quais mecanismos segmentação ou diferenciação; quais termos de troca a se oferecer, 

como descontos em volume ou opções de reembolso entre outros. 

▪ Decisões sobre preços: deve-se atentar a maneira de se estipular preços, tanto para 

ofertas individuais quanto para reservas; como fazer a precificação através das 

diversas categorias de produtos; como precificar ao longo do tempo entre outros. 

▪ Decisões sobre quantidade: quando se deve aceitar ou rejeitar uma oferta para 

compra; como alocar a capacidade para diferentes segmentos, produtos ou canais; 

quando reter um produto do mercado no intuito de se vender no futuro e assim por 

diante. 

Entre as três categorias de decisões anteriormente citadas a mais relevante depende da 

natureza da empresa em questão e o contexto em que ela está inserida. Além disso, a 

importância de tais decisões varia com o decorrer do tempo. 

Talluri e Ryzin (2005) ainda discorrem sobre os contextos de cada uma das três 

categorias de decisões acima citadas. Decisões estruturais são normalmente decisões 

estratégicas e, portanto, tomadas esporadicamente. Quanto às decisões sobre quantidade 

podem ser tomadas em decorrência de diversos fatores, podendo ser em função da tecnologia 

de produção, da flexibilidade do processo de suprimento e em função dos custos de 

realocação de capacidade e estoque. Finalmente, decisões sobre preço dependem de quão 

custosas as mesmas são e tais decisões também podem variar de acordo com os canais de 

distribuição utilizados. 
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Em geral, o Gerenciamento de Receita trata sobre todas as três categorias de decisões de 

gerenciamento de demanda. Talluri e Ryzin (2005) qualificam o Gerenciamento de Receita 

como sendo baseado em quantidade quando se usa decisão referente à alocação da capacidade 

para gerenciar a demanda ou o Gerenciamento de Receita baseado em preços quando os 

preços são as ferramentas básicas para o gerenciamento da demanda. 

No caso do presente trabalho, serão destacadas as decisões sobre quantidade, de modo 

mais especifico, em como seria possível atuar no que se refere à alocação da capacidade 

interna referente a ativos físicos, ou seja, máquinas para hemodiálise, para o atendimento dos 

diferentes segmentos de serviços prestados pela empresa em estudo, os segmentos interno e 

externo como já explicitado.  

3.2.  O GERENCIAMENTO DE RECEITA NOS DIAS ATUAIS 

Como citam Talluri e Ryzin (2005), o que há de novo sobre o Gerenciamento de 

Receita não são as decisões de gerenciamento de demanda por elas mesmas, mas sim como 

essas decisões são tomadas. A verdadeira inovação consiste no método de tomada de decisões 

– uma abordagem baseada em tecnologia, intensamente operacional, sofisticada e detalhada. 

 Adicionalmente, Talluri e Ryzin (2005) afirmam que essa nova abordagem é guiada 

por duas forças complementares. Primeiramente, avanços científicos em economia, estatística 

e operações conseguem agora tornar possível a modelagem de demandas e condições 

econômicas, quantificar as incertezas enfrentadas pelos tomadores de decisão, estimar e 

prever as respostas do mercado, calcular soluções ótimas para complexos problemas de 

decisão. Em segundo lugar, avanços na tecnologia de informação fornecem a capacidade para 

automatizar transações, capturar e estocar uma vasta quantidade de dados, executar 

rapidamente algoritmos complexos e implementar e gerir decisões de gerenciamento de 

demanda altamente detalhadas. Essa combinação de ciência e tecnologia aplicada à antiga 

gestão de demanda é a marca do moderno Gerenciamento de Receita. 

 Um ponto a ser destacado aqui como limitador do presente estudo é exatamente a 

impossibilidade de se obter informações mais precisas e refinadas do banco de dados da 

empresa em questão, como por exemplo informações referentes aos custos que cada segmento 

de serviço representa para empresa.  Tornam-se cada vez mais necessários investimentos 
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voltados a uma melhor captura e organização de dados para que técnicas de Gerenciamento de 

Receita cada vez mais avançadas sejam possíveis de serem adotadas pela empresa. 

A primeira consequência dessa nova abordagem do Gerenciamento de Receita é que a 

ciência e a tecnologia possibilitam gerir a demanda em uma escala e complexidade que era 

impensável através de medições manuais. Por exemplo, grandes redes de varejo que vendem 

uma imensa variedade de produtos a diversas lojas, através de diversos canais de distribuição 

e podem agora monitorar preços e quantidades diariamente. Tarefas que eram além da 

capacidade humana devido à complexidade e quantidade de dados agora, automatizadas, 

agregadas e simplificadas se mostram como ferramentas para potenciais ganhos auxiliando os 

tomadores de decisão. 

Uma segunda consequência citada por Talluri e Ryzin (2005) decorre da possibilidade de 

se incrementar a qualidade das decisões sobre gerenciamento de demanda. O gerenciamento 

envolve uma vasta gama de tarefas, quantificação de riscos e prêmios na tomada de decisões 

sobre gerenciamento de demanda sob incertezas, trabalhar frequentemente sob sutis condições 

econômicas e de precificação, interpretar condições de mercado e tendência e reagir a essas 

informações a tempo e precisamente, entre outras são tarefas em sua maioria dependentes do 

homem e mesmo anos de experiência podem não ser suficientes para tomá-las sem ter uma 

base para decisão adequada. Modelos e sistemas são melhores em separar sinais de mercados, 

avaliar tradeoffs complexos, otimizar e produzir decisões consistentes. Portanto, a aplicação 

da ciência e da tecnologia às decisões sobre demanda frequentemente produzem um 

incremento na qualidade das decisões, resultando em um significante aumento nas receitas. 

Obviamente, apenas a tecnologia e a ciência não respondem por todas as decisões. 

Sempre haverá decisões que devem ser deixadas para tomadores de decisão humanos. 

Modelos e sistemas detectam apenas o que está contido nos dados. Fatores externos a eles 

como novas tecnologias, mudanças abruptas nas preferencias dos consumidores, uma guerra 

de preço surpresa imposta por um competidor não podem ser previstas e dependem, portanto, 

do fator humano. 

Dada essa contextualização é possível obter insights sobre as condições sob as quais o 

Gerenciamento de Receita é extremamente benéfico às empresas. Talluri e Ryzin (2005) 

sintetizam algumas dessas condições: 
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▪ Heterogeneidade do Consumidor: caso todos os consumidores avaliem o produto 

identicamente e exibam comportamento de compra similar, então a dimensão 

consumidor é essencialmente perdida. Como resultado, tem-se menor potencial para 

explorar as variações nas disposições a pagar, variações referentes a preferencias por 

diferentes produtos. Portanto, maior heterogeneidade implica em maior potencial para 

explorar estrategicamente no intuito de se incrementar receitas. 

▪ Variabilidade na Demanda e Incerteza: Quanto mais a demanda varia com o tempo e 

quanto mais incerteza sobre a demanda futura mais difícil são as decisões sobre o 

gerenciamento de demanda. Consequentemente, o potencial em se tomar decisões 

ruins cresce e torna-se cada vez mais importante ter ferramentas sofisticadas para 

avaliar o resultado desses complexos tradeoffs. 

▪ Inflexibilidade na Produção: como já mencionado, restrições quanto à produção e 

custos associadas a diferentes produtos tornam mais complexo o problema de 

gerenciamento da demanda, pois quanto mais tempo de espera envolvidos na produção 

de unidades, quanto mais custos fixos ou economias de escala envolvidas na produção, 

quanto mais restrições de capacidade, mais difícil e custoso torna-se igualar as 

variações de demanda com as variações de suprimento. No caso de serviços como é o 

objeto do presente trabalho, o output não pode ser estocado, o que torna a situação 

ainda mais delicada. 

▪ Sistemas de Infraestrutura de Dados e Informações: para operacionalizar o 

gerenciamento de receita é necessário dados que de fato caracterizem e modelem a 

demanda. Também é requerido sistemas para coletar e armazenar a informação e que 

implementem e monitorem as decisões em tempo real resultantes. 
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4. ANÁLISE DE DEMANDA 

4.1. INTRODUÇÃO 

 Para o prosseguimento do estudo torna-se necessário aprofundar acerca da 

metodologia de análise e previsão de demanda a ser adotada. Dados referentes à demanda 

mensal compreendida do período de janeiro de 2014 a maio de 2017 referentes a sessões de 

hemodiálise realizadas tanto para o segmento externo como o interno pela empresa em estudo 

serão utilizados. 

 Segundo Furtado (2006) os métodos de previsão são segmentados de uma forma geral 

em duas categorias: métodos qualitativos e métodos quantitativos. Os métodos qualitativos 

são também ditos subjetivos já que incorporam aspectos sujeitos a tendenciosidade como 

opiniões de especialistas ou entrevistados. Esses métodos necessitam da utilização de 

conhecimento prévio de um ou mais especialistas no intuito de se prever um cenário futuro. 

