
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenvolvimento de uma Ferramenta de Estratégia de 
Promoções no Segmento de Fast Fashion 

Inês Pires Reimão Simões 

 

Dissertação de Mestrado 

Orientador na FEUP: Prof. Teresa Bianchi de Aguiar 

Orientador na Empresa: Joana Gil Vasconcelos Mota 

 

 

 

 

Mestrado Integrado em Engenharia Industrial e Gestão 

2016-07-26 

 

 



Desenvolvimento de uma Ferramenta de Estratégia de Promoções no Segmento de Fast Fashion 

ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Success is not final, failure is not fatal: it is  

the courage to continue that counts.” 

Winston Churchill  



 

iii 

Resumo 

No setor do retalho de moda e, em particular, no segmento fast fashion, é crucial que todas as 

decisões sejam tomadas de uma forma rápida e eficaz. Este facto é de especial importância no 

período de saldos, em que os descontos são definidos numa base semanal. As mudanças nos 

descontos são impulsionadas pela necessidade de escoar inventário, garantindo, de forma 

simultânea, uma maximização dos lucros da empresa. 

No presente relatório apresenta-se a ferramenta de apoio à decisão de descontos, no período de 

saldos, desenvolvida para a empresa Parfois. 

Os descontos são definidos semanalmente para cada país ao nível das famílias de produto. O 

método utilizado atualmente pela Parfois na decisão de descontos é muito manual e envolve o 

input qualitativo de diversas pessoas, o que dificulta a tomada de decisões em tempo útil. A 

quantidade de variáveis a analisar e o crescente número de países com lojas dificulta ainda mais 

este processo. É neste sentido que surge o projeto em questão. 

O projeto divide-se em três fases. Na primeira fase procedeu-se ao tratamento dos dados e à 

análise do período de saldos das coleções dos últimos dois anos. Na segunda fase desenvolveu-

se um modelo de regressão linear múltipla para prever as vendas de saldos com base num 

conjunto de variáveis definidas. Na terceira e última fase criou-se uma ferramenta que sugere 

descontos para cada família de uma forma automática.  

O modelo definido para a previsão de vendas calcula, a cada semana, novos coeficientes de 

regressão com base nos dados das coleções de anos anteriores e nos dados da coleção atual 

disponíveis até ao momento, sendo atribuído um maior peso aos dados da semana mais recente. 

Os erros de previsão tendem, por isso, a diminuir ao longo das semanas de saldos.  

A ferramenta de gestão de descontos desenvolvida define, de acordo com um conjunto de 

restrições e inputs, o desconto a ser aplicado por família em cada uma das semanas de saldos 

para que as receitas finais sejam maximizadas. Os coeficientes calculados com base no modelo 

de previsão definido são um dos principais inputs da ferramenta. Embora apenas seja aplicado 

o desconto que é definido, a cada semana, para a semana seguinte, a ferramenta permite ter uma 

visão global de todo o período de saldos ao estimar as receitas, vendas em quantidade e sobras 

de stock no final dos saldos de acordo com os descontos propostos.  

A coleção de Outono-Inverno 2015 foi utilizada para realizar testes teóricos. Relativamente à 

previsão de vendas, o erro percentual absoluto médio ponderado pelas vendas reais foi de 19,6% 

ao nível da família e de 13,3% ao nível da semana. Os descontos propostos pela ferramenta são 

em média 4% superiores aos descontos reais. Tomando a primeira semana de saldos como 

período de teste, os resultados previstos com os descontos sugeridos e reais foram comparados, 

tendo-se verificado um aumento médio de 5% das receitas obtidas, de 8% na quantidade 

vendida e uma diminuição de cerca de 20% nas sobras.   
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Development of a Sales Strategy Tool in the Fast Fashion Sector  

Abstract 

In the retail fashion industry and, in particular, in the fast fashion sector, it is crucial that all the 

decisions are made in a quick and effective way. This fact is of special importance in the sales 

season where discounts are defined on a weekly basis. The shifts in the discounts are driven by 

the necessity to drain inventory and, simultaneously, guaranteeing a maximization of the 

company profits. 

In this report a decision support tool for deciding the discounts is presented, for the sales season, 

developed for the enterprise, Parfois. 

The discounts are defined weekly for each country at a product family level. The current method 

used by Parfois in the decision of discounts is very manual and involves the qualitative input of 

many people, which makes it difficult for decision making in useful time. The quantity of 

variables to analyse and the growing number of countries with stores makes this process even 

harder. In this sense, the project in question arises. 

The project is divided in three phases. In the first phase data treatment and the analysis of the 

sales season from last couple of year’s collections were addressed. Following, in the second 

phase, a multiple linear regression model was developed to forecast sales in the sales season 

based on a set of defined variables. Finally, in the third phase, an automated tool was developed 

to suggest discounts for each family of products. 

The defined model for the sales forecast calculates for each week new regression coefficients 

based on the data of the last year’s collections and the current available collections, setting a 

bigger weight to the data of the most recent week. Consequently, the forecast errors tend to 

diminish along the sales weeks. 

The developed tool for managing discounts defines, according to a set of restrictions and inputs, 

the discount to be applied by family, for each of the sales weeks, in order to maximize the final 

revenue. The calculated coefficients from the forecast model are one of the main inputs of the 

tool. Although the only applied discount is the one calculated for the following week the tool 

allows to have a global vision of the entire sales season by estimating the revenue, sales in 

quantity and the stock leftovers in the end of the sales season with the proposed discounts. 

The Fall-Winter 2015 collection was used to perform theoretical tests. In relation to the sales 

forecast, the mean of the weighted absolute percentage error for the real sales was of 19.6% at 

a family level and of 13.3% at a weekly level. The proposed discounts by the tool are on average 

4% superior to the real discounts. Taking the first sales season week as a trial period, the 

expected results with the suggested and real discounts were compared, being verified an average 

increase of 5% of the revenue, 8% in the sold quantity and a decrease of about 20% in leftovers. 
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1 Introdução 

A presente dissertação foi desenvolvida em ambiente empresarial na Parfois, no âmbito do 

Mestrado Integrado em Engenharia Industrial e Gestão da Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto. 

Neste capítulo é feito o enquadramento do projeto em questão e a apresentação da empresa e 

do departamento em que foi realizado. Nas secções seguintes são descritos os objetivos do 

projeto e o método seguido. Por último é feita uma breve apresentação dos assuntos abordados 

nos capítulos seguintes da dissertação.  

1.1 Enquadramento do projeto 

O projeto de desenvolvimento de uma ferramenta de estratégia de promoções surge como 

resposta à necessidade da empresa de melhorar e automatizar o processo de definição de 

descontos na época de saldos. Este projeto foi realizado no departamento de Controlo de Gestão 

de Negócio da empresa Parfois – Barata e Ramilo, SA. O organograma da empresa pode ser 

consultado no Anexo A. 

O departamento de Controlo de Gestão de Negócio tem como principal função desenvolver um 

conjunto de atividades e ferramentas que permitam melhorar continuamente os problemas 

identificados e automatizar tarefas que sejam repetitivas. Este departamento carateriza-se por 

ter uma visão global e estratégica do negócio de modo a garantir que as soluções desenvolvidas 

sejam relevantes para a empresa na medida em que estão de acordo com os seus objetivos e 

procuram melhorar o seu desempenho.  

O Controlo de Gestão de Negócio pode ser dividido em dois segmentos: o de Gestão 

Operacional e o de Melhoria de Processos e Sistemas de Gestão. Na Parfois, o segmento de 

Gestão Operacional é constituído pelo Controlo de Compras e pelo Controlo Comercial e 

carateriza-se por atuar no curto-médio prazo, fazendo o acompanhamento diário das atividades 

da empresa. O segmento de Melhoria de Processos e Sistemas de Gestão é constituído pela área 

de Desenvolvimento e foca-se na criação de ferramentas de gestão e reengenharia de processos 

no médio-longo prazo (Figura 1).  

O Controlo de Compras é responsável pelas atividades de planeamento e controlo relacionados 

com os vários momentos da compra: o momento antes da compra, em que é feita a 

orçamentação e o planeamento da coleção, o momento da compra, em que é analisado o desvio 

em relação ao orçamento e em que é acompanhada a produção, e o momento depois da compra, 

em que se acompanha a saída de produto para as lojas e o desempenho das vendas da coleção 

para que possam ser planeadas as futuras compras e promoções.  

O Controlo Comercial tem como funções controlar e acompanhar indicadores de desempenho, 

implementar e acompanhar ferramentas de controlo relacionadas com o aprovisionamento de 

produto, dar apoio aos departamentos de Gestão de Mercado, Distribuição e Gestão de Produto, 

acompanhar as operações do negócio do início ao fim e ajudar na tomada de decisão das 

restantes equipas.  
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O departamento de Desenvolvimento está relacionado com a melhoria de sistemas de gestão 

que visam melhorar as vendas das lojas, a margem, a otimização do stock e a eficiência de 

gestão. Este departamento dá suporte às outras áreas de negócio, principalmente à Comercial e 

Compras.  

 

Figura 1 - Divisão do Departamento de Controlo de Gestão de Negócio 

O projeto desenvolvido enquadra-se, por um lado, na área de Desenvolvimento do Controlo de 

Gestão de Negócio pelo facto de envolver a criação de uma ferramenta a ser utilizada no futuro 

e, por outro, no Controlo Comercial por ser estar relacionado com os saldos, que são uma 

responsabilidade deste departamento.  

1.2 Apresentação da Empresa 

A Parfois é uma marca portuguesa de acessórios de moda para mulheres criada em 1994 por 

Manuela Medeiros. A empresa carateriza-se por oferecer uma variada gama de produtos com 

um design moderno e atrativo a preços acessíveis. A volatilidade das tendências de moda e das 

preferências dos clientes aliadas a uma maior vontade de seguir as últimas modas fazem com 

que, para se manter competitiva, a Parfois tenha de tomar decisões rápidas e garantir que 

existem novos produtos em loja todas as semanas. É neste sentido que a Parfois se enquadra no 

segmento de fast fashion. Com cerca de 650 lojas em mais de 50 países, a Parfois é, atualmente, 

uma das maiores marcas de moda nacionais, sendo líder de mercado no retalho de acessórios 

de moda. Nos últimos anos tem vindo a crescer a um ritmo de 30% ao ano (Figura 2).  

 

Figura 2 - Crescimento Médio Anual da Parfois 2010-2015 

A inexistência de lojas especializadas em acessórios na época em Portugal e a paixão de 

Manuela Medeiros pela moda levaram à abertura da primeira loja na Rua de Santa Catarina no 

Porto. Com o sucesso da primeira loja começou a expansão para o resto do país, que ganhou 

uma maior dimensão no final dos anos 90 com o crescimento da rede de centros comerciais e 

com a aposta no modelo de franchising. O processo de internacionalização da Parfois começou 

em 1999 em Espanha. A partir desta data a empresa abriu lojas por todo o mundo, apostando 

na Europa e especialmente em mercados emergentes como o Médio Oriente. Em 2002 a Parfois 

abriu em Barcelona a primeira loja própria fora de Portugal.  
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As vendas da empresa podem ser divididas conforme mostra a Figura 3. No que diz respeito às 

vendas em loja destacam-se quatro conceitos distintos: lojas próprias, que são totalmente 

geridas pela empresa; lojas franchisadas, em que o investimento em estruturas físicas e a 

alocação de recursos fica ao cargo do parceiro; consignadas, semelhantes às franchisadas exceto 

no que diz respeito ao stock que, neste caso, é gerido pela empresa, podendo ser devolvido à 

sede no final de cada coleção; e multimarca, que vendem outros produtos para além dos da 

Parfois.  

 

Figura 3 – Tipo de Lojas e Peso nas Vendas da Empresa Segundo os Dados de 2015 

As lojas Parfois podem ser divididas por zonas geográficas: Europa de Leste, Europa Ocidental, 

África, Ásia, América Central e do Sul e Médio Oriente. É ainda possível dividir entre países 

próprios, que incluem Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha, Polónia e Áustria, e 

franchisados, que correspondem aos restantes países (Figura 4). Os países com um maior peso 

nas vendas da Parfois são Portugal (19%) e Espanha (36%). 

 

Figura 4 – Países em que Existem Lojas da Parfois 

Nos próximos anos a Parfois tem como objetivos apostar fortemente na abertura de lojas em 

novos países, investir na estrutura para sustentar o crescimento, nomeadamente com a 

construção de novos escritórios, procurar aumentar as vendas nas lojas já existentes e ainda 

investir no seu novo conceito de loja que se carateriza por um aumento da área de exposição e 

que procura melhorar a experiência de compra para o cliente. 

Visão, Missão e Valores 

A Parfois tem como visão “ser a melhor marca de acessórios de moda, onde quer que a Parfois 

decida operar”. (Parfois 2015) 

A sua missão consiste em “Ser a marca de referência das mulheres neo-tradicionais e trendy 

oferecendo uma gama variada e permanentemente renovada de acessórios de moda a preços 

justos e expetáveis, em espaços convidativos e dinâmicos onde as clientes sejam bem atendidas 

e gostem de comprar”.  

 

Franchisados 

Próprios  
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Existe ainda um conjunto de valores que definem os comportamentos da empresa: 

 Ambição: para querer ser melhor do que os outros e procurar superar-se continuamente; 

 Humildade: para reconhecer e aprender com quem sabe fazer melhor; 

 Rigor: para fundamentar e tomar melhores decisões, ser mais eficiente e eficaz e 

cometer menos erros. 

Modelo de negócio 

O modelo de negócio da Parfois permite que esta se foque nos seus core values que são o design 

de acessórios de moda e a venda destes ao cliente final. A cadeia de valor é apresentada na 

Figura 5 onde estão destacados a vermelho a produção e o transporte, por serem processos 

externos, enquanto os restantes são processos internos. 

 

Figura 5 - Processos Internos e Externos da Parfois 

A empresa tem duas equipas de designers de produto, uma no Porto e outra em Barcelona que 

trabalham exclusivamente para a marca. A produção é feita maioritariamente na China e na 

Índia (cerca de 97%), sendo apenas uma pequena parte produzida na Europa. Existem dois 

centros logísticos, um em Canelas e outro em Hong Kong. 

A Parfois comercializa duas coleções por ano: a de Primavera-Verão (PV, Spring-Summer SS) 

e a de Outono-Inverno (OI, Fall-Winter FW) com cerca de 4000 referências cada. No final de 

cada uma destas coleções ocorre o período de saldos que dura cerca de 2 meses e que tem como 

objetivo escoar os excedentes da coleção que se encontra em fim de vida.  

1.3 Objetivos do projeto 

No retalho de moda, e em particular no segmento fast fashion, é crucial que todas as decisões 

sejam tomadas de forma rápida e eficaz. Em cada ano são vendidas duas coleções distintas e 

sempre que uma nova coleção entra em loja é necessário arranjar espaço para que esta possa 

ser exposta e ter o devido destaque. É por este motivo que existe um período promocional nos 

últimos dois meses de cada coleção. A diminuição de preço caraterística deste período vai 

promover o aumento das vendas e, desta forma, ajudar a escoar stock da loja.  

Em período de saldos as mudanças de preço ocorrem todas as semanas, o que implica que as 

decisões sobre os descontos a praticar tenham de ser tomadas rapidamente e com base em pouca 

informação. Estas decisões têm de ser tomadas com alguma antecedência para que o 

departamento de visual merchandising possa preparar a nova disposição dos artigos em loja, 

que procura diminuir progressivamente o espaço da coleção que se encontra em saldos e 

aumentar a exposição da nova coleção. Para além disso, é crucial que os prazos sejam 

rigorosamente cumpridos de modo a que os novos preços possam ser introduzidos em sistema 

e comunicados às lojas atempadamente. Todo este processo envolve o esforço de vários 

departamentos e implica a realização de um enorme conjunto de tarefas e análise de diversas 

variáveis. 
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Atualmente o processo de decisão de descontos é muito manual o que implica um esforço 

horário excessivo e a análise de demasiadas variáveis. Deste modo, torna-se difícil coordenar 

as diversas equipas envolvidas e sugerir descontos adequados em tempo útil. O objetivo deste 

projeto é procurar melhorar este processo através da criação de uma ferramenta que permita 

prever as vendas de saldos e sugerir automaticamente o desconto a ser aplicado em cada semana 

para que o potencial de venda de cada família de produto seja maximizado.  

Os principais resultados esperados são uma melhor atribuição de descontos, um mix mais 

adequado de preços em loja, uma gestão de stock mais eficiente e consequente redução de stock 

do fim de estação e ainda uma melhoria nas vendas e margem. 

1.4 Método seguido no projeto  

O projeto foi dividido em quatro fases principais.  

A primeira fase consistiu na realização de formações, compreensão do processo atual de 

definição de promoções, planeamento do projeto e exploração de dados. 

Na segunda fase foi definido um modelo de previsão de vendas na época de saldos. Para tal foi 

necessário definir um conjunto de variáveis que poderiam influenciar estas vendas de acordo 

com o conhecimento do negócio, testar quais destas variáveis seriam significativas para o 

modelo, realizar vários modelos possíveis de previsão e, por fim, escolher o que melhor se 

adequava. 

Na terceira fase foi desenvolvida uma ferramenta de sugestão de descontos, que tem por base a 

previsão de vendas obtida pelo modelo anterior.  

A quarta e última fase consistiu no teste à ferramenta criada, comparação com o processo atual 

e introdução de melhorias. 

No Anexo B é apresentado o cronograma do projeto. 

1.5 Estrutura da dissertação 

O presente relatório encontra-se dividido em cinco capítulos: Introdução, Enquadramento 

Teórico, Modelo Atual de Definição de Descontos, Ferramenta de Estratégia de Promoções e 

Conclusões e Perspetivas de Trabalho Futuro. 

No primeiro capítulo foi apresentada a empresa e o departamento em que se enquadra o projeto, 

assim como os objetivos e o planeamento do mesmo. 

No segundo capítulo é feita a contextualização teórica do projeto, nomeadamente as 

caraterísticas do mercado de retalho de moda e do segmento de fast fashion e a temática de 

Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados, em particular o processo de data mining. 

Posteriormente, são descritos os métodos de previsão de vendas, sendo aprofundada a regressão 

linear múltipla. Por último, é abordada a aplicação de ferramentas de estratégia de promoções 

na indústria fast fashion. 

No terceiro capítulo são analisados os produtos comercializados pela Parfois e as suas coleções. 

É ainda explicado o método utilizado atualmente pela empresa para definir os descontos na 

época de saldos, sendo identificadas as caraterísticas do período de saldos, os problemas do 

modelo utilizado e as oportunidades de melhoria.  

No quarto capítulo é feita uma análise da época de saldos, é descrito o modelo desenvolvido ao 

longo do projeto e são analisados os resultados obtidos. Este modelo encontra-se dividido em 

duas partes: a de previsão de vendas e a de criação de uma ferramenta de sugestão de descontos.  

Por fim, no quinto capítulo são apresentadas as conclusões do projeto, as principais dificuldades 

encontradas e possíveis melhorias futuras.
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2 Enquadramento Teórico 

Este capítulo encontra-se dividido em 4 secções distintas. A primeira aborda as caraterísticas 

do mercado do retalho de moda e, em particular, do segmento de fast fashion. A segunda secção 

foca-se na temática de descoberta de conhecimento em bases de dados e data mining. A terceira 

apresenta as técnicas de previsão de vendas com foco na regressão linear múltipla. A última 

secção refere-se aos métodos de definição de preço, na época de saldos, aplicados na indústria 

de fast fashion. 

