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Resumo 

No retalho de Fast Fashion, é essencial para as empresas operarem com uma cadeia de 

abastecimento ágil e eficiente, capaz de reagir às últimas tendências da moda e à procura volátil 

dos seus clientes. Neste contexto, surge a necessidade de ter previsões de vendas precisas e 

fiáveis. 

O presente projeto foi realizado na Parfois, empresa portuguesa de acessórios de moda de 

mulher, e consistiu no desenvolvimento de um modelo de previsão capaz de prever as vendas 

por loja, coleção e categoria de produto. O modelo teve como objetivo apoiar a empresa no 

processo de definição de objetivos de vendas, através das previsões por loja, e no planeamento 

das coleções de produtos, através das previsões por coleção e categoria de produto. 

O projeto iniciou-se com uma revisão bibliográfica da literatura existente em torno do retalho 

de Fast Fashion e do problema da previsão de vendas. Na literatura atual é possível encontrar 

uma grande variedade de técnicas de previsão. A escolha do modelo de previsão recaiu num 

modelo de amortecimento exponencial triplo com uma constante de amortecimento 

(dampening) de tendência. 

O modelo proposto calcula previsões de vendas por loja, coleção e categoria de produto com 

um nível elevado de precisão. Para além de conseguir prever as vendas das lojas regulares, o 

modelo é capaz de prever as vendas das lojas com pouco histórico de vendas disponível e das 

lojas afetadas pela sazonalidade móvel do Ramadão. 

As previsões do modelo foram validadas num período de teste de 12 meses, sendo que os testes 

computacionais realizados permitiram verificar a fiabilidade das previsões. No caso das 

previsões por loja, foram obtidos resultados com maior precisão do que os objetivos de vendas 

atribuídos pela empresa às lojas. 

Os objetivos do projeto foram atingidos, prevendo-se que o modelo desenvolvido permita à 

empresa reduzir o número de horas despendidas na definição de objetivos de vendas e tornar o 

processo de planeamento das coleções de produto mais preciso.  
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Sales Forecasting in the Fast Fashion Sector 

Abstract 

In Fast Fashion retail it is essential for companies to operate with an agile and efficient supply 

chain which is capable of reacting to the last fashion trends and to its clients’ volatile demand. 

In this context, the need for having accurate and reliable forecasts arises. 

This project was undertaken in Parfois, a Portuguese women’s fashion accessories company, 

and consisted in the development of a forecasting model capable of forecasting sales by store, 

collection and product category. The model had the objetive of supporting the company in the 

process of defining sales objetives, with forecasts by store, and in the planning of product 

collections, with forecasts by collection and product category. 

The project began with a review of the current literature on Fast Fashion retail and sales 

forecasting. In current literature it is possible to find a great variety of forecasting techniques. 

The choice for the forecasting model fell on a triple exponential smoothing model with a trend 

dampening factor. 

The proposed model calculates sales forecasts by store, collection and product category with a 

high level of accuracy. In addition to being able to forecast sales for standard stores, the model 

is capable of forecasting sales for stores with little sales history available and for stores affected 

by the shifting seasonality of Ramadan.  

The model’s forecasts were validated on a 12 month test period and the conducted 

computational tests allowed to verify the reliability of the forecasts. In the case of the forecasts 

by store, the obtained results showed better accuracy than the sales objetives defined by the 

company. 

The objetives of the project were accomplished and it is expected that the developed model will 

allow the company to reduce the amount of hours spent in the definition of sales objetives and 

make the planning of product collections more precise.
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1 Introdução 

O presente projeto foi desenvolvido no âmbito da unidade curricular Dissertação em Ambiente 

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

Engenharia da Universidade do Porto, tendo sido realizado na Parfois, empresa portuguesa a 

operar no retalho de moda. O projeto teve como tema o desenvolvimento de um modelo de 

previsão de vendas para prever a procura de cada loja, coleção e categoria de produto. 

1.1 Apresentação da Empresa 

A Parfois é uma empresa portuguesa que opera na área do retalho de acessórios de moda de 

mulher, tendo sido fundada em 1994. A marca distingue-se pelo design caraterístico dos seus 

produtos, pelas suas montras constantemente renovadas e pelos preços acessíveis que pratica, 

assentando num modelo de negócio de Fast Fashion. 

Criação e Expansão da Marca 

O grupo começou com uma loja no Porto na Rua de Santa Catarina e, nos anos seguintes, 

seguiram-se várias aberturas de lojas em Portugal. No final dos anos 90 a Parfois tinha uma 

posição consolidada no país, tendo iniciado o seu processo de internacionalização em 1999 com 

a abertura da sua primeira loja em Espanha.  

Nos anos seguintes, a empresa investiu na abertura de lojas em regime de franchising em 

mercados emergentes, nomeadamente em países do Médio Oriente, numa fase inicial, e em 

países do Norte de África, América Central e América do Sul, numa fase posterior. Esta 

estratégia de expansão deveu-se ao baixo risco de capital das aberturas e lojas neste regime. 

 

Figura 1 - Crescimento anual do volume de vendas da Parfois 

A Parfois manteve o seu elevado ritmo de expansão, e nos últimos 5 anos manteve um 

crescimento médio do volume de vendas de 30% por ano, tendo alcançado 150 milhões de euros 

em vendas em 2015. A Figura 1 apresenta o crescimento médio anual do volume de vendas da 

empresa entre 2011 e 2015. Hoje, a Parfois tem cerca de 650 lojas em mais de 50 países, e a 

sua estratégia de expansão não passa pela entrada em novos mercados, mas sim pela 

consolidação dos mercados nos quais já atua.  
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Modelo de Negócio 

A Parfois foca o seu negócio na oferta de uma gama de produtos variados, constantemente 

renovados e a preços acessíveis, assentando num modelo de Fast Fashion. Como tal, os seus 

processos estão planeados de modo a assegurar uma componente forte de moda nos produtos e 

ao mesmo tempo manter os custos reduzidos.  

 

Figura 2 – Processos da Parfois 

A empresa divide os seus processos de acordo com a Figura 2. A conceção do produto inicia-

se internamente com o processo de design nos escritórios da Parfois. De seguida, a produção é 

subcontratada a fabricantes externos, localizados maioritariamente na China e na Índia. A partir 

do momento em que a produção é enviada para a Parfois, a distribuição e a venda dos produtos 

passam a ser geridas internamente. Quanto ao transporte de mercadorias ao longo da cadeia de 

valor, este é um processo externo, sendo alocado a terceiros. Por fim, a gestão da cadeia de 

abastecimento e da marca da Parfois são processos geridos inteiramente pela empresa. 

Visão, Missão e Valores 

A visão, a missão e os valores da Parfois foram desde cedo bem definidos, representando a 

cultura que a empresa pretende reforçar. Estes três princípios base são ativamente promovidos 

na sede da empresa e nas lojas: 

 Visão – “Ser a melhor marca de acessórios de moda onde a Parfois decidir operar”; 

 Missão – “Ser a marca de referência das mulheres neo-tradicionais e trendy, oferecendo 

uma gama variada e permanente renovada de acessórios de moda a preços justos e 

expectáveis em espaços convidativos e dinâmicos”; 

 Valores: 

o Ambição – “Para querer ser melhor do que os outros e para nos superarmos em 

cada momento”; 

o Humildade – “Para saber aprender com quem faz melhor do que nós”; 

o Rigor – “Para fundamentar e tomar melhores decisões, ser mais eficientes e 

eficazes, cometer menos erros e conquistar o respeito dos outros”. 
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1.2 Enquadramento do Projeto 

O presente projeto inseriu-se no departamento de Controlo de Gestão de Negócio da Parfois na 

área de Desenvolvimento. A estrutura do departamento é ilustrada pela Figura 3: 

 

Figura 3 - Estrutura do Departamento de Controlo de Gestão de Negócio da Parfois 

O departamento divide-se em três áreas: Controlo de Compras e Controlo de Gestão Comercial, 

responsáveis pela gestão operacional da empresa, e Controlo de Gestão de Desenvolvimento, 

responsável pela melhoria de processos e sistemas de gestão.  

A área de Controlo de Gestão de Desenvolvimento, subdepartamento onde foi desenvolvido o 

projeto, foca-se nas operações a médio e longo prazo, e as suas principais funções são: 

 Suporte às restantes áreas de Controlo de Gestão; 

 Definição das quantidades ótimas de envio de produtos às lojas; 

 Elaboração de relatórios de negócio; 

 Melhoria das ferramentas de gestão. 

1.3 Objetivos do Projeto 

O projeto consistiu no desenvolvimento de um modelo de previsão de vendas com uma elevada 

precisão com o objetivo de servir de apoio às decisões da empresa. Foram definidas três metas 

para o projeto: 

1. Previsão de vendas por loja: prever as vendas mensais das cerca de 650 lojas da Parfois; 

2. Previsão de vendas por coleção: prever as vendas mensais das duas coleções de produtos 

(Spring/Summer e Fall/Winter); 

3. Previsão de vendas por categoria de produto: prever as vendas mensais de cada uma das 

16 categorias de produtos da Parfois por coleção. 

Este modelo visa apoiar a gestão da Parfois em dois processos da empresa:  

 Definição dos objetivos de vendas: as previsões do modelo para as vendas do mês 

seguinte servirão de base para a definição dos objetivos de vendas das lojas da Parfois. 

Este objetivos desempenham um papel importante pois o seu cumprimento por parte 

das lojas é a base do cálculo das comissões de vendas dos seus funcionários, 

contribuindo para a motivação das equipas;  
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 Planeamento das coleções de produtos: os produtos da coleção da temporada seguinte 

têm que ser encomendados aos fornecedores com vários meses de antecedência devido 

aos elevados tempos de embarque. As previsões de vendas por coleção e categoria de 

produto irão auxiliar o processo de planeamento das coleções da Parfois. 

O horizonte temporal das previsões ficou definido em meio ano a partir do mês em que a 

previsão é feita. Ou seja, o output do modelo deverá ser um rolling forecast de 6 meses.  

1.4 Método Seguido no Projeto 

O projeto foi dividido em três fases principais: levantamento dos requisitos e exploração dos 

dados, desenvolvimento do modelo e, por último, validação e implementação do modelo.  

A primeira fase comporta os processos iniciais que antecederam a conceção do modelo de 

previsão, incluindo uma revisão bibliográfica da literatura atual nas áreas de Fast Fashion e 

previsão de vendas, e a exploração dos dados do problema. 

A segunda fase é relativa ao processo de desenvolvimento do modelo de previsão de vendas, e 

foi divida em três etapas, ordenadas pela ordem cronológica de execução: 

1. Previsão de vendas por loja 

2. Previsão de vendas por coleção 

3. Previsão de vendas por categoria de produto 

Por fim, a fase de validação e implementação do modelo inclui uma fase de testes das previsões 

do modelo e a sua implementação na empresa. O cronograma do projeto encontra-se no Anexo 

A. 

1.5 Estrutura da Dissertação 

A presente dissertação encontra-se dividida em 6 capítulos. 

Os dois capítulos seguintes representam a fase de iniciação do projeto que antecedeu o 

desenvolvimento do modelo de previsão de vendas. No Capítulo 2 é apresentada uma revisão 

bibliográfica do estado da arte em torno do modelo de negócio de Fast Fashion e na área de 

previsão de vendas. No Capítulo 3 é exposta a análise do caso de estudo. 

De seguida, o Capítulo 4 apresenta a estrutura do modelo de previsão de vendas desenvolvido, 

seguido pelo Capítulo 5, onde são expostos os resultados dos testes computacionais do modelo. 

Por fim, no Capítulo 6 são apresentadas as conclusões do projeto e perspetivas de trabalho 

futuro.
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2 Estado da Arte 

Este capítulo contém uma revisão bibliográfica acerca do estado da arte em torno do projeto. O 

subcapítulo 2.1 centra-se no modelo de negócio Fast Fashion, no qual se enquadra a Parfois. 

De seguida, no subcapítulo 2.2 é apresentada uma análise da literatura na área de previsão de 

vendas. Por fim, o subcapítulo 2.3 estuda o problema de previsão de vendas aplicado à indústria 

da moda. 

2.1 Modelo de Negócio Fast Fashion 

Na indústria da moda, a estratégia tradicional de um retalhista para competir no mercado 

consistia em usar a sua capacidade de prever a procura e as tendências de moda muito antes do 

momento do consumo dos produtos. Esta era a estrutura básica da indústria da moda até ao final 

dos anos 80 (Guercini 2001).  

As empresas com maior sucesso assentavam numa política de produção em massa dividida em 

ciclos padronizados que permaneciam relativamente inalterados devido às restrições de design 

das fábricas. As calças 501 da Levi’s são um bom exemplo deste modelo de negócio. Os 

consumidores mostravam ser menos sensíveis à moda e ao estilo e privilegiavam as peças de 

roupa simples (Bhardwaj e Fairhurst 2010). 

No entanto, o setor sofreu uma evolução significativa no final do século XX. Christopher, 

Lowson, e Peck (2004) identificam várias alterações nos mercados da moda que tiveram 

impacto nas operações da cadeia de abastecimento das empresas: 

 Ciclos de vida de produto curtos: o produto é frequentemente efémero, desenhado para 

captar o estado de espírito do momento, e tem um período de venda que é medido em 

meses ou até mesmo semanas; 

 Alta volatilidade: a procura de produtos de moda raramente é estável ou linear, sendo 

influenciada por condições meteorológicas, filmes ou até mesmo por celebridades; 

 Baixa previsibilidade: devido à volatilidade da procura, é extremamente difícil de se 

prever até mesmo a procura total de um período com uma precisão razoável. 

Naturalmente, é ainda mais difícil de se prever a procura individual de cada produto; 

 Compras de impulso: muitas decisões de compra dos consumidores para os produtos de 

moda ocorrem no local de compra. Ou seja, quando o consumidor é confrontado com o 

produto é estimulado a comprá-lo, tornando-se crítico para as empresas assegurar a 

disponibilidade dos seus produtos. 

Neste contexto, surgiu o conceito de Fast Fashion. Fast Fashion pode ser definido como um 

modelo de negócio que fornece peças de roupa com a perceção de moda a preços acessíveis 

(Caro e Martínez-de-Albéniz 2015). Naturalmente, comercializar produtos sensíveis às 

tendências de moda implica uma cadeia de abastecimento flexível e com tempos de entrega 

curtos. 
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A Zara e a H&M são exemplos de empresas que transformaram as suas cadeias de 

abastecimento radicalmente de modo a conseguirem embutir a componente de moda nos seus 

produtos com tempos de entrega curtos. A estratégica passa por gerir a cadeia de abastecimento 

não ao nível das coleções, mas sim ao nível do produto. De um modo geral, os artigos de moda 

podem ser classificados de acordo com o “triângulo da moda”, ilustrado pela Figura 3. 

 

Figura 4 - Triângulo da moda. Adaptado de Caro e Martínez-de-Albéniz (2015). 

 

O triângulo divide os produtos em três categorias: produtos de moda, básicos e básicos-moda. 

Cada categoria encontra-se associada uma política de gestão da cadeia de abastecimento 

distinta. 