Tais métodos são geralmente utilizados quando os dados disponíveis são inadequados ou 

insuficientes para uma análise quantitativa apropriada e, como dito anteriormente, têm 

diversas desvantagens devido, principalmente, ao caráter de subjetividade inerente ao método. 

 Por outro lado, os métodos quantitativos, também ditos objetivos, são aqueles que 

apresentam uma estruturação mais rígida, com maior robustez matemática e estatística e, além 

disso, não apresentam o fator da subjetividade inerente aos métodos qualitativos. 

(FURTADO, 2006). 

 Os métodos quantitativos podem ser classificados, basicamente, em métodos de séries 

temporais e métodos causais. Os métodos de séries temporais são os que envolvem a análise 

estatística de dados históricos da variável a ser prevista. Já os métodos causais trabalham não 

somente com a análise de dados históricos da variável a ser prevista como também com a 

análise de outras variáveis que possam apresentar influência sobre a mesma. (ARCHER, 

1980). 

 De maneira geral, o que se observa é que os sistemas de previsão trabalham com uma 

integração de ambos os métodos: quantitativos e qualitativos no intuito de se aliar a 

consistência do método quantitativo à flexibilidade do método qualitativo. Enquanto o método 

qualitativo consegue identificar novas variáveis e são flexíveis para se adaptar e antecipar a 

mudanças, o método quantitativo pode trabalhar com uma grande quantidade de dados e não 
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são tendenciosos (BLATTBERG; HOCH, 1990; GOODWIN, 2002). Dessa forma, a previsão 

subjetiva se concentra na predição da influência de mudanças em padrões e/ou relações 

estabelecidas enquanto previsões quantitativas se concentram na predição da continuação de 

tais padrões/relações (MAKRIDAKIS, 1998). 

 A alternativa de se usar um método em detrimento de outro depende de diversos 

fatores como, por exemplo, o horizonte e intervalo de previsão, disponibilidade de dados, 

acurácia requerida, padrões de demanda e custos referentes ao desenvolvimento, instalação e 

operação do método. Obviamente, cabe ressaltar o tradeoff entre precisão da previsão e o 

custo envolvido já que uma maior precisão do modelo de previsão implica em um maior 

custo. 

 O presente trabalho, portanto, abordará o tratamento da demanda passada através de 

modelos quantitativos empregando os dados históricos referentes às demandas de serviços 

como exposto anteriormente.  

4.2. MÉTODOS QUANTITATIVOS 

 Os métodos quantitativos são caracterizados por apresentarem metodologias bem 

definidas para a análise dos dados. A previsão pode ser realizada através de análise de séries 

temporais ou extrapolação ou métodos causais como dito anteriormente. 

 Na análise de séries temporais utiliza-se o histórico de demanda da variável analisada 

para prever a demanda futura. Tais métodos contam com a suposição de constância de 

padrões e estacionariedade dos dados utilizados no processo preditivo. Uma vez que a 

constância e previsibilidade são assumidas, um modelo é ajustado aos dados passados. Este 

modelo irá prever padrões futuros de demanda através da extrapolação das tendências e 

relações existentes no passado. Paralelamente, mudanças esperadas nas variáveis devem ser 

avaliadas e integradas ao modelo (ARCHER, 1980). 

 Os métodos causais são muito utilizados como ferramenta analítica na previsão de 

variáveis econômicas (dependentes), as quais são influenciadas pelas estimativas de variáveis 

independentes. (ARCHER, 1980; ELSAYED; BOUCHER, 1994). 

 O presente estudo tratará a demanda através de análise de séries temporais, não 

aprofundando acerca dos métodos causais. 
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4.2.1. Análise de Séries Temporais 

 Técnicas estatísticas de extrapolação são baseadas na consideração que o padrão 

existente na série histórica irá continuar no futuro. Esta consideração é mais correta para 

horizontes de curto prazo, por isso estas técnicas oferecem geralmente previsões acuradas 

para um futuro imediato, a não ser que o padrão dos dados seja extraordinariamente estável. 

(CHAMBERS; MULLICK; SMITH, 1971; ARMSTRONG, 2001).  

 Segundo Mentzer e Gomes (1989), os métodos de extrapolação se dividem em: (i) 

métodos com modelos matemáticos fixos (FMTS – fixed model time series); e (ii) métodos 

com modelos matemáticos ajustáveis ou abertos (OMTS – open-model time series). 

 Nas previsões de demanda de curto prazo, com mudanças rápidas na demanda e com 

necessidade de um grande número de previsões frequentes, os métodos FMTS podem ser 

efetivamente utilizados, pois são métodos simples, de baixo custo e de fácil entendimento. 

Esses métodos são baseados no padrão de demanda da série temporal e na inter-relação de 

seus componentes (nível, tendência, sazonalidade, ciclo e erro aleatório), assumindo que um 

ou mais desses componentes existem nas séries históricas e projetando-os no futuro. Os 

métodos FMTS têm equações fixas que são usadas sob considerações que certos componentes 

do padrão de demanda existem ou não na série temporal. Os métodos de Média Móvel e de 

Suavização Exponencial são métodos FMTS (MENTZER; GOMES, 1989). 

 Métodos com modelos matemáticos ajustáveis ou abertos (OMTS) desenvolvem um 

modelo de previsão depois de identificar os componentes existentes nas séries históricas de 

demanda. Embora muita pesquisa acadêmica seja conduzida com métodos OMTS, há 

restrições na utilização destes no meio empresarial devido a sua complexidade e limitado 

ganho de acurácia em relação a métodos FMTS (MENTZER; COX,1984). 

 Os métodos OMTS requerem treinamento intensivo e considerável tempo de análise. 

Durante a análise, numerosas decisões subjetivas devem ser alimentadas no modelo de 

previsão.  

 Nesse estudo serão abordados apenas os métodos FMTS para o tratamento da série 

histórica disponível já mencionada. 
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4.2.1.1 Média Móvel 

 O método da Média Móvel é amplamente utilizado pela sua facilidade de 

implementação e pela necessidade de poucos dados históricos para a sua aplicação. 

Entretanto, este método é apropriado somente para previsões de curto prazo e para dados 

históricos irregulares, onde o padrão da série temporal não apresenta tendência e sazonalidade 

(MAKRIDAKIS; WHEELWRIGHT; HYNDMAN, 1998). 

 A Média Móvel oferece uma técnica simples de suavização exponencial de séries 

temporais, calculando uma média aritmética ou ponderada das k observações mais recentes da 

série, sempre desprezando a observação mais antiga e incluindo a observação mais recente. 

 O número de observações em cada média permanece constante e é determinado de tal 

forma que os efeitos de sazonalidade ou aleatoriedade ou ambos são eliminados. As médias 

movem-se através da série temporal até o componente de média estar computado para cada 

período i da série temporal. As previsões para períodos posteriores à última observação da 

série temporal serão iguais ao valor da última média calculada (MAKRIDAKIS; 

WHEELWRIGHT; HYNDMAN, 1998). 

A previsão da demanda é calculada através da equação 1: 

P(t+1) = ∑D(t) / n                                                    (1) 

onde t é o instante de tempo atual; 

P(t+1) é a previsão para o instante seguinte de t; 

∑D(t) é o somatório da demanda real considerada no instante t e n é o número de amostras 

utilizadas. 

 As desvantagens desse modelo estão relacionadas à falta de acurácia ao lidar com 

séries históricas que apresentem tendência ou sazonalidade já que nesse método a previsão 

para o próximo período envolve a adição de novos dados e a desconsideração dos anteriores. 

Uma alternativa para amenizar esse erro é a utilização da média ponderada para tentar 

construir um padrão mais próximo à realidade. A desvantagem na utilização da média móvel 

ponderada é a necessidade de conhecimento prévio para determinar os pesos a serem 

utilizados (DAVIS; AQUILANO; CHASE, 2001). 
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Dentre as técnicas quantitativas de previsão de curto prazo, o Método da Média Móvel 

Aritmética é um bom método para se introduzir os modelos de previsão nas organizações; é 

útil ao buscar-se um modelo simples e de baixo custo para prever as vendas de muitos itens 

com histórico de pequenas flutuações e sem tendência. (CORRÊA, GIANESI e CAON, 

2001). 

4.2.1.2. Suavização Exponencial Simples 

O método de suavização exponencial aplica uma média ponderada nas observações de 

uma série temporal. Os pesos aplicados são determinados em progressão geométrica, com 

pesos maiores dados as informações mais recentes, isto é, dados mais antigos têm pesos 

menores (ARCHER,1980). 

