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Resumo

Acompanhando  a  tendência  do  mundo  actual,  também  os  negócios  estão  na  era  da 

tecnologia. Na área deste projecto – Retalho – é impensável a não utilização do potencial que as 

tecnologias  de  informação  (TI)  tem  para  oferecer.  A  sobrevivência  como  também  o 

crescimento/desenvolvimento de muitas empresas depende não só da aptidão que possuem para 

aguentarem o ritmo de evolução cada vez mais intenso, como também, e principalmente, da 

capacidade para conseguirem inovar e estar à frente da concorrência.

Os grandes retalhistas lidam diariamente com grandes volumes de dados, provenientes das 

operações sobre milhões de artigos, espalhados por centenas de lojas, muitas vezes espalhadas 

por  vários  países.  Para  conseguir  controlar  toda  a  informação,  recorrem  à  ajuda  das  TI, 

implementando  Enterprise  Resource Planning (ERP).  Estes  sistemas ajudam as  empresas  a 

cumprir os seus objectivos facilitando o uso da informação e ao mesmo tempo reduzindo os 

custos,  devido principalmente ao facto de serem capazes de unir  várias áreas funcionais da 

empresa. Aqui se coloca o ponto chave deste projecto: a integração.

Este  projecto  é  focado numa área  específica  dos  retalhistas,  o  planeamento.  A Oracle 

possui no mercado a solução Oracle Retail, um ERP direccionado para cobrir as necessidades 

do  retalho.  Na  área  de  planeamento,  o  Oracle  Retail apresenta  a  framework  Oracle  retail  

Predictive  Application  Server  (ORPAS)  com  um  conjunto  de  funcionalidades  como 

planeamento  financeiro,  de  produtos,  de  colecções  de  forma  a  aumentar  a  eficiência  das 

empresas. 

Recentemente a Oracle,  percebendo a importância da integração,  lançou no mercado o 

Fashion  Planning  Bundle,  numa  tentativa  de  integrar  vários  módulos  do  Oracle  Retail  

Predictive  Application  Server como  uma  solução  única.  A base  da  integração  é  realizada 

recorrendo a uma série de scripts  que exportam e carregam dados entre vários módulos. 

Foi efectuado um estudo sobre a interacção entre os vários módulos envolvidos, no sentido 

de entender de que forma a informação é trocada e com o objectivo de melhorar essa integração. 

O estudo foi realizado tendo como base uma análise documental,  a análise dos processos de 

negócio dos vários módulos e uma observação da execução dos scripts. Neste projecto o foco 

foi  no controlo de erros,  tendo sido implementadas uma série de melhorias que permitiram 

aumentar a robustez de todo o sistema de integração com resultados bastante positivos.

O  projecto  foi  realizado  na  Wipro  Retail,  a  divisão  para  a  área  de  retalho  da  Wipro 

Technologies. É um projecto de especial interesse para a Wipro Retail tendo em conta que é 

uma das maiores empresas do mundo na área de consultoria e implementação de sistemas de 

informação em retalhistas.
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Abstract

Following our world's tendencies, the businesses are also in the era of technology. In this 

project area – Retail – is already unthinkable to not utilise all the potencial that information 

technology (IT) has to offer. The survival of many businesses depends not only on the ability to 

hold the pace of change ever more intense, but also, and mainly, on the ability to innovate and to 

get ahead of the competition.

Large retailers deal daily with large volumes of data from operations on millions of items, 

spread across hundreds of stores, often spread over several countries. To achieve control of all 

the information, they use the help of IT by implementing Enterprise Resource Planning (ERP) 

systems.  These  systems  help  companies  to  meet  their  objectives  by  facilitating  the  use  of 

information while reducing costs,  mainly due to the fact  that  they are able to unite various 

functional areas of business. This raises the key point of this project: integration. 

This project is focused on a specific area of retail business, planning. Oracle has in yhe 

market the Oracle Retail, an ERP targeted to meet the needs of retail. In planning area, Oracle 

Retail  presents  the  framework  Oracle  Retail  Oracle  Retail  Predictive  Application  Server 

(ORPAS) with a set of features such as financial, products or collections planning, to increase 

the effectiveness and efficiency of enterprises.

Recently Oracle, realizing the importance of integration, launched the Fashion Planning 

Bundle in the market, in an attempt to integrate various modules of ORPAS as a single solution. 

The  basis  of  the  integration  is  performed using a  series  of  scripts  to  load  and  export  data 

between modules. 

With the completion of this project was carried out a study on the interaction between the 

various modules concerned to understand how this information is exchanged and to improve 

this integration. This study was carried through having as base a documentary analysis and an 

observation  of  the  execution  of  scripts.  There  was  a  focus  on  errors  control,  having  been 

implemented  a  number  of  improvements  that  allowed  to  increase  the  robustness  of  the 

integration system with very positive results.

The project was conducted in Wipro Retail, a division of Wipro Technologies to the retail 

area. It is a project of particular interest to the Wipro Retail considering that is one of the world's 

largest companies in the area of consultancy and implementation of information systems for 

large retailers.
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1 Introdução

No mundo competitivo em que vivemos a evolução tecnológica é fundamental para que as 

empresas consigam combater a concorrência feroz e sobreviver no mercado. Existe nos dias de 

hoje uma uma relação entre os sistemas de informação de uma empresa e o próprio negócio da 

mesma. Isto acontece porque os sistemas de informação permitem ter um maior controlo sobre a 

informação, sobre o seu fluxo e com isso apoiar a tomada de decisões.

O  projecto  Oracle  Retail  Planning  System  é  um  projecto  realizado  na  Wipro  Retail 

pertencente  à  área  do  software  de  retalho,  focado  essencialmente  na  integração  de  vários 

módulos pertencentes a um novo pacote de programas integrado: o Fashion Planning Bundle.

Neste capítulo é apresentado o enquadramento do projecto, a sua área e onde ele se insere 

no mundo real. É descrito o preponente, isto é, quem é a empresa e onde ela se insere dentro da 

área do projecto. O planeamento realizado para o projecto é exposto dando uma percepção mais 

exacta de cada fase definida. Por fim, a estrutura da dissertação apresenta os vários capítulos 

presentes no documento.

1.1 Contexto/Enquadramento

Desde sempre o conceito de retalho existiu na vida das pessoas. O retalho consiste na 

venda de produtos a partir de uma localização fixa, para consumo directo dos clientes [Wiki09]. 