No caso dos produtos básicos, as empresas recorrem tipicamente a fornecedores de países com 

mão-de-obra a custos reduzidos, o que leva a que estes produtos tenham tempos de entrega 

longos. 

No caso dos produtos de moda, é utilizada uma estratégia de resposta rápida para a produção. 

Para estes artigos, a produção é alocada a fornecedores com maior proximidade geográfica aos 

principais mercados alvo de modo a permitir uma reação rápida às últimas tendências da moda. 

Quanto aos produtos básicos-moda, esta classificação aplica-se aos produtos que têm alguma 

componente de moda mas são produzidos como produtos básicos. A distinção entre os produtos 

básicos e básicos-moda não é clara, havendo empresas que os classificam na mesma categoria 

(Caro e Martínez-de-Albéniz, 2014).  

A divisão da cadeia de abastecimento em função da componente de moda dos produtos permite 

às empresas reagirem com rapidez às últimas tendências de moda, obtendo a capacidade de 

manterem as montras permanentemente atualizadas. Esta constante renovação dos produtos 

expostos resulta no aumento do número de visitas de clientes às lojas. Os clientes da Zara, por 

exemplo, visitavam as suas lojas em média 17 vezes por ano, contrastando com as 3 a 4 vezes 

que visitavam as lojas dos seus concorrentes (Indu e Govind 2008). 

2.2 Previsão de Vendas 

O presente subcapítulo aborda três questões. Em primeiro lugar, no subcapítulo 2.2.1 é 

analisada a importância da previsão de vendas nas empresas. De seguida, no subcapítulo 2.2.2 

são expostas as principais técnicas de previsão existentes. Por fim, no subcapítulo 2.2.3 são 

discutidas algumas questões metodológicas relacionadas com a implementação prática de 

previsão de vendas. 
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2.2.1 Importância da Previsão de Vendas 

Frequentemente, existe um intervalo de tempo entre a perceção de um evento e o acontecimento 

desse mesmo evento. Esse intervalo de tempo de tempo é a razão principal do planeamento e 

das previsões: se for longo e se o seu desfecho depender de fatores identificáveis, o planeamento 

pode desempenhar um papel essencial. Nestas situações, as previsões tornam-se importantes 

para antecipar o evento de modo a que possam ser tomadas as devidas ações (Wheelwright, 

Makridakis, e Hyndman 1983).  

Nos dias de hoje, os executivos das empresas têm em consideração algum tipo de previsão em 

praticamente qualquer decisão que tomam. Ter previsões fiáveis de necessidades e tendências 

não é considerado um luxo, mas sim uma necessidade (Chambers, Mullick, e Smith 1971). A 

previsão de vendas nas empresas assumiu uma maior importância devido a vários fatores 

(Wheelwright, Makridakis, e Hyndman 1983): 

 O aumento na complexidade das organizações e do seu ambiente; 

 O aumento da dimensão das organizações que, consequentemente, levou ao aumento da 

magnitude e da importância das decisões a tomar; 

 A adoção por parte das empresas de procedimentos de decisão mais sistemáticos e a 

envolver justificações explícitas para cada decisão tomada; 

 A rápida mudança do ambiente em torno das empresas, que não permanece estável. As 

técnicas de previsão permitem compreender novas relações mais rapidamente; 

 O desenvolvimento contínuo das metodologias de previsão e das suas aplicações, 

tornando-se o seu uso possível não só para analistas especializados na área mas também 

para os gestores envolvidos nas tomadas de decisão. 

2.2.2 Métodos de Previsão 

Na literatura atual são propostos vários métodos de previsão cuja aplicabilidade depende do 

contexto em previsão é efetuada. Wheelwright, Makridakis, e Hyndman (1983) dividem os 

métodos de previsão em duas categorias: métodos qualitativos e métodos quantitativos, 

ilustrados pelo esquema da Figura 5. 

 

Figura 5 - Tipos de técnicas de previsão 

Os métodos qualitativos aplicam-se quando existe pouca ou nenhuma informação quantitativa 

disponível, mas existe informação qualitativa suficiente para se realizar previsões. Este tipo de 

método pode ser dividido em métodos exploratórios e métodos normativos. Os métodos 

exploratórios iniciam-se no passado e no presente e exploram o futuro de uma forma heurística, 
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normalmente analisando todos os cenários possíveis, enquanto os métodos normativos partem 

de um cenário futuro pretendido e fazem uma análise em retrospetiva, percebendo de que forma 

esse cenário pode ser alcançado dados os recursos, restrições e tecnologias disponíveis. 

Quanto aos métodos quantitativos, estes recorrem a abordagens com base em dados numéricos. 

Segundo Wheelwright, Makridakis, e Hyndman (1983), é possível efetuar uma previsão 

quantitativa quando se verificam três condições: 

1. Existe informação disponível acerca do passado; 

2. Esta informação pode ser quantificada na forma de dados numéricos; 

3. Pode-se assumir que alguns dos aspetos do padrão do passado irão manter-se no futuro. 

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

de séries temporais e métodos causais. Nos métodos de séries temporais, as previsões baseiam-

se nos valores anteriores de uma variável e/ou nos erros do passado. Quanto aos métodos 

causais, estes assumem o pressuposto de que o fator que é previsto tem uma relação causa-

efeito com uma ou mais variáveis independentes. Por exemplo, as vendas podem variar em 

função de preços, publicidade e concorrentes. 

Segundo Wheelwright, Makridakis, e Hyndman (1983), tanto os métodos de séries temporais 

como os métodos causais apresentam vantagens em situações particulares. Por um lado, os 

métodos de séries temporais costumam ser implementados com maior facilidade para previsão 

de vendas. Por outro lado, os métodos causais apresentam melhores resultados em situações de 

tomadas de decisão. Dado o enquadramento do presente projeto, a revisão bibliográfica incidiu 

principalmente nos métodos de séries temporais. 

Métodos de Séries Temporais 

Uma série temporal pode ser definida como uma sequência de pontos num intervalo de tempo 

contínuo com igual espaçamento temporal entre si. Na literatura atual existem vários métodos 

que partem da análise de séries temporais para realizarem previsões, podendo ser classificados 

em várias categorias. Wheelwright, Makridakis, e Hyndman (1983) consideram três tipos 

principais de métodos de séries temporais. 

Em primeiro lugar, surgem os métodos de decomposição. Os métodos de decomposição partem 

do pressuposto de que uma série temporal pode ser decomposta numa componente de padrão 

subjacente à série e numa componente de aleatoriedade (ou erro). O padrão da série pode ser 

decomposto em três componentes: 

 Tendência: representa o comportamento dos dados a longo prazo; 

 Ciclo: representa os altos e baixos da economia ou de uma indústria específica; 

 Sazonalidade: representa as flutuações periódicas de amplitude constante causadas por 

fatores como condições meteorológicas, mês do ano e calendário de férias. 

Esta decomposição pode ser expressa pela equação 2.1: 

 𝐷𝑎𝑑𝑜𝑠 = 𝑓(𝑡𝑒𝑛𝑑ê𝑛𝑐𝑖𝑎, 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜, 𝑠𝑎𝑧𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒) + 𝑒𝑟𝑟𝑜 (2.1) 

De seguida, surgem os métodos autorregressivos. Os modelos autorregressivos (ARIMA) 

foram estudados extensivamente por Box e Jenkins (1976), e a base da sua abordagem divide-

se em três fases: 

1. Identificação e seleção do modelo: determinar se as variáveis são estacionárias e se 

existe sazonalidade; 

2. Estimação dos parâmetros: determinar os parâmetros que mais se adequam à série 

temporal utilizando algoritmos de computação; 

3. Avaliação do modelo: verificar se o modelo é adequado através da análise dos erros 

residuais ou da análise das estatísticas de teste da solução ótima encontrada. 
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Devido à sua complexidade, os métodos autorregressivos não se adequam a situações com 

várias centenas de séries temporais, sendo mais apropriados para cenários em que existe 

informação de boa qualidade e um período de tempo razoável para se efetuar a previsão. 

Por fim, existem os métodos de amortecimento (smoothing). A abordagem destes métodos 

passa por tentar amortecer a componente de erro (ou ruído) dos dados. Wheelwright, 

Makridakis, e Hyndman (1983) dividem estes métodos em duas categorias:  

1. Métodos de média (averaging): incluem abordagens mais diretas como a média, média 

móvel simples, média móvel dupla e outras combinações de médias móveis; 

2. Métodos exponenciais: métodos que atribuem ponderações exponencialmente 

decrescentes à medida que as observações ficam desatualizadas. 

Como a presente dissertação se centra na aplicação de métodos de amortecimento exponencial 

(exponential smoothing), esta secção irá focar-se neste tipo de modelo.  

Os métodos de amortecimento exponencial podem ter componentes de tendência e sazonalidade 

nulas, aditivas ou multiplicativas, originando várias configurações possíveis para os modelos. 

Pegels (1969) classifica os diferentes métodos de amortecimento exponencial de acordo com a 

notação da Tabela 1. 

Tabela 1 - Classificação de Pegels dos métodos de amortecimento exponencial 

Componente de 
Tendência 

Componente Sazonal 

1 (nenhuma) 2 - (aditiva) 3 - (multiplicativa) 

A (nenhuma) A - 1 A - 2 A - 3 

B (aditiva) B - 1 B - 2 B - 3 

C (multiplicativa) C - 1 C - 2 C - 3 

 

No contexto do presente projeto, destacam-se o modelo de tendência e sazonalidade aditivas 

(B-2) e o modelo de tendência aditiva e sazonalidade multiplicativa (B-3). Estes modelos, 

também conhecidos como modelos de Holt Winters, são comuns nas empresas devido à sua 

simplicidade, baixa exigência de armazenamento de dados, facilidade de automatização e 

capacidade de se adaptar a mudanças na tendência e nos padrões sazonais das vendas (Goodwin 

2010). 

O modelo de amortecimento exponencial triplo com tendência e sazonalidade aditivas (B-2) é 

dado pelas equações 2.2 a 2,5: 

 �̂�𝑡(ℎ) = 𝑁𝑡 + ℎ 𝑇𝑡+�̂�𝑡−𝑝 (2.2) 

 𝑁𝑡 = 𝛼(𝑌𝑡 − 𝑆𝑡−𝑝) + (1 − 𝛼)(𝑁𝑡−1 + 𝑇𝑡−1) (2.3) 

 𝑇𝑖 = 𝛽(𝐿𝑡 − 𝐿𝑡−1) + (1 − 𝛽)𝑇𝑡−1 (2.4) 

 𝑆𝑡 = 𝛾(𝑌𝑡 − 𝑁𝑡) + (1 − 𝛾)𝑆𝑡−𝑝 (2.5) 

Onde: 
Ŷt(h) é a previsão calculada para o período t com uma antecedência de h períodos; 

Nt é a estimativa do nível da série temporal no período t; 

Tt é a estimativa da tendência da série temporal no período t; 

St é a estimativa da sazonalidade da série temporal no período t; 

p é o período de sazonalidade; 

α é uma constante de amortecimento de nível entre 0 e 1; 

β é uma constante de amortecimento de tendência entre 0 e 1; 

γ é uma constante de amortecimento de sazonalidade entre 0 e 1. 
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O modelo de amortecimento exponencial triplo com tendência aditiva e sazonalidade 

multiplicativa (B-3) é dado pelas equações 2.6 a 2.9: 

 �̂�𝑡(ℎ) = (𝑁𝑡 + ℎ𝑇𝑡)𝑆𝑡−𝑝 (2.6) 

 
𝑁𝑡 = 𝛼

𝑌𝑡

𝑆𝑡−𝑝
+ (1 − 𝛼)(𝑁𝑡−1 + 𝑇𝑡−1) (2.7) 

 𝑇𝑖 = 𝛽(𝐿𝑡 − 𝐿𝑡−1) + (1 − 𝛽)𝑇𝑡−1 (2.8) 

 
𝑆𝑡 = 𝛾

𝑌𝑡

𝑁𝑡
+ (1 − 𝛾)𝑆𝑡−𝑝 (2.9) 

Onde: 
Ŷt(h) é a previsão calculada para o período t com uma antecedência de h períodos; 

Nt é a estimativa do nível da série temporal no período t; 

Tt é a estimativa da tendência da série temporal no período t; 

St é a estimativa da sazonalidade da série temporal no período t; 

p é o período de sazonalidade; 

α é uma constante de amortecimento de nível entre 0 e 1; 

β é uma constante de amortecimento de tendência entre 0 e 1; 

γ é uma constante de amortecimento de sazonalidade entre 0 e 1. 

 

Segundo Taylor (2003), os modelos que preveem a tendência através de uma função linear 

simples tendem fazer previsões exageradas no longo prazo. Deste modo, num contexto de 

previsão a longo prazo é pertinente utilizar uma constante de amortecimento (dampening) de 

tendência em função da antecedência com que a previsão é feita.  

Aplicando uma constante de amortecimento (dampening) de tendência aos modelos B-2 e B-3, 

as previsões passam a ser calculadas de acordo com as equações 2.10 e 2.11, respetivamente: 

 

�̂�𝑡(ℎ) = 𝑁𝑡 + [∑ 𝜑𝑖

ℎ

𝑖=1

] 𝑇𝑡 + 𝑆𝑡−𝑝 (2.10) 

 

�̂�𝑡(ℎ) = (𝑁𝑡 + [∑ 𝜑𝑖

ℎ

𝑖=1

] 𝑇𝑡) 𝑆𝑡−𝑝 (2.11) 

Onde: 
Ŷt(h) é a previsão calculada para o período t com uma antecedência de h períodos; 

Nt é a estimativa do nível da série temporal no período t; 

Tt é a estimativa da tendência da série temporal no período t; 

St é a estimativa da sazonalidade da série temporal no período t; 

φ é uma constante de amortecimento (dampening) de tendência entre 0 e 1. 

2.2.3 Metodologia na Previsão 

A escolha do modelo de previsão a usar nunca é um processo simples. Durante a implementação 

de técnicas de previsão, os analistas frequentemente apercebem-se de que a previsão de vendas 

é um processo complexo que envolve a seleção de conjuntos de dados relevantes, a arquitetura 

dos sistemas de informação, o controlo da qualidade dos dados e a definição de processos de 

gestão (Zotteri, Kalchschmidt, e Caniato 2005).  

Deste modo, a previsão de vendas não se resume à simples configuração e escolha de um 

algoritmo apropriado, implicando várias questões metodológicas que devem ser tidas em 

consideração. Winklhofer, Diamantopoulos, e Witt (1996) organizam estas questões na 

estrutura ilustrada pela Figura 6. 
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Figura 6 - Estrutura da prática de previsões organizacional.  

Adaptado de Winklhofer, Diamantopoulos, e Witt (1996). 

A estrutura divide as questões metodológicas em três grupos. Em primeiro lugar, existem as 

questões de configuração, relacionadas com todo o processo de preparação da técnica de 

previsão. De seguida, as questões de seleção ou especificação abordam o processo de escolha 

da técnica de previsão. Por fim, as questões de avaliação são relativas ao processo de avaliação 

das previsões.  