O método da suavização exponencial simples obtém a previsão para um período futuro 

ajustando a previsão do período atual com o erro de previsão. A previsão do período t + 1 é 

igual à previsão do período t mais o ajuste para o erro que ocorreu na previsão do período t, 

conforme a equação 2: 

Ft+1 = Ft + α (Yt – Ft)                                                                 (2) 

 A forma geral do método de Suavização Exponencial Simples é apresentada na 

equação 3 onde é alocado um parâmetro de suavização α aos valores mais recentes Yt, e um 

peso 1-α para as previsões mais recentes (WINTERS, 1960; MAKRIDAKIS; 

WHEELWRIGHT; HYNDAMAN, 1998; HOLT, 2004). 

Ft+1 =  αYt + (1- α)Ft                                                                                 (3) 

onde Ft+1 é a previsão para o período t+1, Ft é a previsão para o período t, Yt é a demanda 

realizada no período t e α é a constante de suavização com valor entre 0 e 1. 

 Quanto mais próximo de 1 o valor de α maior o ajuste do erro na previsão anterior, ou 

seja, o modelo enfatiza demandas recentes e é mais sensível a mudanças. Quanto mais 

próximo de 0 o valor de α, menor o ajuste, ou seja, o modelo trata as demandas históricas 

mais uniformemente e gera previsões mais estáveis. (MAKRIDAKIS; WHEELWRIGHT; 

HYNDMAN, 1998). 

 Para inicializar o método é necessário o valor de F1. Pode-se proceder de duas 

maneiras: considerar F1 igual a Y1; ou utilizar um valor obtido com a média das primeiras 
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observações da série temporal. Um problema do método é a escolha de um α ótimo, isto pode 

ser feito através da minimização de erros. Escolhe-se determinados valores de α, aplica-se o 

método e o erro é obtido para diferentes valores de α. O parâmetro de suavização α ótimo será 

aquele com o qual se obtém o menor valor de erro nas previsões. (MAKRIDAKIS; 

WHEELWRIGHT; HYNDMAN, 1998). 

 Como dito anteriormente, o método de Suavização Exponencial Simples assume que o 

padrão de demanda histórico possua apenas componentes de nível e ruído. Caso componentes 

de tendência e sazonalidade se encontrem presentes nos dados históricos, tal método não é o 

mais indicado para o tratamento dos dados. 

4.2.1.3. Suavização Exponencial Linear de Holt 

 O método da Suavização Linear de Holt expande o método de Suavização 

Exponencial Simples para previsões com dados que apresentam tendência linear, porém não 

apresentam sazonalidade. 

 A previsão com Suavização Exponencial Linear de Holt é obtida com o uso de duas 

constantes de suavização, α e β (com valores entre 0 e 1, e não relacionados), e das equações 

de 4 a 6: (LEMOS, 2006) 

Previsão: Ft+m = Lt + btm                                                                                                           (4) 

Nível: Lt = αYt + (1-α)(Lt-1+bt-1)                                                                                               (5) 

Tendência: bt = β(Lt-Lt-1)+(1-β)bt-1                                                                                                                                        (6) 

onde Ft+m é a previsão para o período t+m, m é o horizonte de previsão, Lt é a estimativa do 

nível da série temporal no período t, bt é a estimativa de tendência da série temporal para o 

período t e α e β são as constantes de suavização. 

 A equação (4) é utilizada para obter a previsão de demanda, sendo que o valor base Lt 

é adicionado da tendência (bt) multiplicada pelo número de períodos futuros a serem previstos 

(horizonte de previsão – m) (LEMOS, 2006). 

 A equação (5) ajusta diretamente Lt para a tendência do período anterior, pela adição 

de bt-1 ao último valor suavizado de nível Lt-1. Este procedimento ajuda a eliminar o atraso na 

incorporação de mudanças do padrão de demanda e conduz o valor de Lt para um nível 

próximo do valor da demanda atual da série temporal (LEMOS, 2006). 
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 A equação (6) atualiza a tendência através da diferença entre os últimos dois valores 

suavizados de nível (Lt e Lt-1). A tendência do último período (Lt – Lt-1), modificada pela 

suavização com β, é adicionada à estimativa anterior da tendência (bt-1) multiplicada por (1- 

β) (LEMOS, 2006). 

 A inicialização do método de Holt requer duas estimativas, uma é o valor suavizado 

para L1 e outra é a tendência b1. Uma alternativa seria considerar L1 igual a Y1 e b1 igual a 

zero ou a diferença entre os dois primeiros valores da série (Y2-Y1). Como no método de 

Suavização Exponencial simples, os valores de α e β podem ser determinados através da 

minimização do erro de previsão (LEMOS, 2006). 

 

4.2.1.4. Método de Holt-Winters 

 O método de Holt-Winters é utilizado em situações em que as séries temporais 

apresentam padrão de demanda com tendência linear e sazonalidade. O método aplica 

equações de suavização para estimar o nível, a tendência e a sazonalidade da série temporal 

analisada no processo de previsão (MAKRIDAKIS; WHEELWRIGHT; HYNDMAN, 1998). 

 O método oferece duas abordagens distintas, as quais dependem da forma como é 

modelada a sazonalidade: forma multiplicativa ou forma aditiva. A forma multiplicativa é 

indicada para séries temporais em que a amplitude da sazonalidade varia com nível da 

demanda. A forma aditiva é apropriada para séries temporais cuja amplitude da sazonalidade 

é independente do nível de demanda (LEMOS, 2006). 

 As equações básicas do método multiplicativo de Holt-Winters são apresentadas nas 

equações de 7 a 10: 

Previsão: Ft+m = ( Lt + bt-m ) St-s+m                                                                             (7) 

Nível: Lt = α (Yt / St-s )  + ( 1 – α )( Lt-1 + bt-1)                                          (8) 

Tendência: bt = β ( Lt - Lt-1 ) + ( 1 - β )bt-1                                                            (9) 

Sazonalidade: St = γ( Yt/Lt ) + ( 1 – γ )St-s                                                             (10) 

Onde: 

s – comprimento da sazonalidade; 
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Lt – nível da série; 

bt – tendência;r 

St – componente sazonal; 

Ft+m – previsão para o período m adiante; 

Yt – valor observado; 

α, β, γ – parâmetros exponenciais alisadores, do nível, da tendência e da sazonalidade, 

respectivamente. 

 A equação (7) é utilizada para obter a previsão de demanda, sendo obtida pela 

multiplicação da estimativa de um componente sazonal (St-s+m) à previsão do método linear de 

Holt [equação (4)] (LEMOS, 2006). 

 A equação (8) ajusta Lt para a tendência do período anterior, pela adição de bt-1 ao 

último valor suavizado de nível Lt-1. O primeiro termo da equação (8) é dividido por um termo 

sazonal (St-s) para eliminar as flutuações sazonais no cálculo do nível Lt (LEMOS,2006). 

 A equação (9) atualiza a tendência através da diferença entre os últimos dois valores 

suavizados de nível Lt e Lt-1 (LEMOS, 2006). 

 A equação (10) estima o componente sazonal pela ponderação, através de uma 

costante de suavização γ, da razão de Yt e Lt (que corresponde à sazonalidade do período t) 

com a sazonalidade St-s (correspondente a sazonalidade do período analisado do ciclo sazonal 

anterior) (LEMOS, 2006). 

 O método aditivo de Holt-Winter trata o componente sazonal de forma aditiva. As 

equações básicas do método aditivo são: 

Previsão: Ft+m = Lt + bt-m + St-s+m                                                                 (11) 

Nível: Lt = α( Yt - St-s )  + ( 1 – α ) (Lt-1 + bt-1 )              (12) 

Tendência: bt = β ( Lt - Lt-1 ) + ( 1 – β )bt-1                 (13) 

Sazonalidade: St = γ( Yt - Lt) + ( 1 – γ )St-s                                                  (14) 
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 As únicas diferenças em termos de formulação entre as formas aditiva e multiplicativa 

do método de Holt-Winters são que os índices sazonais e de nível são somados ou subtraídos 

ao invés de multiplicados ou divididos (MAKRIDAKIS; WHEELWRIGHT; HYNDMAN, 

1998).  

Em termos de análise da série histórica estudada, o modelo aditivo é utilizado na 

modelagem de dados que apresentem amplitude de variação sazonal constante ao longo dos 

períodos de tempo enquanto o modelo sazonal multiplicativo possui uma variação da 

amplitude do ciclo sazonal proporcional ao nível da série ao longo do período do tempo 

(LIMA, 2015). 

A inicialização do método de Holt-Winters necessita de valores iniciais de Lt, bt e St. 

Os parâmetros α, β e γ podem ser determinados de forma a minimizar o erro de previsão 

(MAKRIDAKIS; WHEELWRIGHT; HYNDMAN, 1998). 