Um retalhista compra grandes quantidades de produtos directamente aos produtores ou através 

de um grossista,  para  depois  vender  pequenas  quantidades  ou itens individuais  aos  clientes 

finais. Os retalhistas estão no ponto final desde a produção até à venda ao cliente, ou seja estão 

no fim da cadeia de distribuição, pois é a partir do retalhista que o produto chega aos clientes.

[ARTM05] 

Este conceito ainda se mantém até aos dias de hoje, sendo verdadeiramente intemporal, 

pois as compras em lojas são intrínsecas à nossa realidade. A sociedade de hoje é uma sociedade 

de consumo, daí o retalho ser uma área de estudo de vital importância. 
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Introdução

Se o conceito base de retalho se mantém inalterado até aos dias de hoje, a verdade é que 

ele  foi  evoluindo  ao  longo  dos  tempos.  Desde  supermercados,  lojas  discount,  shoppings, 

passando mesmo para retalhistas sem espaço físico, através de vendas porta-a-porta, na Internet, 

por correio, tudo isto são evoluções do simples conceito de retalho.

Tal como as outras áreas de negócio, o retalho é extremamente competitivo, com uma 

taxa de mortalidade dos estabelecimentos relativamente alta. As empresas tentam competir não 

só com base no preço, mas também usam armas tais como: a conveniência da localização, a 

gama de produtos, a aparência do estabelecimento e até factores intangíveis como a reputação 

da  marca  [Micr09].  No  entanto,  para  que  as  empresas  sejam  competitivas  só  isto  não  é 

suficiente.  É necessário ser  cada vez melhor  e com menos custos.  É um grande desafio  às 

empresas  conseguirem  reduzir  os  custos,  centrando-se  aqui  uma  oportunidade  de  negócio: 

aproveitar  as potencialidades da tecnologia para que as empresas possam optimizar os seus 

processos de negócio e com isso conseguir poupar. 

Os sistemas  Enterprise Resource Planning  (ERP) foram desenvolvidos para ajudar as 

empresas a cumprir os seus objectivos reduzindo os custos. São definidos como um pacote de 

software  integrado  de  apoio  ao  negócio.  Estas  aplicações  partilham  um  modelo  de  dados 

comum,  com  uma  série  de  processos  de  elevada  profundidade  e  abrangência  como  os 

encontrados  nas  áreas  de  finanças,  recursos  humanos,  distribuição,  produção,  serviços, 

planeamento e cadeia de distribuição [Jeff08]. 

Existem vários  desafios  impostos  às  empresas  que  produzem e  implementam estes 

sistemas. Um dos maiores é conseguir uma verdadeira integração entre os vários módulos, dada 

a complexidade das operações de cada software. Integração em vários sentidos, desde ligações 

entre vários conceitos teóricos, a ligações entre várias aplicações ou mesmo máquinas físicas. 

Sendo a integração então uma das bases, deve-se pensar de que forma esse conceito nos pode 

ajudar a atingir objectivos e ser melhor. 

Neste caso particular,  os sistemas de informação assumem um papel preponderante, pois 

existem vários processos que dependem de grandes quantidades de informação que devem estar 

acessíveis no próprio momento. Desde planeamento de compras de colecções, de promoções, de 

preços, passando por controlo financeiro, gestão de stocks, distribuição, armazenamento até à 

informação  das  vendas,  isto  são  apenas  alguns  dos  processos  críticos  dos  retalhistas. 

Multiplicando todos estes processos por várias lojas (muitas vezes em vários países), cada uma 

com  centenas  ou  até  mesmo  milhares  de  artigos,  torna-se  impensável  a  não  utilização  de 

sistemas de informação. É então necessário conseguir integrar com sucesso estes processos.

A Oracle, uma das maiores empresas de software mundiais, tem tentado dar resposta a 

estes  problemas  com  a  sua  solução:  o  Oracle  Retail.  Mais  concretamente,  na  área  de 

planeamento,  a  Oracle lançou  um  pacote  de  software  (Fashion  Planning  Bundle)  para  as 

aplicações que correm sobre a framework Oracle Retail Predictive Application Server (ORPAS) 

(ver capítulo 3) . O objectivo deste pacote é pacote integrar cinco templates1 do Oracle Retail de 

forma  a  que  funcionem  completamente  unidas  como  se  fossem  uma  só,  resultando  numa 

primeira tentativa de integração. 

1 estrutura
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Introdução

Um problema muito comum no desenvolvimento de software é a falta de optimização e 

controlo  de  erros  que  estes  apresentam,  levando  que  muitas  vezes  aconteçam  falhas  sem 

qualquer razão aparente. A pressão da concorrência e do tempo fazem com que muitas vezes 

esses softwares sejam obrigados a surgir no mercado muito cedo, com problemas graves de 

performance, sendo que, muitas vezes estão mesmo inacabados. Uma vez que as empresas que 

implementam software muitas vezes não podem esperar por determinadas correcções, tentam 

procurar elas por soluções para as falhas evitando assim possíveis problemas com os clientes.

O Fashion Planning Bundle da Oracle é uma solução nova no mercado, com o objectivo 

de promover a integração entre módulos já existentes, mas como qualquer outro software deve 

ser verificado o seu desempenho para evitar problemas de performance. 

Este projecto surge por parte da Wipro Retail para dar resposta às falhas de integração que 

estes pacotes de software apresentam, tentando com isso tornarem-se mais eficazes e eficientes 

na aplicação do mesmo. A Wipro, pela sua dimensão e a dos seus clientes, deve procurar em 

todos os casos analisar os produtos que implementa, de forma a manter os níveis de qualidade 

excepcionais com que deseja ser reconhecida.

1.2 Apresentação da Empresa

A Wipro Retail  é  uma empresa especializada na implementação e  suporte de soluções 

integradas para a área de retalho. Nasceu a partir da Enabler Informática, que foi criada em 

1997,  aquando  da  sua  separação  do  departamento  de  sistemas  de  informação  da  Modelo 

Continente, uma das divisões do Grupo Sonae. A “experiência na concepção e desenvolvimento 

de  Sistemas  de  Informação  para  a  Modelo  Continente  proporcionou  uma  sólida  base  de 

conhecimento dos processos e sistemas de retalho” [Joao07] .