De seguida, são abordadas algumas das questões metodológicas mais relevantes no contexto do 

presente projeto. 

Nível de Agregação da Previsão 

Tipicamente, o processo de previsão de vendas implica a previsão da procura de um 

determinado produto ou conjunto de produtos num dado período de tempo e localização. No 

entanto, a escolha destas três dimensões não é, de todo, trivial. Surgem questões problemáticas 

para cada uma das dimensões (Zotteri, Kalchschmidt, e Caniato 2005): 

 Produto: os produtos podem ser agrupados de acordo com várias caraterísticas. Por 

exemplo, no caso dos produtos de moda é preciso deixar claro se o produto é uma 

combinação de um dado design, material, cor e tamanho ou apenas um conjunto de 

artigos que partilham o mesmo modelo básico; 

 Localização: as previsões podem ser feitas a um nível baixo, como ao nível da loja, ou 

podem ser feitas a um nível superior: ao nível do centro de distribuição ou da cadeia de 

abastecimento; 

 Período temporal: o período temporal depende dos processos de decisão da empresa que 

a previsão suporta. Por exemplo, para o planeamento de produção a curto prazo pode 

ser necessário ter uma previsão detalhada ao dia, enquanto para orçamentação são 

usadas previsões mais agregadas, tipicamente ao mês. 

Por vezes torna-se necessário definir uma hierarquia para a obtenção das previsões. As 

previsões podem ser feitas com uma hierarquia Top-down, em que as previsões são feitas 
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inicialmente a um nível agregado e posteriormente são desagregadas, ou Bottom-up, em que as 

previsões são feitas a nível individual e só depois agregadas.  

Por um lado, previsões desagregadas permitem captar particularidades individuais que seriam 

descartadas caso as previsões fossem agregadas. Por outro lado, a agregação de dados permite 

ter uma previsão mais estável e simplifica os modelos de previsão. Segundo Mentzer e Cox 

(1984), é difícil desenvolver bons modelos de previsão de artigos individuais devido à escassez 

de histórico de vendas ao nível de cada produto.  

No caso de se optar por previsões agregadas, é comum utilizar algoritmos de clustering para 

agregar os dados em grupos com caraterísticas semelhantes. Um dos algoritmos de clustering 

mais populares é o k-means, amplamente utilizado devido à sua simplicidade, facilidade de 

implementação, eficiência e sucesso empírico (Jain 2010). 

No método k-means, os dados do problema são agregados num determinado número de clusters, 

introduzido manualmente pelo utilizador, de modo a que a função de distância escolhida seja 

minimizada com base em uma ou mais dimensões de avaliação. Tipicamente, é utilizada uma 

função de distâncias euclidianas.  

Fontes de dados 

Uma questão fundamental na previsão de vendas é a qualidade das fontes de dados. A expressão 

garbage in, garbage out carateriza bem a importância de se ter dados organizados e fiáveis 

numa previsão. Geurts e Whitlark (1996) apontam vários fatores nas fontes de dados com 

impacto negativo no desempenho da previsão: 

 Decisões das empresas: questões legais, fiscais ou estratégicas levam as empresas a 

tomar ações que influenciam as vendas. Por exemplo, uma empresa pode antecipar a 

produção para evitar impostos ou manipular as vendas para atingir metas de quotas de 

mercado; 

 Séries de dados afetadas por dados de fenómenos concorrentes: por exemplo, se a 

procura for estimada pela quantidade de entregas, os pedidos atrasados ou adiantados 

irão influenciar os dados recolhidos. 

 Outliers: eventos atípicos, como ações de marketing ou falhas de inventário, que 

resultam em dados irregulares; 

No que diz respeito ao outliers, estes podem ser definidos como observações que aparentam ser 

inconsistentes com as restantes observações de um conjunto de dados (Barnett, Barnett, e Lewis 

1978). Se não forem corrigidos, estes eventos detioram a precisão da previsão. Fox (1972) 

identifica dois tipos de outliers: 

 Outliers aditivos (tipo I): outliers que correspondem a situações de erros grosseiros de 

observação ou recolha de dados que afetam uma única observação; 

 Outliers inovadores (tipo II): outliers que correspondem à situação em que uma 

“inovação” é extrema. Um outlier deste tipo afeta não só a observação particular como 

também as observações subsequentes.  

A solução para o problema passa por identificar os outliers e não considerá-los como o início 

de um novo padrão na série temporal (Duncan, Gorr, e Szczypula 2001). Ou seja, esses pontos 

da série temporal devem ser substituídos por valores mais adequados e típicos de modo a não 

comprometerem a qualidade da previsão.  

Na literatura atual existem várias abordagens ao problema dos outliers. Nesta secção, são 

apresentados alguns dos métodos de deteção de outliers mais comuns. 
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Um método muito utilizado pela sua simplicidade é o teste do diagrama de caixa (box-and-

whisker plot). O método do diagrama de caixa foi proposto por Tukey (1977) e classifica como 

outliers os pontos que estejam fora do intervalo definido pela equação 2.12: 

 [𝑄1 − 𝐺(𝑄3 − 𝑄1), 𝑄3 + 𝐺(𝑄3 − 𝑄1)] (2.12) 

Onde: 
Q1 é o primeiro quartil; 

Q3 é o terceiro quartil; 

G é um coeficiente para diferenciar outliers “moderados” de outliers “severos”. As escolhas mais 

comuns para g são 1,5 para assinalar os outliers “moderados” e 3,0 para assinalar os outliers 

severos. 

Por outro lado, Dean e Dixon (1951) propuseram o teste Q, geralmente utilizado para a deteção 

de outliers em amostras de tamanho reduzido de uma população com distribuição normal. O 

teste ordena os dados por ordem crescente e calcula a estatística Q para os pontos mínimo e 

máximo de acordo com a equação 2.13: 

 
𝑄 =

𝐷𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜

𝐷𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 (2.13) 

Onde: 
Distânciaponto é a distância ao ponto mais próximo; 

Distânciatotal é a distância entre o ponto mínimo e o ponto máximo. 

Os limites superiores para estatística Q são definidos por uma tabela Q com valores limite para 

em função do tamanho da amostra e do nível de confiança pretendido. Se a estatística Q 

ultrapassar o limite respetivo, o ponto é considerado como um outlier. 

Por fim, destaca-se o teste de Grubbs. Este método foi proposto por Grubbs (1969) e é utilizado 

para detetar outliers em conjuntos de dados com uma população aproximadamente normal. O 

método só deve ser aplicado em amostras com 6 ou mais pontos. Para cada ponto é calculada a 

estatística de teste dada pela equação 2.14:  

 

𝐺 =
max

𝑖=1,⋯,𝑛
|𝑌𝑖 − �̅�|

𝜎
  (2.14) 

Onde: 
Ȳ é a média da amostra; 

σ é o desvio padrão da amostra. 

O ponto é classificado como um outlier se a estatística for superior ao limite dado pela equação 

2.15: 

 

𝐺 >  
𝑁 − 1

√𝑁
√

𝑡 𝛼
2𝑁

,𝑁−2

2

𝑁 − 2 + 𝑡 𝛼
2𝑁,𝑁−2

2  (2.15) 

Onde: 
N é o tamanho da amostra; 

tα/(2N),N−2 é valor crítico da distribuição t-student com N - 2 graus de liberdade e um nível de 

significância de α/(2N). 

 

Seleção do Método de Previsão e Avaliação de Resultados 

A seleção da técnica de previsão é um processo que depende de vários fatores. Wheelwright e 

Clarke (1976) identificam quatro fatores com igual importância na seleção de técnica de 
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previsão: custo, capacidade técnica do utilizador, caraterísticas específicas do problema e 

caraterísticas desejadas para o método de previsão.  

Por outro lado, Mahmoud, Rice, e Malhotra (1988) apontam a precisão das previsões como o 

fator mais importante. Segundo Wheelwright, Makridakis, e Hyndman (1983), este acaba por 

ser o critério predominante na maior parte das situações práticas de previsão. Os mesmos 

autores destacam alguns indicadores para medir a precisão das previsões: 

 Indicadores estatísticos padrão; 

o Erro Médio (Mean Error); 

 
𝐸𝑀 =  ∑ 𝑒𝑖/𝑛

𝑛

𝑖=1

 (2.16) 

o Erro Absoluto Médio (Mean Absolute Error); 

 
𝐸𝐴𝑀 =  ∑ |𝑒𝑖|/𝑛

𝑛

𝑖=1

 (2.17) 

o Soma dos Erros Quadráticos (Sum of Squared Errors); 

 
𝑆𝐸𝑄 =  ∑ 𝑒𝑖

2

𝑛

𝑖=1

 (2.18) 

o Erro Quadrático Médio (Mean Squared Error); 

 
𝐸𝑄𝑀 =  ∑ 𝑒𝑖

2/𝑛

𝑛

𝑖=1

 (2.19) 

o Desvio Padrão dos Erros (Standard Deviation of Error); 

 
𝐷𝑃𝐸 = √∑ 𝑒𝑖

2/(𝑛 − 1) (2.20) 

 Indicadores relativos; 

o Erro Percentual (Percentage Error); 

 
𝐸𝑃𝑡 = (

𝑋𝑡 − �̂�𝑡

𝑋𝑡
) (100) (2.21) 

o Erro Percentual Médio (Mean Percentage Error); 

 
𝐸𝑃𝑀 =  ∑ 𝐸𝑃𝑖/𝑛

𝑛

𝑖=1

 (2.22) 

o Erro Percentual Absoluto Médio (Mean Absolute Percentage Error); 

 
𝐸𝑃𝐴𝑀 =  ∑ |𝐸𝑃𝑖|/𝑛

𝑛

𝑖=1

 (2.23) 

 Estatística U de Theil; 

 
U = √

∑ (𝑉𝑅𝑃𝑖+1−𝑉𝑅𝑅𝑖+1)2/(𝑛−1)𝑛=1
𝑖=1

∑ (𝑉𝑅𝑅𝑖+1)2/(𝑛−1)𝑛=1
𝑖=1

 (2.24) 
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𝑉𝑅𝑃𝑖+1 =

�̂�𝑖+1 − 𝑋𝑖

𝑋𝑖
 (2.25) 

 

 
𝑉𝑅𝑅𝑖+1 =

𝑋𝑖+1 − 𝑋𝑖

𝑋𝑖
 (2.26) 

A adequabilidade de cada indicador depende do contexto em que é utilizado. Por um lado, o 

erro quadrático médio é o indicador mais utilizado para parametrizar os modelos de previsão.  

Quanto aos indicadores relativos, estes oferecem informação mais intuitiva para o utilizador do 

modelo de previsão. Destacam-se o Erro Percentual Médio (EPM), utilizado para medir o 

enviesamento (bias) dos erros e o Erro Percentual Absoluto Médio (EPAM), utilizado para 

medir a assertividade das previsões. 

Por fim, a estatística U de Theil compara o desempenho do modelo com o método Naive, em 

que se considera que as previsões são iguais ao último valor observado. 

2.3 Previsão de Vendas no Retalho de Moda 

À semelhança das empresas de outros setores, as empresas no retalho de moda têm de lidar com 

um ambiente competitivo e procurar satisfazer as necessidades exigentes dos seus clientes. Para 

tal, dependem de sistemas de informação sofisticados e competências de logística para 

aumentar a robustez da cadeia de abastecimento, e a previsão de vendas desempenha um papel 

importante nesta área. 

No entanto, o retalho de moda é caraterizado por restrições particulares que exigem modelos 

de previsão mais cuidados. Thomassey (2010) aponta vários fatores que devem ser 

considerados na previsão de vendas no retalho de moda: 

 As vendas são muito afetadas por sazonalidade uma vez que as condições 

meteorológicas afetam as vendas de cada tipo de produto de forma distinta; 

 Existem várias variáveis externas que afetam as vendas tais como épocas de saldos, 

promoções e o poder de compra dos clientes; 

 As vendas dependem fortemente das tendências de moda. Como consequência, os 

produtos têm um ciclo de vida curto e por vezes o histórico de vendas não pode ser 

utilizado nas previsões; 

 Os produtos são vendidos em várias alternativas de cor, em função das tendências de 

moda, e em vários tamanhos, em função das morfologias dos clientes alvo. 

Todos estes fatores tornam a gestão da cadeia de abastecimento mais desafiante, e a previsão 

de vendas assume-se como um fator diferenciador. Segundo Mattila, King, e Ojala (2002), a 

previsão de vendas surge como um dos fatores mais críticos para o sucesso na gestão da cadeia 

de abastecimento de produtos de moda. 
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3 Situação Inicial 

Este capítulo divide-se em dois subcapítulos. O subcapítulo 3.1 descreve o contexto em que 

surge a necessidade de previsão de vendas na Parfois e a metodologia seguida atualmente pela 

empresa. De seguida, é feita uma análise dos dados do problema no subcapítulo 3.2. 

3.1 Previsão de Vendas na Parfois 

O presente projeto tem o principal objetivo de apoiar a empresa em dois processos: a definição 

dos objetivos de vendas das lojas e o planeamento das coleções de produtos. O subcapítulo 

3.1.1 apresenta o processo atual de definição dos objetivos de vendas. De seguida, o subcapítulo 

3.1.2 descreve o planeamento das coleções da Parfois. 

3.1.1 Objetivos de Vendas das Lojas 

Os objetivos de vendas desempenham um papel ativo na gestão operacional das lojas e, ao 

mesmo tempo, constituem um indicador importante na gestão da empresa. Mensalmente, são 

definidos objetivos para todas as lojas. Os objetivos de vendas são determinantes em duas 

funções: 

 Motivação dos funcionários das lojas: as comissões de vendas dos funcionários das lojas 

são calculadas em função do cumprimento dos objetivos de vendas. Como resultado, os 

objetivos de vendas atuam como um indicador indutor, direcionando os funcionários 

para um melhor desempenho na loja. Diariamente, as lojas recebem um relatório com o 

nível de cumprimento dos objetivos do mês respetivo (ver Anexo B); 

 Controlo operacional: os desvios entre os objetivos de vendas e as vendas reais de cada 

loja permitem à gestão da Parfois facilmente identificar problemas operacionais e atuar 

sobre os mesmos. 

Metodologia Atual de Previsão de Vendas 

A Parfois define os objetivos de vendas mensais com cerca de duas semanas de antecedência. 

Para a definição destes objetivos torna-se necessário ter previsões de vendas permanentemente 

atualizadas. Atualmente, o processo de previsão de vendas divide-se em várias fases: 

1. Previsão inicial:  

a. No caso das lojas com 12 ou mais meses de histórico, a previsão inicial é 

calculada com base numa comparação das vendas dos três meses anteriores 

com as vendas dos três meses correspondentes dos dois anos anteriores. 

