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Resumo Esta pesquisa tem como objeto de estudo o e-commerce brasileiro. O           
trabalho propõe uma comparação entre dois modelos lineares de previsão          
de demanda para este mercado. Utiliza-se o modelo Holt Winter          
multiplicativo e o modelo ARIMA para propor estratégias para a análise de            
previsão de demanda de venda de produtos online. 

Conteúdo Foi feita uma revisão metanarrativa para avaliar qualitativamente as         
principais áreas temáticas que compõem as pesquisas de e-commerce no          
Brasil, norteada pelo rigor metodológico e validada pela literatura,         
direcionada em três etapas. 
Foram analisados diversos modelos de previsão de demanda e concluiu-se          
que o modelo Holt Winter multiplicativo e o modelo ARIMA são os mais             
adequados para que os gestores do varejo online possam prever          
demandas. 
O modelo de Holt é uma fórmula para cálculo de média móvel ponderada             
exponencialmente com um elemento de tendência com o modelo de          
Winter sendo um desdobramento dos estudos nos quais se multiplicam as           
variáveis pela variável de tempo. É um modelo mais simples de suavização            
exponencial, mas não menos preciso que os outros. 
Já o modelo ARIMA (Auto Regressivo Integrado de Médias Móveis) pode           
ser utilizado assim que houver autocorrelação em uma série temporal.          
Desde que mantenham-se estacionárias as séries temporais, com um         
padrão de variação em ciclos (anual de demanda, por exemplo),          
característica inerente à demanda sazonal, o método torna-se eficaz. 
Este trabalho tem o objetivo de avaliar o uso destes dois modelos distintos             
para previsão de demanda para o e-commerce no Brasil, analisando sua           
viabilidade e propondo insights estratégicos para a tomada de decisão. 
O estudo engloba o período de tempo entre janeiro de 2018 e janeiro de              
2021 e sugere a previsão de demanda para o comércio eletrônico brasileiro            
nos doze meses subsequentes. 
Este estudo pretende auxiliar os gestores em tomadas de decisões          
relacionadas à previsão de demanda no varejo online brasileiro, bem como           
na formulação de estratégias de coordenação de vendas para um público           
específico. 
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