Desde esse período a Wipro Retail (Enabler) teve um grande crescimento, apostando na 

expansão internacional, tendo conseguido o seu primeiro cliente europeu em 1999. A partir daí, 

a  empresa  expandiu-se  na  Europa,  para  países  como  o  Reino  Unido,  a  Alemanha,  Itália, 

3
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Introdução

Espanha, tendo também entrado em novos mercados como o Brasil, EUA e mesmo países do 

médio oriente.

Em Junho de 2006 a Enabler foi adquirida pela Wipro Technologies, uma multinacional 

indiana com sede em Bangalore,  permitindo à  Wipro entrar  também no mundo do retalho, 

acoplando mais uma divisão ao seu aglomerado de áreas de negócio.

Tendo em conta a evolução rápida do mercado e o foco no lucro por parte dos retalhistas, 

são necessárias soluções que consigam oferecer um ROI (Return Of Investment) maior e mais 

rápido.  Compreendendo  a  importância  das  capacidades  oferecidas  pelas  tecnologias  de 

informação,  a  Wipro  Retail  desenvolveu  a  capacidade  de  definir  um alinhamento  entre  as 

estratégias de negócio das empresas e as TI, assegurando-se que as soluções resultantes deste 

processo permitem optimizar as operações relativas à actividade diária dos retalhistas. Através 

do foco no negócio, pois o negócio é a base, a Wipro Retail oferece soluções para apoiar os 

processos  da empresa,  gerir  a  implementação de soluções  end-to-end2,  instalar  e  configurar 

aplicações de software, e integrar sistemas legados e pertencentes a outras empresas.[Wipr09]

Sendo a integração uma das bases do sucesso, os problemas são abordados utilizando uma 

framework - Retail Information Systems Framework – que está dividida em diferentes áreas para 

responder às necessidades dos retalhistas modernos. [Wipr09]

2  Não são necessários terceiros para fornecer aos clientes todo o serviço.
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Introdução

O  mercado  alvo  da  Wipro  Retail  é  bastante  específico.  Foca-se  apenas  nos  grandes 

retalhistas, com vendas bastantes elevadas, o que faz com que a sua carteira de clientes não seja 

muito  extensa,  embora  contenha  um  número  considerável  de  clientes.  Para  além  da  sua 

eficiência, uma das grandes vantagens da Wipro Retail é a relação de confiança incutida nos 

clientes,  o que lhe permite manter os clientes para projectos futuros. Alguns desses clientes 

estão representados na figura 3.

1.3 Descrição e Objectivos

Uma vez que os sistemas de informação assumem um papel cada vez mais fundamental no 

negócio,  a  Oracle tem vindo a  produzir  um pacote  de  produtos  para  cobrir  a  maioria  dos 

processos dos retalhistas denominado  Oracle Retail.  Embora seja vendido como uma oferta 

integrada, cada produto é independente e muitos podem ser implementados independentemente 

dos outros, já que também os vários produtos estão desenvolvidos em plataformas distintas . O 

Oracle  Retail  Predictive  Application  Server (ORPAS)  é  uma  framework que  suporta  vários 

módulos, os quais abrangem todos os maiores processos de planeamento dentro do negócio da 

área  de  retalho.  Pode  ser  utilizada  pelos  retalhistas  quer  da  área  de  alimentação  e  não-

alimentação.

5
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Introdução

Uma vez que um dos factores de sucesso de um sistema de informação é a integração, 

muito recentemente a  Oracle lançou no mercado o  Fashion Planning Bundle. Este pacote de 

software  inclui  cinco  templates da  área  do  planeamento:  Merchandise  Financial  Planning 

(MFP),  Item  Planning  (IP),  Assortment  Planning  (AP),  Size  Profile  Optimization (SPO)  e 

Clearance Optimization Engine (COE). O objectivo é que as aplicações sejam vistas como uma 

só, ou seja, que estejam integradas, uma vez que o output de cada uma delas, é muitas vezes 

fundamental para as restantes. 

Sendo este pacote ainda muito recente, devem ser estudados os mecanismos de forma a 

detectar  possíveis  problemas.  Logo  à  partida,  é  simples  observar  que  embora  já  existam 

princípios de integração, estes são ainda é bastante rudimentares, quer ao nível da informação 

trocada entre as várias aplicações, quer ao nível dos dados partilhados entre as várias aplicações 

(o Clearance Optimization Engine nem partilha as hierarquias – produto, tempo, localização – 

utilizadas pelas restantes aplicações), e até mesmo ao nível da forma de comunicação, pois é 

realizada em vários passos independentes não demonstrando ainda um verdadeiro sentido de 

integração. A Oracle percebeu a necessidade de ligar os vários processos, pois por exemplo, não 

faz sentido planear preços de promoções se não se sabe quanto se vai vender em cada loja. Mas, 

como em qualquer software novo, devemos ter em atenção as possíveis falhas. É necessário 

utilizar as ferramentas o melhor possível de forma a conseguir um maior nível de detalhe e 

exactidão. 

São definidos então como objectivos do projecto:

• Instalar e configurar do Retail Predictive Application Server (ORPAS).

• Compreender o funcionamento do ORPAS e as suas principais funcionalidades.

• Adquirir  de conhecimento sobre o funcionamento dos  vários  templates baseados no 

ORPAS e pertencentes ao Fashion Planning Bundle: MFP, AP, IP, SPO e COE. 

• Realizar  um  estudo  sobre  a  integração  dos  vários  templates do  Fashion  Planning 

Bundle.

• Identificar e desenvolver melhorias ao nível da integração entre os módulos

Este é um projecto focado na melhoria da integração, na procura de uma solução com 

aquilo que os clientes necessitam para realizarem os seu planeamento, sem precisarem de saltar 

de software. Pretende-se entender de que forma cada um dos módulos se encaixa nos retalhistas 

e de que modo é que cada um deles interage entre si ao nível do negócio. É necessário pensar e 

desenvolver formas de melhorar o processo a um nível interno, ou seja, o modo de comunicação 

de cada template com os outros, facilitando também a monitorização por parte do utilizador.

O módulo COE não fará parte da implementação, nem será alvo de uma análise profunda, 

uma vez  que,  é  necessária  a  instalação  de  vários  pré-requisitos  para  o  seu  uso,  não  sendo 

possível concluir a sua instalação e configuração dado o espectro temporal limitado.

6



Introdução

1.4 Motivação

Este é um trabalho extremamente importante devido a vários factores. A importância do 

retalho nos dias de hoje, logo à partida, torna todo o projecto mais crítico, pois o tema é algo do 

nosso quotidiano sem qual as pessoas não imaginam viver. 