Através das variações anuais das vendas de cada um desses três meses, é 

estimada a variação anual do mês seguinte em relação ao mês 

correspondente do ano anterior; 

b. No caso das lojas mais recentes, em que não há histórico disponível para o 

mês correspondente à previsão, as vendas são estimadas a partir do volume 

de vendas anual previsto no momento da abertura da loja. Esse volume é 

estimado pela equipa responsável pelas aberturas de lojas, e é desagregado 
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para cada mês em função da sazonalidade das vendas totais do país da loja 

nos 12 meses anteriores; 
 

2. Ajuste das previsões com base no input qualitativo da gestão da Parfois. Os objetivos 

são ajustados tendo em conta o panorama de cada loja e o crescimento anual previsto 

para cada país. 

 

3.1.2 Planeamento das Coleções 

A maior parte da produção da Parfois fica a cargo de fabricantes localizados na China e na 

Índia. Como consequência, os tempos de embarque de mercadoria são longos e a Parfois tem 

que definir as suas encomendas com vários meses de antecedência. O tempo médio de produção 

e entrega da mercadoria a partir do momento em que a encomenda é efetuada ronda os 6 meses. 

As quantidades de compra iniciais são definidas entre 5 e 8 meses antes da comercialização dos 

produtos, dependendo da categoria de produto e da coleção (Spring/Summer ou Fall/Winter). 

Este processo desempenha um papel crucial nas vendas da coleção, uma vez que tem um grande 

impacto nas quantidades de inventário que irão estar disponíveis ao longo da estação.  

Durante a época de vendas de uma coleção, a Parfois tem capacidade para atuar em função das 

vendas através de cancelamentos de produção ou novas encomendas. Estas novas encomendas 

têm tempos de entrega mais reduzidos, a rondar os 3 meses. É neste contexto que surge a 

necessidade de se ter previsões de vendas atualizadas no decorrer da coleção de modo a que 

empresa tenha capacidade de reagir às variações na procura. 

 

Metodologia Atual de Previsão de Vendas 

Atualmente, a empresa utiliza um modelo para apoiar as decisões de compras no decorrer da 

coleção. Este modelo baseia-se no comportamento das vendas semanais de cada categoria de 

produto no ano anterior e nas suas quantidades de inventário atuais para sugerir novas 

quantidades de compra. 

Naturalmente, as previsões de vendas requerem também algum input qualitativo, estando 

sujeitas à experiência e ao conhecimento de negócio por parte da gestão da Parfois. 

3.2 Análise dos Dados do Problema 

Este subcapítulo apresenta uma análise aos dados do problema e encontra-se estruturado 

sequencialmente de acordo com as etapas do desenvolvimento do modelo de previsão de vendas 

definidas no início do projeto (1.4): o subcapítulo 3.2.1 apresenta uma análise à organização 

das lojas da Parfois e ao comportamento das suas vendas. De seguida, no subcapítulo 3.2.2 são 

analisadas as coleções de produtos. Por fim, o subcapítulo 3.2.3 descreve as 16 categorias de 

produto. 

3.2.1 Lojas 

A Parfois vende produtos em cerca de 650 lojas situadas em mais de 50 países. Para além das 

lojas regulares, existem mais três canais de vendas: 

 Lojas multimarca: lojas de outras marcas que comercializam produtos da Parfois; 

 Lojas outlet: lojas detidas pela Parfois onde são vendidos os excedentes de cada coleção; 

 Plataforma e-commerce: vendas através da Amazon, Debenhams e website da Parfois. 

A Parfois estrutura as suas vendas de acordo com diagrama ilustrado pela Figura 7. 
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Figura 7 - Estrutura das vendas da Parfois 

 

As lojas da Parfois estão situadas em mais de 50 países na Europa, Médio Oriente, Ásia, África, 

América Central e América do Sul. Os dois mercados com maior peso nas vendas são Portugal 

e Espanha, responsáveis por 26% e 33% do volume de vendas de 2015, respetivamente. A 

distribuição das vendas de 2015 pelas zonas geográficas é apresentada na Figura 8. 

 

 

Figura 8 - Distribuição das vendas de 2015 da Parfois por zona geográfica 

 

As lojas operam segundo três modelos de negócio distintos: 

 Lojas próprias: lojas detidas pela própria empresa, sendo que a responsabilidade dos 
inventários fica a cargo da Parfois; 

 Lojas franchisadas: lojas detidas por terceiros, que assumem a responsabilidade dos 
inventários; 

 Lojas consignadas: lojas detidas por terceiros, embora a responsabilidade dos 
inventários fique a cargo da Parfois. 
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Figura 9 - Peso dos modelos de negócios nas vendas de 2015 

Os três modelos de negócio apresentam várias diferenças na sua gestão operacional, e acabam 

por ter um impacto significativo no comportamento das vendas das lojas. Destacam-se algumas 

diferenças: 

 Gestão de inventários: nas lojas próprias e nas lojas consignadas a gestão de inventários 

normalmente é mais eficaz do que nas lojas franchisadas, havendo menos ruturas de 

inventário. Isto deve-se ao facto de, no caso das lojas próprias e consignadas, a Parfois 

usar ferramentas de gestão mais sofisticadas e recorrer a transferências de produtos entre 

lojas para equilibrar os inventários; 

 Gestão de pagamentos: em alguns casos, os parceiros das lojas franchisadas atrasam-se 

nos pagamentos e a mercadoria acaba por ficar retida no armazém da Parfois. Esta 

situação resulta em problemas de inventários e de exposição, uma vez que as lojas ficam 

sem produtos atualizados. 

A Parfois detém lojas próprias apenas em Portugal, Espanha, França, Polónia, Alemanha, Itália 

e Áustria, sendo que nos restantes países as lojas operam exclusivamente em regime de 

franchising ou de consignação. A empresa privilegia o modelo de negócio das lojas próprias 

uma vez que lhe permite ter um maior controlo das suas operações, e tem como objetivo manter 

o seu peso nas vendas superior a 50%. 

 

Padrões de sazonalidade 

As regiões onde a Parfois opera são caraterizadas por padrões de sazonalidade distintos. Os dois 

eventos com maior impacto nas vendas são o Natal, no caso da maior parte dos países da 

Europa, América Central/Sul e Ásia, e o Ramadão, no caso da maior parte dos países do Médio 

Oriente. 

No caso do Natal, tipicamente verifica-se um aumento acentuado das vendas no mês de 

dezembro. A Figura 10 apresenta os índices sazonais das vendas de Portugal em 2015, onde se 

pode verificar um pico de vendas no mês de dezembro. 



Previsão de Vendas no Segmento de Fast Fashion 

20 

 

Figura 10 – Índices de sazonalidade das vendas das lojas de Portugal em 2015  

 

Quanto ao Ramadão, a situação é um pouco mais complexa uma vez que o calendário deste 

evento não é fixo. O Ramadão desloca-se cerca de 10 dias todos os anos, e pode ter uma duração 

de 29 ou 30 dias. A Tabela 2 apresenta o calendário do Ramadão entre 2010 e 2016. 

 

Tabela 2 - Calendário do Ramadão entre 2010 e 2016 

Ano Duração (dias) Início Fim 

2010 30 11 de Agosto 9 de Setembro 

2011 29 1 de Agosto 29 de Agosto 

2012 30 20 de Julho 18 de Agosto 

2013 30 9 de Julho 7 de Agosto 

2014 29 29 de Junho 27 de Julho 

2015 29 18 de Junho 16 de Julho 

2016 30 6 de Junho 5 de Julho 

 

O período de Ramadão resulta num aumento acentuado das vendas nas lojas dos países no 

Médio Oriente, com exceção do Líbano, que é um país maioritariamente cristão. A Figura 11 

apresenta os índices de sazonalidade das lojas do Médio Oriente em 2015. 

 

Figura 11 – Índices de sazonalidade das vendas no Médio Oriente em 2015 
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Como o Ramadão é um evento móvel, o seu impacto nos índices de sazonalidade mensais será 

diferente para cada ano. Deste modo, é relevante analisar a distribuição das vendas diárias ao 

longo deste período. O comportamento da maior parte das lojas no Médio Oriente durante o 

período de Ramadão pode ser divido em três fases distintas: 

1. Aumento das vendas nas duas semanas anteriores ao Ramadão. 

2. Queda das vendas no primeiro dia de Ramadão, seguidas de um crescimento progressivo 

acentuado até ao final deste período; 

3. Queda das vendas após o final do Ramadão, mantendo-se assim nas semanas seguintes. 

A Figura 12 ilustra a distribuição das vendas do Médio Oriente no período de Ramadão nas 

duas semanas anteriores e nas duas semanas após o evento, onde se pode verificar as três fases 

acima mencionadas. As vendas são apresentadas sob a forma de índices de sazonalidade diários 

 

Figura 12 – Distribuição das vendas das Lojas do Médio Oriente no Ramadão de 2015 

 

Para além destes dois eventos, algumas lojas da Parfois são afetadas por sazonalidade nos meses 

de Verão proveniente do turismo. Na maior parte dos casos, estes padrões de sazonalidade 

verificam-se nas lojas em zonas balneares e em aeroportos. A Figura 13 apresenta os índices 

sazonais das lojas no Algarve, região afetada por este tipo de sazonalidade. 

 

 

Figura 13 - Índices de sazonalidade das vendas das lojas no Algarve em 2015 
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Análise ABC às Vendas de 2015 

Com o objetivo de se obter uma melhor perceção da situação geral ao nível das vendas da 

Parfois, foi efetuada uma análise ABC às vendas das lojas da empresa em 2015. Este tipo de 

análise inspira-se no princípio de Pareto, que sugere que para 80% dos efeitos correspondem 

20% das causas. No contexto das lojas da Parfois, seria expectável que 20% das lojas 

correspondessem a 80% do volume de vendas total. 

A análise dividiu as lojas em tipos A, B e C, correspondentes a 80%, 15% e 5% das vendas, 

respetivamente. O objetivo da análise foi estudar a distribuição das vendas do ano de 2015 pelas 

diferentes lojas da Parfois. Para tal, foram consideradas as lojas que: 

 Estiveram abertas durante os 12 meses de 2015; 

 Estavam abertas no momento da análise (março de 2016). 

A análise incidiu apenas nas lojas Parfois regulares, excluindo-se as lojas outlet, lojas 

multimarca e a plataforma online. Os resultados na análise são dados pela Tabela 3 e pela Figura 

14. 

Tabela 3 - Resultados da análise ABC às lojas da Parfois  

Tipo de Loja Volume de Vendas Percentagem de lojas Nº de lojas 

A 80% 61% 261 

B 15% 24% 101 

C 5% 15% 64 

 

Figura 14 – Relação entre o volume de vendas cumulativo e o número de Lojas 

 

A análise indica que 80% do volume de vendas corresponde a 61% das lojas da Parfois, número 

distante dos 20% expectáveis segundo o princípio de Pareto. Os resultados, juntamente com a 

curva pouco acentuada observada na Figura 14, sugerem que as vendas das lojas da Parfois são 

relativamente homogéneas. 

3.2.2 Coleções 

A oferta de produtos da Parfois divide-se em duas coleções: a coleção Spring/Summer 

(primavera/verão) e a coleção Fall/Winter (outono/inverno). Cada coleção é constituída por 

cerca de 4000 artigos. A Tabela 4 apresenta o calendário genérico das coleções, sendo que este 

pode variar consoante o mercado. 
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Tabela 4 - Calendário genérico das coleções da Parfois 

Coleção Início da Coleção Início da Época de Saldos Final da Coleção 

Spring/Summer Novembro Junho Agosto 

Fall/Winter Maio Janeiro Fevereiro 

 

Apesar dos prazos previstos para o final de cada coleção, é comum haver vendas de coleções 

desatualizadas. Este fenómeno verifica-se principalmente nas lojas franchisadas, uma vez que 

a Parfois tem menos controlo sobre os seus inventários. É comum os parceiros franchisados 

aproveitarem a época de saldos para escoar inventário em excesso de coleções anteriores. Como 

resultado, as coleções ativas nunca correspondem à totalidade das vendas praticadas. A Figura 

15 apresenta os pesos das coleções de Spring/Summer e Fall/Winter ativas e das coleções 

desatualizadas nas vendas totais de Portugal. 

 

Figura 15 - Peso das coleções nas vendas totais de Portugal 

O exemplo da Figura 15 permite verificar que as duas coleções têm padrões de vendas 

semelhantes, apesar de estarem desfasados no tempo, e que existe sempre um peso das vendas 

totais associado às vendas de coleções desatualizadas. Em 2015, as vendas de coleções 

desatualizadas corresponderam a 3% do volume de vendas total da Parfois.  

3.2.3 Categorias de Produtos 

Os produtos da Parfois encontram-se divididos em 16 categorias, ilustradas na Figura 16. 

Internamente, os produtos são divididos por cinco departamentos: Acessórios Têxteis, 

Acessórios Não-Têxteis, Calçado e Outros Acessórios, Bijuteria e Carteiras. 
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Carteiras Festa Noite Viagem 

    

Bijuteria Porta-moedas Relógios Sapatos 

    

Lenços Chapéus Artigos de Inverno Vestuário 

    

Guarda-Chuvas Óculos de Sol Cintos Acessórios de Cabelo 

 
   

Figura 16 - Categorias de Produtos da Parfois 

 

Todas as categorias de produtos são incluídas nas duas coleções da Parfois. Das 16 categorias, 

destacam-se as carteiras e os artigos de bijuteria com um volume de vendas superior ao das 

restantes categorias, representando 34,1% e 21,6% das vendas, respetivamente. O peso de cada 

categoria nas vendas de 2015 é dado pela Figura 17. 

 

Figura 17 - Peso das categorias de produtos nas vendas de 2015 
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As vendas das categorias apresentam padrões de sazonalidade cíclicos, embora distintos para 

cada categoria. A Figura 18 compara os pesos de duas categorias de produto nas vendas da 

coleção de Spring/Summer 15. Verifica-se que os artigos de festa têm um pico de vendas em 

maio e junho, em contraste com os óculos escuros, que apresentam vendas mais constantes ao 

longo da coleção. 

 

 

Figura 18 - Comparação dos pesos de duas categorias de produto nas vendas da coleção Spring/Summer 15 
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4 Modelo de Previsão de Vendas 

Este capítulo apresenta a estrutura do modelo de previsão de vendas desenvolvido ao longo do 

projeto. O modelo divide-se em três módulos, ordenados por hierarquia de previsão: previsão 

por loja, por coleção e por categoria de produto. A Figura 19 ilustra a estrutura hierárquica do 

modelo. 

 

Figura 19 - Hierarquia do modelo de previsão 

O subcapítulo 4.1 descreve o modelo de previsão por loja. De seguida, é apresentado o modelo 

de previsão por coleção no subcapítulo 4.2. Por fim, o modelo de previsão por categoria de 

produto é apresentado do subcapítulo 4.3. 

4.1 Previsão de Vendas por Loja 

As previsões de vendas por loja têm como principal objetivo apoiar o processo de definição dos 

objetivos de vendas da empresa. O modelo incidiu nas lojas regulares da Parfois, nas vendas da 

plataforma online (e-commerce) e nas lojas outlet, excluindo-se as lojas multimarca, conforme 

ilustrado na Figura 20. 