2.1 Retalho de moda - Fast Fashion 

De acordo com Christopher, Lowson, e Peck (2004) os mercados de retalho de moda são 

caraterizados por serem muito dinâmicos e, por isso, o sucesso ou fracasso nestes mercados é 

determinado pela flexibilidade e capacidade de reação da empresa. Algumas particularidades 

deste tipo de mercados são:  

 Curtos ciclos de vida – os produtos são temporários e desenhados de acordo com as 

tendências do momento, sendo o período de tempo de venda de cada produto curto; 

 Alta volatilidade e baixa previsibilidade – a procura dos artigos é altamente instável 

e imprevisível, uma vez que é influenciada por diversos fatores incontroláveis, como 

por exemplo, a meteorologia; 

 Elevado índice de compra por impulso – a maioria das decisões de compra deste tipo 

de artigos é feita no momento em que o cliente é confrontado com o produto. 

Retalhistas como a H&M e a Zara revolucionaram a indústria da moda nas últimas décadas ao 

adotar uma estratégia conhecida como fast fashion, passando a comercializar artigos trendy a 

preços acessíveis para todos (Sull e Turconi 2008). Segundo Moreira (2011), fast fashion pode 

ser definida como “uma estratégia de negócio que procura reduzir os processos envolvidos no 

ciclo de compra e encontrar lead-times inferiores para a colocação de artigos nas lojas, de forma 

a satisfazer a procura do consumidor”. Para Doeringer e Crean (2006), a chave do conceito é a 

capacidade de identificar rapidamente as tendências e os artigos potencialmente mais populares, 

de modo a agilizar a sua disponibilidade nas lojas antes que surjam novas modas. 

Atualmente, o mercado de retalho de moda é altamente competitivo, volátil e dinâmico e existe 

uma necessidade constante de renovar os produtos, de modo a satisfazer os clientes e a 

incentivá-los a visitar as lojas com a maior frequência possível. Para isso, as empresas investem 

num maior número de produtos e numa maior rotação destes, isto é, a frequência com que os 

produtos são introduzidos em loja muda, deixando de haver as tradicionais estações (Bhardwaj 

e Fairhurst 2010). No entanto, embora o número de coleções planeadas pelos principais 

retalhistas seja hoje em dia maior, as tradicionais temporadas Primavera-Verão e Outono-

Inverno continuam a ser as principais referências (Moreira 2011). 

Até ao final dos anos 80, a indústria da moda era caraterizada pelos retalhistas tradicionais, que 

utilizavam as suas capacidades para prever a procura dos clientes e as tendências, com muita 

antecedência em relação ao momento de venda. O modelo fast fashion distingue-se do 
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tradicional pelo facto de deixar de ser o designer a decidir o que está na moda (designer-push-

model) e passar a focar-se em responder rapidamente às mudanças que ocorrem no mercado 

(opportunity-pull-approach) (Sull e Turconi 2008). Anteriormente, para fazer chegar as 

tendências dos desfiles de moda aos clientes eram necessários cerca de seis meses, tendo os 

retalhistas fast fashion comprimido este tempo em poucas semanas, aumentando com isto os 

seus lucros (Tokatli 2008). 

De acordo com Caro e Martínez-de-Albéniz (2015), o tempo compreendido entre o 

desenvolvimento do produto e a colocação do mesmo nas lojas (lead-time), varia de acordo 

com o tipo de produto (Figura 6): 

 Produtos básicos: produtos que estão presentes nas loja todos os anos apenas com 

pequenas variações de design (como, por exemplo, uma t-shirt branca). São estes os 

maiores responsáveis pelos lucros e que, normalmente, têm um maior lead-time, sendo 

produzidos em grandes quantidades em países com baixo custo; 

 Produtos básicos-moda: representam os produtos clássicos atualizados, isto é, que têm 

alguma componente de moda; 

 Produtos de moda: produtos que estão de acordo com as últimas tendências da moda, 

tendo o papel de atrair mais clientes para as lojas. Normalmente as empresas recorrem 

a estratégias de quick-response para que estes cheguem à loja o mais cedo possível. São 

os produtos com um menor ciclo de vida e com uma maior incerteza de previsão da 

procura (Robic e Frederico 2008). 

 

Figura 6 - Classificação de Produtos de Moda 

Adaptado de Caro e Martínez-de-Albéniz (2015) 

Segundo Christopher, Lowson, e Peck (2004), a gestão do time-to-market é essencial para as 

organizações que procuram ter sucesso nos mercados de moda. Este lead-time refere-se ao 

tempo entre reconhecer uma oportunidade de mercado, neste caso uma tendência de moda, e 

traduzi-la num produto ou serviço. Se a empresa se atrasar na introdução do produto no 

mercado, esta perde a oportunidade de venda e o stock torna-se obsoleto (Figura 7).  

 

Figura 7 - Vendas e Tempo de Reação ao Mercado 

Fonte: (Moreira 2011) 
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Segundo Moreira (2011), o modelo de fast fashion encontra-se associado a três conceitos: 

 Just-in-time (JIT): por procurar satisfazer a procura na altura em que esta surge, 

evitando a acumulação de inventário ao longo da cadeia para que esta possa estar livre 

para a qualquer momento processar novos artigos; 

 Agile supply chain (ASC): pois exige que a cadeia de abastecimento seja flexível e 

orientada para a procura real, de modo a que a resposta seja rápida e os lead-times 

reduzidos; 

 Quick-response (QR): que pode ser definido como a capacidade de resposta e 

flexibilidade desejada por uma organização que procura fornecer uma grande variedade 

de produtos ou serviços a um dado cliente, na exata quantidade, variedade e qualidade, 

no lugar e tempo certo e a um preço ideal, de acordo com a procura real do cliente. As 

estratégias de QR permitem que as decisões tomadas se baseiem em informação obtida 

no último momento possível, garantindo, assim, que a diversidade oferecida seja 

maximizada e os lead-times, custos e inventários minimizados (Lowson, King, e Hunter 

1999). 

2.2 Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados 

Segundo Oliveira (2012), o avanço das tecnologias de informação nos últimos anos e a 

introdução destas nas organizações possibilitou o armazenamento e a análise de grandes 

volumes de dados, criando boas oportunidades para obter conhecimento. De acordo com 

Ramakrishnan e Gehrke (2000), o sucesso de uma organização depende em grande parte da sua 

capacidade de adquirir dados precisos e atualizados sobre as suas operações, geri-los de forma 

eficaz e utilizá-los para analisar e orientar as suas atividades. No entanto, a transformação de 

dados em conhecimento útil é um processo lento e difícil devido à grande quantidade de dados 

armazenados (Oliveira 2012).  

A abordagem sistemática, que combina a fase de processamento de dados com a de pós-

processamento, é denominada por “Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados”. De 

acordo com Oliveira (2012), trata-se de “um processo complexo que visa descobrir relações e 

outros padrões nos dados”. Este processo utiliza um conjunto de técnicas desenvolvidas noutras 

áreas de estudo, tais como a estatística e a inteligência artificial, para extrair conhecimento das 

bases de dados. As ferramentas associadas ao processo de descoberta de conhecimento podem 

ajudar a prever tendências e comportamentos futuros, que contribuem para uma melhor tomada 

de decisões por parte das empresas (Monte 2012). 

O processo de descoberta de conhecimento em bases de dados envolve vários passos (Figura 

8): 

 Seleção de dados: envolve a contextualização do projeto nas operações da empresa, a 

definição dos objetivos do projeto e a compreensão da linguagem de negócio, para que 

sejam selecionados os dados relevantes para a análise, os atributos mais relevantes e o 

período de tempo a considerar; 

 Pré-processamento de dados: está relacionado com a remoção do ruído ou outliers, 

recolha da informação necessária para modelar o ruído e decisão sobre as estratégias a 

adotar para lidar com os atributos em falta; 

 Transformação de dados: consiste no processamento dos dados para converter no 

formato apropriado à aplicação de algoritmos de data mining. As transformações mais 

comuns são a normalização e a agregação de dados; 

 Data mining: envolve a descoberta de padrões no conjunto de dados previamente 

preparado. É escolhido o algoritmo mais apropriado para a tarefa em questão; 

 Interpretação e avaliação: compreende a interpretação dos padrões descobertos e a 

avaliação da sua utilidade e importância para a aplicação pretendida.  
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Figura 8 - Fases do Processo de Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados 

Fonte: (Fayyad, Piatetsky-Shapiro, e Smyth 1996) 

Trata-se de um processo iterativo visto que existem muitas decisões que têm de ser tomadas 

durante o processo. De acordo com Famili et al. (1997), as fases relacionadas com a preparação 

dos dados são as tarefas mais desafiantes e que consomem mais tempo.  

2.2.1 Data Mining 

Berry e Linoff (1997) definem Data mining como o processo de descoberta de padrões, relações 

e tendências com significado, através da exploração e análise automática ou semiautomática de 

grandes quantidades de dados armazenados em bases de dados.  

As técnicas de data mining identificadas por Oliveira (2012) são: 

 Associação: determina relações entre os atributos; 

 Classificação: identifica a categoria a que uma nova observação pertence, tendo por 

base um conjunto de treino que contém observações cuja categoria é conhecida; 

 Agrupamento/Clustering: procura segmentar um conjunto de dados heterogéneos num 

número de grupos homogéneos ou clusters; 

 Previsão: estima valores futuros de um dado atributo com base nos padrões históricos 

observados;   

 Regressão: consiste em fazer corresponder a um item dos dados, um valor previsto para 

uma variável através do ajuste de curvas, modelação e teste de hipóteses, sobre relações 

entre as variáveis; 

 Descoberta de Sequências: procura identificar relações entre os dados ao longo do 

tempo; 

 Visualização: tem como objetivo apresentar os dados para que padrões complexos 

possam ser detetados.  

2.3 Previsão de Vendas 

Chambers, Mullick, e Smith (1971) referem que a previsão de vendas se tornou uma 

necessidade para os gestores que lidam com sazonalidade, rápidas mudanças nos níveis de 

procura e estratégias de promoções. Para lidar com a crescente variedade e complexidade dos 

problemas de previsão de vendas, foram desenvolvidas diversas técnicas ao longo dos anos.  

Luxhøj, Riis, e Stensballe (1996) decompõe o processo de previsão em três fases principais: a 

identificação do problema, o desenvolvimento de alternativas e a seleção da melhor alternativa 

baseada num critério definido. A seleção da técnica mais adequada a cada situação depende de 

um conjunto de fatores como o contexto da previsão, a relevância e disponibilidade dos dados 

históricos, o nível de precisão desejado, o período de tempo que a previsão abrange e a relação 

entre o custo e o benefício do ponto de vista da empresa (Chambers, Mullick, e Smith 1971). 

Os autores distinguem as seguintes técnicas de previsão de vendas: 

 Técnicas qualitativas: são especialmente utilizadas quando a quantidade de dados 

existente é reduzida. Caraterizam-se pelo uso do conhecimento e experiência da gestão 

e pela capacidade humana de fazer generalizações e extrapolações; 
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 Técnicas de previsão quantitativas: utilizam dados históricos para calcular 

matematicamente extrapolações de dados no futuro. Estas técnicas podem ser aplicadas 

quando existe informação do passado quantificável e quando é possível assumir que 

existe um padrão no passado que se pode repetir no futuro (continuidade) (Wheelwright, 

Makridakis, e McGee 1983). O método utilizado para estimar este padrão pode ser 

temporal ou causal: 

o Análise de séries temporais: a previsão baseia-se na análise das vendas históricas 

ao longo de um determinado período temporal. Este método procura descobrir 

padrões nos dados históricos das séries para depois os extrapolar para o futuro 

(Makridakis 1986);  

o Modelos causais: utilizam informação específica e refinada sobre relações entre 

as vendas e outros elementos do sistema, tendo também em conta o passado. 

Permitem ao gestor modelar o comportamento da procura com, por exemplo, 

mudanças de preço ou a ocorrência de eventos, o que constitui uma ferramenta 

de apoio à decisão, não só de previsão de vendas. É neste tipo de métodos que 

se enquadra a regressão (Passari 2003).  

Segundo Passari (2003), as técnicas qualitativas normalmente só apresentam resultados 

equivalentes às quantitativas no longo prazo. As técnicas qualitativas têm como principais 

defeitos o facto de existirem muitos dados a tratar e das pessoas tenderem a ser otimistas, 

poderem dar pesos errados a alguns fatores e não repararem em informações menos visíveis. 

Silver, Pyke, e Peterson (1998) explicam que as previsões devem resultar da combinação do 

que foi observado no passado e de informações sobre o que pode vir a acontecer no futuro, isto 

é, da combinação entre métodos estatísticos e conhecimento do negócio. 

No que diz respeito ao desenvolvimento de ferramentas de apoio à tomada de decisão, os 

métodos de previsão de vendas mais adequados são os métodos causais uma vez que permitem 

estabelecer relações entre as vendas e um conjunto de variáveis que as influenciam.  

2.3.1 Regressão Linear Múltipla 

A regressão linear múltipla tem por base relações de causa-efeito e é o método mais utilizado 

para determinar a relação entre uma variável dependente e uma ou mais variáveis independentes 

(Passari 2003). A regressão pode ser dividida em duas partes: a parte determinística, que 

corresponde às variáveis explicativas, e a parte aleatória, que é constituída pelos erros do 

modelo (Pinho 2015). A relação entre as variáveis pode ser descrita por uma função do tipo 

(Makridakis 1986):  

 𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑋𝑘 + 𝜀 (2.1) 

Onde: 

β
0
,β

1
,…,β

k
 são parâmetros fixos; 

X1,X2,…,Xk são as medidas sem erro das variáveis independentes; 
ε é uma variável aleatória com média 0 e variância Vε e 
Y é a variável dependente. 

Com base num conjunto de dados, os coeficientes podem ser estimados pelo método dos 

mínimos quadrados, sendo na prática o modelo escrito como: 

 𝑌𝑖 = 𝑏0 + 𝑏1𝑋1𝑖 + 𝑏2𝑋2𝑖 + ⋯ + 𝑏𝑘𝑋𝑘𝑖 + 𝑒𝑖 (2.2) 

Para cada observação i=1,2,…,N. 

Onde: 

b0,b1,…,bk são estimativas dos coeficientes β
0
,β

1
,…,β

k
 e são variáveis aleatórias com uma 

distribuição normal e 
ei (i=1,2,…,k) é o termo do erro estimado para cada observação i. 
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A diferença entre o valor Y observado e o Ŷ estimado através do modelo de regressão constitui 

o erro ou residual. O método dos mínimos quadrados é utilizado para encontrar os valores 

b0,b1,…,bk que minimizam a soma dos erros quadrados: 

 
min 𝜙 = ∑ 𝑒𝑖

2

𝑛

𝑖=1

= ∑(𝑌𝑖 − 𝑌�̂�)
2

𝑛

𝑖=1

 
(2.3) 

Onde: 

ei (i=1,2,…,n) é o termo do erro estimado para cada observação i; 
Yi corresponde ao valor real e 
Yî corresponde ao valor previsto. 

Gross e Peterson (1983) destacam que a popularidade das técnicas de regressão resultam do 

facto destas serem de fácil compreensão e terem uma boa precisão na maioria das aplicações. 

No entanto, é necessário ter muitas observações históricas para se obter relações significativas 

(Chambers, Mullick, e Smith 1971). Gross e Peterson (1983) consideram ainda que a maior 

parte das limitações da regressão está relacionada com os pressupostos que foram assumidos 

na formulação das equações e na determinação dos parâmetros ideais. 

Testes Estatísticos 

O coeficiente de determinação (R2) resulta do quadrado da correlação entre Y e Ŷ (Makridakis 

1986): 

 
𝑅2 =

∑(𝑌�̂� − �̅�)2

∑(𝑌𝑖 − �̅�)2
 

(2.4) 

Onde: 

Yi corresponde ao valor real; 
Y̅ refere-se ao valor médio e 
Yî corresponde ao valor previsto. 

O R2 demonstra a proporção da variabilidade de Y que é explicada pela relação com as variáveis 

independentes. Este coeficiente toma valores entre 0 e 1 e quanto maior, melhor o modelo 

representa os dados, isto é, mais a curva está ajustada aos dados (Passari 2003). 

Para avaliar a significância geral do modelo pode-se recorrer ao teste F (Makridakis 1986): 

 
𝐹 =

∑(�̂� − �̅�)2/𝑘

∑(𝑌 − �̂�)
2

/(𝑁 − (𝑘 + 1))
 

(2.5) 

Em que F segue uma distribuição F com (k,N-k-1) graus de liberdade e onde: 

�̂� corresponde ao valor estimado; 
Y̅ representa o valor médio; 
N constitui o número de observações e 
k representa o número de variáveis consideradas. 

Se o valor de F for, para o nível de significância definido, superior ao valor crítico é possível 

afirmar que os regressores explicam significativamente a quantidade de variabilidade do 

modelo e que o coeficiente de determinação (R2) é altamente significativo.  

O teste t é realizado para os coeficientes individuais e constitui o teste da significância de cada 

variável na presença das restantes: 

 
𝑡 =

𝑏𝑗 − (𝛽𝑗)

𝑠𝑒(𝑏𝑗)
 

(2.6) 
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Em que t segue uma distribuição t com N-k-1 graus de liberdade e onde: 

bj é a estimativa j do coeficiente; 
βj é o parâmetro j suposto e 

se(bj) é o erro padrão de bj (medida da estabilidade do coeficiente). 

Se o valor do teste t de uma dada variável for, para o nível de significância definido, superior 

ao valor crítico, então, é possível concluir a variável em questão é significativa para o modelo 

na presença das restantes variáveis. 

De acordo com Makridakis (1986), o modelo de regressão tem como base 4 pressupostos: 

 Linearidade dos coeficientes 

 Independência dos residuais (residuais devem ser aleatórios) 

 Homocedasticidade (variância constante dos erros) 

 Distribuição normal dos erros   

Estudar os residuais é outro passo muito importante para determinar se o modelo de regressão 

definido é adequado para o conjunto de dados em questão. Numa regressão os erros devem ser 

aleatórios, isto é, não devem apresentar qualquer tipo de padrão. Isto pode ser verificado através 

do gráfico dos residuais ou da estatística de Durbin-Watson: 

 
𝐷𝑊 =

∑ (𝑒𝑖 − 𝑒𝑖−1)2𝑁
𝑖=2

∑ 𝑒𝑖
2𝑁

𝑖=1

 
(2.7) 

Onde: 

ei é o termo do erro estimado para cada observação i e 
ei-1 é o termo do erro estimado para cada observação anterior a i, isto é, i-1. 

Esta estatística toma valores entre zero e quatro, sendo que se os erros forem aleatórios esta é 

próxima de dois. Se tomar valores mais próximos de zero indica que existe uma auto-correlação 

(o valor da variável prevista está relacionada com o seu valor no período anterior) positiva entre 

os erros e se for próxima de quatro isto indica uma auto-correlação negativa entre estes.  

Um dos problemas detetados frequentemente em modelos de regressão múltipla é a 

multicolinearidade das variáveis, que torna os coeficientes obtidos pelo método dos mínimos 

quadrados instáveis e não confiáveis. Este efeito pode ocorrer quando duas variáveis 

independentes são perfeitamente (ou quase) correlacionadas ou quando a combinação linear de 

algumas variáveis independentes está perfeitamente (ou quase) correlacionada com a 

combinação linear de outro subconjunto de variáveis.  

Seleção de Variáveis  

Os modelos de regressão requerem testes estatísticos para selecionar as variáveis de entrada 

mais relevantes e um conhecimento prévio da forma funcional da relação entre estas. 

Frequentemente são assumidas hipóteses simplificadoras de linearidade na estrutura dos dados 

para que os modelos sejam mais facilmente construídos (Wheelwright, Makridakis, e McGee 

1983).  