4.2.1.5. Box-Jenkins 

 O método de Box-Jenkins é um método de previsão de demanda que utiliza um 

algoritmo matemático complexo, com termos auto-regressivos e de média móvel, para 

identificar a forma do modelo matemático mais adequado para a série temporal analisada com 

n observações (ARCHER,1980). 

 O método possibilita combinações de modelos, e com a ajuda de análises estatísticas 

pode determinar o modelo combinado mais apropriado para uma dada situação. O método de 

Box-Jenkins modela a função de autocorrelação de uma série temporal estacionária com o 

mínimo de parâmetros possíveis, utilizando uma combinação de termos de auto-regressão 

(AR), integração (I) e média móvel (MA).  (LEMOS, 2006). 

O modelo geral do método é um modelo auto-regressivo, integrado e de média móvel 

(ARIMA – Auto Regressive / Integrated / Moving-Avarage). A notação do modelo geral é 

ARIMA (p, d, q)(P, D, Q)s onde (WALKER; MCCLELLAND, 1991): 

• (AR): parcela auto-regressiva que modela a dependência de um valor atual sobre 

valores passados; 

• (I): parcela de integração que remove a tendência da série temporal, tornando a série 

estacionária; 
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• (MA): parcela de média móvel, a qual assume que valores atuais são dependentes de 

erros de previsão de períodos passados; 

• p: ordem máxima dos parâmetros de auto-regressão simples; 

• d: número de diferenciações não-sazonais aplicadas para tornar a série temporal 

estacionária; 

• q: ordem máxima dos parâmetros de média móvel simples; 

• P: ordem máxima dos parâmetros de auto-regressão sazonal; 

• D: número de diferenciações sazonais aplicadas para tornar a série temporal 

estacionária; 

• Q: ordem máxima dos parâmetros de média móvel sazonal; 

• s: número de períodos por ciclo sazonal. 

A operacionalização do método Box-Jenkins segue três passos para a modelagem de 

séries temporais (Identificação, Estimação e Teste, e Aplicação). Estes passos são 

apresentados na Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

Figura 4 - Sequência de Execução do Método de Box-Jenkins 

 

   Fonte: MAKRIDAKIS; WHEELWRIGHT; HYNDMAN, (1998). 

 

 Segundo o método, a série temporal é ajustada a um modelo matemático que apresenta 

o menor erro em relação a outros possíveis modelos. O tipo de modelo ARIMA deve ser 

identificado e os parâmetros então estimados. O método Box-Jenkins captura as correlações 

históricas entre os dados e as extrapola para períodos futuros. Se as correlações são fortes, 

homogêneas e estáveis, o método apresenta melhor acurácia que os métodos de Suavização 

Exponencial. Nos casos onde os dados são irregulares ou as correlações mudam com o tempo, 

o método pode extrapolar correlações inadequadas para períodos futuros. (BOX; JENKINS; 

REINSELL, 1994). 

 A aplicação do método depende da série temporal analisada ser estacionária ou não. 

Uma série é estacionária quando não há tendência e sazonalidade nos dados, os dados flutuam 
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em torno de uma média independente do tempo, e a variância permanece constante com o 

tempo. Para determinar se uma série temporal é estacionária, verifica-se analítica e 

graficamente os coeficientes de autocorrelação (ACF) e de autocorrelação parcial (PACF). 

(BOX; JENKINS; REINSELL, 1994). 

 Para séries temporais estacionárias tanto os coeficientes ACF quanto o PACF tendem 

a valores próximos de zero; já séries não estacionárias apresentam coeficientes 

significativamente diferentes de zero para vários períodos de tempo. (BOX; JENKINS; 

REINSELL, 1994). 

 Por último, verifica-se se os resíduos (demanda atual subtraída dos valores estimados) 

são aleatórios, o que indica que o modelo é apropriado. Em caso contrário, outro modelo deve 

ser considerado, seus parâmetros estimados e os resíduos avaliados quanto a sua 

aleatoriedade. Analisando o ACF e o PACF dos resíduos espera-se que para erros aleatórios 

nenhum coeficiente de autocorrelação ou autocorrelação parcial seja significativo. 

 Definido o modelo, o método captura as correlações históricas entre os dados e as 

extrapola para períodos futuros, para a obtenção das previsões. 

 Quanto aos processos ditos ARMA, os termos de média móvel são utilizados na 

prática em conjunto com termos de auto-regressão e diferenciação. Os processos Auto-

regressivos e de Média Móvel ARMA (p,q) combinam as características de processos AR(p) e 

MA(q). O modelo pode ser apresentado como na equação 15, ou na sua forma polinomial, 

conforme a equação 16 (BOX; JENKINS; REINSELL, 1994). 

Yt = c + Φ1Yt-1 + ... + ΦpYt-p + et - θ1et-1 -...- θqet-q               (15) 

Φ(B)Yt = c + θ(B) et                                                                                                  (16) 

Em que c é o termo constante, Φi é o coeficiente de auto-regressão do período i, Φ(B) é um 

polinômio auto-regressivo de ordem p, θi é o coeficiente de média móvel do período i e θ(B) é 

um polinômio de média móvel de ordem q e et é um termo de erro de ruído branco. 

 O modelo AR(p) corresponde ao modelo ARMA(p,0) e o modelo MA(q) ao 

ARMA(0,q). Qualquer série estacionária pode ser modelada como um processo ARMA (p,q). 

(MAKRIDAKIS; WHEELWRIGHT; HYNDMAN, 1998).  
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 Quando a série necessita de diferenciação para ser transformada em estacionária, 

utiliza-se um modelo ARIMA (p,d,q) que é o modelo geral de Box-Jenkins não sazonal. Os 

valores de p, d e q variam entre 0, 1 e 2 (valores capazes de ajustar os modelos para uma 

grande variedade de situações práticas de previsão) (BOX; JENKINS; REINSELL, 1994). 

 Segundo Lemos (2006), a modelagem Box & Jenkins fundamenta-se em duas ideias 

básicas: primeiramente sobre o princípio da parcimônia, ou seja, escolher um modelo com o 

menor número de parâmetros possíveis; e a segunda diz respeito à construção dos modelos o 

que é realizado através de um ciclo, ou seja, a metodologia abrange várias etapas, desde a 

identificação da estrutura do modelo, passando pela estimação dos parâmetros até os vários 

testes de validação dos modelos. 

 Segundo Box & Jenkis (1976), são três etapas para a construção do modelo antes da 

realização da previsão. A primeira é a identificação dentre todas as versões do modelo, ou 

seja, a que descreve o comportamento da série. Esta 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 as defasagens (denominados lags em inglês) 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. 

A segunda etapa é a estimação dos parâmetros Φ das componentes autoregressivas e  θ 

das componentes de médias móveis e a variância de et . 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. 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 
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apresentam comportamento aleatório ou não. Além da análise do gráfico ACF será utilizado o 

teste Ljung-Box, este será detalhado a seguir. 

A avaliação da ordem do modelo tem por objetivo verificar se o modelo é 

parcimonioso, isto é, não possuem parâmetros em excesso. Esta avaliação verifica se o valor 

do coeficiente estimado é pequeno em relação ao seu erro padrão, caso seja pequeno não é 

significativo, assim não evidência a inclusão do coeficiente no parâmetro. Além disto, é 

preciso fazer a análise do desvio-padrão residual para verificar se a ordem do modelo é 

adequada. Após estas três etapas realizadas até obter o modelo que representa a série, pode-se 

realizar as previsões. Ocorre na prática, que é possível chegar a mais de um modelo, portanto 

é preciso ter critérios para validar o melhor modelo. Em seguida são apresentadas estatísticas 

utilizadas para validar um modelo e ao fim as três estatísticas que medem desempenho dos 

modelos. 

A seguir são destacadas estatísticas utilizadas para validar e avaliar os modelos. Foram 

utilizadas estatísticas para validar os modelos, como Ljung-Box e P-value de parâmetros, e 

outras para comparar o desempenho dos modelos e escolha do melhor. Para desempenho foi 

escolhido duas estatísticas principais o MAPE (erro percentual absoluto médio) e Rsquare, e 

secundário em caso das estatísticas primárias apresentarem resultados parecidos o BIC 

(Critério de Informação Bayesiano). 

i. Ljung-Box: na etapa de verificação do modelo, uma das duas análises é a 

avaliação dos resíduos, estes precisam ter o comportamento de ruído branco 

(Um processo estocástico é dito ser um Ruído Branco se este possui 

componentes espectrais iguais, ou ao menos significantes, para todo o espectro 

de magnitude). O método testa todas as autocorrelações dos erros do modelo, e 

não apenas o seu primeiro lag. Sua hipótese nula é que a soma dos quadrados 

das autocorrelações seja zero, isto é, que não existe essa autocorrelação. No 

software utilizado, quando o p-value é maior que 0,95 rejeita-se a hipótese 

nula. (MACHADO, 2006). 

ii. BIC: o conceito fundamental que sustenta o critério BIC é o Princípio da 

Parcimônia, determinando que o modelo selecionado deve ser aquele que 

apresente a menor complexidade e ao mesmo tempo tenha uma elevada 

capacidade para modelar os dados de treinamento. (MACHADO, 2006). 
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iii. MAPE: Erro percentual absoluto médio é considerado a média dos erros 

absolutos em termos percentuais. Esse procedimento supera a característica de 

cancelamento dos erros positivos e negativos presente no erro médio. 