 

Figura 20 - Tipos de lojas abordadas no módulo de previsões por loja 

O subcapítulo 4.1.1 descreve o modelo genérico utilizado para prever as vendas por loja. O 

subcapítulo 4.1.2 apresenta o modelo desenvolvido para lidar com a sazonalidade móvel do 

Ramadão. Por último, o subcapítulo 4.1.3 descreve a abordagem às lojas com pouco histórico 

de vendas disponível. 

4.1.1 Modelo de Previsão 

No caso das lojas com um histórico de vendas completo foi utilizado um modelo de 

amortecimento exponencial (exponential smoothing) triplo com tendência aditiva e 

sazonalidade multiplicativa. Como o presente projeto tem o objetivo de obter previsões para 
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um horizonte temporal de até 6 meses, foi utilizado um fator de amortecimento (dampening) de 

tendência para evitar previsões a longo prazo desequilibradas. O modelo utilizado é dado pelas 

equações 4.1 a 4.4: 

 

�̂�𝑡(ℎ) = (𝑁𝑡 + [∑ 𝜑𝑖

ℎ

𝑖=1

] 𝑇𝑡) 𝑆𝑡−𝑝 (4.1) 

 
𝑁𝑡 = 𝛼

𝑌𝑡

𝑆𝑡−𝑝
+ (1 − 𝛼)(𝑁𝑡−1 + 𝑇𝑡−1) (4.2) 

 𝑇𝑖 = 𝛽(𝐿𝑡 − 𝐿𝑡−1) + (1 − 𝛽)𝑇𝑡−1 (4.3) 

 
𝑆𝑡 = 𝛾

𝑌𝑡

𝑁𝑡
+ (1 − 𝛾)𝑆𝑡−𝑝 (4.4) 

Onde: 
Ŷt(h) é a previsão calculada para o período t com uma antecedência de h períodos; 

Nt é a estimativa do nível da série temporal no período t; 

Tt é a estimativa da tendência da série temporal no período t; 

St é a estimativa da sazonalidade da série temporal no período t; 

p é o período de sazonalidade; 

α é uma constante de amortecimento de nível entre 0 e 1; 

β é uma constante de amortecimento de tendência entre 0 e 1; 

γ é uma constante de amortecimento de sazonalidade entre 0 e 1; 

φ é uma constante de amortecimento (dampening) de tendência entre 0 e 1. 

 

O limite mínimo de meses completos de histórico para a aplicação deste modelo foi definido 

em 15 meses: 12 meses para se ter um ciclo de sazonalidade completo mais 3 meses para o 

modelo conseguir ter uma boa perceção das variações de nível e de tendência.  

Os parâmetros do modelo foram otimizados de modo a minimizar a soma dos erros quadráticos 

das previsões a partir de cada ponto das séries temporais, com um horizonte temporal de 

previsão de 1 a 6 meses. Para se obter os parâmetros ótimos, foram computadas todas as 

combinações possíveis para parâmetros múltiplos de 0,05. 

Não foi implementado nenhum método de deteção de outliers no histórico de vendas devido à 

estabilidade das vendas das lojas e à escassez de histórico disponível para corrigir os eventuais 

outliers. Por um lado, como as vendas são agregadas ao mês o seu comportamento é 

relativamente estável. Uma ocorrência inesperada, como uma rutura de inventário, acaba por 

ser neutralizada pelas restantes vendas do mês. Por outro lado, devido à rapidez da expansão da 

Parfois, a maioria das lojas é recente e não possui um histórico de vendas suficientemente 

completo para poder ser utilizado para estimar as vendas base dos eventuais meses outlier. 

Extrapolação das Vendas do Mês Mais Recente 

Na Parfois, os objetivos de vendas para cada mês são definidos aproximadamente a meio do 

mês anterior. Como tal, as vendas da segunda metade do mês não podem ser utilizadas no 

modelo de previsão. No entanto, o modelo foi configurado de modo a que as vendas da primeira 

metade do mês pudessem ser extrapoladas para os dias restantes do mês, obtendo-se assim uma 

estimativa para as vendas totais do mês mais recente. 

A extrapolação de vendas é calculada com base no peso que as vendas da primeira metade do 

mês tiveram no ano anterior. A equação 4.5 descreve o cálculo da extrapolação de vendas. 

 
�̂�𝑎,𝑚 =

∑ 𝑌𝑎,𝑚,𝑖
𝑑
𝑖=1

∑ 𝑌𝑎−1,𝑚,𝑖
𝑑
𝑖=1

𝑌𝑎−1,𝑚

 
(4.5) 
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Onde: 
Ŷa,m é o valor das vendas extrapoladas para o mês m do ano a; 

Ya,m,i é o valor real das vendas diárias do dia i do mês m do ano a; 

d é o dia do mês anterior ao qual as previsões são efetuadas. 

 

No caso de Fevereiro, a previsão é multiplicada por 29/28 se o ano atual for bissexto, e é 

multiplicada por 28/29 se o ano anterior for bissexto. 

4.1.2 Sazonalidade Móvel do Ramadão 

As lojas nos países do Médio Oriente, com a exceção do Líbano, têm padrões de sazonalidade 

fortemente influenciados pelo Ramadão, que por sua vez tem um calendário que varia todos os 

anos. Como tal, o modelo foi adaptado para estas lojas de modo a incluir o efeito da 

sazonalidade móvel do Ramadão. Foi considerado que os períodos afetados pela sazonalidade 

de Ramadão englobavam: 

 Os 14 dias anteriores ao Ramadão, em que é comum haver um aumento acentuado das 
vendas; 

 Os 29 ou 30 dias de Ramadão, consoante o ano; 

 Os 14 dias após o Ramadão, caraterizados por uma diminuição das vendas. 

Para se incluir a sazonalidade móvel do Ramadão nas previsões, a metodologia utilizada passou 

numa primeira fase por corrigir o histórico de vendas afetado por este evento, calculando-se um 

valor base para as vendas, e posteriormente por aplicar o efeito do Ramadão nas previsões.  

Considerando que o Ramadão se desloca cerca de 10 dias por ano, torna-se difícil encontrar um 

ano em que os meses de julho e agosto não tenham sido afetados por este evento. A situação 

torna-se ainda mais complicada pelo facto de grande parte das lojas da Parfois no Médio Oriente 

apenas terem sido abertas em anos recentes, conforme demonstrado pela Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Histórico de ramadão dos anos anteriores 

Ano 
Nº de lojas Parfois no 

Médio Oriente 

Nº de Dias Afetados pela Sazonalidade de Ramadão 
Segundo os Critérios Especificados  

Junho Julho Agosto Setembro 

2010 27  4 31 23 

2011 31  14 31 12 

2012 38  26 31 1 

2013 48 6 31 21  

2014 54 16 31 10  

2015 57 27 30   

 

Deste modo, as vendas base dos meses afetados pela sazonalidade de Ramadão não puderam 

ser calculadas através das vendas dos mesmos meses de anos anteriores. Como tal, as vendas 

base foram consideradas como sendo iguais às vendas médias dos restantes meses no ano 

respetivo. Estas vendas base são os valores que o modelo considera como sendo o histórico de 

vendas dos meses de Ramadão.  

Como o Ramadão é um evento móvel com variações nas vendas ao longo de todo o período, a 

análise do efeito do Ramadão nas previsões foi realizada ao dia. Para tal, calculou-se o impacto 

da sazonalidade do Ramadão no histórico das vendas de cada dia em relação às vendas base 

diárias: 
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𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎çã𝑜𝑑𝑖𝑎 =

𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠𝑑𝑖𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑠𝑒𝑚ê𝑠

𝑁º 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑜 𝑚ê𝑠

 (4.6) 

 

A equação 4.6 permite estabelecer uma relação de causalidade entre o número de dias afetados 

pela sazonalidade de Ramadão num dado mês e a variação nas vendas reais em relação às 

vendas base. O cálculo das variações é feito com base no histórico dos períodos de Ramadão 

dos anos anteriores, dependendo da quantidade de histórico disponível da loja. As ponderações 

utilizadas para cada ano são dadas pela Tabela 6. A Figura 21 apresenta as variações diárias 

previstas para as vendas de uma loja durante o Ramadão de 2015. 

 

Tabela 6 - Ponderações dadas aos períodos de Ramadão dos anos anteriores 

Nº de períodos de Ramadão 
disponíveis no histórico da loja 

Ano – 1 Ano – 2 Ano - 3 

1 100% 0 0% 

2 60% 40% 0% 

3 ou mais 50% 30% 20% 

 

Figura 21 - Variações diárias relativas previstas para uma loja do Médio Oriente no Ramadão de 2015 

Para compatibilizar o histórico de períodos de Ramadão com durações diferentes (29 ou 30 

dias), as vendas são convertidas em períodos de igual duração através de uma interpolação das 

vendas de cada dia. Deste modo, períodos de Ramadão com durações diferentes podem ser 

usados no cálculo da variação de vendas por dia. 

Por fim, o modelo aplica as variações diárias previstas sobre as previsões de cada mês, 

consoante o número de dias afetados pela sazonalidade de Ramadão que estão incluídos nesse 

mês. 

4.1.3 Lojas com Pouco Histórico de Vendas 

As lojas da Parfois com menos de 15 meses de histórico de vendas representam um problema 

mais complexo do que as restantes lojas, uma vez que a falta de histórico compromete a 

qualidade das previsões. No caso de uma loja com menos de 12 meses, não existe histórico 

correspondente ao mês seguinte, o que torna impossível ter uma perceção da sazonalidade desse 

mês se apenas se considerar o histórico de vendas da própria loja. 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

04/jun 11/jun 18/jun 25/jun 02/jul 09/jul 16/jul 23/jul 30/jul

V
ar

ia
çã

o
 D

iá
ri

a 
R

el
at

iv
a 

P
re

vi
st

a

Pré-Ramadão Ramadão Pós-Ramadão



Previsão de Vendas no Segmento de Fast Fashion 

30 

No caso destas lojas, optou-se por se realizar as previsões com auxílio de clusters de lojas com 

comportamento sazonal semelhante. A agregação das lojas foi efetuada através de um algoritmo 

de clustering, nomeadamente o k-means. Esta análise foi efetuada com recurso ao software 

RStudio. 

 

Modelo de Previsão 

O modelo para as lojas com menos de 15 meses de histórico assenta numa hierarquia top-down, 

consistindo numa previsão agregada de clusters de lojas seguida de uma desagregação das 

previsões.  

Para as previsões agregadas foi utilizado um modelo de amortecimento exponencial 

(exponential smoothing) triplo com um fator de amortecimento (dampening) de tendência, 

semelhante ao modelo para as lojas com mais de 15 meses de histórico (4.1.1). 

Como as lojas dos clusters utilizados têm quantidades de histórico diferentes, as vendas totais 

do cluster dependem do número de lojas que estavam abertas durante cada mês do histórico. 

Como tal, as séries temporais foram normalizadas através das vendas médias das lojas, ou seja, 

o modelo faz previsões para as vendas médias por loja do cluster. 

Depois de se obter as previsões do cluster, as previsões das lojas com menos de 15 meses de 

histórico são calculadas com base no rácio entre as vendas de cada loja e as vendas médias das 

lojas do cluster nos 6 meses anteriores. A Tabela 7 apresenta as ponderações dadas ao rácio de 

cada mês do histórico de uma loja em função do número total de meses de histórico disponível. 

 

Tabela 7 - Ponderações dadas aos rácios entre as vendas da loja e as vendas médias do cluster de cada mês 

Nº de Meses 
de Histórico 
Disponíveis 

Ponderação Dada ao Mês 

Mês - 1 Mês - 2 Mês - 3 Mês - 4 Mês - 5 Mês - 6 

1 100%      

2 60% 40%     

3 40% 40% 30%    

4 40% 30% 20% 10%   

5 30% 30% 20% 10% 10%  

6 ou mais 30% 20% 20% 10% 10% 10% 

 

À semelhança do caso das lojas com 15 ou mais meses de histórico, o modelo foi configurado 

de modo a que as vendas da primeira metade do mês pudessem ser extrapoladas para os dias 

restantes do mês, obtendo-se assim uma estimativa para as vendas totais do mês mais recente. 

No entanto, como neste caso não existe histórico comparável para a mesma loja, a extrapolação 

é calculada com base no peso das vendas diárias do cluster no ano anterior: 

 
�̂�𝑎,𝑚 =

∑ 𝑌𝑎,𝑚,𝑖
𝑑
𝑖=1

∑ 𝑌𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎−1,𝑚,𝑖
𝑑
𝑖=1

𝑌𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎−1,𝑚

 
(4.7) 

Onde: 
Ŷa,m é o valor das vendas extrapoladas para o mês m do ano a; 

Ya,m,i é o valor real das vendas diárias do dia i do mês m do ano a; 

d é o dia do mês anterior ao qual as previsões são efetuadas. 
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Análise K-means às Lojas 

A análise k-means incidiu apenas nas vendas de 2015 das lojas Parfois regulares, excluindo-se 

as lojas outlet, as lojas multimarca e a plataforma online. Foram incluídas as lojas regulares 

que: 

 Estiveram abertas durante o ano de 2015 inteiro; 

 Estavam abertas no momento da análise (março de 2016). 

Para cada loja, foram definidas coordenadas com base em 14 dimensões. A Tabela 8 apresenta 

o exemplo das coordenadas de uma loja. Foram utilizadas as seguintes coordenadas: 

 Volume de vendas anual da loja (normalizado); 

 Índice de covariância das vendas mensais; 

 Índices de sazonalidade dos 12 meses do ano. 

 

Tabela 8 - Exemplo de coordenadas usadas na análise k-means 

Loja Vol. 
Vendas 

COV Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

B03 - C.C. Arrábida 
Shopping 

0,38 0,30 0,94 0,77 0,87 0,86 0,99 0,87 1,11 1,05 0,97 0,87 0,81 1,89 

 

Atualmente, não existe um método consensual para a escolha do número ótimo de clusters. A 

metodologia escolhida foi o método do cotovelo (Elbow Method). Este método, sugerido por 

Thorndike (1953), permite determinar o número ótimo de clusters numa análise k-means 

através de uma abordagem simples. O método baseia-se na análise gráfica à percentagem da 

variância explicada pelos clusters em função do número de clusters. À medida que o número 

de clusters é aumentado, a percentagem da variância explicada pelos mesmos tende a chegar a 

um ponto em que deixa de aumentar o suficiente para justificar o incremento do número de 

clusters. Este ponto é caraterizado por formar uma saliência no gráfico, comparável ao formato 

de um cotovelo.  

O algoritmo foi testado para todas quantidades de clusters entre 2 e 10. A Figura 22 apresenta 

o gráfico da percentagem da variância explicada pelos clusters (variância entre clusters sobre 

variância total) em função do número de clusters. A Tabela 9 apresenta uma síntese dos valores 

do gráfico. 