Para escolher o conjunto de variáveis a incluir nos modelos de regressão múltipla pode ser 

utilizada a seguinte metodologia: 

1- Determinação de uma lista com todas as variáveis que possam potencialmente ter algum 

efeito na variável dependente, analisada com base na opinião dos especialistas, na 

disponibilidade dos dados e no esforço e custo associado à obtenção dos dados; 

2- Redução desta lista. As variáveis podem ser eliminadas por diversos métodos: 

 Traçar gráficos entre cada variável independente e a dependente para verificar se 

existe alguma relação entre estas que seja visível;  
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 Recorrer à regressão stepwise (passo-a-passo), método iterativo de exclusão de 

variáveis e testes de significância. Neste método é encontrada a melhor variável 

individual e posteriormente, o melhor conjunto de variáveis possível, sendo 

analisado a cada etapa se as variáveis introduzidas devem ser removidas, até que o 

critério definido seja satisfeito; 

 Testar todas as regressões possíveis (havendo k variáveis independentes existirão 

2𝑘 possibilidades) e aplicar um critério de desempenho para selecionar a melhor 

opção como, por exemplo, o maior 𝑅2 ou o menor erro (Aczel 1993). 

Deteção de Outliers 

Belsley, Kuh, e Welsch (1980) definem uma observação influente como uma que 

individualmente, ou em conjunto com outras, tem um impacto maior nas estimativas calculadas 

do que a maioria das restantes observações. Estes pontos podem ser erros ou resultar de 

circunstâncias diferentes das comuns aos restantes dados. Como nem todas as observações têm 

uma igual importância na regressão, nem consequentemente nas conclusões que resultam da 

análise, é importante que observações influentes sejam identificadas e que os seus efeitos sejam 

analisados.  

Os testes de Amphanthong (2012) levaram-no a concluir que numa regressão linear múltipla, a 

distância de Mahalanobis, é o melhor método para detetar outliers nas variáveis independentes 

e o R-student o melhor no caso dos outliers estarem presentes na variável dependente. 

Ampanthong e Suwattee (2009) destacam também a distância de Cook como um bom método 

para identificar outliers, em particular na variável dependente. As fórmulas necessárias para a 

determinação de outliers pelos métodos referidos encontram-se na Tabela 1. 

Tabela 1 - Métodos de Deteção de Outliers 

R-Student 

|𝑡𝑖| > 𝑡
(

𝛼

2𝑛
),𝑛−(𝑝−1)

 indica a 

presença de outliers 

𝑡𝑖 =
𝑒𝑖

√�̂�(𝑖)
2 (1 − ℎ𝑖𝑖)

 

(2.8) 

Distância de Mahalanobis 

𝑀𝐷𝑖
2 > 𝑋𝑝−1,095

2  existe um 

outlier 

𝑀𝐷𝑖
2 = (𝜇𝑖 − �̅�)𝜎2−1

(𝜇𝑖 − �̅�)′ = (𝑛 − 1)[ℎ𝑖𝑖 −
1

𝑛
] 

�̅� = 1/𝑛(∑ 𝜇𝑖)𝑛
𝑖=1   

 𝜎2 =
1

𝑛−1
∗ ∑ (𝜇𝑖 − �̅�)′(𝜇𝑖 − �̅�)𝑛

𝑖=1  

(2.9) 

(2.10) 

(2.11) 

Distância de Cook (Paul 2001) 

Analisar 𝐶𝐷𝑖 > 0.5 (Cook e 

Weisberg 1982) 

𝐶𝐷𝑖 = (�̂�(𝑖) − �̂�)′𝑋′𝑋(�̂�(𝑖) − �̂�)/𝑝𝑠2 

𝑠2 é a estimativa de 𝜎2 
(2.12) 

2.3.2 Erros de Previsão 

De acordo com Wheelwright, Makridakis, e McGee (1983), a precisão de uma previsão refere-

se à adequação do modelo aos dados que já conhecemos. As principais medidas para avaliar o 

desempenho dos modelos de previsão segundo Aczel (1993) são apresentadas na Tabela 2. 
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Tabela 2 - Principais Medidas de Avaliação de Desempenho de Modelos de Previsão 

EM - Erro médio (ME - Mean 

Error) 𝐸𝑀 =
∑ 𝑌𝑡 − �̂�𝑡

𝑛
𝑡=1

𝑛
=

∑ 𝑒𝑡
𝑛
𝑡=1

𝑛
 (2.13) 

EAM - Erro absoluto médio 

(MAE - Mean Absolute Error) 𝐸𝐴𝑀 =
∑ |𝑒𝑡|𝑛

𝑡=1

𝑛
 

(2.14) 

 

EQM - Erro quadrático médio 

(MSE - Mean Square Error) 𝐸𝑄𝑀 =
∑ 𝑒𝑡

2𝑛
𝑡=1

𝑛
 (2.15) 

EPM – Erro percentual médio 

(MPE – Mean Percentual 

Error) 
𝐸𝑃𝑀 = 100 ×

∑
𝑒𝑡
𝑌𝑡

𝑛
𝑡=1

𝑛
 

(2.16) 

EPAM - Erro percentual 

absoluto médio (MAPE - Mean 

Absolute Percentual Error): 
𝐸𝑃𝐴𝑀 = 100 ×

∑
|𝑒𝑡|
𝑌𝑡

𝑛
𝑡=1

𝑛
 

(2.17) 

De modo a analisar a qualidade dos resultados de uma previsão analisa-se a tendência no 

modelo para sobrestimar ou subestimar as vendas e a assertividade das previsões, medida pela 

magnitude dos erros de previsão. O erro percentual médio (EPM) pode ser utilizado como 

medida da tendência dos erros (por exemplo, um EPM negativo demonstra a tendência para 

prever vendas acima do real), e o erro percentual absoluto médio (EPAM) como medida de 

assertividade (Koottatep e Li 2006). 

Segundo Kahn (1998), o EPAM é a medida de desempenho mais utilizada no âmbito de 

previsão de vendas. No entanto, o facto do EPAM ser calculado através dos erros percentuais 

absolutos de cada previsão individual, faz com que seja dado o mesmo peso a percentagens 

altas de erro em produtos com um pequeno e um grande volume de vendas (Koottatep e Li 

2006). É por isso aconselhável que se ponderem os erros de modo a atribuir um maior peso aos 

erros que têm uma maior importância para a empresa.  

2.4 Ferramentas de Estratégia de Promoções em Fast Fashion 

Os retalhistas de fast fashion têm normalmente um período de saldos, no final da época normal, 

em que são praticados descontos para liquidar o stock e libertar espaço para a nova coleção. O 

principal objetivo da época de saldos é maximizar as receitas provenientes de mercadoria que 

não foi vendida durante a época normal, quando a nova coleção começa a ser introduzida (Caro 

e Gallien 2012).  

Segundo Smith, McIntyre, e Achabal (1994), um dos maiores desafios nos mercados dinâmicos, 

como o do retalho de moda, é o facto de terem de ser tomadas inúmeras decisões em relação ao 

preço com base em dados de vendas com muito ruído, sendo por isso necessário que os 

descontos e as previsões de vendas sejam revistos continuamente.  

Gupta, Hill, e Bouzdine-Chameeva (2006) destacam que um retalhista tem de lidar com duas 

questões essenciais quando tem excesso de inventário próximo do final da época normal de 

vendas: o momento de alteração dos descontos e a atualização do seu valor.  

Smith e Achabal (1998) definem algumas caraterísticas distintivas dos preços de saldos:  

 Os descontos são permanentes, isto é, os preços não podem voltar a subir;  

 A procura tende a diminuir no fim do período de saldos devido à reduzida quantidade e 

variedade de produtos;  
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 O período de saldos é curto e há pouco tempo para corrigir os erros de preço e reagir às 

vendas observadas.  

De acordo com os autores, a primeira semana de saldos tende a ser a decisão dominante ao nível 

económico. À medida que a coleção progride torna-se progressivamente mais difícil afetar a 

procura através de descontos (Gupta, Hill, e Bouzdine-Chameeva 2006). Tendo em conta as 

pequenas margens da maioria dos retalhistas, a eficácia das políticas de descontos em saldos 

pode fazer a diferença entre uma coleção lucrativa e não lucrativa. Os possíveis erros na 

definição do preço podem ser responsáveis por potenciais perdas de lucro e excesso de 

inventário (Smith e Achabal 1998). 

A experiência de Goodwin (2000) demonstrou que, durante períodos promocionais, a 

integração entre previsões quantitativas e qualitativas conduz a melhorias em relação ao uso de 

apenas um dos métodos ou, no pior dos casos, não diminui a precisão das previsões.  

Smith e Achabal (1998) referem que embora muitos retalhistas reconheçam a vantagem de 

definir preços de saldos ao nível da loja, para ter em conta as variações dos níveis de inventário 

e taxas de vendas das lojas, a maioria dos descontos são feitos regionalmente ou ao nível da 

empresa, devido à complexidade e consumo de tempo da decisão.  

Segundo Rinne e Geurts (1988), a maioria dos estudos realizados têm como defeito focar-se no 

impacto da mudança das promoções nas vendas e não nos lucros da empresa. Em períodos 

promocionais, o facto de se praticarem preços mais baixos vai potenciar o aumento das vendas 

em quantidade mas não necessariamente em valor.  

O modelo definido por Smith, McIntyre, e Achabal (1994) para prever as vendas de saldos pode 

ser dividido em duas fases: na primeira são estimados os coeficientes das variáveis controláveis 

e ambientais, recorrendo a um modelo de regressão; na segunda utiliza-se um processo de 

amortecimento, que atualiza os parâmetros chave à medida que novos dados de vendas são 

observados. O autor refere que se deve sempre considerar um grande conjunto de dados para se 

poder estimar os efeitos que são observados apenas uma vez por estação para cada produto. 

Para determinar os preços de saldos de todos os períodos Gupta, Hill, e Bouzdine-Chameeva 

(2006) assumem que no início de cada período estes não serão atualizados no resto dos saldos, 

sendo definidos com base na informação dinâmica sobre o inventário restante, no início de cada 

período. É resolvida uma versão estática do problema repetidamente, para que a procura e os 

preços possam ser ajustados. 

Caro e Gallien (2012) descrevem a implementação de uma ferramenta de apoio à decisão para 

o período de saldos na Zara. O modelo desenvolvido pode ser dividido em duas etapas: na 

primeira é feita uma previsão das vendas promocionais e na segunda é otimizada a atribuição 

dos preços de saldos, de modo a maximizar os lucros da época de saldos (Figura 9). Este modelo 

distingue-se por considerar múltiplos artigos, visto que a grande quantidade de produtos na 

época de saldos torna pouco prática a implementação de políticas de preço ao nível do artigo, e 

pelo facto de realizar uma previsão que combina o uso de coleções passadas com um processo 

adaptativo, devido à falta de dados históricos de resposta a um dado preço no início de cada 

período de saldos. O teste prático do modelo revelou que os lucros dos saldos aumentaram em 

cerca de 6%.  
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Figura 9 - Modelo de Previsão e Otimização do período de Saldos Desenvolvido na Zara 

Adaptado de Carboni Borrasé (2009) 

A previsão de vendas é feita ao nível da referência utilizando um modelo de regressão linear 

múltipla. As variáveis utilizadas na regressão foram a quantidade de compra de cada artigo, a 

idade do artigo (número de dias em loja desde o primeiro envio), o nível de procura do período 

anterior, o broken assortment e o desconto praticado. A seleção do modelo final resultou da 

combinação do conhecimento de gestão, da avaliação da estatística t, da adequação do modelo 

(R2) e do erro de previsão agregado para o conjunto de dados de teste.  

A variável efeito de broken assortment considerada baseia-se no modelo de Smith e Achabal 

(1998). Os autores consideram que quando o inventário desce abaixo de um certo nível numa 

dada loja, as vendas tendem a descer, o que acontece especialmente com vestuário por já não 

haver todas as cores e tamanhos possíveis, e pelo facto de ser necessário ter stock suficiente 

para criar uma disposição em loja atrativa. 

O cálculo dos coeficientes das variáveis consideradas no modelo é dividido em duas fases. Na 

primeira fase são estimados os coeficientes das variáveis consideradas estáveis e independentes 

da época de saldos (quantidade de compra, idade do artigo e nível de procura do período 

anterior) com base nas vendas da coleção na época normal. Numa segunda fase são calculados 

os residuais que resultam da diferença entre as vendas reais de saldos e as vendas base estimadas 

com os coeficientes estimados na fase anterior. Estes residuais, que contém apenas os efeitos 

das variáveis relacionadas com o desconto e o inventário, são utilizados numa nova regressão 

para obter os coeficientes destas variáveis, que serão atualizados ao longo das várias semanas 

de saldos.  

O problema de decisão de preço de saldos ocorre a cada semana durante o período de saldos. 

Os vários artigos são agrupados em grupos de saldos (exº:“blazers de mulher”) e cada grupo 

encontra-se dividido em clusters, com base no preço a que os artigos foram vendidos na época 

normal. As decisões de saldos são tomadas ao nível da categoria de preço, que é constituída por 

um ou mais clusters. Estas categorias podem ser agrupadas ao longo do tempo mas nunca 

separadas, o que permite simplificar a gestão em loja e diminuir progressivamente o espaço 

dedicado aos produtos em saldos. Os preços de saldos pertencem a um conjunto de preços 

denominados “preços comerciais” que terminam em “0,99”, por serem considerados mais 

apelativos para os clientes. O problema da definição do preço é resolvido recorrendo à 

programação dinâmica mas com formulações aproximadas, nomeadamente no que diz respeito 

às vendas futuras que são substituídas pelos seus valores esperados. O modelo é corrido 

periodicamente no período de saldos sempre os preços têm de ser revistos e a cada momento o 

modelo analisa os dados mais recentes disponíveis e define os melhores preços para cada 

cluster. No entanto, apenas as ações sugeridas para o período em questão são implementadas. 
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3 Diagnóstico e Modelo Atual de Definição de Descontos 

No primeiro subcapítulo são apresentadas as caraterísticas dos produtos comercializados pela 

Parfois e a sua estrutura mercadológica. É ainda feita uma análise das vendas das coleções dos 

últimos dois anos, isto é, de PV e OI de 2014 e 2015. No segundo subcapítulo analisa-se o 

período de saldos destas coleções. 

No último subcapítulo é explicado em detalhe o processo de saldos e o método utilizado 

atualmente pela empresa na definição de descontos. 

3.1 Os Produtos e as Coleções 

A Parfois divide os seus produtos em cinco departamentos distintos: Acessórios Têxteis, 

Acessórios Não-Têxteis, Bijuteria, Carteiras e Calçado. Ao nível hierárquico cada artigo 

pertence a uma gama que é constituída por várias famílias que, por sua vez, se dividem em 

subfamílias. As famílias de saldos surgem de uma combinação entre a Gama e a Família (Figura 

10). 

 

Figura 10 - Estrutura Mercadológica dos Produtos da Parfois 

Existem dezasseis gamas de produto que se encontram representadas na Figura 11. Na época 

de saldos as análises e decisões são feitas ao nível da família de saldos. É possível distinguir 

vinte e três famílias de saldos distintas que correspondem, na maioria dos casos, à gama do 

produto, à exceção dos artigos de inverno e da bijuteria, que são divididos ao nível da família.  

A cada artigo está associado um conjunto de atributos que o caraterizam, como é o caso da sua 

cor, preço e componente de moda (fashion type). Todos os artigos podem ser classificados de 

acordo com um dos fashion types existentes: básico, básico-moda, exclusivo, imagem, moda 

ou permanente. Ao contrário dos restantes artigos, os permanentes são mantidos ao longo de 

várias coleções e, por isso, são reclassificados sempre que uma nova coleção começa a ser 

vendida, o que significa que não entram em saldos. 
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Figura 11 - Gamas de Produto e Famílias de Saldos da Parfois 

A Parfois comercializa duas coleções por ano: a de Primavera-Verão (PV), que entra em loja 

no mês de novembro, e a de Outono-Inverno (OI), que começa a ser vendida a partir de maio. 

No final de cada uma destas coleções ocorre o período de saldos, com uma duração de cerca de 

2 meses, onde se procura vender a preços mais baixos as sobras da coleção que se encontra em 

fim de vida. As datas do início e fim dos saldos são definidas individualmente para cada um 

dos mercados. Em Portugal, os saldos de OI ocorrem nos meses de janeiro e fevereiro e os de 

PV entre o final de junho e o final de agosto (Figura 12). 

 

Figura 12 - Esquema com Prazos de Venda da Época Normal e de Saldos das Coleções da Parfois em Portugal 

De uma forma geral as coleções vendem em quantidade entre 70% a 80% durante a época 

normal e entre 30% a 20% no período de saldos, sendo que a proporção de venda em saldos 

costuma ser mais alta nas estações de PV, o que pode ser justificado pelo facto dos saldos de 

OI ocorrerem imediatamente após o Natal, onde tipicamente há o maior pico de vendas do ano. 

O peso das vendas em quantidade da época normal e de saldos e das sobras de inventário das 

últimas três coleções da Parfois são apresentadas na Figura 13. 
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Figura 13 - Pesos das Vendas em Quantidade da Época Normal e de Saldos e das Sobras nas Últimas Três 

Coleções 

Os pesos das gamas, em quantidade e em valor, nas vendas da coleção de OI15 são apresentados 

na Figura 14. As gamas com uma maior importância para a Parfois são a bijuteria, com um peso 

de 44% nas vendas em quantidade e 21% em valor, e as carteiras, com um peso de 18% em 

quantidade e de 37% em valor. 

 

Figura 14 - Peso das Vendas em Quantidade e Valor na Coleção de OI15 por Gama 

A distribuição das vendas pelos países durante a coleção de OI15 pode ser observada na Figura 

15. Os países com um maior peso de vendas são Espanha e Portugal. 

 

Figura 15 - Peso das Vendas em Quantidade na Coleção de OI15 por País 
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3.2 Análise do Período de Saldos 

O problema da otimização do período de saldos assemelha-se ao da Zara descrito por Caro e 

Gallien (2012). No entanto, o caso da Parfois tem alguns aspetos distintivos como é o caso dos 

descontos serem definidos por percentagens ao nível da família de saldos, pelo facto de 

existirem outlets, que podem absorver as sobras dos produtos no final da época de saldos, e 

ainda por existir reposição ao longo das semanas de saldos. Ambas as empresas procuram 

distribuir o inventário nas semanas anteriores aos saldos, mas a Zara opta por não realizar 

reposição durante o período de saldos por as taxas de venda excederem a capacidade de 

reposição do seu sistema de distribuição. Por outro lado, ao longo das semanas de saldos ambas 

as empresas optam, se necessário, por realizar concentrações e transferências entre as várias 

lojas. Na Zara, o final dos saldos termina com uma liquidação, em que as sobras são vendidas 

a um preço muito reduzido (salvage price) a compradores que trabalham em canais de baixo-

preço, tipicamente em países em desenvolvimento onde a Zara não tem lojas. Já na Parfois os 

produtos que restam no final dos saldos passam a ser vendidos nos outlets.  

Nos gráficos apresentados neste subcapítulo, as semanas de venda da época normal encontram-

se representadas com valores negativos e as do período de saldos com valores positivos.  

No Anexo C é possível observar os padrões de venda da cada uma das famílias de saldos em 

Portugal nos saldos da coleção de OI15. Apesar do comportamento das vendas de cada país e 

família de saldos ser diferente, ao nível das coleções este tende a ser semelhante.  

Como se pode observar na Figura 16 existe um pico de vendas na primeira semana de saldos 

em todas as coleções, sendo que o maior pico ocorreu na coleção de PV14, em que foram 

vendidos cerca de 109 mil artigos, seguida de uma descida progressiva até à última semana. Os 

picos de vendas que ocorrem durante os saldos encontram-se relacionados com as mudanças de 

descontos. Também em todas as coleções se verifica uma descida do nível de vendas na semana 

-1, que corresponde à semana anterior aos saldos, em que os clientes, sabendo que o período de 

saldos está próximo, optam por comprar menos.  