A necessidade de ser cada vez melhor é uma das chaves para o sucesso, as empresas não 

podem  nunca  ficar  estagnadas  sob  pena  de  deixar  a  concorrência  adquirir  vantagens 

competitivas determinantes para se distanciarem, podendo no pior dos casos levar à extinção da 

empresa. 

Destas  ideias  surge  a  necessidade  deste  projecto,  pois  é  uma  das  formas  da  Wipro 

conseguir criar valor. Não se limita a ficar parada, ficando apenas com as ideias apresentadas no 

Fashion Planning Bundle pela Oracle. A ideia é melhorar e andar um passo à frente, só assim a 

Wipro está à frente da concorrência. Pode-se afirmar que o projecto surge seguido a linha de 

pensamento  kaizen.  O  kaizen  é  uma  filosofia  que  significa  melhoramento,  sendo  também 

definido como o esforço para ser sempre melhor [Vadi09]. A Wipro pretende ter uma ferramenta 

evoluída que lhe permita adquirir vantagem competitiva, sendo mais eficaz e eficiente. Assim 

este projecto vem preencher esta falta para se diferenciar em relação às empresas que também 

usam usam o Oracle Retail.

Conseguir uma maior integração é um dos desafios das empresas, principalmente numa 

empresa que faz disso o seu negócio. Sendo a Wipro Retail  uma empresa de nível mundial 

focada na implementação de software integrado, ela não irá ganhar vantagem por simplesmente 

implementar o mesmo software que a concorrência, ela ganha vantagem porque implementa 

uma solução mais integrada, ou seja, faz com que consiga implementar um melhor software, 

acrescentando assim mais valor através de uma melhor serviço prestado .

É  fundamental  aos  responsáveis  pela  implementação  conhecerem  bem  todas  as 

ferramentas. Tendo em atenção que o Fashion Planning Bundle foi lançado muito recentemente 

pela  Oracle,  deve  ser  realizado um estudo sobre  todos  os  módulos  e  principalmente  a  sua 

integração, evitando assim riscos desnecessários de problemas devido ao desconhecimento do 

software e dos seus possíveis bugs.

Em suma, este projecto deve permitirá compreender o Oracle Retail Predictive Application 

Server e  a  forma de adaptação  aos  retalhistas  através  dos  seus  módulos,  nomeadamente  os 

módulos presentes no  Fashion Planning Bundle. As melhorias identificadas na análise devem 

ser corrigidas e melhoradas, resultando num produto final optimizado.

1.5 Planeamento

Para a realização do projecto foram definidas várias fases com objectivos específicos no 

sentido de ser possível atingir os objectivos propostos de uma forma estruturada e simples. Em 

cada fase foi definida uma duração, tendo em conta aquilo que se pretendia atingir. Todos os 

prazos foram cumpridos conforme o estabelecido segundo as figuras 4 e 5.
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Os objectivos de cada tarefa definida são os apresentados:

• Estruturação da página do projecto: criação de uma página web (de acesso restrito) 

onde irão ser colocados conteúdos ao longo do desenrolar do projecto.

• Estudo de conceitos Oracle Retail (nomeadamente ORPAS): identificação das ideias 

gerais  do  Oracle  Retail;  análise  da  documentação  do  ORPAS;  compreensão  do 

funcionamento  e  arquitectura  do  ORPAS;  realização  de  um  overview  dos  vários 

templates que fazem parte do ORPAS.

• Instalação  de  ferramentas:  instalação  do  ORPAS Client  para  visualização  do  seu 

funcionamento .

• Estudo de  projectos  realizados:  análise  de  um caso  prático  onde  foram aplicados 

muitos dos conceitos estudados até à presente data. 

• Análise:  pesquisa sobre o Fashion Planning Bundle;  recolha de informação sobre a 

integração entre os vários módulos; comparação entre a teoria (conceitos de integração 

da Oracle) e a prática (real funcionamento dos templates).

• Instalação dos templates no servidor: instalação no servidor dos vários templates do 

ORPAS pertencentes ao Fashion Planning Bundle.

• Desenho:  criação  (ou  ajuste)  de  novas  interfaces  que  demonstrem  um  verdadeiro 

sentido de integração entre vários módulos; criação de protótipos.
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• Desenvolvimento: programação das interfaces; criação de mecanismos de controlo de 

erros e geração de logs.

• Testes: identificação de possíveis bugs; realização de pequenas alterações ao sistema 

(caso necessário).

• Escrita do relatório de estágio.

1.6 Estrutura da Dissertação

Este documento está organizado em várias secções pensadas de forma a ajudar o leitor na 

sua compreensão. 

Neste primeiro capítulo – Introdução – é apresentada a empresa onde todo o trabalho foi 

desenvolvido e é introduzido o contexto do projecto, a área onde ele se enquadra, e a partir daí é 

justificada a motivação do projecto.

O segundo capítulo – Oracle Retail Application Server – apresenta uma caracterização do 

projecto.  É  referido  o  âmbito  e  é  realizada  uma  revisão  tecnológica.  São  apresentadas  as 

tecnologias envolvidas,  Oracle Retail, Oracle Retail Predictive Application Server,  Fashion 

Planning Bundle e todos os seus módulos. É realizado um estudo sobre o seu funcionamento e a 

sua arquitectura. No final do capítulo é delimitado o projecto, sendo descrita a sua fronteira.

No  terceiro  capítulo  –  Integração  –  é  descrita  a  janela  de  oportunidade  focada  na 

motivação, ou seja, é realizada uma análise à integração dos vários módulos, resultando daí 

vários problemas que justificam este projecto.

O  quarto  capítulo  –  Solução  Proposta  –  apresenta  uma  série  de  melhorias  a  serem 

implementadas.  São  identificados  todos  os  pontos  fracos  da  integração  dos  módulos  e  são 

sugeridas várias alterações a serem implementadas na tentativa de cobrir todas as falhas.

O  quinto  capítulo  –  Implementação  –  refere  todos  os  detalhes  referentes  ao 

desenvolvimento. Neste capítulo são analisados detalhes técnicos, demonstrando de que forma 

foram implementadas todas as alterações referidas no capítulo 4. Neste capítulo é ainda descrita 

a abordagem utilizada para a realização dos testes e os seus resultados.