Representa a diferença média entre os valores ajustados e os reais. Esse 

parâmetro é adotado como uma estatística de desempenho, usada na 

determinação do melhor modelo.  

iv. R-square: a fração da variação da amostra explicada pelo modelo. Representa o 

poder de explicação, este índice apresenta quanto da variação da demanda pode 

ser explicada pelo modelo. (MACHADO, 2006). 

 

4.2.1.6.  Avaliação de Desempenho dos Modelos em Relação à Série Histórica 

  Após analisar o comportamento da série temporal e posteriormente, empregar algum 

método de previsão, torna-se necessário adotar critérios de avalição do desempenho dos 

métodos. Compara-se, portanto, os erros referentes à diferença entre o valor real e a previsão 

ajustada ao longo da série. Existem diversos critérios para tratar o somatório dos erros 

encontrados e avaliar, dessa forma, métodos distintos de previsão. Alguns dos critérios 

geralmente utilizados são: 

• Média do quadrado dos erros (MQE): segundo esse critério, tira-se a média do quadrado dos 

erros observados entre o valor real e a previsão do modelo, onde e(t) é o erro e n o número de 

observações. 

MQE =
1 

𝑛
∑ e𝑡

2

𝑛

𝑡=1

                                                                                                                                                 (17) 

           

• Média absoluta dos erros (MAE):  nesse critério é considerada a média dos erros absolutos. 

Esse procedimento supera a característica de cancelamento dos erros positivos e negativos 

presente no erro médio. Representa a diferença média entre os valores ajustados e os reais. 

MAE =
1 

𝑛
∑ |e𝑡|

𝑛

𝑡=1

                                                                                                                                                (18) 
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• Média absoluta percentual dos erros (MAPE):  esse critério expressa a acurácia do erro em 

porcentagem, sendo que quanto menor o MAPE melhor é o nosso ajuste. 

MAPE =
1 

𝑛
∑ |

e𝑡

𝑧𝑡
 𝑥 100|

𝑛

𝑡=1

                                                                                                                                (19) 

Onde z(t) corresponde ao valor observado em t. 

 Embora diferentes metodologias possam ser utilizadas para o cálculo do erro de 

previsão, a Média Absoluta Percentual dos Erros (MAPE) é o mais utilizado. 
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5. ANÁLISES DOS RESULTADOS 

5.1. INTRODUÇÃO 

O presente capítulo irá apresentar a aplicação dos conceitos de previsão baseados em 

séries históricas, apresentados nos capítulos anteriores. Os dados das séries históricas são 

referentes às demandas por sessões de hemodiálise realizadas nos dois tipos de segmentos de 

pacientes atendidos pela empresa em estudo. O software utilizado para a obtenção dos 

resultados foi o IBM SPSS Statistics Versão 21. 

Os dados das séries históricas são mensais e se referem ao número de sessões de 

hemodiálise realizadas em ambos os segmentos, o segmento interno, com volume de sessões 

consideravelmente superior e o externo, ambos com início em janeiro de 2014 até maio de 

2017 ilustrado na Figura 5. 

Figura 5 - Número de Sessões de Hemodiálise de Ambos os Segmentos de Clientes 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A importância de se fazer esse estudo consiste principalmente no fato de que a 

máquina de hemodiálise, recurso indispensável para a prestação do serviço e comum aos dois 

segmentos de clientes atendidos pela empresa, representar de fato o recurso escasso, mais 

custoso e que realmente limita a capacidade de atendimento da empresa. A metodologia 
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empregada a seguir no intuito de modelar e obter previsões confiáveis para ambos os 

segmentos de clientes, portanto, se mostra de grande valia para as tomadas de decisões 

principalmente no que se refere à gestão de capacidade e de gerenciamento da demanda. 

A análise em seguida apresenta a aplicação da metodologia Holt Winters e a Box 

Jenkis (ARIMA) para cada série histórica. É apresentada uma comparação dos modelos com 

as melhores estatísticas de desempenho para ambas as metodologias e assim com base nos 

critérios de MAPE e R-square é escolhido o modelo que melhor representa a previsão para a 

série histórica. 

5.2. ANÁLISE DA SÉRIE HISTÓRICA DO SEGMENTO DE CLIENTES INTERNOS 

 A análise dos resultados se iniciará primeiramente atentando-se ao segmento interno. 

Como já exposto, trata-se do segmento que apresenta grande parte das sessões de hemodiálise 

realizadas pela empresa em número bruto, constituindo-se de um serviço realizado no 

ambiente interno da empresa em três turnos pré-estabelecidos (manhã, tarde e noite) através 

da utilização da estrutura, máquinas e pessoal especializado próprios da empresa.  

 O segmento interno compreende um perfil de paciente dito crônico: são pacientes que 

no geral apresentam a situação renal já debilitada e permanecem dependendo do serviço de 

hemodiálise ao longo da vida ou até serem contemplados com um transplante renal. 

 A seguir serão apresentados os métodos para o tratamento do comportamento da 

demanda desse segmento a partir da análise dos dados referentes ao número de sessões 

realizadas pela empresa compreendidas no período de janeiro de 2014 a maio de 2017. 

 

5.2.1 Análise pelo Modelo Box Jenkis 

  A primeira etapa é a identificação do modelo Box Jenkis que melhor descreve o 

comportamento da série. O primeiro passo é a análise do gráfico da série, que indicará a 

presença de tendência, o que revelaria se a série é ou não estacionária. 
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Figura 6 - Série Histórica com Linha de Tendência para o Segmento Interno 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Nota-se, a partir da Figura 6, que não há presença de uma tendência significativa para 

o número de sessões internas realizadas, o que será avaliado no software utilizado. Caso a 

tendência seja verificada é definido o parâmetro “d” do modelo ARIMA, o qual significa em 

termos práticos em quantas vezes a série será diferenciada para tornar-se estacionária. 

Inicialmente será testado o modelo com d = 0, o que não descarta outro valor. 

O passo seguinte é a análise dos gráficos das funções de autocorrelações (ACF) e das 

funções de autocorrelações parciais (PACF). São estes gráficos que permitem definir os 

parâmetros “p” e “q” do ARIMA(p,d,q), e que resultará em modelos apenas autoregressivo, 

formado por médias móveis ou por ambos os casos. 

Conforme o gráfico exposto na Figura 7, o comportamento de decaimento das 

autocorrelações indica um modelo AR(p). Reforçando tal conclusão, o gráfico posterior da 

Figura 8 apresenta apenas uma auto correlação parcial significante, indicando um modelo 

AR(1). 
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  Figura 7 - Autocorrelação da Série de Dados - Segmento Interno 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do software IBM SPSS 

 

Figura 8 - Autocorrelação Parcial da Série de Dados - Segmento Interno 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do software IBM SPSS 
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O passo seguinte é a avaliação do modelo por meio da análise de resíduos e a 

avaliação da ordem do modelo, o que permite a verificação de que o modelo estimado possui 

resíduos com o comportamento de um ruído branco, ou seja, as autocorrelações dos resíduos 

são não significativas e adicionalmente avaliar em relação à ordem do modelo, verificar se o 

modelo é parcimonioso, ou seja, não apresenta parâmetros em excesso. 

Avaliação dos Resíduos: 

 A análise dos gráficos referentes a autocorrelação dos resíduos e as autocorrelações 

parciais dos resíduos busca verificar o comportamento de aleatoriedade dos mesmos. Caso 

não seja verificada a aleatoriedade dos mesmos um novo modelo de previsão deve ser 

sugerido. Nota-se que em ambos os gráficos da Figura 9 não há nenhum padrão específico e 

nenhuma autocorrelação significante indicando a adequação do modelo. 

Figura 9 - Funções Autocorrelação e Autocorrelação Parcial dos Resíduos para o Modelo AR(1) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do software IBM SPSS 
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Avaliação da Ordem do modelo: 

A avaliação da ordem do modelo tem o intuito de verificar a existência de excesso de 

parâmetros. No caso do modelo AR(1) anterior o software indica que o único parâmetro é 

significativo. 

Adicionalmente, no intuito de explorar a facilidade do software em se realizar testes, 

analisou-se o desempenho de outros modelos além do AR(1) para comparação. Em seguida, 

está disponibilizado na Tabela 1 os parâmetros adotados para a validação do melhor modelo 

ARIMA, especificamente o modelo ARIMA(1,1,0) onde a série inicial passa por uma 

diferenciação e SARIMA(1,0,0)(0,1,1) onde se incorporou componente de sazonalidade ao 

modelo. 