 

Figura 16 - Vendas em Quantidade por Semana das Coleções de 2014 e 2015 

As maiores diferenças entre as coleções são ao nível da estação do ano. Uma coleção de OI tem 

tipicamente um pico de vendas no mês de dezembro devido ao Natal, que corresponde às 

semanas entre -5 a -2. Já uma coleção de PV carateriza-se por ter um pico de vendas que ocorre 
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na época da Páscoa, próxima da semana -8, mas trata-se de um pico de vendas inferior. O maior 

pico de vendas numa estação de OI ocorreu em 2014, na semana -2, onde foram vendidas cerca 

de 174 mil unidades, enquanto o maior pico de PV foi em 2015, na semana -8, com a venda de 

aproximadamente 108 mil artigos. É ainda de destacar o facto das estações de PV tipicamente 

não venderem Artigos de Inverno e de terem mais uma semana de saldos do que as de OI, isto 

é, o período de saldos destas coleções tem uma duração de dez semanas e não de nove. 

Analisando a quantidade de stock em loja das coleções de 2014 e 2015 (Figura 17) verifica-se 

que a sua evolução ao longo das semanas é idêntica nas várias coleções. A Parfois, tal como as 

restantes empresas que operam no segmento de fast fashion, carateriza-se por introduzir os 

produtos nas lojas progressivamente ao longo da coleção, de modo a garantir que há novidades 

em loja todas as semanas. É por isso que o nível de stock tende a aumentar ao longo das semanas 

da época normal até à semana -6, aproximadamente. Posteriormente, o nível de stock diminui 

até ao final dos saldos.  

De notar que as coleções de OI têm um maior decréscimo de stock nos meses que correspondem 

ao pico de vendas do Natal. A coleção de PV15 foi a que, no geral, teve um maior nível de stock 

na época normal e de entrada em saldos. No entanto, ao longo das semanas de saldos foi a 

coleção de OI15 que manteve um nível de stock mais alto. Já as coleções de 2014 apresentam 

um nível de stock inferior às suas homólogas, sendo a de OI a coleção com uma menor 

quantidade de stock no período de saldos.  

 

Figura 17 - Quantidade de Stock por Semana nas Coleções de 2014 e 2015 

Os descontos tendem a aumentar progressivamente ao longo dos saldos, tal como se pode 

observar na Figura 18. O desconto médio na primeira semana de saldos costuma ser de 30% 

uma vez que faz parte da política da empresa atribuir o menor desconto possível a todas as 

famílias no início dos saldos. Só em raras exceções é atribuído um desconto de 50% nesta 

semana, como foi o caso da família de artigos de cabelo na coleção de PV15. Os descontos da 

maioria das famílias tendem a passar para 50% entre as semanas 4 e 6 e apenas para 70% nas 

últimas semanas (entre a semana 7 e 10).  

A coleção de OI15 foi a que teve um desconto médio superior nas últimas semanas, embora nas 

primeiras os descontos praticados tenham sido mais conservadores. Os descontos médios 

tendem também a ser superiores nas coleções de OI face às de PV uma vez que os saldos de OI 

ocorrem após o pico de vendas do Natal, sendo necessário praticar descontos mais agressivos 

de modo a atrair mais clientes. É ainda de realçar que a coleção mais antiga (PV14) corresponde 

à coleção com um desconto médio mais baixo ao longo das semanas, o que indica que a Parfois 

tem optado por praticar descontos mais altos nas últimas coleções. Este facto encontra-se 

relacionado com o aumento da variedade e número de produtos que a empresa vende.  
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Figura 18 - Desconto Médio por Semana nos Saldos das Coleções de 2014 e 2015 

Focando agora nos saldos da coleção de OI15 é possível observar na Figura 19 a evolução das 

vendas em valor e na Figura 20 a evolução das vendas em quantidade. Como seria de esperar 

as vendas em valor no período de saldos são decrescentes, isto porque, embora os descontos 

promovam o aumento das vendas em quantidade, os artigos são vendidos a preços 

substancialmente mais baixos, o que se reflete ao nível do valor das vendas. Embora a tendência 

das vendas em quantidade seja também para diminuir, é possível observar no gráfico um 

aumento considerável das vendas na semana 5, que corresponde ao momento em que o desconto 

médio praticado atinge o patamar dos 50%. O decréscimo de vendas em valor é também menor 

nesta semana.   

 

Figura 19 - Vendas de Saldos em Valor da Coleção de OI15 

 

Figura 20 - Vendas de Saldos em Quantidade da Coleção de OI15 
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Os pesos de cada família nos saldos de OI15 em valor e em quantidade são apresentados na 

Figura 21. Nos saldos de OI15, à semelhança do que foi visto no subcapítulo 3.1 na análise das 

vendas por gama em toda a coleção, as carteiras são a família que tem o maior peso nas vendas 

em valor (42%). Ao nível das vendas em quantidade destacam-se as famílias de bijuteria mais 

importantes como os anéis (7%), brincos (20%), colares (7%) e pulseiras (9%). Os brincos e as 

carteiras são as famílias com um maior peso, ambas de 20%, nas vendas em quantidade. 

 

Figura 21 - Peso das Vendas em Valor e Quantidade por Família de Saldos na Coleção de OI15 

De modo a analisar o comportamento caraterístico das vendas em quantidade de uma família 

no período de saldos, são apresentadas na Figura 22 as vendas dos brincos na coleção de OI15. 

É possível observar que os picos de vendas coincidem com as semanas em que o desconto é 

aumentado, havendo um decréscimo de vendas até à próxima mudança de desconto.  

 

Figura 22 - Vendas de Saldos em Quantidade da Família de Brincos na Coleção de OI15 
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promover as vendas da nova coleção.  
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Os saldos têm uma grande importância para os retalhistas em geral uma vez que, embora os 

preços praticados neste período sejam bastante inferiores aos da época normal, os lucros obtidos 

são significativos, representando, como já foi referido, entre 20% a 30% no caso da Parfois. 

Os descontos no período de saldos são definidos, semanalmente, ao nível da família de saldos 

e podem variar entre 30%, 50% e 70%. No entanto, para além destes patamares de desconto, 

existem alguns artigos que são considerados exceções e aos quais se atribuem descontos de 0%, 

20%, 40% ou 60%. Estes artigos são identificados antes da entrada em saldos pelo departamento 

de compras e pelos gestores de produto de cada país. As exceções podem ser artigos best-sellers 

ou slow-movers, que constituem os casos extremos de velocidades de escoamento das lojas, 

tendo nestes casos um desconto, respetivamente, inferior ou superior aos restantes da sua 

família. Por exemplo, se a família de carteiras numa dada semana tem um desconto de 30%, 

um artigo desta família que seja considerado um slow-mover terá um desconto de 40%, 

enquanto um best-seller terá um desconto de 20%. Outro exemplo de exceções são os artigos 

que são reclassificados para uma das coleções seguintes e, como tal, à semelhança dos artigos 

permanentes, não entram em saldos.  

Apesar dos descontos serem definidos dentro de patamares fixos, estes são apenas valores 

teóricos já que na prática o preço de cada artigo é definido dentro de um conjunto de possíveis 

preços denominados preços comerciais, que terminam em “0,99” de modo a serem mais 

apelativos para os clientes. Na Tabela 3 é possível observar que, por exemplo, um artigo da 

família de vestuário que seja vendido ao preço de 16,99€ na época normal com 30% de desconto 

vai passar a custar 12,99€, o que corresponde a um desconto real de 24%.  

Tabela 3 - Preços Fixos de Saldos com Base nos Patamares de Desconto 

Família de 

Saldos 
PVP 

Preço Fixo Desconto Real 

30% 50% 70% 30% 50% 70% 

Vestuário 14,99€ 9,99€ 7,99€ 5,99€ 33% 47% 60% 

Vestuário 16,99€ 12,99€ 7,99€ 5,99€ 24% 53% 65% 

Vestuário 19,99€ 14,99€ 9,99€ 6,99€ 25% 50% 65% 

Existem vários departamentos envolvidos no processo de saldos:  

 Marketing – desenham e encomendam as etiquetas; 

  IT – criam os ficheiros dos preços de saldos e são responsáveis pela integração destes 

nos sistemas; 

 Visual Merchandising – definem o visual da loja e da montra em cada semana; 

 Online – anunciam os saldos; 

 Compras – participam na decisão dos descontos e na definição das exceções; 

 Controlo de Gestão – realizam e atualizam os mapas de acompanhamento e de apoio à 

decisão dos descontos e participam na decisão dos descontos; 

 Logística – enviam os artigos de saldos e, simultaneamente, da nova coleção; 

 Distribuição – organizam as transferências e concentrações; 

 Gestores de Produto – fazem sugestões de descontos e exceções para os seus países com 

base no seu conhecimento específico da situação e vendas do país; 

 Loja – realizam a re-etiquetagem e organizam a loja. 

Antes de cada período de saldos é realizada uma reunião de kick-off em que são planeadas as 

tarefas de todas as equipas e os respetivos deadlines e onde se discute o que é preciso modificar 

em relação aos saldos anteriores. Após o arranque dos saldos existe um processo que é seguido 

para a definição do desconto a ser praticado em cada semana. Como os descontos mudam a 

cada quinta-feira, todas as modificações necessárias têm de ser realizadas entre segunda-feira e 

quarta-feira para que na quinta-feira os clientes já possam comprar os produtos com os novos 

preços. No início de cada semana de saldos é analisado o comportamento das vendas e são 
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propostos descontos pelo departamento de Compras e pelos Gestores de Produto de cada país. 

As propostas são, posteriormente, comparadas e discutidas em reuniões, que envolvem o 

Controlo de Gestão de Negócio, para se chegar a uma decisão final. Os descontos têm de ficar 

definidos na segunda-feira para que os novos preços sejam comunicados atempadamente às 

lojas, que efetuam a re-etiquetagem dos produtos manualmente na noite anterior à mudança de 

descontos, e para que sejam gerados os ficheiros com os novos preços de cada país que serão 

integrados nos sistemas das lojas. É ainda necessário informar, com antecedência, o 

departamento de visual merchandising sobre as mudanças de preço para que estes possam 

planear a nova organização da loja. O processo de definição de descontos nos saldos encontra-

se representado na Figura 23.  

 

Figura 23 - Processo Atual de Definição de Descontos nos Saldos 

Para o período de saldos, a Parfois rege-se por dois mapas essenciais: o mapa de Forecast e o 

de Follow-Up. Antes do início dos saldos é utilizado o mapa de Forecast. Quando é feito o 

planeamento de uma coleção, é definida uma quantidade de entrada em saldos objetivo por 

gama, que é obtida através de uma percentagem da quantidade comprada de cada gama que se 

pretende que esteja disponível para o período de saldos. No mapa de Forecast são apresentadas 

as vendas reais desde o início da coleção até ao dia em questão e as vendas da coleção homóloga 

do ano anterior no período equivalente. Com base nas vendas dos últimos catorze dias é 

calculado o desvio entre as vendas reais e as históricas, que é aplicado às vendas históricas das 

semanas seguintes de modo a prever as vendas totais até ao fim da coleção. Esta previsão é 

utilizada para calcular a quantidade de stock a enviar por gama de modo a atingir a quantidade 

de entrada em saldos objetivo definida. O mapa é atualizado diariamente e os cálculos são 

realizados ao nível da gama-país e da gama-loja.  

Após o início do período de saldos passa a ser utilizado o mapa de Follow-Up. Neste mapa são 

analisadas as vendas reais do dia anterior, dos últimos sete dias e acumuladas até ao momento, 

assim como os stocks e descontos praticados. Adicionalmente, são calculadas métricas como a 

taxa de rotação, que mede quantos dias o stock existente em loja poderia durar se as vendas se 

mantivessem iguais, e a taxa de sucesso, que mede o desempenho das vendas no período em 

questão. Todas as medidas são comparadas com os períodos equivalentes da coleção homóloga 

anterior para ajudarem na tomada de decisões sobre os descontos. É também feita uma previsão 
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das sobras no final de saldos com base no stock disponível em sede e em loja no dia anterior e 

uma estimativa das vendas até ao final dos saldos, que é calculada multiplicando a velocidade 

de venda dos últimos sete dias pelo número de dias de saldos restantes.  

São enviados três tipos de ficheiros para os mercados todas as semanas mesmo que não haja 

alterações de desconto: 

 O ficheiro das regras gerais, que é constituído pelos preços de cada artigo conforme os 

descontos que foram definidos para cada uma das famílias; 

 O ficheiro das diferenças, que é constituído pelos preços das referências que sejam 

afetados por descontos diferentes dos patamares gerais (30%, 50% ou 70%). É neste 

ficheiro que se incluem, por exemplo, os preços dos artigos slow-movers; 

 O ficheiro das exceções, que inclui todos os artigos que não entram em saldos, isto é, 

que têm um desconto de 0%. Normalmente esta lista não sofre alterações ao longo do 

período de saldos. 

Os principais problemas do método atual residem no facto de se tratar de um método muito 

manual e qualitativo que implica que pessoas de diferentes departamentos analisem os mapas 

disponíveis e sugiram descontos para cada uma das famílias de saldos e para cada país. Estes 

descontos são posteriormente comparados e discutidos numa reunião em que se recorre 

novamente à análise das métricas presentes nos mapas e, por comparação com anos anteriores 

e pela experiência e conhecimento do negócio, se decide o desconto final.  

O facto de se tratar de um processo muito demorado implica que para se tomarem decisões em 

tempo útil haja um maior foco nas famílias e nos países que vendem mais. Deste modo, existem 

muitos dos países e famílias de produtos cuja informação é analisada com uma menor atenção. 

Como existe uma grande componente qualitativa no processo, a definição dos descontos dos 

vários países e famílias acaba por depender da análise que cada responsável faz, não havendo, 

por isso, um método de definição de descontos homogéneo.  

Não existe nenhuma ferramenta que sugira um desconto de uma forma automática, sendo o 

mapa de Follow-Up o principal auxiliar na tomada de decisões. Este mapa tem como principais 

defeitos o facto de fazer uma análise à gama e não à família de saldos, nível em que são 

definidos os descontos, e de considerar as semanas de segunda-feira a domingo, podendo o 

desconto praticado durante este período variar já que a mudança de descontos ocorre à quinta-

feira.  

Um problema que surge nos saldos da Parfois está relacionado com as lojas franchisadas. 

Enquanto as lojas próprias seguem obrigatoriamente a sugestão de descontos da empresa, as 

lojas franchisadas recebem a proposta de descontos mas podem optar por não as realizar. 

Embora a influência da Parfois sobre os parceiros neste assunto tenha aumentado nas últimas 

coleções, existem ainda muitos casos em que o parceiro opta por realizar os seus próprios 

descontos. A intenção a longo prazo da empresa é que todos os franchisados passem a realizar 

os descontos sugeridos, o que implica que esta disponha de um método mais eficaz e eficiente 

de definição dos descontos para que possa ter uma maior influência nas decisões dos parceiros.  
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4 Ferramenta de Estratégia de Promoções 

Neste capítulo é apresentada a ferramenta desenvolvida ao longo do projeto. No primeiro 

subcapítulo é abordado o tratamento de dados, nomeadamente no que diz respeito às coleções 

consideradas e ao agrupamento dos dados. No segundo subcapítulo são descritos os vários 

modelos de regressão linear múltipla testados e as possíveis variáveis, sendo destacado o 

modelo final. No terceiro subcapítulo é apresentada a ferramenta de sugestão de descontos 

criada, assim como o modelo matemático que a suporta.  

4.1 Tratamento de Dados 

Do ponto de vista das receitas obtidas nos saldos, e para efeitos de definição dos descontos, é 

indiferente a loja onde as vendas foram realizadas visto que os preços serão os mesmos ao nível 

do país. Para além disso, os dados de stock e vendas são mais precisos a um nível agregado 

devido aos erros de registo de dados no sistema. Tendo em conta que os descontos são definidos 

atualmente ao nível da família de saldos os dados foram agregados a este nível em cada País. 

O país escolhido para o desenvolvimento do modelo foi Portugal, por ser um dos países com 

maior peso no volume de vendas da empresa, por ter dados tipicamente com menos erros que 

os restantes países e por ser um mercado que a gestão conhece melhor, visto que é o país de 

origem da Parfois e também o seu mercado mais antigo.  

Um período de saldos pode ser definido entre duas mudanças de desconto. Isto significa que, 

como os descontos mudam à quinta-feira, cada período de saldos considerado corresponde a 

uma semana que começa na quinta-feira e acaba na quarta-feira, à exceção da primeira e da 

última semana de saldos que podem não ser completas. Como tal, as vendas diárias de cada 

coleção, tanto do período de saldos como da época normal, foram agrupadas segundo este 

critério. As semanas da época de vendas normal são numeradas com valores negativos enquanto 

que para as semanas da época de saldos são utilizados valores positivos.  

As semanas de venda são definidas em função da primeira semana de saldos (semana 1), que 

começa no primeiro dia de saldos e acaba na quarta-feira seguinte, podendo, por isso, ter menos 

de sete dias. As restantes semanas de saldos correspondem sempre a períodos entre quinta-feira 

e quarta-feira, como já foi mencionado. No entanto, à semelhança da primeira semana de saldos, 

também a última pode ser incompleta uma vez que está dependente de uma data fixa, neste caso 

a de fim de saldos.  

O período entre o primeiro dia de saldos e a quinta-feira anterior corresponde à semana 0, no 

caso de se tratar de uma semana incompleta, ou à semana -1, se esta tiver sete dias. A semana 

0 apenas existe quando os saldos começam num dia que não seja uma quinta-feira, o que 

acontece, em geral, nas coleções de OI. Porém, esta semana nunca costuma ter mais do que dois 

dias uma vez que a empresa procura que os saldos comecem sempre antes do fim-de-semana. 

As semanas anteriores à -1 dizem respeito às semanas remanescentes de venda da época normal, 

que, sendo semanas completas, começam numa quinta-feira e acabam numa quarta-feira.  
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Na Tabela 4 é possível observar a divisão em semanas da coleção de OI15. O primeiro dia de 

saldos (2 de janeiro de 2016) corresponde a um sábado e, por isso, a semana 1 é constituída por 

apenas cinco dias. A última semana de saldos (semana 9) é também uma semana incompleta 

uma vez que o último dia de saldos coincide com um domingo, motivo pelo qual a semana tem 

apenas quatro dias. Nesta coleção existem dois dias entre uma semana completa da época 

normal e o primeiro dia de saldos, que correspondem à semana 0. Estes dias foram excluídos 

da análise por terem vendas pouco significativas, já que correspondem a dias em que a maioria 

das lojas se encontram encerradas (31 de dezembro e 1 de janeiro).  

Tabela 4 - Divisão das Semanas da Coleção de OI15 

Semana -35 (…) -24 (…) -1 0 1 2 (…) 9 

Início da 

Semana 
01/05/2015 (…) 16/07/2015 (…) 24/12/2015 31/12/2015 02/01/2016 07/01/2016 (…) 25/02/2016 

Fim da 

Semana 
06/05/2015 (…) 22/07/2015 (…) 30/12/2015 01/01/2016 06/01/2016 13/01/2016 (…) 28/02/2016 

Nº de Dias 6 (…) 7 (…) 7 2 5 7 (…) 4 

Como já foi referido no subcapítulo 3.1, as vendas das coleções de OI começam em maio e as 

de PV em novembro. No entanto, embora as vendas da época normal comecem na semana -35, 

apenas a partir da semana -24 é que estas começam a ser significativas.  