O sétimo e último capítulo – Conclusões e Trabalho futuro – dá a conhecer o sucesso do 

trabalho, o cumprimento dos objectivos propostos e a forma como decorreu a sua realização. É 

também descrito um pouco do alcance futuro do projecto, isto é, até onde pode chegar.
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2 Oracle Retail Predictive Application 
Server

Neste capítulo é descrito aquilo que este projecto trata. É retratado o âmbito e a partir daí é 

o caracterizado o problema, sendo descrito o software em questão e as suas funcionalidades. 

É realizada uma análise  tecnológica do  Oracle Retail e  é apresentado o  Oracle Retail  

Predictive  Application  Server (ORPAS) ao  nível  da  sua arquitectura  e  funcionalidades.  Em 

seguida, a descrição passa a um nível de maior detalhe, pois é retratado o  Fashion Planning 

Bundle e cada um dos módulos que o compõem.

Por fim é apresentada a fronteira do problema, que delimita aquilo que deve ser o raio de 

acção do trabalho.

2.1 Âmbito

Um dos  maiores  problemas  no  desenvolvimento  de  software  são  os  bugs  (erros)  que 

continuam a persistir nas versões finais. Limitações temporais e a falta de recursos necessários 

são situações que as empresas enfrentam no seu dia-a-dia e que levam a este tipo de situações. É 

necessário  que as  empresas  lidem com essas  situações,  sob  pena  de a  concorrência  ganhar 

vantagem e poderem perder muito dinheiro devido a falhas críticas do software. Lidando com 

grandes clientes, é necessário garantir que o software está preparado para enfrentar com todas as 

adversidades que a sua utilização pode gerar, ou seja, é necessário verificar que os bugs não 

influenciam  o  seu  desempenho,  para  que  não  aconteçam  bloqueios  no  sistema,  consumos 

elevados de recursos e resultados finais não esperados.
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2.2 Oracle Retail

A solução  Oracle Retail tem como objectivo fazer com que as empresas alcancem uma 

estrutura  operacional  organizada  e  consolidada,  permitindo que  consigam canalizar  os  seus 

recursos  nas  áreas  de maior  importância  para  que consigam alcançar  uma maior  vantagem 

competitiva. O  Oracle Retail oferece um conjunto de módulos integrados que cobrem vários 

processos de negócio do retalho. Este conjuntos de módulos de software criam valor através da 

aplicação de tecnologia inovadora que ajuda os retalhistas a criar, gerir e responder de forma 

eficiente a procura dos clientes. [Henr08]

A utilização do Oracle Retail permite:

• Melhorar a integridade da informação.

• Incrementar a capacidade de gestão de uma cadeia de distribuição avançada.

• Aumentar a eficácia e eficiência dos trabalhadores.

• Proporcionar aos clientes uma excelente experiência de compras.

Em  suma,  o  Oracle  Retail oferece  uma  experiência  mais  simplificada,  aumento  de 

produtividade, permite melhores decisões e um maior retorno do investimento (ROI). [Henr08]

2.3 Relações do Oracle Retail

A figura 7 apresenta as áreas funcionais do Oracle Retail e de que forma se relacionam.
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As áreas são então descritas da seguinte forma:

• Planeamento da procura: os retalhistas estão dependente das vendas para conseguir 

sucesso  no  seu  negócio.  O  Oracle  Retail oferece  soluções  como  o  Oracle  Retail  

Demand  Forecast (RDF)  que  fazem parte  do  Oracle  Retail  Predictive  Application 

Server (ORPAS) para que seja possível planear com certezas os níveis de procura no 

futuro.

• Optimização  e  planeamento:  estimativas  de  lucros,  planear  encomendas,  evitar 

rupturas  de  stock  ou  promoções  forçadas.  O  Oracle  Retail  Predictive  Application 

Server (ORPAS) possui várias ferramentas com capacidade de acção nesta área.

• Gestão de Operações no Negócio: Aqui se encontram os módulos que coordenam os 

vários processos de negócio e onde é mantida coerente e acessível toda a informação às 

várias  áreas  da  empresa.  Fazem  parte  desta  área  módulos  como:  .  Oracle  Retail  

Merchandising System (ORMS),  Oracle  Retail  Sales  Audit  (OReSA),  Oracle  Retail  

Trade Management (ORTM), Oracle Retail Invoice Matching (OReIM) e Oracle Retail  

Price Management (ORPM).

• Optimização de inventário e planeamento: esta área tem como objectivo a gestão da 

procura e da oferta e de algumas restrições da cadeia de distribuição. O módulo Oracle  

Retail Allocations é o responsável pela organização das encomendas e distribuição dos 

produtos pelas lojas.

• Execução  da  cadeia  de  distribuição:  nesta  área  existe  um planeamento,  gestão  e 

optimização  da  reposição,  relativamente  a  aspectos  relacionados  com os  armazéns. 

Nesta área o módulo responsável é o  Oracle Retail  Warehouse Management System 

(ORWMS).

• Operações de loja integradas: aqui estão representadas as operações finais, ou seja, 

relativas às vendas e prestação de serviços aos clientes. Fazem parte desta área o Oracle  

Retail Point-of-Sale (POS) e o Oracle Retail Store Inventory Management (ORSIM).
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2.4 Oracle Retail Predictive Application Server

O Oracle Retail Predictive Application System (ORPAS) é uma framework preparada para 

responder às necessidades de negócio das empresas na área de planeamento. “A partir do uso 

desta framework nasce um conjunto de produtos com tarefas específicas como gerar previsões, 

desenvolver de planos de vendas ou criar planos financeiros a serem cumpridos”  [Melo08,1]. 

Estas  aplicações  usam algoritmos  avançados  que  permitem aos  retalhistas  realizar  análises 

baseadas em previsões efectuadas ou através da análise de dados históricos. Os resultados da 

análise são então usados para auxiliar as empresas na previsão daquilo que será o futuro do 

mercado e de que forma se deve comportar a empresa para melhor responder às necessidades 

desse  mercado.  No fundo oferece  aos  templates uma forma de guardar,  gerar  e  auxiliar  na 

manipulação de dados. [Henr08] 

Estão incluídos no ORPAS recursos como [Melo08,1]: 

• Bases de dados multidimensionais;

• Dados Hierárquicos (hierarquias, dimensões, medidas); 

• Agregação e dispersão de dados;

• Wizards para a criação e formatação de workbooks e worksheets;

• Gestão de excepções e alertas user-friendly;

 Cada um destes recursos estão descritos em detalhe nos capítulos abaixo.