Tabela 1 - Resumo dos Modelos ARIMA - Segmento Interno 

MODELO(p,d,q)(P,D,Q) Ljung-Box Q 
BIC 

Normalizado 

R-

Square 
MAPE 

AR(1) Q(18) = 14,443   11,176 0,543 7,467 

ARIMA(1,1,0) Q(18) = 10,12  11,234 0,52 7,257 

SARIMA(1,0,0)(0,1,1) Q(18) = 19,54  11,806 0,134 9,311 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Ressalta-se aqui que enquanto o parâmetro BIC é referente a análise da ordem do 

modelo, ou seja, para se constatar a existência de excesso de parâmetros, o Teste Ljung-Box é 

para validar o comportamento dos resíduos. São critérios, portanto, para validação do modelo. 

Já o R-square e o MAPE são parâmetros para verificar o desempenho dos modelos, e serão 

analisados caso os modelos estejam de acordo com os demais parâmetros. 

O modelo AR(1) possuem p-valor do parâmetro p significativo e o resultado do teste 

Ljung-Box Q significa que o modelo apresenta um ruído branco (não há evidências para 

rejeitar a hipótese nula de não-autocorrelação dos resíduos), o que é desejável.  

O modelo ARIMA(1,1,0), foi testado para verificar a necessidade de tornar a série 

estacionária, o resultado apresentado torna o parâmetro p não significativo segundo o p-valor 
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e o teste dos resíduos foi positivo, mas devido ao parâmetro p não ser significativo este 

modelo não está adequado para utilização. O último modelo apresentado é um modelo 

sazonal, o qual apresentou seus parâmetros p1 significativo e Q1 não significativo, o resultado 

do teste Ljung-Box Q é satisfatório, o que significa a presença de ruído branco. 

Como os modelos ARIMA(1,1,0) e SARIMA(1,0,0)(0,1,1) não devem ser utilizados 

por apresentarem parâmetros não significativos, torna-se claro que deve se considerar a 

aplicação do modelo AR(1) para o segmento de cliente interno. Adicionalmente, observando 

o resultado do R-square, há evidencia que o modelo AR(1) apresentou-se melhor nesse 

critério, indicando melhor poder de explicação do modelo apesar de apresentar MAPE cerca 

de 0,2% superior ao modelo ARIMA(1,1,0). O critério BIC é usado como critério de 

desempate, ou seja, quando outros critérios estão equilibrados utiliza-se este para desempatar 

a escolha do modelo. O melhor resultado segundo esse critério é o modelo que apresentar 

menor valor, o que reflete como melhor um modelo parcimonioso (menos varáveis) e que 

minimiza a variância dos resíduos. Neste critério o modelo AR(1) obviamente também se 

apresenta como o de melhor desempenho. Assim, considerando-se a forte diferença no R-

square favorável ao modelo AR(1) e pelos demais modelos apresentarem parâmetros não 

significativos, o modelo AR(1) será mantido para o segmento de clientes internos. 

 

5.2.2 Análise pelo Modelo Holt Winters 

Esta análise contempla as três variações dos modelos de suavização exponencial, o 

mais simples pode ser visto como uma extensão do método das médias móveis. Este leva em 

conta o peso das observações, ou seja, se dados mais recentes fornecem melhor previsão para 

o futuro, estes recebem maiores pesos. O método suavização exponencial linear ou Holt, é 

usado em séries que possuem tendência. E a terceira variação é o método de suavização 

exponencial sazonal ou Holt Winters, que é aplicado a séries que possuem sazonalidade. 

Além dos três modelos anteriormente expostos, devido aos melhores resultados obtidos no 

software utilizado, é apresentado o modelo de Suavização Exponencial Sazonal Simples, o 

qual considera apenas componentes de nível e sazonalidade. 

 Em seguida, a Tabela 2 apresenta os modelos de melhores resultados para as quatro 

variações do modelo para o segmento interno 
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Tabela 2 - Resumo dos Modelos de Suavização Exponencial - Segmento Interno 

MODELO BIC Normalizado R-Square MAPE 

Suavização Exponencial 

Simples 
11,853 0,53 7,2 

Suavização Exponencial 

Linear de Holt 
11,198 0,532 7,158 

Modelo Holt-Winters 10,847 0,707 6,396 

Suavização Exponencial 

Sazonal Simples 
10,746 0,702 6,396 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A análise do teste de Ljung-Box para os quatro modelos apresenta resultado 

satisfatório, ou seja, os modelos apresentam seus resíduos como ruídos brancos. Observa-se 

que os dois últimos modelos, Holt-Winters e Sazonal Simples são os que apresentam 

melhores estatísticas de desempenho. Ambos apresentam R-square próximos e bem superiores 

aos demais (0,707 e 0,702 respectivamente) indicando melhor poder explicativo do modelo 

frente à série histórica e também apresentam menor erro absoluto médio percentual (6,396) 

frente ao modelo que considera apenas a componente de nível (7,2) e ao modelo de Holt 

(7,158). 

Portanto, irá se optar pelo modelo sazonal simples por se tratar de um modelo mais 

parcimonioso (apresenta BIC Normalizado menor) e com igual poder explicativo que o 

modelo Holt-Winters. 

5.2.3 Avaliação dos Métodos Box Jenkins e Holt Winters 

A comparação dos resultados dos dois métodos é realizada no intuito de se escolher o 

modelo que será indicado para realizar as previsões da série histórica do cliente A. Em 

seguida a Tabela 3 mostra os modelos com os respectivos parâmetros a serem comparados 

para escolha do melhor modelo. 
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Tabela 3 - Resumo dos Modelos Finais - Segmento Interno 

MODELO 

BIC 

Normalizado 

 
R-Square MAPE 

AR(1) 11,176 0,543 7,467 

Suavização Exponencial 

Sazonal Simples 
10,746 0,702 6,396 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 O que se observa após a comparação de ambos os modelos é a superioridade dos 

resultados das estatísticas de desempenho do modelo Sazonal Simples. Irá se optar pelo 

modelo Sazonal Simples, portanto, pelo fato de apresentar R-square superior e MAPE 

inferior, indicando um modelo com maior poder explicativo e com menor erro de previsão. 

5.3. ANÁLISE DA SÉRIE HISTÓRICA DO SEGMENTO DE CLIENTES EXTERNOS 

Realizada a análise dos resultados para o segmento interno, torna-se necessário 

analisar os dados referentes ao segmento externo. Como já exposto, trata-se do segmento que 

representa em termos brutos de sessões de hemodiálise realizadas uma pequena fatia do total.  

Esse segmento constitui-se de um serviço realizado no ambiente externo à empresa, 

especificamente em hospitais com contratos vigentes com a mesma na região de Juiz de Fora 

através de máquinas e pessoal especializado próprio da empresa que são deslocados para a 

realização do serviço.  

 O segmento externo compreende um perfil de paciente dito agudo: são pacientes que 

em termos gerais se encontram em centros cirúrgicos desses hospitais e que têm sua função 

renal comprometida momentaneamente.  

 A seguir serão apresentados os métodos para o tratamento do comportamento da 

demanda desse segmento a partir da análise dos dados referentes ao número de sessões 

realizadas pela empresa compreendidas no período de janeiro de 2014 a maio de 2017. 

 

 



52 
 

5.3.1 Análise pelo Modelo Box Jenkis 

  Primeiramente é necessário identificar o modelo Box Jenkis que melhor descreve o 

comportamento da série. Através da análise do gráfico da série é possível observar a presença 

de tendência, o que revelaria se a série é não estacionária. 

Figura 10 - Série Histórica com Linha de Tendência para o Segmento Externo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

É notável na Figura 10 a presença de uma tendência, o que pode indicar que a série 

não é estacionária e assim o parâmetro “d” será testado com um valor diferente de zero. A 

série histórica será diferenciada no grau “d” o que irá tornar estacionária. O que é necessário 

para obtenção do melhor modelo. 

O passo em seguida é a avaliação dos gráficos de autocorrelação ACF e PACF para a 

definição dos parâmetros “p” e “d” do modelo ARIMA(p,d,q). Os gráficos são apresentados 

nas Figuras 11 e 12. 
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Figura 11 - Autocorrelação da Série Histórica - Segmento Externo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do Software IBM SPSS. 