De modo a que as semanas sejam uniformes, isto é, todas com sete dias, foram aplicados índices 

de sazonalidade intra-semanal para que as vendas das semanas incompletas fossem 

extrapoladas para os restantes dias da semana. A semana 9 de OI15, por exemplo, tem apenas 

4 dias que correspondem a quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. O valor das vendas 

destes dias é por isso dividido pela soma dos índices semanais de quinta-feira a domingo. Estes 

índices são calculados com base na fórmula apresentada em 4.1: 

 
Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖 =

𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑠𝑎𝑙𝑑𝑜𝑠𝑖

𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠
 (4.1) 

Onde:  

Índice semanali representa o índice sazonal do dia da semana i; 

Vendas saldosi corresponde às vendas do período de saldos que ocorrem no dia da semana i e 

Vendas de saldos totais representa as vendas de todo o período de saldos. 

As vendas são então divididas pela soma dos índices dos dias da semana em que as vendas 

ocorreram. Durante o processo de previsão de vendas, em que não se sabe o peso de cada dia 

da semana nas vendas dos saldos, são utilizados os índices definidos para a coleção homóloga 

anterior, que no caso de OI15 corresponde a OI14. Posteriormente, quando é realizada a 

previsão de vendas para uma semana que não tenha sete dias é utilizado o processo inverso, isto 

é, o valor obtido será multiplicado pela soma dos índices dos dias da semana em que realmente 

podem ocorrer vendas.  

As coleções analisadas foram as de OI e PV de 2014 e 2015. Optou-se por não se utilizar dados 

de coleções mais antigas por a realidade da Parfois ter mudado significativamente nos últimos 

anos, nomeadamente com a abertura de mais lojas e um aumento do investimento em vestuário. 

A complexidade de obter dados corretos no que diz respeito aos saldos de anos anteriores, em 

particular das datas de saldos e dos descontos praticados, foi outro dos motivos para a escolha 

de coleções mais recentes. Adicionalmente, só nos últimos anos é que as lojas franchisadas 

começaram a adotar as sugestões de descontos da Parfois, o que torna difícil saber qual o 

desconto que realmente foi praticado por estas lojas no passado. 

Ao nível dos produtos, foram excluídos os artigos permanentes, reclassificados e as exceções 

que não sofreram nenhum desconto durante o período de saldos. Foram eliminados erros de 
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registo de dados, como os casos em que existia um desconto igual ou superior a 100% na época 

de saldos. Artigos cujo preço da época normal não fosse conhecido ou sem vendas não foram 

também considerados. Para além disso, foram também excluídos da análise artigos com uma 

quantidade de compra global inferior a 100 unidades ou com uma percentagem de venda em 

relação à compra inferior a 10%.  

Para poder calcular o potencial de venda de cada família de uma forma correta foram utilizadas 

as vendas sem devoluções. Na época de saldos, e em particular nas coleções de OI, cujos saldos 

ocorrem após o Natal, existe uma grande quantidade de devoluções, especialmente nas 

primeiras semanas, o que leva a que muitos dos registos de dados apresentem uma quantidade 

de venda negativa por haver mais devoluções do que vendas. Este facto impedia também de 

saber qual o desconto real praticado num dado momento, já que os artigos comprados antes do 

período de saldos são devolvidos ao preço da época normal e não ao preço praticado no 

momento. Deste modo, optou-se por utilizar as vendas sem devoluções para fazer a previsão de 

vendas e posteriormente é retirada uma percentagem correspondente às devoluções do período 

para que se seja possível calcular o valor líquido das vendas. Outra vantagem de se ter optado 

por analisar Portugal está também relacionada com esta opção já que, ao contrário dos restantes 

países, tem disponíveis as vendas sem devoluções para a maioria das suas lojas, à exceção das 

lojas multimarca, que foram excluídas da análise.  

Como os dados da quantidade de stock do passado apenas se encontram disponíveis ao domingo 

e este é também o dia anterior ao dia da decisão dos descontos, considerou-se que o stock 

disponível no início de cada semana corresponde ao stock do domingo anterior.  

Antes de testar os vários modelos de previsão definidos, utilizou-se a distância de Mahalanobis, 

o método R-Student e a distância de Cook para identificar potenciais outliers. Para tal, utilizou-

se os packages car, stats e outliers do software R. As observações identificadas como influentes 

por todos os métodos foram analisadas e eliminadas dos dados. 

4.2 Modelo de Previsão de Vendas 

4.2.1 Definição do Modelo com Base no Histórico 

A primeira fase do desenvolvimento de uma ferramenta de estratégia de promoções foi a 

escolha de um modelo de previsão de vendas que melhor se adaptasse ao período de saldos. O 

objetivo era definir um modelo que relacionasse as vendas em quantidade da época de saldos 

com um conjunto de possíveis variáveis, procurando minimizar o erro de previsão e manter o 

modelo simples.  

Com base na pesquisa bibliográfica apresentada nos subcapítulos 2.3 e 2.4, optou-se por um 

modelo de regressão linear múltipla para prever as vendas no período de saldos. Este modelo 

tinha como principal requisito incluir o desconto como variável, para que posteriormente 

pudesse ser utilizado na determinação dos descontos a aplicar.  

No que diz respeito aos dados utilizados no modelo de previsão, foi utilizada como teste a 

coleção de OI15, por ser a coleção completa mais recente. Para perceber a influência das 

variáveis e obter os coeficientes do modelo, deve utilizar-se o maior número de dados possível 

do histórico. O conjunto de treino deveria ser constituído pelos dados das coleções de OI de 

anos anteriores, no entanto, como só existiam dados da estação de 2014, optou-se por incluir 

também os de PV15. A coleção de PV15 foi escolhida por ser a mais semelhante à coleção de 

teste em termos de condições de venda, como por exemplo, número e tipo de lojas e quantidade 

de produtos disponível para venda. Posteriormente, foi testada a hipótese de acrescentar a 

coleção de PV14.  

Ao nível do agrupamento dos dados foram exploradas as hipóteses de agrupar os dados por 

referência-semana ou por família de saldos-semana. Foi ainda vista a possibilidade de definir 
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um modelo distinto para cada família que utilizasse os dados agrupados por referência-semana. 

No entanto, esta última hipótese seria pouco prática por requerer vinte e três modelos diferentes 

e pelo facto de não existirem dados suficientes para cada uma das famílias, em especial para 

famílias mais pequenas, como por exemplo viagem, em que existem apenas cerca de 20 

referências por coleção. 

De acordo com o conhecimento do negócio foram definidas um conjunto de variáveis que 

poderiam influenciar as vendas no período de saldos (nas quais s representa a semana de 

saldos): 

 Stock da semana (Stocks) – stock disponível no início de cada semana, assumido como 

sendo o do domingo anterior; 

 Quantidade de compra (Qtd Compra) – quantidade que foi comprada de cada 

referência no início da coleção para todos os países. Artigos com uma maior 

componente de moda terão uma quantidade de compra inferior aos artigos básicos que, 

em princípio, irão vender mais; 

 Percentagem de desconto (Descontos) – relação entre o preço praticado numa dada 

semana e o preço da época normal, o que corresponde ao desconto real praticado; 

 Preço do artigo (Preços) – preço do artigo com base no pressuposto que um desconto 

num artigo com um preço mais alto terá um impacto maior nas vendas do que um 

desconto num artigo com um preço inferior; 

 Vendas da semana anterior (Vendass-1); 

 Percentagem de referências com um stock inferior ao mínimo (% Ref com Stock < 

min) – percentagem calculada para cada família com base no número de referências com 

uma rotação de vendas (stock a dividir pelas vendas) inferior a duas semanas, em relação 

ao número de referências totais em cada semana; 

 Relação entre o stock de uma semana e o stock de entrada em saldos (Stocks/Stock 

ES) – relação obtida pelo quociente entre o stock no início de cada semana e stock que 

havia no início dos saldos para cada família; 

 Número de dias em loja (Dias em loja) – número de dias entre a chegada de um artigo 

à loja e a última venda antes da entrada em saldos. Quando um produto entra em loja as 

suas vendas tendem a ser superiores e depois diminuem progressivamente ao longo do 

tempo. Quanto maior for o número de dias em loja de um artigo menor será a quantidade 

vendida em saldos pelo facto do mercado já estar, de certa forma, saturado do produto. 

Como foi observado no subcapítulo 3.2, a percentagem de desconto tem influência nas vendas 

dos produtos. A análise das Figuras 24 e 25 leva a concluir que tanto o stock (Stocks) como as 

vendas da semana anterior (Vendass-1) são variáveis que aparentam ter uma forte relação com 

as vendas do período de saldos.  

 

Figura 24 - Relação entre as Vendas e a Variável Stock nos Saldos de OI14 com Dados Agrupados por Família 
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Figura 25 - Relação entre as Vendas de uma Semana e da Anterior nos Saldos de OI14 com Dados Agrupados 

por Família 

De um modo geral, quanto maior o nível de stock ou quanto maior for o número de vendas da 

semana anterior, maior será a quantidade de vendas em saldos numa dada semana.  

Na Figura 26 é possível observar a relação entre a média do número de dias em loja (Dias em 

loja) de cada família e a quantidade vendida durante o período de saldos de OI14. Esta variável 

parece não ter relação com as vendas de saldos e, por isso, não foi considerada nos modelos 

testados.  

 

Figura 26 - Relação entre as Vendas e a Média de Dias em Loja nos Saldos de OI14 com Dados Agrupados por 

Família 

No que diz respeito à variável preço, foi explorada a hipótese de desenvolver um modelo que 

tivesse também em conta o preço da época normal, isto é, em que os dados estivessem 
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hipótese de agrupar os dados de acordo com um nível de preço: baixo, médio ou alto. Cada 

preço de uma família de saldos foi comparado com a média ± desvio padrão dessa mesma 

família e se este estivesse abaixo da média - desvio padrão era considerado um preço baixo, se 

fosse superior à média + desvio padrão era considerado alto e se estivesse entre estes dois 

limites tratava-se de um preço médio. Estes níveis foram posteriormente ajustados de acordo 

com o conhecimento do negócio para que não houvessem níveis com poucas referências ou a 

ser considerados erradamente em comparação com as restantes famílias. 

Relativamente às restantes variáveis identificadas, são apresentados no Anexo D os gráficos 

das vendas de saldos em função de cada uma destas variáveis com os dados agrupados por 
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família-semana, e no Anexo E são apresentados os mesmos gráficos com os dados agrupados 

por referência-semana.  

Com base nas variáveis definidas foram obtidos vários modelos de previsão através de 

regressão linear múltipla, recorrendo ao package stats do software R. Foram utilizados três 

tipos de modelos: 

 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑠  = 𝛽0 + 𝛽1𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑠−1 + 𝛽2𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘𝑠 + 𝛽3𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 + 

+𝛽4𝑄𝑡𝑑 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 + β5

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘𝑠

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝐸𝑆
+ 𝛽6 % 𝑅𝑒𝑓 𝑐𝑜𝑚 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 < 𝑚𝑖𝑛𝑠 

(4.2) 

 
𝑙𝑛(𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑠) = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑛(𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑠−1) + 𝛽2𝑙𝑛(𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘𝑠) + 𝛽3𝑙𝑛(𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠) + 

+𝛽4𝑙𝑛(𝑄𝑡𝑑 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎) + 𝛽5𝑙𝑛(
𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘𝑠

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝐸𝑆
) + 𝛽6𝑙𝑛(%  𝑅𝑒𝑓 𝑐𝑜𝑚 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 > 𝑚𝑖𝑛𝑠

1) 

(4.3) 

 
𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑠−1
= 𝛽0 + 𝛽1

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘𝑠

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘𝑠−1
+ 𝛽2(𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 − 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠−1) + 

+𝛽3 (
𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘𝑠

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝐸𝑆
−

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘𝑠−1

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝐸𝑆
) + 𝛽4(%  𝑅𝑒𝑓 𝑐𝑜𝑚 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 < 𝑚𝑖𝑛𝑠 − 

−%  𝑅𝑒𝑓 𝑐𝑜𝑚 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 < 𝑚𝑖𝑛𝑠−1) 

(4.4) 

Onde: 

s é a semana atual; 
s-1 é a semana anterior e 
βi são os coeficientes resultantes da regressão múltipla para cada variável, com i∈{0,…,6}. 

O modelo 4.2 diz respeito a um modelo linear que utiliza as variáveis diretamente. O modelo 

4.3 corresponde a um modelo multiplicativo que foi transformado em linear através da 

aplicação do logaritmo natural (ln), semelhante ao utilizado por Caro e Gallien (2012). O 

modelo 4.4 é também um modelo linear mas em que cada variável é definida pela variação que 

ocorre entre uma semana e a anterior. Para cada um destes modelos foram testadas diferentes 

combinações das variáveis. 

No caso da semana 1, dado tratar-se da primeira semana de saldos, põe-se o problema de saber 

quais as vendas e o stock da semana anterior a considerar. A primeira hipótese foi utilizar as 

vendas e o stock da semana anterior, mas esta semana carateriza-se por um decréscimo das 

vendas que ocorre pelo facto dos clientes saberem que os saldos vão começar na semana 

seguinte. Devido a este facto, optou-se por utilizar uma média das cinco semanas anteriores. O 

problema deste método é que nas coleções de OI estas semanas correspondem ao pico de vendas 

resultante da época natalícia. Deste modo, optou-se nas coleções deste tipo por utilizar uma 

média das cinco semanas anteriores ao período de natal.  

No Anexo F são apresentados os resultados dos vários modelos testados, nomeadamente o R2 

de cada modelo e o erro percentual absoluto médio (EPAM) obtido na previsão de OI15. Os 

modelos com variáveis com a estatística t inferior a 2, que corresponde ao valor crítico 

aproximado às unidades do teste t para um nível de significância de 5%, não foram considerados 

uma vez que indica que não se pode concluir que a variável em questão seja significativa para 

o modelo na presença das restantes variáveis. Na Tabela 5 são apresentados os melhores 

modelos de regressão linear múltipla testados, com os dados agrupados por referência e por 

família de saldos, e os respetivos resultados.  

 

                                                 

1 Para obter o ln da variável % Ref com Stock < min foi utilizada a variável inversa: % Ref com Stock > min=1-% 

Ref com Stock < min 
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Tabela 5 - Resultados dos Melhores Modelos de Regressão Testados com Dados Agrupados por Referência e por 

Família 

Dados Agrupados por Referência Família 

Modelo 4.3 4.3 4.4 (A) 4.4 (B) 

Variáveis 

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘𝑠 

𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑠−1 

𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘𝑠 

𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑠−1 

𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘𝑠

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘𝑠−1
 

𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠

− 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠−1 

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘𝑠

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝐸𝑆

−
𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘𝑠−1

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝐸𝑆
 

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘𝑠

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘𝑠−1
 

𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠

− 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠−1 

 

R2 0,743 0,934 0,638 0,631 

EPAM 61% 29% 19% 20% 

No caso dos dados agrupados por referência, o melhor resultado foi obtido com o modelo do 

tipo 4.3 com um R2 de 0,743 e um EPAM na previsão de OI15 de 61% utilizando as variáveis 

stock, vendas da semana anterior e desconto.  

Relativamente aos dados agrupados por família de saldos, o modelo 4.2 foi o que pior se 

adaptava visto que a variável desconto era sempre considerada pouco significativa. O modelo 

4.3 com melhor resultado foi também o que incluía as variáveis stock, vendas da semana 

anterior e desconto, com um R2 de 0,934 e um EPAM de 29%. No entanto, os resultados foram 

ainda melhores quando se utilizou o modelo do tipo 4.4. O modelo com o menor EPAM 

(modelo A), de 19%, inclui a variação de stock, de desconto e de Stock/Stock ES, com um R2 

de 0,638. No entanto, o modelo mais simples que inclui apenas a variação de stock e de desconto 

(modelo B) apresenta resultados semelhantes, com um EPAM de 20% e um R2 de 0,631.  

O modelo do tipo 4.3 com as variáveis stock, vendas da semana anterior e desconto e o modelo 

do tipo 4.4 com a variação de stock e de desconto, foram também testados com os dados 

agrupados de acordo com a família de saldos e nível de preço (Tabela 6). Como resultados 

obteve-se um R2 de 0,936 e um EPAM de 36% para o modelo do tipo 4.3 e um R2 de 0,507 e 

um EPAM de 32% para o modelo do tipo 4.4, ambos piores quando comparados com os 

resultados obtidos com os dados agrupados apenas pela família de saldos, um EPAM de 29% e 

de 20%, respetivamente.  

Tabela 6 - Modelos 4.3 e 4.4 com Melhores Resultados Testados com Dados Agrupados por Família-Nível de 

Preço 

Dados Agrupados 

por 
Família-Nível de Preço 

Modelo 4.3 4.4 

Variáveis 

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘𝑠 

𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑠−1 

𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 

 

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘𝑠

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘𝑠−1
 

𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠

− 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠−1 

 

R2 0,936 0,507 

EPAM 36% 32% 
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De acordo com os resultados obtidos, e com base nos critérios de seleção escolhidos, definiu-

se que os dados seriam agrupados por família de saldos, por permitir obter os menores erros de 

previsão e por ser também o nível no qual são definidos os descontos de saldos. Os dois 

melhores modelos obtidos segundo este nível de agregação foram os modelos A e B assinalados 

na Tabela 5. De seguida estudaram-se estes modelos de modo a definir qual seria o mais 

adequado:  

 Modelo A:  

 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑠−1
= 𝛽0 + 𝛽1

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘𝑠

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘𝑠−1
+ 𝛽2(𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 − 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠−1)

+ 𝛽3 (
𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘𝑠

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝐸𝑆
−

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘𝑠−1

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝐸𝑆
) 

(4.5) 

 Modelo B:  

 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑠−1
= 𝛽0 + 𝛽1

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘𝑠

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘𝑠−1
+ 𝛽2(𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 − 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠−1) 

(4.6) 

Onde: 

s é a semana atual; 
s-1 é a semana anterior e  
βi são os coeficientes resultantes da regressão múltipla para cada variável, com i∈{0,…,3}. 

Os dois modelos apenas se diferenciam pelo facto do modelo A incluir mais uma variável, a 

variação de Stock/Stock ES. Como a primeira semana de saldos tem o maior erro de previsão, 

foi analisado o erro percentual médio absoluto total da semana 2 à 9 e o da semana 1 para os 

dois modelos. Na Tabela 7 é possível observar que os dois modelos apresentam o mesmo EPAM 

para as semanas 2-9, sendo que a única diferença reside na semana 1, em que o modelo A tem 

um erro percentual médio 6,4% inferior ao do modelo B.  

Tabela 7 - EPAM dos Modelos de Previsão A e B 

FW14 e SS15 

EPAM A B 

Semana 1-9 19,1% 19,8% 

Semana 2-9 17,4% 17,4% 

Semana 1 32,9% 39,3% 

Os erros apresentados são calculados através da média de todos os erros percentuais absolutos, 

dando igual peso a todos os erros. No entanto, existem famílias de produtos que têm uma maior 

importância para a empresa por venderem mais que as restantes. Da mesma forma, os erros nas 

primeiras semanas de saldos vão também ter uma maior importância dado que é quando as 

vendas são superiores. Assim, foram calculados os erros ponderados por família (equação 4.7) 

e por semana (equação 4.8). 

 

𝐸𝑃𝐴 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝐹𝑎𝑚í𝑙𝑖𝑎 =  ∑ 𝐸𝑃𝐴𝑓,𝑠 ×
𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑓,𝑠

∑ 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑓,𝑠
9
𝑠=1

9

𝑠=1

 (4.7) 

 

𝐸𝑃𝐴 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 =  ∑ 𝐸𝑃𝐴𝑓,𝑠 ×
𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑓,𝑠

∑ 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑓,𝑠
23
𝑓=1

23

𝑓=1

 (4.8) 

Onde: 

s é a semana atual e 
f é a família de saldos. 
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O erro ponderado por família vai dar um peso maior aos erros das semanas em que uma dada 

família teve um maior volume de vendas. Já o erro ponderado por semana vai dar um maior 

peso aos erros das famílias que venderam mais numa dada semana.  