2.4.1 Bases de dados multidimensionais

As bases de dados multidimensionais permitem obter uma vista dos dados não apenas em 

duas dimensões como as bases de dados relacionais, mas sim em três ou mais dimensões. Os 

dados, nas bases de dados relacionais são apresentados em tabelas com um número n de linhas e 

colunas, em que cada linha corresponde a um registo e cada coluna corresponde a um atributo 

[Melo08,1].
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Tabela 1: Exemplo de tabela de uma base de dados relacional [Grup99]

Por  outro lado,  “numa base de dados multidimensional  os dados são modelados numa 

estrutura  dimensional  denominada  por  cubo”[Grup99]. No  ORPAS,  cada  eixo  do  cubo  é 

chamado de hierarquia  [Melo08,1]. As hierarquias do cubo representam os componentes dos 

negócios da empresa (como os produtos, a localização ou o tempo). Exemplificando: para uma 

hierarquia Tempo as suas dimensões poderiam ser: “Ano”, “Mês”, “Semana” e “Dia”. A partir 

do  exemplo  apresentado  na  tabela  1,  podemos  transformar  a  tabela  relacional  numa tabela 

multidimensional  com duas  dimensões:  “região”  e  “produto”.  A intersecção  das  dimensões 

(base intersection) dá origem a medidas (measures). As medidas geralmente representam dados 

numéricos como (por exemplo): “unidades vendidas”, “stocks”,  “lucro” ou “total de venda” 

[Grup99]. Neste exemplo, a medida “vendas” resulta da intersecção do produto e da região. 
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Tabela 2: Exemplo de tabela de uma base de dados relacional [Grup99]

Através da análise das duas tabelas facilmente se consegue concluir que esta abordagem 

traz  vantagens  a  nível  de  espaço  requerido,  pois  são  necessárias  muito  menos  linhas  para 

guardar  os  dados  e  traz  também  vantagens  a  nível  de  velocidade  até  porque  o  esforço 

computacional é mais baixo, devido ao facto de ser carregado um menor número de dados. 

Outro  aspecto  fundamental  da  transformação  da  tabela  1,  numa  tabela  de  duas  dimensões 

(tabela 2) é que passa a existir uma agregação maior dos dados, facilitando a sua consulta. É 

possível continuar a acrescentar dimensões às bases de dados o que vai permitir atingir então a 

organização  em  cubo.  Se  ao  exemplo  apresentado  acrescentarmos  a  dimensão  “tempo”, 

passamos a possuir três dimensões, o que obriga a que necessariamente se acrescente um eixo 

de forma a que seja possível representar os dados como se pode ver na figura 8. 

Figura  8:  Exemplo  de tabela  de uma base de dados multidimensional  de 3 dimensões 

[Grup99]

É  possível  acrescentar  ainda  outras  dimensões  como  se  pode  ver  noutro  exemplo 

apresentado na figura 9. 
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Figura  9:  Exemplo  de tabela  de uma base de dados multidimensional  de 4 dimensões 

(localização, produto, clientes e tempo) [Melo08,1].

2.4.2 Dados hierárquicos

“As hierarquias são um conjunto de relações pai-filho entre diferentes níveis estruturados” 

[Melo08,1].  Essas  relações  são  do  tipo  top-to-bottom,  isto  é,  partem  do  topo  (maior 

generalização) até ao SKU (stock keeping unit) que representa o produto final (maior nível de 

detalhe). Cada um dos filhos pelo menos tem um pai e apenas um no nível imediatamente acima 

de si. A cada um desses níveis dá-se o nome de dimensão (ver capítulo 3.2.1). As dimensões de 

uma hierarquia são relacionadas entre si, partindo de uma maior generalização para um maior 

detalhe à medida que se avança na hierarquia [Melo08,1]. Partindo da análise de um exemplo de 

hierarquia de produto, representada na figura 6, as dimensões começam pela empresa (mais 

geral), passando para a divisão da empresa, grupo, departamento, classe e sub-classe até chegar 

ao SKU que representa o produto final (maior detalhe). Na figura 10 é apresentado um exemplo 

de uma hierarquia de um produto.
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Figura 10: Exemplo de uma hierarquia Produto [Melo08,1]

2.4.3 Agregação e Dispersão de dados

“A agregação de dados é o processo de juntar partes de informação mais detalhada de 

forma  a  formar  um  grande  grupo”  [Melo08,1]  .  O  ORPAS  oferece  a  possibilidade  da 

visualização dos dados ao longo da hierarquia e utilizando o conceito de agregação é possível 

obter a informação de uma forma compacta e consistente com a informação dos restantes níveis. 

Figura 11: Parte de uma hierarquia Produto

Seguindo o  lado  esquerdo  da  figura  11,  partindo  do  principio  que  se  venderam cinco 

camisolas grandes, médias e pequenas, quer brancas quer cinzentas, aplicando o conceito de 

agregação  a  informação  de  cada  nível  vai  ser  enviada  para  o  nível  acima  de  uma  forma 
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agrupada, o que significa ao nível de  style/color a informação das vendas vai indicar que se 

venderam 15 camisolas de cada cor. À medida que se vão subindo os níveis, a informação torna-

se mais geral, por exemplo: ao nível de style a informação das vendas indica 30 vendas. 

A dispersão  é,  como o  próprio  nome  indica,  “o  oposto  da  agregação”  [Melo08,1].  A 

dispersão permite que a informação, à medida que se movimenta para os níveis mais baixos da 

hierarquia, apresente cada vez mais detalhe. 

A figura  12  apresenta  um  exemplo  do  funcionamento  da  dispersão  (spreading)  e  da 

agregação (aggregation).

2.4.4 Wizards para a criação e formatação de workbooks e worksheets

Os Wizards são sequências de ecrãs que guiam os utilizadores na criação de workbooks a 

partir de templates pré-definidos, através de questões e selecções realizadas pelos utilizadores. 