Tabela 9 - Percentagem da variância explicada pelos clusters para diferentes quantidades de clusters 

Nº de Clusters 
Variância entre Grupos / 

Variância Total 
Melhoria Incremental em Relação 

ao Nº de Clusters Anterior 

2 32,0% - 

3 41,5% 9,5% 

4 47,3% 5,8% 

5 53,4% 6,1% 

6 57,0% 3,6% 

7 60,4% 3,4% 

8 61,9% 1,5% 

9 63,6% 1,7% 

10 65,8% 2,2% 
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Figura 22 – Relação entre a percentagem da variância explicada pelos clusters e o número de clusters 

 

Considerou-se que o ponto ótimo se verifica quando o número de clusters é igual a 5. Verifica-

se que para este ponto o incremento da variância explicada pelos clusters é superior do que para 

4 e 6 clusters. A partir desse ponto, o incremento da qualidade dos clusters desce 

substancialmente à medida que se aumenta o número de clusters.  

Os resultados finais da análise k-means são apresentados pela Tabela 10 e pela Tabela 11. A 

Tabela 10 indica os índices sazonais médios dos clusters obtidos, enquanto a Tabela 11 

apresenta a distribuição das lojas pelos clusters por zona geográfica conforme a classificação 

utilizada na base de dados da empresa. O gráfico dos resultados encontra-se no Anexo C. 

 

Tabela 10 – Índices sazonais médios dos clusters finais 

Cluster Nº Lojas 
Vol. 

Vendas 
COV Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

1 95 0,28 0,41 0,84 0,70 0,80 0,83 0,96 0,87 1,03 1,09 0,93 0,87 0,88 2,18 

2 52 0,31 0,30 1,24 0,93 1,14 0,87 0,98 1,27 1,42 0,92 1,03 0,66 0,64 0,90 

3 29 0,27 0,35 0,69 0,59 0,71 0,88 1,02 1,06 1,28 1,61 1,25 0,99 0,76 1,17 

4 135 0,24 0,33 1,16 0,67 0,81 0,90 1,00 0,91 1,09 0,86 0,93 0,90 0,87 1,91 

5 115 0,23 0,22 0,86 0,80 0,97 0,95 0,99 0,97 1,11 1,02 0,99 0,98 0,89 1,47 

Tabela 11 - Número de lojas por zona geográfica atribuídas a cada cluster 

Zona Geográfica 
Cluster 

Total 
1 2 3 4 5 

África 1 4 1  8 14 

América Central/Sul 5 3  2 3 13 

Ásia 3   6  9 

Espanha 6  6 103 12 127 

Europa Central 9 2 3  22 36 

Europa do Leste 1 1 2  30 34 

França 4   4 7 15 

Médio Oriente 3 42  3 3 51 

Polónia 3    15 18 

Portugal 60  17 17 15 109 

Total 95 52 29 135 115 426 
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Os resultados finais da análise k-means apresentam algumas relações, assinaladas na Tabela 11, 

entre a zona geográfica das lojas e o respetivo cluster atribuído. Os clusters finais concentraram 

as lojas de acordo com os seguintes critérios: 

 Cluster 1: lojas de Portugal, caraterizadas por uma sazonalidade elevada no mês de 
dezembro, causada pelo Natal; 

 Cluster 2: lojas no Médio Oriente, caraterizadas por uma sazonalidade elevada na época 
do Ramadão (meses de junho e julho no caso do ano de 2015); 

 Cluster 3: lojas na Europa afetadas pelo turismo de verão, sendo a maioria lojas em 
zonas balneares e aeroportos; 

 Cluster 4: lojas em Espanha, caraterizadas por uma sazonalidade elevada na época do 
Natal. Neste caso, o mês de janeiro também tem sazonalidade elevada devido às 
celebrações do Dia de Reis (6 de Janeiro); 

 Cluster 5: lojas da Europa Central e do Leste, caraterizadas por uma sazonalidade 
elevada na época de Natal e pela homogeneidade nas vendas dos restantes meses (são 
o cluster que apresentam o índice de covariância mais baixo). 

Definição dos Clusters finais 

Na definição dos clusters finais, pretendeu-se encontrar um conjunto de regras para classificar 

as lojas segundo critérios disponíveis na base de dados da empresa, de modo a que o processo 

pudesse ser o mais automatizado possível. Por esse motivo, os clusters finais foram definidos 

em função do país de cada loja registado na base de dados.  

Por outro lado, a escolha dos clusters finais foi aliada a uma componente de negócio, 

agregando-se as lojas de forma enquadrada com a estratégia de gestão da empresa. 

Optou-se por definir dois níveis de clusters: um nível superior, com clusters adaptados em 

função dos resultados da análise k-means, e um nível inferior, em que as lojas são agrupadas 

em pelo país. No caso das lojas outlet, foi definido um cluster distinto. A Figura 23 ilustra a 

estrutura dos clusters finais. 

 

Figura 23 - Estrutura de clusters utilizados no modelo 

 

Os clusters do nível superior são utilizados para as previsões de lojas com pouco histórico em 

novos países, onde não existem lojas Parfois com histórico de vendas completo. No caso dos 

países que têm lojas Parfois com histórico suficiente, são utilizados os clusters do nível inferior. 

Esta estrutura de clusters permite utilizar os grupos de lojas do mesmo país sem desaproveitar 

as semelhanças entre as lojas no cluster original. A Figura 24 ilustra um exemplo de uma 

situação deste tipo. 



Previsão de Vendas no Segmento de Fast Fashion 

34 

 

Figura 24 - Exemplo de clusters de nível superior e inferior 

Neste caso, as 4 lojas da Roménia são utilizadas no modelo de previsão para as lojas com menos 

de 15 meses de histórico nesse país. No entanto, se a Parfois abrir loja num novo país da Europa 

Central/Leste, o modelo utiliza o cluster “Europa Central/Leste”, no qual estão incluídas as 

mesmas 4 lojas da Roménia. 

Em relação às lojas da Europa com sazonalidade de Verão, não foi formado um cluster uma 

vez que, por um lado, as lojas inicialmente agrupadas pelo k-means apresentam diferenças 

significativas entre si e, por outro lado, não existe nenhum parâmetro na base de dados da 

empresa que possa servir de regra para o modelo identificar estas lojas (ao contrário da 

localização geográfica, no caso dos restantes clusters). Estas lojas foram incluídas nos clusters 

geográficos, juntamente com as restantes lojas. 

Modelo para Lojas com Sazonalidade de Verão 

Dada a ausência de um cluster para as lojas com sazonalidade de Verão, foi desenvolvido um 

modelo com base em lojas “espelho”. Nestas situações, o modelo emparelha as vendas da loja 

recente com as vendas de uma loja semelhante, definida manualmente pelo utilizador, que tenha 

um histórico de vendas de 15 ou mais meses.  

O modelo utiliza um método de amortecimento exponencial (exponential smoothing) triplo com 

as seguintes componentes: 

 Sazonalidade: índices da loja “espelho”, calculados através do modelo de previsão 

descrito no subcapítulo 4.1.1; 

 Nível e tendência: calculados pelos rácios entre as vendas da loja recente e as vendas da 

loja “espelho” nos meses anteriores, com as ponderações da Tabela 7. 

 

Deteção de Lojas com Padrões de Sazonalidade Atípicos 

Foi utilizada uma metodologia de deteção de outliers para identificar as lojas de cada cluster 

com padrões de sazonalidade muito distintos das restantes. Deste modo, evita-se que lojas com 

padrões de sazonalidade atípicos sejam incluídas no modelo de previsão do cluster, 

melhorando-se a qualidade das previsões. 

A deteção destas lojas inspirou-se na regra do diagrama de caixa (box-and-whisker plot). Esta 

metodologia de deteção de outliers foi aplicada às distâncias das lojas em relação ao seu cluster. 

Estas distâncias são calculadas com base nas diferenças ao quadrado entre os índices de 

sazonalidade da loja e os índices de sazonalidade médios do cluster, de acordo com a equação 

2.1: 
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𝐷𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙𝑜𝑗𝑎 = √∑ (𝑆𝑎𝑧𝑙𝑜𝑗𝑎,   𝑚 − 𝑆𝑎𝑧𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟,   𝑚)
212

𝑚=1

12
 (4.8) 

Onde: 
Sazloja,m é o índice de sazonalidade da loja no mês m. 

 

Foram consideradas como outliers as lojas com distâncias superiores ao limite definido pela 

equação: 

 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 =  𝑄3 + 1,5(𝑄3 − 𝑄1) (4.9) 

Onde: 
Q1 é o primeiro quartil; 

Q3 é o terceiro quartil. 

 

A Figura 25 ilustra um exemplo de deteção de outliers no cluster de Portugal. As lojas 

identificadas como outliers são dadas pela Tabela 12. 

Tabela 12 - Lojas outliers de Portugal 

Loja Distância 

E03 - Albufeira 0,717 

C02 - Lagos 0,500 

B60 - Cascais Rua 0,395 

FPT01 - LISBOA Aerop. Term. 1 0,382 

B44 - Açores Aeroporto 0,373 

B67 - Aeroporto Lisboa Terminal2 0,365 

P05 - Vila Real de Santo António 0,313 

B45 - PORTO Aerop. Sá Carneiro 0,307 

AMM01 - Anabela M. Martins 0,262 

BEC02 - Campus São João 0,237 

 

Figura 25 - Deteção de outliers nas lojas de Portugal 
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Encerramentos temporários das lojas 

Nas lojas da Parfois é comum haver períodos de paragem para remodelações do interior, 

aumentos de área ou até mesmo para mudança da localização da loja. No primeiro caso, 

considera-se que o comportamento das vendas da loja se mantém após a sua reabertura. Para as 

previsões dos meses seguintes, o modelo assume que os meses em que a loja esteve encerrada 

tiveram vendas iguais às previsões feitas no mês anterior. 

No caso dos aumentos de área ou mudança da localização a situação é diferente, uma vez que 

as vendas da loja podem alterar-se drasticamente. Sendo assim, as componentes da série 

temporal são calculados de forma diferente: 

 Sazonalidade: a sazonalidade é estimada através dos índices de sazonalidade calculados 

pelo modelo de previsão antes do momento do encerramento da loja; 

 Nível e tendência: o nível e a tendência são calculados com base apenas nas vendas que 

ocorreram após a reabertura da loja. Até a loja ter histórico suficiente para se aplicar o 

modelo principal (cap. 4.1.1), o nível é estimado de acordo com as ponderações da 

Tabela 7. 

4.2 Previsão de Vendas por Coleção 

O modelo de previsão por coleção consiste numa desagregação do somatório das previsões por 

loja (subcapítulo 4.1) com base nos pesos que as vendas de cada coleção tiveram no histórico. 

O objetivo do modelo consiste em calcular previsões apenas para as coleções atuais, não 

incluindo as coleções de anos anteriores. Para se estimar o peso de cada coleção nas vendas 

totais da Parfois, foi utilizado um modelo de amortecimento exponencial (exponential 

smoothing) triplo com tendência e sazonalidade aditivas, com base nos pesos históricos das 

duas coleções: 

 �̂�𝑡(ℎ) = 𝑁𝑡 + ℎ 𝑇𝑡 + 𝑆𝑡−𝑝 (4.10) 

 𝑁𝑡 = 𝛼(𝑌𝑡 − 𝑆𝑡−𝑝) + (1 − 𝛼)(𝑁𝑡−1 + 𝑇𝑡−1) (4.11) 

 𝑇𝑖 = 𝛽(𝐿𝑡 − 𝐿𝑡−1) + (1 − 𝛽)𝑇𝑡−1 (4.12) 

 𝑆𝑡 = 𝛾(𝑌𝑡 − 𝑁𝑡) + (1 − 𝛾)𝑆𝑡−𝑝 (4.13) 

Onde: 
Ŷt(h) é a previsão calculada para o período t com uma antecedência de h períodos; 

Nt é a estimativa do nível da série temporal no período t; 

Tt é a estimativa da tendência da série temporal no período t; 

St é a estimativa da sazonalidade da série temporal no período t; 

p é o período de sazonalidade; 

α é uma constante de amortecimento de nível entre 0 e 1; 

β é uma constante de amortecimento de tendência entre 0 e 1; 

γ é uma constante de amortecimento de sazonalidade entre 0 e 1; 

 

O modelo faz previsões para os pesos das coleções de Spring/Summer e Fall/Winter atuais. 

Como as coleções de anos anteriores têm um impacto significativo nas vendas da maioria dos 

países, o peso destas coleções também é previsto pelo modelo.  

Após o seu cálculo, os três pesos previstos são ajustados de modo a que a sua soma seja igual 

a 100%. Uma coleção foi considerada como sendo atual não apenas até ao mês previsto do seu 

término, mas sim até ao mês de entrada da coleção seguinte. A partir desse ponto, passa a 

integrar o grupo das coleções de anos anteriores. A Tabela 13 demonstra a aplicação deste 

critério nas coleções Fall/Winter em 2015. 
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Tabela 13 - Coleções Fall/Winter consideradas pelo modelo como atuais em 2015 

Jan Fev* Mar Abr Mai** Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

FW 14 FW 14 FW 14 FW 14 FW 15 FW 15 FW 15 FW 15 FW 15 FW 15 FW 15 FW 15 
*Fim previsto para a coleção Fall/Winter 14 

**Início da coleção Fall/Winter 15 

Uma vez que as estratégias em torno da gestão das coleções são definidas em função do país, o 

modelo foi aplicado individualmente em cada país. Ou seja, os pesos das coleções são 

calculados de forma distinta para cada país. A Figura 26 apresenta um exemplo de previsão dos 

pesos das coleção nas vendas de Espanha. 

 

Figura 26 – Pesos das coleções nas vendas de Espanha 

Por fim, as previsões das vendas totais de cada país calculadas na primeira etapa do projeto 

(4.1) são desagregadas através dos respetivos pesos previstos.  

4.3 Previsão de Vendas por Categoria de Produto 

O modelo de previsão para as categorias de produto seguiu o mesmo princípio do modelo de 

previsão para as coleções, consistindo na desagregação de previsões anteriores. Como o 

objetivo do modelo é prever as vendas de cada categoria de produto pertencente às coleções 

atuais, as previsões são efetuadas através da desagregação das previsões de Spring/Summer e 

Fall/Winter, calculadas no subcapítulo 4.2. 

Para cada coleção, a desagregação das previsões pelas categorias baseia-se no peso que cada 

categoria de produto teve no histórico de vendas dessa coleção. Os pesos são previstos através 

de um modelo de amortecimento exponencial (exponential smoothing) triplo com tendência e 

sazonalidade aditivas, à semelhança da metodologia utilizada nas previsões por coleção 

(equações 4.10 a 4.13): 

Como no primeiro mês e nos últimos dois meses de cada coleção as vendas totais dessa coleção 

são residuais, os pesos de cada categoria de produto tornam-se voláteis para estes períodos. A 

Figura 27 apresenta os pesos de uma categoria de produto afetada por este fenómeno. Para 

evitar que este período enviesasse as previsões de nível dos pesos, adotou-se um valor nulo para 

o coeficiente α nestes três meses. Deste modo, o modelo não reage às variações de nível nestes 

três meses. 
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Figura 27 - Peso dos relógios nas vendas totais da coleção Fall/Winter em 2014 e 2015 

 

Por último, os pesos previstos para cada categoria de produto são utilizados para desagregar as 

previsões à coleção, calculadas no módulo anterior (subcapítulo 4.2). 
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5 Testes Computacionais 

Após o desenvolvimento do modelo, procedeu-se à validação das previsões através de vários 

testes computacionais. O subcapítulo 5.1 apresenta a configuração dos testes efetuados. 