Os resultados dos erros ponderados por família e por semana para o modelo A e B são 

apresentados no Anexo G. É possível verificar que os erros médios ponderados dos modelos 

são semelhantes tanto ao nível da família como da semana. No entanto o modelo B destaca-se 

por ter erros menores ao nível das semanas, em particular nas primeiras semanas, em que a 

quantidade vendida é maior.  

Na Tabela 8 apresenta-se o EPAM ponderado por semana dos modelos A e B. De notar que o 

erro médio da semana 1 era superior no modelo B, mas quando este erro é ponderado pela 

quantidade vendida passa de 39% para 24%, tornando-se inferior ao erro ponderado do modelo 

A, que é de 25%. Para além disso as duas famílias com um maior peso nas vendas, carteiras e 

brincos, têm um erro inferior no modelo B. Por estas razões e por se tratar de um modelo mais 

simples optou-se por escolher o modelo B.  

Tabela 8 - EPAM Ponderado por Semana dos Modelos de Previsão A e B 

FW14 e SS15 

EPAM Ponderado por Semana A B 

Semana 1-9 14,2% 13,6% 

Semana 2-9 12,7% 12,4% 

Semana 1 25% 24% 

Após a escolha do modelo procurou-se melhorar os resultados obtidos. Em primeiro lugar, 

tendo em conta as caraterísticas particulares da primeira semana, foi explorada a hipótese de 

prever esta semana separadamente das restantes. Para as semanas de 2 a 9 foi então utilizado 

todo o histórico de OI14 e PV15, enquanto para a semana 1 apenas se utilizou a semana 1 dos 

dados do mesmo histórico. Esta modificação permitiu melhorar o erro médio da semana 1 de 

39,3% para 35,3% e diminuir o erro ponderado por família de 20,4% para 20%. No entanto, ao 

nível dos erros ponderados por semana verificou-se um aumento no erro de 13,7% para 13,9%. 

Numa segunda fase colocou-se a hipótese de incluir também o histórico de PV14. Foram 

testadas três alternativas diferentes:  

1. Incluir PV14 no histórico total e realizar apenas uma regressão para prever todas as 

semanas de OI15; 

2. Incluir PV14 no histórico total mas realizar duas regressões, uma apenas com os dados 

da primeira semana para prever a semana 1 de OI15 e outra com os dados totais das três 

coleções para prever as semanas de 2 a 9; 

3. Incluir PV14 apenas no histórico da primeira semana e utilizar uma regressão para 

prever a primeira semana, que inclui a primeira semana das três coleções como 

histórico, e outra para prever as semanas de 2 a 9, que inclui todas as semanas mas 

apenas as coleções de PV15 e OI14. 

Na Tabela 9 são apresentados os resultados de todas as alternativas mencionadas. No geral a 

inclusão da coleção de PV14 melhorou os resultados obtidos. A alternativa com melhores 

resultados foi a 3, com um EPAM na previsão da semana 1 de 32,7% e da semana 2 a 9 de 

17,4%. Analisando a média dos erros ponderados, estes passaram de 13,7% para 13,6% ao nível 

da semana e de 20,4% para 19,6% ao nível da família. Os resultados desta alternativa são 

bastante semelhantes aos obtidos com a 2 mas quando se analisam as categorias com maior 

importância para a empresa, como as carteiras e a bijuteria, a alternativa 3 apresenta erros 

ponderados mais baixos, motivo pelo qual foi selecionado. 
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Tabela 9 - EPAM das Várias Alternativas Testadas com Diferentes Históricos 

OI14 e PV15 

(modelo inicial) 

EPAM Semana 1-9 19,8% 

EPAM Semana 2-9 17,4% 

EPAM Semana 1 39,3% 

EPAM Ponderado por Semana 13,7% 

EPAM Ponderado por Família 20,4% 

OI14, PV15 e PV14  

(modelo 1) 

EPAM Semana 1-9 19,6% 

EPAM Semana 2-9 17,5% 

EPAM Semana 1 36,9% 

EPAM Ponderado por Semana 13,7% 

EPAM Ponderado por Família 20,1% 

OI14, PV15 e PV14. Semana 1 

Separada 

(modelo 2) 

EPAM Semana 1-9 19,1% 

EPAM Semana 2-9 17,5% 

EPAM Semana 1 32,7% 

EPAM Ponderado por Semana 13,6% 

EPAM Ponderado por Família 19,6% 

OI14 e PV15. Semana 1 

também com PV14 

(modelo 3) 

EPAM Semana 1-9 19,1% 

EPAM Semana 2-9 17,4% 

EPAM Semana 1 32,7% 

EPAM Ponderado por Semana 13,6% 

EPAM Ponderado por Família 19,6% 

De seguida procedeu-se a uma análise mais detalhada do modelo selecionado. O Output dado 

pelo software R para o modelo é apresentado no Anexo H. As variáveis utilizadas na previsão 

das vendas de saldos têm um t superior a 2, o que indica que são significativas, tanto no modelo 

utilizado na semana 1 como no utilizado para as semanas de 2 a 9. O valor de prova do teste F 

é nos dois casos inferior ao nível de significância de 5%, o que significa que as variáveis 

explicam significativamente a variabilidade do modelo. As equações finais utilizadas para a 

previsão das vendas com base no histórico encontram-se nas equações 4.9 e 4.10: 

 Para prever a semana 1: 

 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑠−1
= −2,02 + 1,19 

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘𝑠

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘𝑠−1
+ 8,56 (𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 − 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠−1) (4.9) 

 Para prever as semanas 2 a 9: 

 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑠−1
= −0,28 + 1,2 

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘𝑠

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘𝑠−1
+ 3,36 (𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 − 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠−1) (4.10) 

Onde: 
s é a semana atual e  
s-1 a semana anterior. 

De modo a analisar a aleatoriedade dos erros do modelo, foi calculada a estatística de Durbin-

Watson para o modelo, resultando num valor de 1,97 para o modelo geral e 2,01 para o modelo 

da semana 1, ambos próximos do valor ideal de 2, o que indica que os erros dos modelos são 

aleatórios.  

Considerando a abordagem mais simples possível, que seria considerar que as vendas de OI15, 

em cada semana de saldos, seriam iguais às vendas da coleção homóloga (OI14) nas mesmas 

semanas, obtém-se um erro percentual absoluto médio de 53%. O erro comparável obtido pelo 

modelo desenvolvido é de 19%, o que significa que este modelo prevê as vendas de saldos com 

um erro 34% menor.  
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Para saber qual o desvio médio das previsões face às vendas reais calculou-se o erro médio 

percentual ponderado pelas vendas: 

 
𝐸𝑟𝑟𝑜 𝑀é𝑑𝑖𝑜 𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 =

∑(𝑅𝑒𝑎𝑙 − 𝑃𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜)

∑ 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠
 (4.11) 

Foi obtido o valor de 5,6%, o que significa que vendas reais são em média 5,6% superiores às 

previstas. 

4.2.2 Atualização do Modelo 

Embora todas as coleções tenham comportamentos no geral semelhantes ao longo dos saldos, 

tal como foi visto no subcapítulo 3.2, cada coleção tem produtos completamente distintos da 

anterior e as condições dos saldos são também diferentes, nomeadamente no que diz respeito à 

quantidade de stock de entrada em saldos disponível. Por este motivo, foi definido um modelo 

de previsão com atualização ao longo do período de saldos.  

Após a primeira semana de saldos já existe informação sobre as vendas da coleção em questão 

e, por isso, é possível utilizar esta nova informação para atualizar a previsão de vendas que foi 

feita apenas com base no histórico. Isto significa que a cada semana as vendas reais registadas 

até ao momento são incluídas no modelo de regressão e são calculados novos coeficientes. O 

processo de previsão de vendas encontra-se representado na Figura 27. 

 

Figura 27 - Esquema Representativo do Processo de Previsão de Vendas 

Como já foi referido, os descontos são definidos todas as segundas-feiras para a semana 

seguinte, que começa numa quinta-feira. Considerando a semana s-1 como a semana atual, as 

vendas disponíveis até ao momento correspondem às vendas das semanas completas anteriores, 

isto é, da semana 1 de saldos até à semana s-2, e às vendas de quinta-feira a domingo da própria 

semana. De modo a obter uma estimativa das vendas totais da semana atual, as vendas são 

divididas pela soma dos índices sazonais dos dias da semana de quinta a domingo calculados 

com base no período de saldos da coleção homóloga do ano anterior, tal como foi abordado no 

subcapítulo 4.1. Esta extrapolação das vendas está associada a um erro percentual absoluto 

médio de 6%.  

Na segunda-feira da semana s-1, o objetivo é definir qual o melhor desconto para a semana s e, 

para isso, é necessário prever as vendas da semana s e das restantes, que serão utilizadas como 

input para o modelo de definição de desconto apresentado no subcapítulo 4.3. O modelo 

definido permite prever as vendas da semana s multiplicando as vendas da semana s-1 pela 

soma da variação de stock entre a semana s e s-1 e da variação de desconto entre as mesmas 

semanas, aplicando os coeficientes que são definidos pela regressão linear múltipla. Estes 

coeficientes são recalculados todas as semanas a partir da segunda semana de saldos.  
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De modo a ter o maior conjunto de dados possível, optou-se pela estratégia de ir adicionando 

progressivamente os dados da nova coleção ao histórico disponível. Definiu-se um peso de 70% 

para os dados do histórico de coleções passadas e um peso de 30% para os dados da nova 

coleção. Dentro dos 30% da nova coleção foi dado um peso de 70% à semana anterior, que 

mais se assemelha à semana que se está a prever, e um peso de 30% às restantes semanas, que 

é distribuído de modo a atribuir uma ponderação exponencialmente mais pequena às semanas 

mais antigas. Isto significa que para prever, por exemplo, a semana 5 de OI15 é dado um peso 

total de 70% aos dados de OI14 e PV15 e um peso de 30% aos dados entre a semana 1 e a 

semana 4 de OI15. À semana 4 é atribuído um peso de 70%, à semana 3 um peso de 15% e às 

semanas 1 e 2 um peso de 7,5%. Os coeficientes de cada semana foram calculados no software 

R através de uma regressão linear múltipla mas com um método que procura minimizar a soma 

dos erros quadrados ponderados pelos pesos que foram definidos, tal como pode ser observado 

na equação 4.12: 

 
min 𝜙 = ∑ 𝑤𝑖 × 𝑒𝑖

2

𝑛

𝑖=1

= ∑ 𝑤𝑖 × (𝑌𝑖 − 𝑌�̂�)
2

𝑛

𝑖=1

 (4.12) 

Onde: 

ei (i=1,2,…,n) é o termo do erro estimado para cada observação i; 
Yi corresponde ao valor real; 
Yî corresponde ao valor previsto e 
wi ao peso atribuído a cada uma das observações. 

Os coeficientes obtidos para cada uma das semanas são apresentados em Anexo I. 

O método de previsão com os coeficientes atualizados semanalmente foi testado com os dados 

da coleção de OI15, tendo sido obtido um EPAM de 17,2% na previsão da semana 2 à 9. Os 

erros ponderados pelas vendas por família apenas para as semanas de 2 a 9 são apresentados no 

Anexo J. O EPAM ponderado por família é de 14,3% e por semana de 12,1%. 

Os erros percentuais absolutos da previsão para as semanas 1 a 9 ponderados ao nível da semana 

são apresentados na Tabela 10, sendo o EPAM de 13,3%. É possível verificar que o maior erro 

ocorre na semana 1 em que não há nenhuma informação sobre a reação dos clientes aos novos 

preços na coleção em questão. Os erros tendem a diminuir à medida que o número de semanas 

aumenta, à exceção da semana 4 e 5, que coincidem com semanas em que os descontos são 

mais variáveis entre as diferentes coleções. Correspondem também às semanas em que os 

descontos começam a ser mais agressivos e, por isso, a previsão de vendas é mais instável. 

Tabela 10 - EPA Ponderado por Semana do Modelo Atualizado 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EPAM 

EPA Ponderado 23,6% 10,7% 8,0% 17,7% 18,0% 13,9% 9,8% 9,6% 8,8% 13,3% 

 Na Tabela 11 é possível observar os erros de previsão ponderados ao nível das famílias, sendo 

o EPAM de 19,6%. As famílias com um menor EPA correspondem às famílias que têm um 

maior volume de vendas e que são, por isso, mais estáveis e fáceis de prever. O erro maior, por 

exemplo, é o dos guarda-chuvas que, para além das vendas estarem dependentes das condições 

meteorológicas, têm sempre um peso reduzido nas vendas das coleções. As carteiras são a 

família com um menor erro, o que está relacionado com a estabilidade das vendas da família e 

com o facto dos descontos praticados nesta família serem quase sempre de 30% em todo o 

período de saldos, tornando a sua previsão mais assertiva.  
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Tabela 11 - EPA Ponderado por Família do Modelo Atualizado 

 

 

4.3 Ferramenta de Apoio à Decisão do Desconto nos Saldos 

Na última fase do projeto, foi desenvolvida uma ferramenta que sugere qual o melhor desconto 

para cada semana de saldos, para que as receitas sejam maximizadas, tendo por base as 

previsões estimadas pelo modelo previamente descrito. A cada semana calculam-se novos 

coeficientes de regressão com a informação disponível até ao momento, que são utilizados pela 

ferramenta para prever as vendas de saldos das semanas posteriores e, consequentemente, 

determinar qual o melhor desconto a aplicar em cada semana. 

4.3.1 Formulação do Modelo 

Os descontos são definidos ao nível da família para cada país utilizando um modelo de 

programação matemática. Como já foi referido, os descontos são decididos a cada segunda-

feira para a semana que começa na quinta-feira. No entanto, embora apenas o desconto da 

semana seguinte seja adotado, o modelo analisa os dados reais que tem até ao momento e define 

o desconto de cada semana até ao final dos saldos, que maximize as receitas totais de cada 

família. Esta abordagem permite ter uma visão global da evolução dos saldos e estimar não só 

as receitas obtidas no final dos mesmos como também as sobras.  

Como a cada semana apenas se tem informação sobre os dados até ao momento, assume-se que 

as vendas de cada uma das semanas seguintes são as vendas previstas através do modelo de 

previsão definido. À medida que se registam vendas, os dados de entrada são atualizados, 

inclusivamente os coeficientes de previsão, e o modelo é resolvido novamente.  

 

Família de Saldos EPA Ponderado 

AI-Cachecóis 16,1% 

AI-Gorros 24,5% 

AI-Luvas 32,7% 

Art.Cabelo 13,3% 

BI-Anéis 16,8% 

BI-Brincos 11,6% 

BI-Colares 13,1% 

BI-Delicados 12,9% 

BI-Outros 20,1% 

BI-Pulseiras 20,2% 

Calcado 11,5% 

Carteiras 8,1% 

Carteiras Festa 21,3% 

Carteiras Noite 13,3% 

Chapéus 38,4% 

Cintos 13,6% 

Guarda-Chuvas 42,3% 

Lenços 20,2% 

Óculos 26,2% 

Porta-Moedas 14,5% 

Relógios 16,5% 

Vestuário 24,4% 

Viagem 18,3% 
EPAM 19,6% 
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A notação utilizada (índices, parâmetros e variáveis de decisão) pode ser consultada no Anexo 

L. As variáveis de decisão presentes no modelo são as seguintes: 

 𝑉𝑓𝑠
𝑄

: representa as vendas em quantidade previstas da família 𝑓 ∈ ℱ na semana 𝑠 ∈ 𝒮 

 𝑉𝑓𝑠
𝐿 : representa as vendas líquidas, isto é, sem devoluções, em quantidade da família 𝑓 ∈

ℱ na semana 𝑠 ∈ 𝒮 

 𝑆𝑓𝑠 
𝐿 : corresponde ao stock disponível em loja da família 𝑓 ∈ ℱ na semana 𝑠 ∈ 𝒮 

 𝑆𝑓𝑠 
𝑆 : corresponde ao stock disponível em sede da família 𝑓 ∈ ℱ na semana 𝑠 ∈ 𝒮 

 𝐷𝑓𝑖𝑠: é igual a 1 se o desconto 𝑖 ∈ ℐ for aplicado à família 𝑓 ∈ ℱ na semana 𝑠 ∈ 𝒮 

 𝑀𝑓𝑠: representa o preço médio da família 𝑓 ∈ ℱ na semana 𝑠 ∈ 𝒮 

 𝐸𝑓𝑠: corresponde à quantidade de stock da família 𝑓 ∈ ℱ reposto na semana 𝑠 ∈ 𝒮 

 𝐻𝑓𝑠: representa a previsão de vendas em variação da família 𝑓 ∈ ℱ na semana 𝑠 ∈ 𝒮 

A formulação do modelo é apresentada de seguida:  

 𝑚𝑎𝑥 ∑ ∑ 𝑉𝑓𝑠
𝐿 × 𝑀𝑓𝑠

𝑠𝑓

 
(4.13) 

 𝑉𝑓𝑠
𝐿 = 𝑉𝑓𝑠

𝑄 × (1 − 𝑇𝑓𝑠), ∀𝑓 ∈ ℱ, 𝑠 ∈ 𝒮: 𝑠 > 𝑐 + 1 (4.14) 

 
𝑀𝑓𝑠 = ∑ ∑(𝑋𝑓𝑘 × 𝐷𝑓𝑖𝑠 × 𝑃𝑘𝑖 ×

𝑆𝑓𝑐𝑘
𝐿

𝑆𝑓𝑐
𝐿

𝑖

), ∀𝑓 ∈ ℱ, 𝑠 ∈ 𝒮

𝑘

 
(4.15) 

 𝑉𝑓𝑠
𝑄 = 𝑉𝑓𝑠−1

𝑄 × 𝐻𝑓𝑠 ∀ 𝑓 ∈ ℱ, 𝑠 ∈ 𝒮 (4.16) 

 
𝐻𝑓𝑠 = 𝛽0 + 𝛽1 ×

𝑆𝑓𝑠
𝐿

𝑆𝑓𝑠−1
𝐿 + 𝛽2 × [∑(𝐷𝑓𝑖𝑠 × 𝐷𝑖) − ∑(𝐷𝑓𝑖𝑠−1 × 𝐷𝑖)

𝑖𝑖

],   

∀𝑓 ∈ ℱ, 𝑠 ∈ 𝒮 

(4.17) 

 𝐸𝑓𝑠 = 𝑚𝑖𝑛{𝑆𝑓𝑠
𝑆 , 𝑉𝑓𝑠−1

𝐿 × 𝑅𝑓𝑠}, ∀𝑓 ∈ ℱ, 𝑠 ∈ 𝒮  (4.18) 

 𝑆𝑓𝑠
𝐿 = 𝑆𝑓𝑠−1

𝐿 − 𝑉𝑓𝑠−1
𝐿 + 𝐸𝑓𝑠−1, ∀𝑓 ∈ ℱ, 𝑠 ∈ 𝒮: 𝑠 > 𝑐 + 1 (4.19) 

 𝑆𝑓𝑠
𝑆 = 𝑆𝑓𝑠−1

𝑆 − 𝐸𝑓𝑠−1, ∀𝑓 ∈ ℱ, 𝑠 ∈ 𝒮: 𝑠 > 𝑐 + 1 (4.20) 

 𝑆𝑓𝑐+1
𝐿 = 𝑆𝑓𝑐

𝐿 , ∀𝑓 ∈ ℱ (4.21) 

 𝑆𝑓𝑐+1
𝑆 = 𝑆𝑓𝑐

𝑆 , ∀𝑓 ∈ ℱ (4.22) 

 ∑(𝐷𝑓𝑖𝑠 × 𝐷𝑖) ≥ ∑(𝐷𝑓𝑖𝑠−1 × 𝐷𝑖)

𝑖𝑖

, ∀𝑓 ∈ ℱ, 𝑠 ∈ 𝒮 (4.23) 

 ∑ 𝐷𝑓𝑖𝑠

𝑖

= 1, ∀𝑓 ∈ ℱ, 𝑠 ∈ 𝒮 
(4.24) 

 𝑉𝑓𝑠
𝐿 ≤ 𝑆𝑓𝑠

𝐿 , ∀𝑓 ∈ ℱ, 𝑠 ∈ 𝒮 (4.25) 

 𝑉𝑓𝑠
𝑄 , 𝑆𝑓𝑠

𝐿 , 𝑆𝑓𝑠
𝑆 ≥ 0, 𝑋𝑓𝑘 ∈ {0,1},  𝐷𝑓𝑖𝑠 ∈ {0,1}, ∀𝑓 ∈ ℱ, 𝑠 ∈ 𝒮, 𝑘 ∈ 𝒦, 𝑖 ∈ ℐ (4.26) 

O objetivo do modelo é maximizar as receitas totais de cada família f ao longo de todo o período 

de saldos, representado pela equação 4.13. As receitas totais são obtidas através da previsão de 

vendas líquidas para cada semana 𝑉𝑓𝑠
𝐿 , com base no modelo de previsão definido no subcapítulo 

4.2.  
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A equação 4.17 permite obter a variação de vendas entre uma semana s e a anterior s-1 (𝐻𝑓𝑠). 