Os workbooks criados “são cópias locais dos dados presentes na base de dados, que o utilizador 

pode  facilmente  visualizar  e  editar”  [Melo08,1].  Os  dados  são  apresentados  em  várias 

worksheets e  podem ser  manipulados  a  um qualquer  nível  hierárquico.  As  worksheets são 

usadas  para  apresentar  a  informação dos  workbooks,  normalmente  em grelhas  com valores 

numéricos, mas que podem ser facilmente convertidos em gráficos. [Melo08,1]
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Figura 14: Continuação do wizard da figura 13 – Selecção das categorias a planear 

Figura 15: Exemplo de um workbook com quatro woksheets abertas
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2.4.5 Gestão de excepções e alertas user-friendly 

Esta funcionalidade permite que os utilizadores consigam ser avisados de determinadas 

situações definidas pelo próprio, como fins de stock ou performance de vendas diferente da 

prevista, que facilmente poderiam passar despercebidas no meio do processamento de grandes 

volumes de dados. Os alertas são criados através de regras matemáticas aplicadas a medidas. 

Sempre que alguma das metas definidas pelas regras não é cumprida, é despoletado um aviso e 

o utilizador é levado directamente às áreas do workbook que necessitam de revisão. [Melo08,1]

2.5 Arquitectura do ORPAS

A arquitectura  do  ORPAS  está  preparada  para  que  cada  template funcione  de  forma 

independente conforme mostra a figura 16.

Figura 16: Arquitectura do ORPAS [Bern08,4]

Neste  esquema  estão  representados  três  templates do  ORPAS:  Merchandise  Financial  

Planning (MFP),  Item  Planning (IP)  e  o  Assortment  Planning (AP).  Os  domínios  são  um 

conjunto de directorias e ficheiros presentes no servidor que contém dados e procedimentos a 

serem utilizados pelo ORPAS. Na figura estão representados os domínios referentes aos três 

templates.

A  camada  de  dados  está  dividida  por  cada  template instalado.  Nessa  camada  são 

armazenados  os  dados  relativos  aos  domínios  correspondentes  e  são  guardados  também os 

workbooks com os quais o utilizador trabalhou e deseja manter, para além das definições de 

cada domínio.
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A camada ORPAS Server presente na figura 16 e “não representa uma verdadeira lógica de 

negócio”  [Gary08,1]  pois  não  contém  definições  de  quaisquer  operações  relativas  a  cada 

template.  No  entanto,  é  nesta  camada  que  são  oferecidas  todas  as  funcionalidades  para  a 

realização de todos os cálculos necessários. É onde as medidas de cada domínio são acedidas 

(podendo ser carregadas da base de dados ou directamente introduzidas através das worksheets) 

e onde são aplicadas certas regras estabelecidas que definem uma ou várias operações a serem 

efectuadas.

A camada de interface está dividida de duas formas: ORPAS client e Configuration Tools. 

O  ORPAS client é  a aplicação que serve como interface ao utilizador para que o utilizador 

interaja com o respectivo domínio. “Os  templates não são aplicações da mesma forma que o 

ORPAS  client, pois  os  utilizadores  não  têm  uma  interface  específica  para  o  domínio.  Os 

templates são meios pré-definidos para representar os dados do domínio de uma forma que o 

ORPAS client possa usar para ler e escrever”[Bern08,4]. O Configuration Tools é uma aplicação 

dirigida ao administrador do sistema e permite criar, modificar e apagar informações relativas 

ao  domínio  de  cada  template.  Cada  template possui  várias  definições  relativas  às  suas 

hierarquias, medidas, regras,  layout dos  workbooks  que estão definidas em ficheiros do tipo 

XML. Essas definições podem ser editadas recorrendo ao  Configuration Tools podendo serem 

enviados os ficheiros XML com as alterações directamente para a camada onde está definido o 

domínio.[Bern08,4]

2.6 Fashion Planning Bundle

O Fashion Planning Bundle é uma solução completa de planeamento para os retalhistas de 

Fashion. Os cinco templates que a compõem – Merchandise Financial Planning (MFP),  Item 

Planning (IP),  Assortment  Planning (AP),  Size  Profile  Optimization (SPO)  e  Clearance 

Optimization Engine (COE) – passaram a funcionar de forma mais integrada, com partilha de 

informação entre eles, o que lhes permite um funcionamento mais eficaz e resultados com maior 

precisão.  Os módulos passam a ser  vistos como uma solução única e  não cinco programas 

independentes.

Os  templates descritos  nos  capítulos  anteriores  embora  tendo  objectivos  definidos, 

conseguem ter resultados mais precisos ou apenas potenciam na totalidade as suas capacidades 

quando utilizam dados provenientes de outros  templates [Bern08,1]. Conceptualmente a troca 

de informação entre os vários templates realiza-se conforme mostra a figura 17:

22



Oracle Retail Predictive Application Server

Figura 17: Esquema conceptual do Fashion Planning Bundle [Bern08,1]

O  Fashion  Planning  Bundle possui  uma  estrutura  definida  que  permite  um  fluxo 

controlado de informação entre os vários  templates que o compõem, e ao mesmo tempo, está 

desenhado  de  forma a  que  cada  um dos  templates de  planeamento  seja  independente.  Isto 

permite que toda a partilha de dados não esteja dependente de uma aplicação em particular, 

sendo possível utilizar o Fashion Planning Bundle sem utilizar todos os seus componentes. No 

caso das ferramentas de optimização (SPO e COE), a implementação de cada uma delas está 

dependente da implementação dos templates de planeamento correspondentes. 

Sendo composto por vários módulos com objectivos diversos, pode-se afirmar que existem 

três tipos de aplicações ao nível da integração: aplicações de execução, de optimização e de 

planeamento.[Bern08,1]

2.6.1 Aplicações de execução

As aplicações de execução como o Oracle Retail Merchandise System ou o Oracle Retail  

Warehouse Management System não fazem parte do estudo deste projecto pelo facto de não 

serem parte integrante do Fashion Planning Bundle. No entanto, estão referidas pois fornecem 

informação fundamental aos vários templates, como por exemplo: dados históricos, inventário, 

actualização de preços e número de vendas.[Bern08,1] 

Sendo  a  informação  proveniente  destas  aplicações  de  grande  importância  para  os 

templates, é possível que no futuro o foco na integração se estenda também a estas aplicações.