Posteriormente, o subcapítulo 5.2 descreve a análise dos resultados obtidos. 

5.1 Configuração dos Testes 

Neste subcapítulo é detalhada a configuração dos testes computacionais. O subcapítulo 5.1.1 

apresenta os pressupostos dos testes e o subcapítulo 5.1.2 descreve os principais indicadores 

utilizados para medir as previsões. 

5.1.1 Pressupostos dos Testes 

O modelo de previsão de vendas foi validado num período de teste de 12 meses entre abril de 

2015 e março de 2016. Foram efetuados 12 testes, sendo que cada teste corresponde a um mês 

a partir do qual as previsões de vendas foram calculadas. A Figura 28 ilustra a configuração 

destes testes. 

 

 2015 2016 

Teste Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar 

1                           

2                           

3                           

4                           

5                           

6                           

7                           

8                           

9                           

10                           

11                           

12                           

              

  Mês em que a previsão é efetuada        

  Mês previsto            

Figura 28 - Configuração dos testes de previsão 

 

O período de 12 meses escolhido permitiu ensaiar 7 testes de previsão a 6 meses, o horizonte 

temporal definido para o projeto. Para maximizar o número de previsões testadas, foram 

efetuados mais 5 testes (testes 8 a 12) com horizontes temporais mais reduzidos. Considerou-



Previsão de Vendas no Segmento de Fast Fashion 

40 

se que as previsões foram feitas no dia 15 de cada mês, o que significa que os primeiros 14 dias 

foram utilizados para extrapolar as vendas dos restantes dias do mês. 

As previsões por loja não incluíram as vendas de lojas que: 

 Tinham menos que 1 mês completo de histórico de vendas; 

 Encerraram após o período de teste. 

Como não foram efetuadas previsões para todas as lojas da Parfois, nas previsões por coleção 

e por categoria de produto não foi possível fazer testes para a totalidade das vendas, uma vez 

que nestes módulos as previsões são obtidas através da desagregação das previsões das vendas 

totais das lojas. Deste modo, apenas foi possível fazer testes para as vendas das coleções e das 

categorias de produtos nas lojas abordadas pelo modelo de previsão por loja.  

Os testes de previsão foram programados em Visual Basic for Applications (VBA) e 

implementados em Microsoft Excel. 

5.1.2 Indicadores Utilizados 

A precisão das previsões foi avaliada segundo vários indicadores. Os erros individuais de cada 

previsão foram calculados de acordo com a equação 5.1: 

 
𝐸𝑖 =

𝑋𝑖 − �̂�𝑖

𝑋𝑖
 (5.1) 

Onde: 
Xi é o valor real das vendas i; 

X̂i é o valor previsto para as vendas i. 

A nível de variabilidade dos erros, foi utilizado o Erro Percentual Absoluto Médio (EPAM) 

ponderado em função das vendas, de acordo com a equação 5.2:  

 
𝐸𝑃𝐴𝑀𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 =

∑ 𝐸𝐴𝑖
𝑁
𝑖=1

∑ 𝑋𝑖
𝑁
𝑖=1

 (5.2) 

Onde: 
EAi é o erro absoluto da previsão das vendas i; 

Xi é o valor real das vendas i. 

 

Para medir o enviesamento (bias) das previsões, foi utilizado o Erro Percentual Médio (EPM), 

também ponderado em função das vendas, de acordo com a equação 5.3: 

 
𝐸𝑃𝑀𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 =

∑ 𝐸𝑖
𝑁
𝑖=1

∑ 𝑋𝑖
𝑁
𝑖=1

 (5.3) 

Onde: 
Ei é o erro da previsão das vendas i; 

Xi é o valor real das vendas i. 

Optou-se por ponderar os indicadores relativos (EPM e EPAM) em função das vendas de modo 

a privilegiar as previsões das lojas com volumes de vendas mais representativos.  

5.2 Análise dos Resultados Obtidos 

Este subcapítulo apresenta uma análise dos resultados obtidos nos 12 testes de previsão dentro 

do período de teste definido, e encontra-se dividido de acordo com os três módulos do modelo.  
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O subcapítulo 5.2.1 apresenta os resultados para as previsões por loja. De seguida, são 

apresentados os resultados para as previsões por coleção no subcapítulo 5.2.2. Por fim, os 

resultados para as previsões por categoria de produto são apresentados no subcapítulo 5.2.3. 

5.2.1 Previsões por Loja 

Os resultados do modelo foram comparados com outros dois conjuntos de previsões: 

1. Método Naive: as previsões do método Naive foram calculadas segundo dois critérios: 

a. Sempre que possível, as previsões para cada mês foram consideradas como 

sendo iguais às vendas da loja no mês correspondente do ano anterior; 

b. Nos casos das lojas não têm histórico suficiente para utilizar o método anterior, 

as previsões foram igualadas às vendas do mês anterior; 

2. Objetivos de vendas da Parfois: os objetivos de vendas estabelecidos pela Parfois para 

os meses do período de teste encontram-se registados na base de dados. Apesar destes 

objetivos terem a vantagem sobre o modelo de previsão proposto de terem sido 

validados com base em critérios qualitativos, são um bom indicador de desempenho 

uma vez que correspondem às previsões efetuadas pela empresa com um mês de 

antecedência. 

A Figura 29 compara o EPAM das previsões com um mês de antecedência do modelo 

comparado com o EPAM das previsões do método Naive e dos objetivos de vendas da Parfois 

para a mesma antecedência de previsão. 

 

Figura 29 - Erro Percentual Absoluto Médio (EPAM) das previsões com um mês de antecedência do modelo de 

previsão, método Naive e objetivos de vendas da Parfois 

Os resultados gerais sugerem que o desempenho do modelo de previsão é largamente superior 

ao do método Naive, observando-se erros comparáveis aos erros dos objetivos de vendas 

definidos pela Parfois. As previsões do modelo proposto com um mês de antecedência 

apresentaram um EPAM de 13,0%, inferior ao EPAM de 13,6% dos objetivos de vendas, que 

por sua vez têm a vantagem sobre o modelo de terem beneficiado de input qualitativo da gestão 

da empresa. De seguida, a Figura 30 apresenta evolução do EPAM das previsões do modelo em 

função da antecedência de previsão. 
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Figura 30 - Erro Percentual Absoluto Médio (EPAM) das previsões do modelo para diferentes horizontes 

temporais 

Conforme o expectável, o EPAM das previsões piora à medida que se aumenta a antecedência 

das previsões. A Tabela 14 apresenta o EPAM para as previsões com um mês de antecedência 

para cada método, em função dos clusters utilizados no modelo de previsão (ver 4.1.3) e do 

canal de vendas, ordenados pelo respetivo peso nas vendas totais.  

 

Tabela 14 - Erro Percentual Absoluto Médio (EPAM) por cluster das previsões com 1 mês de antecedência do 

modelo de previsão, dos objetivos de vendas e do método Naive 

 Agregado 
 Peso nas 

Vendas Totais 

Previsões 

Modelo de Previsão Objetivos de Vendas Método Naive 

Espanha 33,7% 11,3% 11,1% 24,1% 

Portugal 24,0% 8,4% 7,7% 11,9% 

Europa Central/Leste 13,9% 13,5% 16,4% 24,7% 

Médio Oriente 12,9% 22,7% 22,4% 23,9% 

França 6,0% 10,7% 13,9% 19,4% 

África 3,0% 14,8% 20,5% 28,4% 

Outlets 2,5% 13,1% 13,0% 24,4% 

América Central/Sul 1,9% 28,1% 37,6% 34,4% 

Online 1,0% 31,2% 24,6% 57,9% 

Ásia 1,0% 11,8% 16,1% 17,3% 

Total 100,0% 13,0% 13,7% 21,5% 

 

A nível de desempenho do modelo de previsão, o pior resultado em comparação com os 

objetivos de vendas verifica-se na plataforma Online. Este resultado deve-se à instabilidade 

deste canal de vendas que, por um lado, sofreu alterações recentes na sua gestão, e que, por 

outro lado, possui vendas altamente suscetíveis a campanhas de promoções. No caso das lojas 

de Portugal, os objetivos também apresentaram melhores resultados, que presumivelmente são 

explicados pelo grande acompanhamento que é feito a estas lojas por parte da Parfois. No que 

toca aos restantes agregados, verifica-se que o modelo teve um desempenho semelhante ou 

superior ao dos objetivos de vendas, como pode sert concluído pelo EPAM final. 

Foi também medida a percentagem das previsões com antecedência de um mês em que o EPA 

do modelo foi inferior ao EPA do método Naive e dos objetivos de vendas da Parfois. Esta 

comparação entre os modelos é apresentada na Figura 31.  
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Figura 31 - Percentagem das previsões em que o Erro Percentual Absoluto (EPA) do modelo foi inferior aos do 

método Naive e dos objetivos de vendas da Parfois 

Verifica-se que, para previsões com 1 mês de antecedência, o modelo tem um melhor 

desempenho que o método Naive em 65,3% dos casos, e um melhor desempenho que os 

objetivos de vendas da Parfois em 52,9% dos casos.  

Analisando o EPAM das lojas em função da quantidade de histórico de vendas disponível, 

verifica-se também que as previsões tendem a melhorar para as lojas com um maior número de 

meses de histórico disponível. A Figura 32 ilustra a relação entre o EPAM das previsões com 

1 mês de antecedência e o número de meses de histórico de vendas disponível das lojas. 

 

Figura 32 - Relação entre o Erro Percentual Absoluto Médio (EPAM) das previsões por loja com 1 mês de 

antecedência e a quantidade de histórico de vendas disponível para as lojas 

De seguida, é analisado o enviesamento (bias) das previsões. A Figura 33 compara o EPM do 

modelo de previsão, do método Naive e dos objetivos de vendas da Parfois para as previsões 

com um mês de antecedência. A Figura 34 ilustra a distribuição dos erros percentuais das 

previsões do modelo através de um histograma.  
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Figura 33 - Erro Percentual Médio (EPM) das previsões com um mês de antecedência do modelo de previsão, 

método Naive e objetivos de vendas da Parfois 

 

 

Figura 34 - Histograma dos erros percentuais das previsões por loja 

 

Os resultados indicam que as previsões do modelo tiveram um ligeiro enviesamento, 

verificando-se que as vendas das lojas estiveram em média 2,4% acima das previsões do modelo 

com um mês de antecedência. A causa mais provável para este enviesamento deve-se ao ritmo 

de crescimento muito acelerado da Parfois no ano de 2015 face ao crescimento do ano de 2014, 

como pode ser observado na Figura 1 (subcapítulo 1.1). De seguida, a Figura 35 apresenta a 

evolução do EPM em função da antecedência de previsão. 
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Figura 35 - Erro Percentual Médio (EPM) das previsões por loja do modelo para diferentes horizontes temporais 

À semelhança do EPAM, verifica-se que o EPM tende a piorar à medida que se aumenta a 

antecedência das previsões. 

Por fim, tendo em conta que os módulos de previsões por coleção e categoria de produto partem 

das previsões do módulo de previsões por loja, foram calculados os erros das previsões das 

vendas totais da Parfois, que por sua vez são obtidas através do somatório das previsões de cada 

loja. A Figura 36 apresenta o EPAM destas previsões para diferentes horizontes temporais. 

 

Figura 36 - Erro Percentual Absoluto Médio (EPAM) das previsões das vendas totais das lojas para diferentes 

horizontes temporais 

Verifica-se que à medida que se aumenta a antecedência das previsões, a detioração do EPAM 

não é tão acentuada como nas previsões individuais por loja (Figura 30).  

Como as previsões por coleção e por categoria de produto são calculadas com base na 

desagregação das previsões por loja calculadas neste módulo, estes erros são uma boa antevisão 

dos resultados que se podem esperar dos módulos seguintes. Será sempre expectável que os 

seus erros sejam superiores aos erros apresentados na Figura 36.  

O Anexo D apresenta os resultados das previsões por loja com um maior nível de detalhe. 

 

 

2,4%

2,9%

3,3% 3,3% 3,4%
3,2%

0%

1%

2%

3%

4%

1 mês 2 meses 3 meses 4 meses 5 meses 6 meses

EP
M

Antecedência das previsões

6,3%
6,8% 6,5% 6,5% 6,7% 6,6%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

1 Mês 2 Meses 3 Meses 4 Meses 5 Meses 6 Meses

EP
A

M

Antecedência das previsões



Previsão de Vendas no Segmento de Fast Fashion 

46 

5.2.2 Previsões por Coleção 

As previsões por coleção foram avaliadas através do EPAM e do EPM, ponderados pelas 

vendas, em função da antecedência da previsão. A Tabela 15 e a Tabela 16 apresentam o EPAM 

e o EPM, respetivamente, das previsões por coleção para diferentes horizontes temporais. 

Tabela 15 - Erro Percentual Absoluto Médio (EPAM) das previsões por coleção para diferentes horizontes 

temporais 

Coleção 
Antecedência da Previsão 

1 mês 2 meses 3 meses 4 meses 5 meses 6 meses 

Spring/Summer 9,0% 9,5% 9,8% 11,0% 13,7% 13,9% 

Fall/Winter 8,0% 8,8% 9,2% 8,1% 7,4% 6,8% 

Total 8,5% 9,1% 9,4% 9,0% 9,2% 8,9% 

 

Tabela 16 - Erro Percentual Médio (EPM) das previsões por coleção para diferentes horizontes temporais 

Coleção 
Antecedência da Previsão 

1 mês 2 meses 3 meses 4 meses 5 meses 6 meses 

Spring/Summer 3,7% 4,1% 4,2% 5,0% 4,8% 5,4% 

Fall/Winter 4,6% 5,2% 5,7% 5,2% 5,3% 4,7% 

Total 4,2% 4,7% 5,1% 5,1% 5,1% 5,0% 

Em termos de assertividade dos erros, obteve-se um EPAM de 8,5% para as previsões com um 

mês de antecedência. Quanto ao enviesamento dos erros, tal como nas previsões por loja, 

verifica-se que as previsões ficaram abaixo das vendas, tendo-se obtido um EPM de 4,2% para 

as previsões com 1 mês de antecedência.  

Como o principal objetivo das previsões por coleção é melhorar a capacidade de reação da 

empresa às variações da procura nos meses seguintes, foram também calculados os erros para 

janelas de previsão de 3 e 6 meses (previsões para períodos completos de 3 e 6 meses). O EPAM 

das previsões para janelas de previsão 3 e 6 meses é apresentado na Tabela 17. 