Para isso, utiliza os coeficientes (𝛽𝑗 em que 𝑗 ∈ {0,1,2}), calculados com base na informação 

disponível até s-1, a variação de stock, calculada dividindo o stock em loja de uma família f na 

semana s (𝑆𝑓𝑠 
𝐿 ) pelo stock da semana anterior (𝑆𝑓𝑠−1 

𝐿 ), e a variação de desconto, obtida pela 

diferença entre os descontos (𝐷𝑖) de cada semana.  

De modo a saber qual o desconto aplicado a cada família numa dada semana, recorre-se à 

variável de decisão 𝐷𝑓𝑖𝑠 ∈ {0,1}, que indica qual dos patamares de desconto 𝐷𝑖 é utilizado pela 

família f na semana s. Para obter as vendas previstas em quantidade (𝑉𝑓𝑠
𝑄

) multiplica-se a 

variação obtida em 4.17 pelas vendas da semana s-1 (𝑉𝑓𝑠−1
𝑄

) (equação 4.16).  

As vendas previstas em 4.16 não têm em conta as devoluções que possam ocorrer. Como o 

objetivo é maximizar as vendas em valor total de cada família ao longo dos saldos, torna-se 

necessário transformar a previsão de vendas em vendas líquidas em valor. De modo a retirar o 

efeito das devoluções, considera-se que a percentagem de devoluções de cada família em cada 

semana (𝑇𝑓𝑠) é igual à da coleção homóloga anterior à de teste, isto é, de OI14. Verificou-se 

que esta aproximação tinha em média uma diferença de 4% entre as taxas de devolução 

semanais das duas coleções. A equação 4.14 permite calcular as vendas líquidas em quantidade  

(𝑉𝑓𝑠
𝐿 ) multiplicando 𝑉𝑓𝑠

𝑄
 por 1-𝑇𝑓𝑠.  

Para se obter as vendas em valor, as vendas líquidas de cada semana (𝑉𝑓𝑠
𝐿 ) são multiplicadas 

pelo seu preço. Como os descontos são definidos ao nível da família e cada família tem vários 

preços não é possível saber qual o valor exato correspondente a estas vendas. De modo a obter 

um valor aproximado, é calculado um preço médio de cada família f na semana s (𝑀𝑓𝑠). Os 

preços praticados em cada família estão dependentes do desconto que foi aplicado mas não 

resultam da aplicação direta deste sobre o preço original. Estes preços são fixos e são definidos 

para cada desconto por uma aproximação a um dos preços comerciais (preços que terminam 

em “0,99”) disponíveis, tal como foi explicado no subcapítulo 3.3.  

Sendo 𝑃𝑘𝑖  o preço de saldos de cada preço original k quando aplicado o desconto i, o parâmetro 

𝑋𝑓𝑘 ∈ {0,1} é utilizado para definir se o preço k existe numa dada família f. O preço médio 

resulta de uma média de todos os preços disponíveis numa dada família, de acordo com o 

patamar de desconto aplicado, ponderada pela relação entre a quantidade de artigos em stock 

de cada preço original face ao total de artigos da família que existe na semana c, última semana 

com dados reais disponíveis (equação 4.15). Este método assume que a proporção de artigos de 

um dado preço se mantém ao longo das semanas dos saldos.  

Quando se está na semana c a prever a semana s, o stock em loja da família f disponível na 

semana s (𝑆𝑓𝑠
𝐿 ) é igual ao stock que existia no final da semana c (𝑆𝑓𝑐

𝐿 ) (restrição 4.21). Os stocks 

das semanas seguintes (𝑠 > 𝑐 + 1) são calculados através da equação 4.19 que tem em conta o 

stock (𝑆𝑓𝑠−1
𝐿 ), as vendas líquidas (𝑉𝑓𝑠−1

𝐿 ) e a reposição (𝐸𝑓𝑠−1) da semana anterior. 

A reposição de stock de cada família f numa dada semana s (𝐸𝑓𝑠) está dependente das vendas 

da semana anterior e, por isso, é calculada multiplicando essas vendas (𝑉𝑓𝑠−1
𝐿 ) por uma taxa de 

reposição histórica (𝑅𝑓𝑠), que foi obtida com base no que aconteceu nos saldos de OI14. Esta 

taxa é calculada dividindo os envios de stock de cada semana pelas vendas da semana anterior. 

A diferença média entre as taxas de reposição das coleções de OI14 e OI15 é de 17%. No 

entanto, a reposição nunca pode ser superior ao stock que se encontra disponível em sede no 

início da semana e, por isso, a reposição de uma dada semana corresponde ao mínimo entre o 

valor calculado com base na taxa e o stock em sede (equação 4.18). 

No que diz respeito ao stock em sede (𝑆𝑓𝑠
𝑆 ), a restrição 4.22, à semelhança do stock em loja, 

permite igualar o stock da semana que se está a prever (c+1) ao stock disponível no final da 
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semana c, neste caso, de domingo. O stock em sede para as semanas posteriores à s é calculado 

pela fórmula 4.20, que considera o stock e a reposição da semana anterior.  

De referir que o stock em sede, disponível no início dos saldos para cada família, pode ser 

distribuído para qualquer um dos países próprios da Parfois, que são os únicos que recebem 

reposição durante este período. Como todas as decisões são tomadas ao nível do país, o stock 

em sede a considerar corresponde ao stock que será enviado para o país em questão. Para 

calcular este stock verifica-se no histórico qual a percentagem de envios por família face ao 

stock inicial, já que existe sempre uma parte deste stock (cerca de 10%) que não chega a ser 

enviada, e calcula-se qual a percentagem enviada para o país, neste caso Portugal. No entanto, 

como o número de lojas próprias da Parfois tende a mudar, a percentagem enviada para cada 

país vai também ser maior ou menor conforme o número de lojas da empresa. A percentagem 

de envios para o país calculada é, por isso, ponderada pelo peso do país nas vendas mais 

recentes. 

Uma restrição essencial refere-se ao facto do desconto numa dada semana não poder ser inferior 

ao desconto da semana anterior, isto é, ao longo dos saldos os descontos apenas se podem 

manter ou aumentar, nunca diminuir (restrição 4.23). A restrição 4.24 destaca o facto de cada 

família só poder ter um desconto atribuído em cada semana, sendo o somatório das variáveis 

de decisão 𝐷𝑓𝑖𝑠 igual a 1. A restrição 4.25 impede que as vendas líquidas previstas numa dada 

semana sejam superiores ao stock disponível em loja no início dessa mesma semana. Por último, 

a restrição 4.26 impõe que as variáveis decisão sejam não-negativas ou binárias. 

As famílias de saldos a considerar são representadas por 𝑓 ∈ ℱ: = {1, … , 𝐹} e, atualmente, 

existem vinte e três famílias distintas (𝐹 = 23). Sendo 𝑠 ∈ 𝒮 ≔ {𝑐 < 𝑠 ≤ 𝑆} as semanas de 

saldos, assume-se que c é igual a 0 no período antes de saldos e que, posteriormente, assume o 

mesmo valor da semana de saldos atual. No caso da coleção de OI15 existem nove semanas de 

saldos (𝑆 = 9) e o modelo é corrido para cada uma destas semanas. Para cada família em cada 

semana é atribuído um desconto 𝐷𝑖 em que 𝑖 ∈ ℐ ≔ {1, … , 𝐼}, com 𝐼 = 3 uma vez que existem 

apenas três patamares de desconto possíveis: 30%, 50% e 70%.  

De notar que o modelo pode ser executado para uma família de cada vez uma vez que as famílias 

não têm nenhuma dependência entre elas (em cada corrida, f é fixo a um determinado valor). 

Na Figura 28 é possível observar uma representação gráfica do modelo. 

O modelo resultante é não linear devido ao modelo de regressão múltipla que permite estimar 

as vendas em cada período. 

 

 

Figura 28 - Representação do Modelo de Definição de Descontos 
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4.3.2 Ferramenta e Resultados Obtidos 

O modelo foi resolvido recorrendo à ferramenta Solver do Excel para a família de carteiras. No 

entanto, a resolução do problema para apenas uma família foi demasiado demorada e como se 

trata de um modelo não linear, o resultado do Solver corresponde a um máximo local e não 

global. Por este motivo foi desenvolvido em Visual Basic um algoritmo que permitisse 

ultrapassar estas limitações. A ferramenta desenvolvida testa iterativamente todas as 

combinações de descontos possíveis para todo o período de saldos e, com base nas várias 

restrições, define qual a melhor combinação de descontos para cada família, isto é, qual o 

desconto em cada semana que maximiza as receitas finais de cada uma das famílias de saldos.  

O algoritmo foi desenhado para calcular os descontos semanais de forma dinâmica, sendo 

possível definir tanto o número de patamares de descontos como os seus valores. Para além 

disso, é sempre possível acrescentar ou eliminar famílias e alterar o número de semanas do 

período de saldos. Embora o algoritmo só tenha sido executado para Portugal, como os 

descontos são definidos ao nível do país, pode ser aplicado a outros países alterando apenas os 

dados. 

Adicionalmente, caso o utilizador decida tomar uma decisão diferente da sugerida, com base 

em inputs qualitativos ou por fazer parte da estratégia da empresa, o desconto de uma semana 

pode ser alterado e o programa considera esse mesmo desconto na tomada de decisão da semana 

seguinte.  

Na Figura 29 é apresentado um template da ferramenta desenvolvida em que são explicados os 

valores de cada célula. 

 

Figura 29 - Template da Ferramenta Desenvolvida 

A ferramenta foi testada para a coleção de OI15. Como a previsão de vendas em cada semana 

está dependente das decisões que foram tomadas anteriormente, só é possível comparar os 

descontos reais com os propostos pelo algoritmo quando a previsão é realizada na primeira 

semana de saldos. Se para a semana s for proposto, por exemplo, um desconto de 50% quando 

na realidade foi aplicado um desconto de 30%, os dados reais das vendas dessa semana estarão 

afetados pelo desconto de 30% e, por isso, não é possível realizar uma previsão em s+1 que 

tenha em conta os dados reais de s.  
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Numa primeira fase foram aplicados os descontos reais (ver Figura 30) para obter uma 

estimativa das receitas, quantidade vendida e sobras finais com base no modelo descrito em 

4.3.1 utilizando os coeficientes de previsão que se dispõe na primeira semana, calculados 

apenas com dados de coleções anteriores, e no stock de sede e de loja disponível no início dos 

saldos. Os resultados foram posteriormente comparados com os reais. O erro percentual e o erro 

percentual absoluto por família, são apresentados no Anexo M. O EPAM da previsão da 

quantidade foi de 19%, o da previsão das receitas de 22% e das sobras de 40%. O EPM na 

previsão de quantidade foi de 1%, o das receitas de 3% e das sobras de -17%, o que indica que 

a previsão em quantidade e valor é inferior ao real e superior no caso das sobras. Ao nível 

agregado o erro percentual foi de 7% para as vendas em quantidade, 13% para as receitas e de 

-24% para as sobras.  

 

Figura 30 - Descontos Reais por Família Praticados na Coleção de OI15 

Numa segunda fase foi executado o algoritmo na primeira semana de saldos e foram obtidos os 

descontos apresentados na Figura 31. A média dos descontos reais é de 47%, enquanto a dos 

descontos propostos pelo algoritmo é de 51%. Ponderando os descontos pelas vendas reais das 

famílias, o desconto médio proposto ponderado por família é de 52%, 4% superior ao real, e 

por semana de 47%, 1% mais elevado que o real. De uma forma geral os descontos reais são 

mais conservadores que os propostos. Na primeira semana é uma prática comum da empresa 

atribuir um desconto de 30% a todas as famílias, independentemente da quantidade de stock 

disponível. Já o algoritmo propõe 50% em cerca de metade das famílias. De notar que os 

descontos de 50% são atribuídos a famílias que têm tipicamente muito stock no início dos saldos 

como o caso das famílias de bijuteria e artigos de cabelo. É também atribuído 50% a famílias 

cujas vendas tendem a ser piores, como o caso dos guarda-chuvas.  

Embora nas duas últimas semanas o algoritmo sugira 70% para praticamente todas as famílias, 

este patamar de desconto só começa a ser aplicado na semana 7. Analisando os descontos reais 

é possível verificar que o desconto de 70% começa a ser aplicado a um maior número de 

famílias uma semana mais cedo, isto é, na semana 6. É também importante referir que muitas 

das decisões de descontos na Parfois se baseiam em decisões estratégicas de negócio, como é o 

facto de nunca atribuir 70% a vestuário, carteiras ou viagem. As decisões de descontos para 

estas famílias, cujos preços são mais elevados, estão essencialmente relacionadas com a 

imagem que a Parfois pretende manter.  

Foram comparados os resultados finais para cada família ao nível das receitas, da quantidade 

vendida e das sobras utilizando os descontos propostos e os reais (ver Anexo N). Os descontos 
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propostos permitem em média aumentar as receitas em 5%, face ao previsto com os descontos 

reais, e a quantidade vendida em 8%. Ao nível das sobras é possível observar uma diminuição 

média de -20% face ao resultado obtido com os descontos reais. Considerando o resultado 

global, estas diferenças são de 4% para as receitas, 11% para a quantidade vendida e -17% para 

as sobras.  

 

Figura 31 - Descontos Propostos Pelo Algoritmo na Coleção OI15 

Na Figura 32 são apresentados os descontos propostos para a família de carteiras utilizando o 

Solver, o algoritmo desenvolvido e os descontos reais. Na última coluna é possível observar as 

receitas no final dos saldos de cada uma das hipóteses de descontos, que são estimadas com 

base nas previsões realizadas na primeira semana de saldos. É possível verificar que a solução 

proposta pelo Solver resulta em receitas bastante inferiores às estimadas pelo algoritmo, tanto 

com os descontos reais como com os propostos. Para além disso, as receitas obtidas com os 

descontos propostos pelo algoritmo, são de facto superiores às que são estimadas com base nos 

descontos que realmente foram praticados. 

 

Figura 32 - Descontos Propostos pelo Solver e pelo Algoritmo vs Descontos reais na Família de Carteiras 
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5 Conclusões e Perspetivas de Trabalho Futuro 

Os saldos têm como principal objetivo maximizar as receitas provenientes da venda dos artigos 

que não foram vendidos durante a época normal, numa altura em que começa a ser introduzida 

em loja uma nova coleção. Apesar dos produtos em saldos serem vendidos a um preço bastante 

inferior ao original, as vendas deste período são significativas, representando entre 20% a 30% 

das vendas de uma coleção na Parfois. 

A decisão de descontos no período de saldos é essencial para garantir que se maximize tanto a 

quantidade vendida como o lucro. A reduzida janela temporal disponível para decidir os 

descontos a praticar numa dada semana, torna vantajosa a existência de uma ferramenta que, 

com base nos dados disponíveis e num conjunto de restrições, sugira de forma automática qual 

o melhor desconto. 

O objetivo do projeto era desenvolver uma ferramenta que permitisse tornar o processo de 

decisão de descontos mais rápido e eficaz. A consecução deste objetivo teve por base o 

desenvolvimento de dois modelos: um de previsão de vendas e um de determinação de 

descontos.  

Para prever as vendas do período de saldos utilizou-se um modelo de regressão linear múltipla 

que utiliza como variáveis a variação do stock e de descontos entre uma semana e a anterior. A 

cada semana são calculados novos coeficientes de regressão com base nos dados das coleções 

de anos anteriores e nos dados da coleção atual disponíveis até ao momento, sendo atribuído 

um maior peso aos dados da semana mais recente.  

De modo a poder definir os descontos de forma automática foi desenvolvida uma ferramenta 

de gestão de descontos que tem por base o modelo de programação matemático definido. De 

acordo com um conjunto de restrições e inputs, a ferramenta define o desconto a ser aplicado 

por família em cada uma das semanas de saldos, para que as receitas finais sejam maximizadas. 

Os coeficientes calculados com base no modelo de previsão são um dos principais inputs da 

ferramenta.  

A ferramenta desenvolvida apresenta como principais vantagens o facto de permitir sugerir de 

uma forma rápida e homogénea qual o desconto a ser aplicado numa dada família de produtos 

em cada semana de saldos. Em cada semana o algoritmo sugere descontos para todas as semanas 

de saldos, embora apenas o desconto da semana seguinte seja aplicado. Para além disso, a 

ferramenta permite ter uma visão global de todo o período de saldos ao estimar as receitas, 

vendas em quantidade e sobras de stock no final dos saldos de acordo com os descontos 

propostos. Estas métricas permitem avaliar o desempenho dos saldos.  

Face ao método atual, o facto da sugestão de descontos ser feita de forma automática possibilita 

a redução do número de horas despendidas na análise de um grande volume de dados para fazer 

uma proposta inicial de desconto. No entanto, é importante ter em conta que a componente 

qualitativa tem de continuar a existir e que os descontos propostos devem ser sempre analisados. 

O input dos gestores do produto de cada país é particularmente relevante uma vez que estes têm 

um maior conhecimento das condições do mercado em questão e do que realmente vende 

melhor ou pior nos seus países.  
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O teste teórico realizado na coleção de OI15 permitiu verificar que o EPAM ponderado pelas 

vendas do modelo de previsão definido é de 19,6% ao nível da família e de 13,3% ao nível das 

semanas.  

De modo a poder comparar a influência dos descontos propostos pelo algoritmo, foram 

comparadas as previsões realizadas na primeira semana de saldos com os descontos reais e 

propostos, único momento em que os dados reais não estão influenciados pelas decisões que 

foram tomadas. Ponderando os descontos pelas vendas reais das famílias, o desconto médio 

proposto ponderado por família é de 52%, 4% superior ao real, e por semana de 47%, 1% 

superior ao real. Os resultados obtidos foram positivos, verificando-se um aumento de 5% nas 

receitas e de 8% nas vendas totais em quantidade e uma diminuição de 20% das sobras no final 

dos saldos. Estes resultados sugerem que se os descontos propostos pela ferramenta originam 

melhores resultados no final dos saldos que os que foram praticados. No entanto, é preciso ter 

em conta que nem todos os descontos sugeridos poderiam ser aplicados por questões de marca 

e imagem. 

A nível de perspetivas de trabalho futuro, deverá ser dada continuidade à implementação e 

melhoria da ferramenta desenvolvida.  

O passo seguinte no projeto será realizar um teste prático à ferramenta nos próximos saldos. O 

objetivo será selecionar um conjunto de famílias em mais do que um país para aplicar os 

descontos sugeridos e comparar a evolução das vendas dessas famílias nesse país com as vendas 

das mesmas famílias num país comparável em que tenham sido aplicados os descontos com o 

método atual da Parfois.  