 

Figura 12 Autocorrelação Parcial da Série Histórica - Segmento Externo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do Software IBM SPSS. 
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O comportamento do gráfico ACF (Figura 11) indica a necessidade de se fazer ao 

menos uma diferenciação na série para torna-la estacionária como previsto. Já no gráfico das 

autocorrelações parciais (Figura 12) o que se observa é a presença de apenas uma 

autocorrelação significativa no primeiro atraso. A seguir apresenta-se o gráfico (Figura 13) 

das ACF para a primeira diferenciação e o gráfico das PACF (Figura 14) para a primeira 

diferenciação: 

Figura 13 - Autocorrelação da Primeira Diferenciação da Série Histórica - Segmento Externo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do Software IBM SPSS. 
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Figura 14 - Autocorrelação Parcial da Primeira Diferenciação da Série Histórica - Segmento Externo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do Software IBM SPSS. 

A partir do observado nas Figuras 14 e 15, o modelo teórico a ser testado é um 

ARIMA(1,1,0), portanto, com um parâmetro autoregressivo e diferenciado uma vez tornando 

a série estacionária. O passo seguinte é a análise dos resíduos e da ordem do modelo, etapa 

que será verificado se o modelo teórico é adequado para ser utilizado nas previsões para o 

segmento externo. 

Figura 15 - Autocorrelação e Autocorrelação Parcial dos Resíduos do Modelo ARIMA (1,1,0) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do Software IBM SPSS. 
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A análise dos gráficos referentes à autocorrelação dos resíduos e às autocorrelações 

parciais dos resíduos (Figura 15) busca verificar o comportamento de aleatoriedade dos 

mesmos. Caso não seja verificada a aleatoriedade dos mesmos um novo modelo de previsão 

deve ser sugerido. Nota-se em ambos os gráficos que não há nenhum padrão específico e 

nenhuma autocorrelação significativa indicando a adequação do modelo.  

A segunda análise em relação aos resíduos é o teste de Ljung-Box Q que, verifica se 

os resíduos podem ser considerados ruído branco, o software utilizado para realizar as 

previsões e análises o IBM SPSS calcula tal parâmetro. O resultado para o modelo 

ARIMA(1,1,0) é Ljung-Box(18)=12,95 que é um resultado desejável, ou seja, indica presença 

de um ruído branco. 

A avaliação da ordem do modelo tem como objetivo verificar se o modelo possui 

parâmetros em excesso, o resultado apresentado pelo software mostra que o único parâmetro é 

significativo, ou seja, o modelo não apresenta o problema de parâmetros em excesso. 

5.3.2 Análise pelo Modelo Holt Winters 

 Analogamente como na análise da série histórica referente ao segmento de clientes 

internos, serão realizadas as mesmas considerações para o segmento externo e a Tabela 4 

resume os resultados obtidos para as versões do modelo de suavização exponencial possíveis. 

Tabela 4 - Resumo dos Modelos de Suavização Exponencial - Segmento Externo 

MODELO BIC Normalizado R-Square MAPE 

Suavização Exponencial 

Simples 
6,257 0,975 4,404 

Suavização Exponencial 

Linear de Holt 
6,123 0,981 4,135 

Modelo Holt-Winters 7,069 0,956 6,84 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Como era previsto, o modelo da suavização exponencial que considera apenas as 

componentes de nível e tendência – modelo de Holt – foi o que obteve os melhores resultados, 

apresentando melhor poder explicativo da série história devido ao R-square superior aos 

demais e menor erro absoluto percentual médio (MAPE) dentre os três modelos. Dessa forma, 

o segundo modelo apresentado no quadro acima é o mais adequado para a série segundo a 

metodologia Holt Winters. 
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5.3.3 Análise dos Métodos Holt Winters e Box Jenkins 

A comparação das medidas de desempenho dos modelos, observada na Tabela 5, 

indica que ambos os modelos apresentam poder explicativo da série histórica muito próximos 

(R-square praticamente iguais). Irá se optar pelo modelo ARIMA(1,1,0) por esse apresentar as 

demais estatísticas, MAPE e BIC, ligeiramente inferiores ao modelo de suavização 

exponencial.  

Tabela 5 - Resumo dos Modelos Finais - Segmento Externo 

MODELO BIC Normalizado R-Square MAPE 

Nível = 0,75 

Tendência = 0,005 
6,123 0,981 4,135 

ARIMA (1,1,0) 6,115 0,98 4,048 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

5.4. GESTÃO DA CAPACIDADE A PARTIR DA PREVISÃO DE DEMANDA OBTIDA 

 Após a definição dos modelos de previsão a serem adotados para ambos os segmentos 

de clientes torna-se interessante projetar tais resultados de modo a se controlar e gerir a 

capacidade interna em termos de máquinas de hemodiálise. 

 Novamente é importante evidenciar que o recurso escasso e muito custoso para a 

empresa é a própria máquina de hemodiálise, tal fato decorre tanto do preço de aquisição de 

uma nova máquina o qual é bem elevado frente ao faturamento da empresa como também 

devido a serviços de manutenção das mesmas os quais são frequentes e caros. A capacidade 

instalada em termos de máquina gira em torno de 3700 sessões de hemodiálise mensais, 

considerando que são atualmente 48 máquinas disponíveis, cada máquina pode realizar até 

três sessões/dia devido a restrições de horário de funcionamento da empresa, restrições de 

horários para pacientes, duração da própria sessão de hemodiálise a qual gira em torno de 

quatro horas, necessidade de desinfecção das máquinas após cada sessão realizada, entre 

outras restrições referentes a normas vigentes do setor. Obviamente, a capacidade real é 

inferior já que ocasionalmente são necessários serviços de manutenção nas máquinas, coletas 

de amostras de água, trocas de filtros, entre outros serviços necessários à adequação das 

máquinas às normas impostas pelos órgãos regulamentadores do setor. 
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 Portanto, na prática o que se observa é que a demanda está cada vez mais próxima da 

capacidade de fato da empresa, tornando necessário saber em que ponto no horizonte futuro 

serão necessárias novas tomadas de decisão, seja a aquisição de novos ativos ou como 

evidenciado nos capítulos anteriores se decidir por uma política de gerenciamento da 

demanda. Esse gerenciamento da demanda poderia ser realizado das seguintes formas: dar 

prioridade ao atendimento de um segmento em detrimento do outro caso não existam normas 

que impeçam tal prática, observar em qual turno a taxa de utilização das máquinas é menor, 

direcionando sessões de hemodiálise extras para tal turno, a elaboração de rotas de 

atendimentos aos hospitais no intuito de uma redução de custos, entre outras possíveis 

soluções. 

 Com base nos dados históricos de demanda foi possível através do modelo Sazonal 

Simples prever a demanda para o segmento de clientes internos e pelo modelo ARIMA(1,1,0) 

para o segmento de clientes externos. As seguintes previsões abrangem um horizonte de junho 

de 2017 até dezembro de 2019 como verificado nas Figuras 16 e 17. 

Figura 16 – Valores Observados e Previsão de Demanda - Segmento Interno 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do Software IBM SPSS. 
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Figura 17 – Valores Observados e Previsão de Demanda - Segmento Externo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do Software IBM SPSS. 

 

A partir da Figura 18, o que se observa é que já em janeiro de 2018, considerando os 

modelos de previsão adotados, a previsão do número total de sessões de hemodiálise chega 

muito próximo da capacidade teórica instalada de 3700 sessões mensais, o que evidencia a 

urgência em uma tomada de decisão pela empresa, se irá se optar pelo caminho de investir em 

mais ativos ou pela política de gerenciamento da demanda como exposto anteriormente. 

Figura 18 - Previsões de Demanda para Ambos Segmentos até dez/19 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 A partir do exposto acima, torna-se necessário evidenciar a real contribuição de ambos 

os segmentos de clientes para o resultado financeiro final da empresa. Em termos de número 

bruto de sessões de hemodiálise realizadas o segmento interno é o dominante como observado 

na Figura 19, representando 85% das sessões realizadas no período analisado, de janeiro de 

2014 a maio de 2017, restando apenas 15% para o segmento externo.  

Figura 19 - Percentual Referente ao Número de Sessões de Hemodiálise Realizadas no Período jan/14 a maio/17 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Já em termos do percentual de receita gerado por cada segmento o cenário se modifica 

bastante como observado na Figura 20 em seguida, com o segmento externo sendo 

responsável por 42% da receita bruta gerada no período analisado, o que evidencia o grande 

potencial de lucratividade do segmento externo. Dessa forma, decisões que recaiam sobre o 

gerenciamento de receita, como a reserva de capacidade interna para atendimento de um 

segmento em detrimento de outro, como exposto anteriormente, deveriam priorizar este 

segmento. 
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Figura 20 - Percentual Referente à Receita Bruta Proveniente dos Segmentos de Clientes 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

5.4.1. Entraves à Aplicação do Estudo 

 De posse de todos os resultados obtidos alguns entraves inerentes tanto ao contexto em 

que o segmento da empresa em estudo está inserido quanto à própria empresa foram 

verificados. Tais entraves são importantes e devem ser considerados a fim de que o estudo 

realmente aponte soluções factíveis para o problema de gestão de demanda e capacidade que a 

empresa vem encontrando. 