 

Tabela 17 - Erro Percentual Absoluto Médio (EPAM) das previsões por coleção para janelas temporais de 3 e 6 

meses 

Coleção 
Janela Temporal de Previsão 

3 Meses Seguintes 6 Meses Seguintes 

Spring/Summer 7,6% 7,1% 

Fall/Winter 7,3% 8,0% 

Total 7,4% 7,7% 

 

Verifica-se que o modelo conseguiu prever as vendas por coleção dos 3 meses seguintes com 

um EPAM de 7,4% e dos 6 meses seguintes com um EPAM de 7,7%.  
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5.2.3 Previsões por Categoria de Produto 

À semelhança do módulo de previsão por coleção, os resultados das previsões por categoria de 

produto foram medidos através do EPAM e do EPM. A Tabela 18 e a Tabela 19 apresentam o 

EPAM e o EPM, respetivamente, das previsões por categoria de produto para cada coleção em 

função do horizonte temporal da previsão. 

 

Tabela 18 - Erro Percentual Absoluto Médio (EPAM) das previsões por categoria de produto para cada coleção 

em função do horizonte temporal de previsão 

Coleção 
Antecedência da Previsão 

1 mês 2 meses 3 meses 4 meses 5 meses 6 meses 

Spring/Summer 14,2% 15,3% 16,4% 17,2% 19,5% 19,4% 

Fall/Winter 15,1% 15,4 % 15,5% 15,0% 14,3% 13,7% 

Total 14,7% 15,3% 15,8% 15,8% 16,1% 15,8% 

 

Tabela 19 - Erro Percentual Médio (EPM) das previsões por categoria de produto para cada coleção em função 

do horizonte temporal de previsão 

Coleção 
Antecedência da Previsão 

1 mês 2 meses 3 meses 4 meses 5 meses 6 meses 

Spring/Summer 0,1% 0,1% 0,0% 0,9% 0,5% 0,6% 

Fall/Winter 3,0% 3,8% 4,2% 3,5% 3,7% 3,5% 

Total 1,6% 2,1% 2,6% 2,6% 2,6% 2,4% 

 

Em termos de assertividade dos erros, o modelo obteve um EPAM de 14,7% para as previsões 

com um mês de antecedência. Quanto ao enviesamento dos erros, verifica-se que as previsões 

ficaram abaixo das vendas, à semelhança das previsões por loja, tendo-se obtido um EPM de 

1,6% para as previsões com 1 mês de antecedência.  

Os resultados obtidos apresentaram diferenças consideráveis entre os erros de cada categoria 

de produto. A Tabela 20 apresenta o EPAM das previsões de cada categoria e o seu respetivo 

peso nas vendas totais. Tal como no módulo de previsões por coleção, foram analisados os erros 

das previsões para períodos de 3 e 6 meses devido à sua relevância para o processo de 

planeamento da coleção da Parfois.  
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Tabela 20 - Erro Percentual Absoluto Médio (EPAM) das previsões para cada categoria de produto em função do 

horizonte temporal de previsão 

 Categoria 
Peso nas Vendas 

Totais 

Janela de Previsão 

1 Mês 3 Meses 6 Meses 

Carteiras 33,0% 13,3% 9,1% 7,2% 

Bijuteria 21,7% 5,7% 3,5% 3,5% 

Porta-moedas 8,2% 14,5% 13,6% 12,4% 

Lenços 6,7% 12,2% 9,3% 8,3% 

Relógios 6,4% 17,7% 18,4% 19,2% 

Noite 6,3% 21,4% 20,9% 19,2% 

Calçado 4,0% 23,4% 18,9% 13,3% 

Festa 3,1% 28,4% 18,0% 15,4% 

Artigos de Inverno 2,6% 25,2% 26,9% 27,3% 

Vestuário 1,6% 52,1% 53,0% 56,9% 

Viagem 1,5% 14,1% 14,7% 15,9% 

Acessórios de Cabelo 1,5% 25,9% 22,3% 17,2% 

Óculos de Sol 1,5% 14,1% 13,5% 12,8% 

Chapéus 0,8% 31,0% 28,0% 20,5% 

Cintos 0,7% 18,4% 15,2% 11,6% 

Guarda-chuvas 0,5% 22,2% 15,2% 7,9% 

Total 100% 14,7% 12,0% 10,8% 

 

Verifica-se que as previsões tendem a ser mais precisas para as categorias de produto com maior 

peso nas vendas totais. Por exemplo, nas duas categorias com maior peso nas vendas totais 

(carteiras e bijuteria) foram obtidos os melhores resultados nas previsões para períodos de 3 e 

6 meses. O gráfico da Figura 37 ilustra esta relação entre o peso das vendas das categorias e o 

respetivo EPAM para previsões com 1 mês de antecedência. 

 

Figura 37 – Relação entre o Erro Percentual Absoluto Médio (EPAM) das previsões com 1 mês de antecedência 

e o peso de cada categoria nas vendas totais 

 

O Anexo E apresenta os resultados das previsões por categoria com um maior nível de detalhe. 
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6 Conclusões e Perspetivas de Trabalho Futuro 

 

O projeto descrito teve como objetivo desenvolver um modelo de previsão de vendas capaz de 

prever as vendas da Parfois por loja, coleção e categoria de produto com um elevado nível de 

precisão.  

Em primeiro lugar, as previsões por loja tinham com principal objetivo apoiar o processo de 

definição dos objetivos de vendas. Foi utilizado um modelo de amortecimento exponencial 

triplo com uma constante de amortecimento (dampening) de tendência, e o modelo proposto foi 

configurado para lidar com a falta de histórico de vendas das lojas mais recentes e com os 

efeitos da sazonalidade móvel do Ramadão. Neste módulo, o desempenho do modelo pode ser 

comparado com a metodologia anterior da empresa e os resultados obtidos provaram ser 

positivos. 

No período de teste, o modelo desenvolvido chegou a previsões de vendas para as lojas com 

um desvio menor do que os objetivos de vendas definidos pela Parfois, que beneficiaram 

adicionalmente de input qualitativo. As previsões por loja para um horizonte temporal de 1 mês 

apresentaram um EPAM de 13,0%, enquanto que os objetivos de vendas definidos pela empresa 

tiveram um EPAM de 13,6%.  

Quanto às previsões por coleção e categoria de produto, a principal finalidade do modelo era 

apoiar o processo de planeamento das coleções da Parfois. As previsões por categoria de 

produto foram obtidas através da desagregação das previsões por coleção, que por sua vez 

foram obtidas através da desagregação das previsões por loja. A desagregação destas previsões 

foi calculada com recurso a um modelo de amortecimento exponencial triplo. 

No módulo de previsão por coleção, o modelo obteve previsões assertivas para o horizonte 

temporal definido no projeto, verificando-se um EPAM de 7,7% nas previsões de vendas para 

períodos de 6 meses. 

No que toca às previsões por categoria de produto, o modelo calculou previsões de vendas para 

períodos de 6 meses com um EPAM de 10,8%. 

Em termos de valor acrescentado pelo projeto, preveem-se os seguintes proveitos para a 

empresa: 

 Redução do número de horas dispendidas na definição de objetivos de vendas; 

 Definição de objetivos de vendas mais adequados, e consequentemente um melhor 

desempenho por parte dos funcionários das lojas; 

 Planeamento das coleções mais fundamentado e assertivo, apoiado por previsões de 

vendas fiáveis. 

A nível de perspetivas de trabalho futuro, deverá ser dada continuidade à implementação do 

modelo de previsão de vendas na empresa. Para tal, preveem-se os seguintes passos: 

 Fase de testes: utilizar as previsões do modelo para definir os objetivos de vendas de 

um conjunto de lojas piloto e validar os resultados; 

 Desenvolvimento da ferramenta: desenvolver interface para suportar o modelo de 

modo a simplificar a sua utilização por parte da empresa; 

 Formação dos utilizadores da ferramenta: formação dos principais intervenientes na 

utilização do modelo desenvolvido;  

 Implementação final do modelo: implementação do modelo no processo global de 

definição de objetivos de vendas das lojas. 
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ANEXO A: Cronograma do Projeto 

 

 

Figura 38 - Cronograma do projeto 
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ANEXO B: Relatório Diário de Objetivos de Loja  

 

 

Figura 39 – Relatório diário de objetivos de loja  

Dia Valor 

Vendas

1 796

2 629

3 968
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Total: 5 61025 638 26 000

quinta-feira 1 257 957

quarta-feira 1 062 1 258

terça-feira 886 1 062

segunda-feira 1 065 886

domingo 1 207 1 065

sábado 1 076 1 207

sexta-feira 1 411 1 077

quinta-feira 735 1 412

quarta-feira 670 735

terça-feira 577 670

segunda-feira 491 577

domingo 1 194 491

sábado 923 1 195

sexta-feira 713 924

quinta-feira 352 714

quarta-feira 561 352

terça-feira 710 561

segunda-feira 783 710

domingo 968 783

sábado 942 969

sexta-feira 686 942

quinta-feira 1 214 686

quarta-feira 596 1 215

1,41

terça-feira 625 596 236 61 1,56

segunda-feira 754 626 59 -175

1,57

domingo 1 101 754 30 -234 1,47

sábado 1 055 1 102 -187 -265

1,45

sexta-feira 753 1 055 -88 -78 1,53

quinta-feira 663 753 -124 10

Diferença 

Acumulada

Venda Cruzada 

(Real)

junho quarta-feira 608 663 134 134 1,37

2016 junho 1,60 1,49 1,53

Todas as Gamas

Mês Dia / Semana Valor Vendas 

Ano Anterior

Objectivo Diferença

Resumo Objectivos

Loja: B22 - C.C. Dolce Vita Porto Dia: 08-06-2016

Venda Cruzada

Mês Objectivo Mensal Valor Mensal Real Valor Mensal (2015 junho)
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ANEXO C: Gráfico dos Resultados da Análise K-means 

 

 

Figura 40 - Gráfico dos resultados da análise k-means
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ANEXO D: Erros das Previsões por Loja 

 

Tabela 21 - Erro Percentual Absoluto Médio (EPAM) das previsões por loja por cluster ou canal de venda para 

vários horizontes temporais 

  Antecedência da previsão 

Lojas 1 mês 2 meses 3 meses 4 meses 5 meses 6 meses 

África 14,8% 16,5% 16,7% 17,7% 14,8% 13,8% 

América Central/Sul 28,1% 30,4% 31,8% 36,3% 40,3% 42,2% 

Ásia 11,8% 12,1% 12,8% 13,3% 13,4% 13,4% 

Espanha 11,3% 12,4% 12,9% 13,2% 13,9% 13,9% 

Europa Central/Leste 13,5% 14,1% 14,3% 15,4% 15,6% 15,8% 

França 10,7% 10,7% 10,1% 10,8% 12,3% 12,0% 

Médio Oriente 22,7% 23,5% 24,2% 25,6% 27,1% 27,9% 

Online 31,2% 34,0% 36,1% 37,0% 38,9% 41,5% 

Outlets 13,1% 13,9% 14,4% 15,4% 16,4% 16,5% 

Portugal 8,4% 8,9% 9,3% 9,7% 10,4% 10,4% 

Total 13,0% 13,9% 14,2% 14,9% 15,6% 15,8% 
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ANEXO E: Erros das Previsões por Categoria 

 

Tabela 22 - Erro Percentual Absoluto Médio (EPAM) das previsões por categoria de produto da coleção 

Spring/Summer 

Categoria de Produto 
Peso nas Vendas 

da Coleção 

Antecedência da Previsão 

1 mês 2 meses 3 meses 4 meses 5 meses 6 meses 

Carteiras 32,4% 14,3% 14,8% 15,5% 15,0% 18,0% 16,8% 

Bijuteria 21,9% 5,1% 5,4% 5,8% 6,7% 8,9% 9,8% 

Porta-moedas 7,8% 15,6% 17,7% 18,2% 19,7% 18,4% 18,6% 

Relógios 6,5% 14,6% 16,4% 17,2% 18,8% 20,8% 21,0% 

Noite 5,8% 22,0% 23,1% 25,4% 29,1% 30,1% 29,2% 

Lenços 5,8% 14,1% 15,8% 17,6% 17,9% 19,2% 19,5% 

Calçado 4,9% 19,9% 23,3% 24,2% 28,7% 38,1% 42,6% 

Festa 3,9% 17,9% 19,2% 22,4% 21,0% 22,5% 22,4% 

Óculos de Sol 2,6% 13,9% 14,1% 17,3% 20,4% 22,7% 23,1% 

Acessórios de Cabelo 1,8% 10,8% 11,6% 11,7% 10,5% 8,4% 7,9% 

Vestuário 1,6% 50,9% 50,2% 50,1% 48,9% 49,6% 49,5% 

Viagem 1,5% 32,5% 38,4% 43,6% 49,4% 46,6% 42,2% 

Cintos 1,3% 17,7% 18,8% 20,9% 24,3% 26,5% 25,2% 

Chapéus 0,9% 27,7% 30,4% 32,7% 37,0% 53,4% 56,8% 

Guarda-chuvas 0,7% 15,0% 18,1% 19,3% 19,8% 21,6% 21,4% 

Artigos de Inverno 0,5% 70,3% 71,1% 71,6% 71,8% 70,0% 69,2% 

Total 100,0% 14,2% 15,3% 16,4% 17,2% 19,5% 19,4% 

Tabela 23 - Erro Percentual Absoluto Médio (EPAM) das previsões por categoria de produto da coleção 

Fall/Winter 

Categoria de Produto 
Peso nas Vendas 

da Coleção 

Antecedência da Previsão 

1 mês 2 meses 3 meses 4 meses 5 meses 6 meses 

Carteiras 33,9% 12,5% 11,8% 10,9% 9,0% 8,6% 8,6% 

Bijuteria 21,2% 6,3% 6,7% 6,9% 7,7% 8,4% 9,2% 

Porta-moedas 8,7% 13,6% 14,5% 15,3% 14,5% 13,4% 10,7% 

Lenços 7,3% 10,4% 11,3% 11,0% 10,7% 9,4% 8,2% 

Relógios 7,0% 20,8% 22,1% 22,9% 23,9% 23,8% 24,8% 

Noite 7,0% 20,8% 21,9% 23,3% 22,6% 22,2% 21,5% 

Artigos de Inverno 4,2% 26,3% 26,5% 27,3% 26,2% 23,5% 21,0% 

Calçado 2,5% 27,8% 28,5% 28,6% 28,1% 24,5% 21,1% 

Festa 1,7% 31,3% 33,4% 35,0% 38,2% 34,4% 29,8% 

Vestuário 1,5% 52,9% 54,7% 56,9% 58,7% 58,9% 59,0% 

Viagem 1,4% 21,1% 22,3% 23,0% 20,9% 17,6% 14,3% 

Acessórios de Cabelo 1,4% 17,0% 18,3% 19,7% 20,5% 20,9% 23,9% 

Óculos de Sol 0,7% 14,3% 15,4% 16,1% 15,5% 13,9% 14,0% 

Chapéus 0,6% 33,5% 34,7% 34,1% 33,1% 28,4% 25,2% 

Cintos 0,5% 19,1% 20,4% 21,1% 19,8% 17,7% 12,5% 

Guarda-chuvas 0,4% 28,1% 27,4% 27,5% 27,7% 27,9% 27,3% 

Total 100,0% 15,1% 15,4% 15,5% 15,0% 14,3% 13,7% 

 