Deve também ser realizado outro teste teórico à ferramenta utilizando os dados de outro país. 

Uma das dificuldades deste processo será a obtenção de dados, nomeadamente no que diz 

respeito às vendas sem devoluções.  

Como a Parfois tem atualmente lojas em mais de 50 países, será necessário realizar uma análise 

que permita agrupar os países semelhantes, especialmente os que têm um reduzido número de 

lojas.  

Por fim, uma vez que a ferramenta origina alterações no processo atual de definição de 

descontos, terá de ser feita uma apresentação final para que os principais intervenientes no 

processo dos saldos aprendam a utilizá-la.  
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ANEXO A: Organograma da Parfois 

 

 

 

Figura 33 - Organograma da Parfois 
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ANEXO B: Cronograma do Projeto 

 

 

 

Figura 34 - Cronograma do Projeto
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ANEXO C: Vendas de Saldos em Quantidade por Famílias na Coleção 
Outono-Inverno 2015 

 

 

Figura 35 - Vendas em Quantidade das Famílias de Artigos de Inverno nos Saldos OI15 

 

Figura 36 - Vendas em Quantidade das Famílias de Bijuteria nos Saldos de OI15 

 

Figura 37 - Vendas em Quantidade da Família Carteiras nos Saldos de OI15 
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Figura 38 - Vendas em Quantidade da Família Carteiras de Festa nos Saldos de OI15 

 

Figura 39 - Vendas em Quantidade da Família Carteiras de Noite nos Saldos de OI15 

 

Figura 40 - Vendas em Quantidade da Família Calçado nos Saldos de OI15 
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Figura 41 - Vendas em Quantidade da Família Chapéus nos Saldos de OI15 

 

Figura 42 - Vendas em Quantidade da Família Cintos nos Saldos de OI15 

 

Figura 43 - Vendas em Quantidade da Família Guarda-Chuvas nos Saldos de OI15 
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Figura 44 - Vendas em Quantidade da Família Lenços nos Saldos de OI15 

 

Figura 45 - Vendas em Quantidade da Família Óculos nos Saldos de OI15 

 

Figura 46 - Vendas em Quantidade da Família Porta-Moedas nos Saldos de OI15 
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Figura 47 - Vendas em Quantidade da Família Relógios nos Saldos de OI15 

 

Figura 48 - Vendas em Quantidade da Família Artigos de Cabelo nos Saldos de OI15 

 

Figura 49 - Vendas em Quantidade da Família Vestuário nos Saldos de OI15 
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Figura 50 - Vendas em Quantidade da Família Viagem nos Saldos de OI15 
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ANEXO D: Relação entre as Vendas de Saldos da Coleção de Outono-
Inverno 2014 e as Possíveis Variáveis Influentes por Família de 
Saldos 

 

Figura 51 – Relação entre Vendas e Quantidade de Compra por Família nos Saldos de OI14 

 

Figura 52 - Relação entre Vendas e % de Referências com Stock Inferior ao Mínimo por Família nos Saldos de 

OI14 

 

Figura 53 - Relação entre Vendas e Stock/Stock ES por Família nos Saldos de OI14 
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Figura 54 - Relação entre Vendas e Média de Dias em Loja Ponderados pelo Stock ES por Família nos Saldos de 

OI14 

 

 

Figura 55 - Relação entre Vendas e Quantidade de Compra média por Família nos Saldos de OI14 
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ANEXO E: Relação entre as Vendas de Saldos da Coleção de Outono-
Inverno 2014 e as Possíveis Variáveis Influentes por Referência 

 

Figura 56 - Relação entre Vendas e Stock por Referência nos Saldos de OI14 

 

Figura 57 - Relação ente Vendas de uma Semana e da Anterior por Referência nos Saldos de OI14 

 

Figura 58 - Relação entre Vendas e Quantidade de Compra por Referência nos Saldos de OI14 
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Figura 59 - Relação entre Vendas e Dias em Loja por Referência nos Saldos de OI14 
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ANEXO F: Resultados dos Vários Modelos de Previsão de Vendas 
Testados 

Tabela 12 - Resultados dos Modelos de Previsão de Vendas com dados Agrupados por Referência-Semana 

Dados Agrupados por Referência-Semana 

Stock s x x x x     

Quantidade de Compra x  x      

Vendas s-1 x x       

Desconto s x x x x     

Stock s/Stock ES         

% Ref. com Stock < min         

ln(Stock)     x x x x 

ln(Qtd Compra)     x  x  

ln(Vendas s-1)     x x   

ln(Desconto s)     x x x x 

ln(Stock s/Stock ES)         

ln(% Ref. com Stock > 

min) 
        

 0,627 0,627 0,440 0,430 0,744 0,743 0,646 0,645 

Erro na Previsão de OI15 167% 167% 253% 245% 61% 61% 167% 169% 

 

Tabela 13 - Resultados dos Modelos de Previsão de Vendas com Dados Agrupados por Família-Semana 

Dados Agrupados por Família-Semana 

Stock s x x x x x x     

Quantidade de 

Compra 
  x x x x    x 

Vendas s-1  x x x x x     

Desconto s x x x x x x x x x x 

Stock s/Stock ES    x  x x x   

% Ref. com Stock 

< min 
    x x x    

ln(Stock)       x x x x 

ln(Qtd Compra)       x  x  

ln(Vendas s-1)       x x x x 

ln(Desconto s)           

ln(Stock s/Stock 

ES) 
          

ln(% Ref. com 

Stock > min) 
          

 

 
0,764 0,850 0,850 0,867 0,863 0,853 0,953 0,956 0,936 0,936 

Erro na Previsão 

de OI15 
80% 48% 48% 58% 51% 58% 28% 28% 31% 31% 

        Variáveis com t < 2 

 

 

 

 

𝐑𝟐 

𝐑𝟐 
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Tabela 14 - Resultados dos Modelos de Previsão de Vendas com Dados Agrupados por Família-Semana 

(continuação) 

Dados Agrupados por Família-Semana 

Stock s          

Quantidade de 

Compra 
         

Vendas s-1          

Desconto s          

Stock s/Stock ES          

% Ref. com Stock < 

min 
         

ln(Stock) x x x x x x x x x 

ln(Qtd Compra)   x x x    x 

ln(Vendas s-1)  x x x x x x x x 

ln(Desconto s) x x x x x x x x x 

ln(Stock s/Stock ES)    x  x  x x 

ln(% Ref. com Stock 

> min) 
    x x x  x 

 

 
0,911 0,934 0,936 0,952 0,939 0,953 0,938 0,952 0,953 

Erro na Previsão de 

OI15 
42% 29% 31% 27% 32% 26% 30% 26% 26% 

       Variáveis com t < 2 

 

Tabela 15 - Resultados dos Modelos de Previsão de Vendas com Dados Agrupados por Família-Nível de Preço-

Semana 

Dados Agrupados por Família-Nível Preço-

Semana 

ln(Stock) x  

ln(Vendas s-1) x  

ln(Desconto s) x  

Variação Stock  x 

Variação Desconto  x 
 

0,936 0,507 

Erro na Previsão de OI15 33% 32% 

 

Tabela 16 - Resultados dos Modelos de Previsão de Vendas por Variação com Dados Agrupados por Família-

Semana 

Dados Agrupados por Família-Semana 

Variação Stock x x x x  

Variação Desconto x x x x x 

Variação % Ref. Com Stock < min x  x   

Variação Stock/Stock ES x x    

 0,641 0,638 0,632 0,631 0,517 

Erro na Previsão de OI15 19% 19% 20% 20% 27% 

   Variáveis com t < 2 

  

𝐑𝟐 

𝑹𝟐 

𝐑𝟐 
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ANEXO G: Erros Ponderados dos Modelos A e B 

Tabela 17 - Erro Percentual Absoluto por Família dos Modelos de Previsão A e B 

EPA Ponderado A B 

AI-Cachecóis 19% 19% 

AI-Gorros 24% 23% 

AI-Luvas 32% 34% 

Art.Cabelo 15% 13% 

BI-Anéis 15% 16% 

BI-Brincos 13% 10% 

BI-Colares 15% 16% 

BI-Delicados 14% 15% 

BI-Outros 19% 24% 

BI-Pulseiras 22% 22% 

Calcado 11% 13% 

Carteiras 9% 7% 

Carteiras Festa 19% 21% 

Carteiras Noite 15% 17% 

Chapéus 39% 42% 

Cintos 10% 13% 

Guarda-Chuvas 47% 46% 

Lenços 22% 23% 

Óculos 23% 25% 

Porta-Moedas 16% 13% 

Relógios 15% 19% 

Vestuário 20% 21% 

Viagem 18% 16% 

EPAM Ponderado 20% 20% 

 

Tabela 18 - Erro Percentual Absoluto por Semana dos Modelos de Previsão A e B 

EPA 

Ponderado 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

EPAM 

Ponderado 

A 25% 14% 14% 14% 17% 15% 10% 11% 9% 14% 

B 24% 11% 15% 14% 17% 14% 9% 10% 8% 14% 
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ANEXO H: Output do Software R para o Modelo de Regressão Final 

Histórico OI14 e PV15 Total: 
Coefficients: 
                  Estimate Std. Error t value  Pr(>|t|)     
(Intercept)       -0.28493    0.08725  -3.266  0.00118 **  
Variação Stock     1.19827    0.10745  11.152  < 2e-16 *** 
Variação Desconto  3.35971    0.16923  19.853  < 2e-16 *** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Residual standard error: 0.351 on 403 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.6307, Adjusted R-squared:  0.6289   
F-statistic: 344.1 on 2 and 403 DF,  p-value: < 2.2e-16 
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Histórico OI14, PV15 e PV14 Semana 1: 

 
Coefficients: 
                  Estimate Std. Error t value  Pr(>|t|)    
(Intercept)        -2.0172     0.8895  -2.268  0.02695 *  
Variação Stock      1.1907     0.3513   3.389  0.00124 ** 
Variação Desconto   8.5558     2.5707   3.328  0.00150 ** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Residual standard error: 0.6658 on 60 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.2509, Adjusted R-squared:  0.226  
F-statistic: 10.05 on 2 and 60 DF,  p-value: 0.0001721 
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ANEXO I: Coeficientes Semanais da Regressão Atualizada 

Tabela 19 - Coeficientes da Regressão Linear Múltipla Atualizada por Semana 

Semana 2 3 4 5 6 7 8 9 

Intercept -0,277 -0,170 -0,220 -0,332 -0,311 -0,313 -0,306 -0,316 

Variação de Stock 1,192 0,977 1,068 1,234 1,234 1,241 1,239 1,253 

Variação de Desconto 3,131 3,437 3,344 3,381 3,584 3,401 3,313 3,315 
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ANEXO J: EPA Ponderado por Família e por Semana do Modelo Final 
na Previsão das Semanas 2 a 9 

Tabela 20 - Erro Percentual Absoluto Ponderado por Família das Semanas 2 a 9 do Modelo de Previsão Final 

Família de Saldos EPA Ponderado  

AI-Cachecóis 12,1% 

AI-Gorros 23,0% 

AI-Luvas 25,1% 

Art.Cabelo 12,8% 

BI-Anéis 14,5% 

BI-Brincos 5,8% 

BI-Colares 12,9% 

BI-Delicados 12,5% 

BI-Outros 14,2% 

BI-Pulseiras 18,1% 

Calcado 9,5% 

Carteiras 7,7% 

Carteiras Festa 13,1% 

Carteiras Noite 8,9% 

Chapéus 32,3% 

Cintos 6,0% 

Guarda-Chuvas 22,7% 

Lenços 11,7% 

Óculos 18,1% 

Porta-Moedas 7,1% 

Relógios 15,2% 

Vestuário 11,2% 

Viagem 14,6% 

EPAM 14,3% 

 

Tabela 21 - Erro Percentual Absoluto Ponderado por Semana das Semanas 2 a 9 do Modelo de Previsão Final 

 2 3 4 5 6 7 8 9 EPAM 

EPA Ponderado 10,7% 8,0% 17,7% 18,0% 13,9% 9,8% 9,6% 8,8% 12,1% 
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ANEXO L: Notação Utilizada na Formulação do Modelo de Sugestão 
de Descontos 

Índices  

𝑓 ∈ ℱ: = {1, … , 𝐹} em que 𝑓 representa as famílias de saldos 

𝑠 ∈ 𝒮 ≔ {𝑐 < 𝑠 ≤ 𝑆}  em que 𝑠 representa a semana de saldos a prever 

𝑘 ∈ 𝒦 ≔ {1, … , 𝐾} em que 𝑘 representa um patamar de preço 

𝑖 ∈ ℐ ≔ {1, … , 𝐼} em que 𝑖 representa um patamar de desconto 

𝑗 ∈ {0,1,2} 

{

𝑗 = 0 corresponde às vendas base (intercept)                                         
𝑗 = 1 corresponde ao coeficiente associado à variação de stock         
𝑗 = 2 corresponde ao coeficiente associado à variação de desconto   

  

Parâmetros 

𝐹 – Número de famílias de saldos 

𝑆 – Número de semanas de saldos 

𝑐 – Semana de saldos atual 

𝐼 – Número de patamares de desconto 

𝐷𝑖 – Patamares de descontos possíveis ∀ i ∈ ℐ 

𝐾– Número de patamares de preço  

𝛽𝑗 – Coeficientes de regressão linear múltipla ∀ 𝑗 ∈ {0,1,2} 

𝑉𝑓𝑐
𝑄

 – Vendas em quantidade da semana c 

𝑆𝑓𝑐𝑘
𝐿 – Stock em loja de cada patamar de preço k da família f na semana c  

𝑆𝑓𝑐
𝐿  – Stock em loja da família f no final da semana c 

𝑆𝑓𝑐
𝑆 - Stock em sede da família f no final da semana c 

𝐷𝑓𝑐 – Desconto da família f na semana c 

𝑃𝑘𝑖  – Preço final do patamar de preço k após a aplicação do desconto i 

𝑋𝑓𝑘 {
1 se patamar 𝑘 é utilizado na família 𝑓         
0 se patamar 𝑘 não é utilizado na família 𝑓

 

𝑅𝑓𝑠 – Taxa de reposição histórica da família f na semana s  

𝑇𝑓𝑠 – Taxa de devoluções histórica da família f na semana s 

Variáveis de Decisão 

𝑉𝑓𝑠
𝑄  – Vendas em quantidade previstas da família f na semana s, ∀𝑓 ∈ ℱ, 𝑠 ∈ 𝒮 

𝑉𝑓𝑠
𝐿  – Vendas líquidas (sem devoluções) em quantidade da família f na semana s, ∀𝑓 ∈ ℱ, 𝑠 ∈ 𝒮 

𝑆𝑓𝑠 
𝐿 – Stock em loja da família f na semana s, ∀𝑓 ∈ ℱ, 𝑠 ∈ 𝒮 

𝑆𝑓𝑠
𝑆 – Stock em sede da família f na semana s, ∀𝑓 ∈ ℱ, 𝑠 ∈ 𝒮 

𝐷𝑓𝑖𝑠 {
1 se desconto i é utilizado na família f na semana s        
0 se desconto i não é utilizado na família f na semana s

  , ∀𝑓 ∈ ℱ, 𝑠 ∈ 𝒮 
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𝑀𝑓𝑠 – Preço médio da família f na semana s, ∀𝑓 ∈ ℱ, 𝑠 ∈ 𝒮 

𝐻𝑓𝑠 – Previsão da variação de vendas da família f na semana s, ∀𝑓 ∈ ℱ, 𝑠 ∈ 𝒮 

𝐸𝑓𝑠 – Reposição de stock da família f na semana s, ∀𝑓 ∈ ℱ, 𝑠 ∈ 𝒮 
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ANEXO M: Erros Percentuais Por Família da Previsão com Descontos 
Reais 

Tabela 22 - Erro Percentual Absoluto por Família dos Resultados Reais face aos Previstos com os Descontos 

Reais 

EPA dos Resultados Reais face aos Previstos com os Descontos 

Reais 

Famílias Receitas Vendas Qtd Sobras 

AI-Cachecóis 7% 1% 11% 

AI-Gorros 31% 21% 19% 

AI-Luvas 8% 3% 3% 

Art.Cabelo 14% 16% 40% 

BI-Anéis 44% 36% 85% 

BI-Brincos 21% 19% 85% 

BI-Colares 4% 2% 29% 

BI-Delicados 10% 21% 44% 

BI-Outros 31% 36% 26% 

BI-Pulseiras 19% 1% 24% 

Calcado 9% 10% 56% 

Carteiras 13% 27% 35% 

Carteiras Festa 41% 27% 13% 

Carteiras Noite 15% 11% 19% 

Chapéus 29% 27% 73% 

Cintos 43% 34% 46% 

Guarda-Chuvas 37% 43% 133% 

Lenços 8% 1% 18% 

Óculos 12% 4% 4% 

Porta-Moedas 9% 10% 12% 

Relógios 34% 36% 10% 

Vestuário 34% 18% 16% 

Viagem 35% 31% 111% 

EPAM 22% 19% 40% 

EPA Total 7% 13% 24% 
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Tabela 23 - Erro Percentual por Família dos Resultados Reais face aos Previstos com os Descontos Reais 

EP dos Resultados Reais face aos Previstos com os Descontos 

Reais 

Famílias Receitas Vendas Qtd Sobras 

AI-Cachecóis 7% 1% -11% 

AI-Gorros 31% 21% -19% 

AI-Luvas 8% 3% 3% 

Art.Cabelo 14% 16% -40% 

BI-Anéis 44% 36% -85% 

BI-Brincos 21% 19% -85% 

BI-Colares -4% 2% -29% 

BI-Delicados 10% 21% -44% 

BI-Outros -31% -36% 26% 

BI-Pulseiras -19% 1% -24% 

Calcado -9% -10% 56% 

Carteiras 13% 27% -35% 

Carteiras Festa 41% 27% -13% 

Carteiras Noite -15% -11% 19% 

Chapéus -29% -27% 73% 

Cintos -43% -34% 46% 

Guarda-Chuvas 37% 43% -133% 

Lenços -8% -1% -18% 

Óculos -12% -4% 4% 

Porta-Moedas 9% 10% 12% 

Relógios -34% -36% 10% 

Vestuário -34% -18% 16% 

Viagem 35% 31% -111% 

EPM 1% 3% -17% 

EP Total 7% 13% -24% 
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ANEXO N: Diferenças entre Resultados Previstos com Descontos 
Propostos e Reais 

Tabela 24 - Diferenças por Família entre Resultados Previstos com os Descontos Propostos e Reais 

 

 

 

 

 

Diferenças entre os Resultados Previstos com Descontos Propostos 

e Reais 

Famílias Receitas Vendas Qtd Sobras 

AI-Cachecóis 2% -12% 13% 

AI-Gorros 1% 5% -5% 

AI-Luvas 3% -16% 16% 

Art.Cabelo 9% 10% -10% 

BI-Anéis 8% 16% -15% 

BI-Brincos 8% 18% -39% 

BI-Colares 7% 15% -25% 

BI-Delicados 14% 17% -20% 

BI-Outros 2% -10% 24% 

BI-Pulseiras 12% 7% -10% 

Calcado 3% 6% -11% 

Carteiras 4% 17% -30% 

Carteiras Festa 11% 22% -11% 

Carteiras Noite 0% 9% -18% 

Chapéus 2% -9% 24% 

Cintos 5% -20% 31% 

Guarda-Chuvas 8% 37% -126% 

Lenços 4% -10% 8% 

Óculos 4% 22% -57% 

Porta-Moedas 3% 16% -44% 

Relógios 1% 5% -21% 

Vestuário 0% 6% -13% 

Viagem 7% 34% -129% 

Média 5% 8% -20% 

Total 4% 11% -17% 
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