 Como exposto no Capítulo 3 referente ao Gerenciamento de Receita, Talluri e Ryzin 

(2005) citam condições em que tal ferramenta torna-se extremamente útil às empresas. 

Primeiramente citam aspectos relacionados à heterogeneidade do consumidor, ou seja, quanto 

maior a variedade no perfil dos clientes sinalizando diferentes preferências quanto a variações 

de produtos e serviço ou disposição a pagar maior o potencial dessa ferramenta. Tal item não 

pode ser aplicado no segmento de hemodiálise visto que o serviço não apresenta 

diferenciação, o que diferencia um segmento de outro (interno e externo) é apenas a condição 

clínica do paciente e, além disso, o preço pago pela realização do serviço de hemodiálise 

interno é tabelado pelo SUS a nível nacional. No que se refere ao segmento externo há um 

potencial em se discutir o valor pago por sessão de hemodiálise realizada nos hospitais 

contratados já que trata-se apenas de uma negociação bilateral entre a empresa e o hospital  

não envolvendo o Governo Federal através do SUS como no caso do segmento interno. 

 Outra condição exposta pelos autores citados versa sobre a variabilidade na demanda e 

incerteza, ou seja, quanto mais a demanda varia com o tempo e quanto mais incerteza sobre a 
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demanda futura mais comprometidas ficam as tomadas de decisões futuras sobre o 

gerenciamento de demanda e são necessárias ferramentas cada vez mais sofisticadas para 

avaliá-las. Nesse caso, ambos os segmentos de clientes analisados pelo estudo apresentam um 

comportamento de certa forma claro, enquanto o segmento interno se apresenta 

aparentemente variando em torno de um nível médio já estabelecido, o segmento externo 

apresenta forte tendência ao crescimento de número de sessões de hemodiálise a serem 

demandadas. 

 Por fim, talvez o maior entrave a tomadas de decisões futuras seja devido a este outro 

aspecto citado por Talluri e Ryzin (2005): Sistemas de Infraestrutura de Dados e Informações. 

No contexto da empresa em estudo, o que se pôde observar é que a destinação dos custos 

referentes à prestação dos serviços realizados nos dois segmentos não é realizada de forma 

refinada, ou seja, os segmentos não podem ter seus respectivos custos associados rastreados 

de maneira precisa. Tal fato prejudica muito uma potencial análise da real lucratividade de 

cada segmento em relação ao outro e de possíveis práticas quanto a alocação de capacidade 

interna para um segmento em detrimento de outro. De forma mais específica: sabe-se que uma 

sessão de hemodiálise realizada para o segmento externo representa um valor recebido 

aproximadamente quatro vezes superior ao de uma sessão realizada para o segmento interno, 

porém, em termos de custos não há possibilidade de se chegar a uma conclusão confiável 

sobre o quanto seria essa relação de posse dos dados disponíveis na contabilidade da empresa 

atualmente. 

 Adicionalmente, por não ser possível a obtenção da real margem de contribuição de 

cada segmento de serviço decisões sobre investimento em mais máquinas de hemodiálise para 

o atendimento de demandas futuras podem se tornar bastante subjetivas e sujeitas a erros visto 

que este é um recurso que demanda um alto volume de capital. 

 

5.4.2. Possíveis Soluções para os Problemas de Gestão de Demanda e Capacidade 

 De posse dos resultados sugeridos pelos modelos de previsão adotados no estudo e 

considerando todos os entraves inerentes ao setor de hemodiálise expostos anteriormente, 

algumas intervenções para os problemas de gestão de demanda e capacidade podem ser 

sugeridas. Como visto, enquanto o segmento interno, ou seja, os serviços realizados no 

ambiente da própria empresa e com percentual de 85% em número de sessões de hemodiálise 
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realizadas se mostram variando em torno de um nível médio ao longo do horizonte analisado 

o segmento externo, sessões realizadas em hospitais com contratos vigentes com a empresa, 

apresenta uma demanda com forte tendência ao crescimento. Portanto, grande parte das 48 

máquinas hoje existentes na empresa está comprometida com o segmento interno, e o que se 

anuncia conforme apresentado no estudo é que cada vez mais o segmento externo demandará 

a utilização de mais máquinas, ou uma melhor alocação das mesmas.  

 Dessa forma, uma sugestão para a solução de tal problema é o estudo detalhado da 

demanda referente a cada hospital que a empresa presta serviços no intuito de se estabelecer 

uma alocação de máquinas hospital a hospital. De forma mais clara, sugere-se que as 

máquinas uma vez que deslocadas para o hospital em questão permaneçam no mesmo durante 

algum período, o que seria respaldado pelo estudo da demanda histórica do mesmo. Assim, 

apenas os funcionários seriam deslocados para a realização do serviço evitando custos com o 

transporte de máquinas, o qual é realizado com veículos da própria empresa e sob a 

supervisão de funcionários.   

 Outro ponto em que se buscaria uma maior utilização das máquinas de hemodiálise já 

existentes seria a utilização das mesmas em horários em que não são utilizadas no segmento 

interno (esse segmento compreende turnos referentes à manha, tarde e noite, iniciando 

aproximadamente as 07:00 horas e com término as 21:00 horas) para o atendimento do 

segmento externo. Tal consideração é bastante factível visto que o segmento externo não 

impõe restrições de horário para a realização da sessão de hemodiálise uma vez que o paciente 

se encontra já internado em centros cirúrgicos dos hospitais contratados e que a estrutura 

necessária para a realização do serviço está disponível 24 horas. Tal prática pode ser bastante 

interessante até que a empresa tenha estudos mais detalhados confrontando os custos 

necessários para adoção de tal prática, como o pagamento de horas extras e adicionais 

noturnos a funcionários, e custos associados a investimentos em novas máquinas de 

hemodiálise. 

 Mais adiante, à medida que se tenha estudos mais refinados referentes à margem de 

contribuição de cada segmento de serviço pode-se partir para adoção de práticas de 

gerenciamento de receita, como dar prioridade de atendimento a um segmento em detrimento 

de outro, ou até mesmo rejeitar a demanda de um segmento, menos rentável, para que seja 

atendido o segmento mais rentável. Em outras palavras, reservar uma capacidade em termos 
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de máquinas para o atendimento de um segmento, mais rentável, em detrimento do outro, 

menos rentável. 
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6. CONCLUSÕES 

O presente estudo buscou evidenciar a importância de se empregar ferramentas que 

refinem a gestão de empresas de pequeno porte, especialmente no caso de uma empresa 

prestadora de serviços de hemodiálise em Juiz de Fora. A partir desse estudo foi possível 

apresentar uma metodologia de uso dos métodos de previsão com aplicação direta no 

planejamento e gestão da utilização das máquinas de hemodiálise atentando-se para o 

atendimento dos dois segmentos de pacientes da empresa em estudo e apontar possíveis 

soluções que antecipem os problemas que fatalmente serão enfrentados no futuro.  

O estudo também teve êxito em apresentar um panorama geral do setor de saúde no 

Brasil, em especial o setor de hemodiálise, demonstrando a aplicação de ferramentas como 

gestão de custos e gerenciamento de receita sendo responsáveis pela obtenção de resultados 

positivos para as empresas desse setor. 

Os resultados obtidos na aplicação prática podem ser considerados bastante 

satisfatórios. Foi possível através dos mesmos analisar o comportamento de ambos os 

segmentos de clientes da empresa de forma a antecipar possíveis cenários futuros referentes 

não só a restrição quanto à capacidade em termos de máquinas de hemodiálise como também 

ampliar a discussão e a profundidade de outros estudos em diversos outros aspectos como a 

gestão de custos, análise de rentabilidade dos serviços prestados, mudanças quanto à gestão de 

pessoal da empresa, entre outros. 

Através de estudos como este aqui apresentado torna-se realmente palpável como a 

utilização de ferramentas como previsão de demanda, gestão de capacidade e gerenciamento 

de receita podem realmente servir de base para o processo decisório de qualquer empresa, 

especialmente aquelas ainda incipientes na utilização de tais recursos. Dessa forma, gestores 

podem se antecipar às necessidades de mudanças nas políticas adotadas pela empresa, seja 

através de um planejamento para aquisição de novos ativos seja em uma política de 

gerenciamento de seus segmentos de clientes como apresentado ao longo de todo o trabalho. 

Certamente muito ainda se pode aprofundar acerca do refinamento da gestão de 

empresas do setor em estudo, como a alocação mais precisa dos custos através de métodos de 

custeio mais refinados, alocação da capacidade interna em termos de pessoal, análise de 

rentabilidade dos serviços prestados entre outras possibilidades que integradas de forma 
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sistêmica podem contribuir e muito para o sucesso de empresas inseridas no contexto 

apresentado no estudo. 
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ANEXO A – TERMO DE AUTENTICIDADE 
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