2.6.2 Aplicações de Planeamento

As aplicações de planeamento são fundamentais para que os retalhistas consigam prever as 

necessidades de cada produto a vários níveis, desde preços a quantidades, tipo de produtos, 

vendas por loja ou região. O Fashion Planning Bundle foca-se na integração de três módulos do 

Oracle  Retail  Predictive  Application  Server  (ORPAS):  o  Merchandise  Financial  Planning 

(MFP), o Item Planning (IP) e o Assortment Planning (AP). [Bern08,1]

23



Oracle Retail Predictive Application Server

• Oracle Retail Merchandise Financial Planning (MFP)

Um dos segredos do sucesso é o planeamento. O inicio do processo de planeamento passa 

sempre  por  definir  estratégias  de  negócio  e  traçar  objectivos,  entre  os  quais,  objectivos 

financeiros  a serem cumpridos  por todos os  departamentos da empresa.  Cada departamento 

pode  depois,  de  forma  independente,  criar  uma  série  de  planos  financeiros,  de  produtos  e 

operacionais  de baixo nível  para apoiar  o cumprimento dos  objectivos,  ou seja,  planos que 

definam como é possível  atingir os objectivos traçados. O MFP é a ferramenta que oferece 

soluções  de  planeamento  flexíveis,  estruturadas  e  fáceis  de  usar  para  a  criação  de  planos 

financeiros  de alto  nível  (estratégicos)  e  de baixo nível  (detalhados).  Dentro  das  funções  e 

processos  do  MFP encontramos  por  exemplo:  criação,  aprovação  e  manutenção  de  planos 

financeiros  de  forma  estruturada,  replaneamento  e  monitorização  do  cumprimento  dos 

objectivos. 

O  processo  de  planeamento  do  MFP está  dividido  em dois  sub-processos:  pre-season 

planning e  in-season planning,  isto  é,  planeamento  antes  do arranque  do período temporal 

definido para iniciar a actividade e planeamento durante o próprio período respectivamente (re-

planeamento). O  Pre-season planning é inicializado a partir de dados históricos relativos aos 

anos  anteriores,  ou  do  ajuste  desses  mesmos  dados.  Cada  um  destes  sub-processos  tem 

objectivos diferentes. Enquanto que o pre-season planning tem como objectivo a criação de um 

plano inicial (original plan) que irá servir como referência ao longo do período, o  in-season 

planning tem como objectivo a identificação de oportunidades e o risco associado às opções 

tomadas para o plano inicial e vai sendo actualizado ao longo do tempo, sendo criado um plano 

actual (current plan) que vai servir de comparação com o original, onde vão sendo realizadas as 

modificações. [Melo08,2]

• Oracle Retail Item Planning (IP)

O  Item Planning é o módulo que permite realizar um planeamento ao nível  do artigo. 

Desde preços, passando por definição de estratégias, promoções, saldos, ou seja, trata de tudo o 

que é referente ao ciclo de vida dos produtos. Este módulo permite obter planos financeiros 

quantificados,  estratégias  financeiras  e  de  produto  unificadas,  uso  eficiente  do  inventário, 

abordagem mais pro-activa perante o mercado,  markdows3 reduzidos,  maior ROI e maiores 

lucros.

Como  dito  no  ponto  anterior  o  processo  contínuo  de  planeamento  tem  duas  fases 

principais: o pre-season e o in-season planning. O ponto do pre-season planning a partir do qual 

se começa a planear (baseline) deriva dos dados relativos ao ano anterior (com ou sem ajustes). 

Depois de criada a baseline, é definido um conjunto de medidas. Este planeamento ocorre em 

vários  níveis  da  hierarquia  do  produto.  O  Item  Planning foca-se  principalmente  ao  nível 

hierárquico de style. Este nível mais baixo de detalhe permite ao utilizador ganhar uma visão de 

novas  áreas  de oportunidade  e  de riscos  quando estiver  no período de execução do plano. 

Quando já se está na época de execução, o utilizador usa o plano inicial que resulta da fase de 

pre-season planning como referencial para a avaliação de oportunidades e riscos. O plano usado 

3 Saldos
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pelo utilizador denomina-se plano de trabalho (Working Plan), que quando está pronto a ser 

aprovado se transforma no plano actual (Current Plan), sendo o utilizado para a realização das 

comparações  com o plano original.  A partir  do IP são  criadas  estratégias  a  serem seguidas 

durante o ciclo de vida do produto, o que também se traduz numa conversão mais simples do 

MFP para um nível de execução. O IP fornece uma visão da performance dos produtos em 

conjunto com os requisitos financeiros, tornando-se mais simples cumprir todos os objectivos 

definidos. [Melo08,3]

• Oracle Retail Assortment Planning (AP)

O  Assortment Planning é um módulo focado no produto em si,  mais propriamente nas 

características que o define. O AP é então utilizado para definir as compras das colecções dos 

produtos,  isto  é,  permite  determinar  ao  nível  da  localização  (num determinado  período  de 

tempo) a amplitude e a profundidade de um produto em relação às suas características  (style 

e/ou style-color). Faz com que se possa planear para várias zonas que tipo de características é 

que se vão vender e as que se vão vender em grandes ou pequenas quantidades. Uma vez que 

planeamento é realizado por zonas, o AP não chega ao nível de cada loja. Para a criação do 

plano de compras de colecções são utilizados  clusters4 de lojas. Estes  clusters  são definidos 

conforme a localização das lojas, normalmente representam zonas. Em suma, o AP através do 

seu plano de compras (output) assegura que os produtos devem chegar ao sítio certo no tempo 

certo. Os maiores componentes deste plano são: a análise do desempenho de certas medidas 

como a cor, a localização na loja ou os locais onde é vendido determinado produto; as vendas e 

previsão de promoções de produtos pertencentes ao mesmo grupo; e a capacidade de optimizar 

o espaço no que se refere ao grupo. [Melo08,4]

2.6.3 Aplicações de Optimização

Até  à  data  existem duas  aplicações  de  optimização:  o  Clearance  Optimization  Engine 

(COE) e o Size Profile Optimization (SPO). Estas funcionam directamente com duas aplicações 

de planeamento. O COE funciona directamente com o IP (com a versão configurada para o uso 

do COE) e o SPO com o AP. As aplicações de optimização têm como objectivo melhorar e 

especificar os outputs das respectivas aplicações de planeamento.

• Oracle Retail Size Profile Optimization (SPO)

O  Size Profile Optimization é  uma ferramenta de optimização que tem como objectivo 

criar perfis óptimos de quantidades de produto, quer ao nível da categoria em que se insere e 

também ao nível  da  loja.  O SPO serve como apoio ao  Assortment  Planning pois  consegue 

ajudar a especificar o plano de compras não apenas ao nível do style-color, mas sim chegar a 

níveis maiores de detalhe, o que permite atingir quantidades óptimas de cada tamanho de um 

produto em cada loja, ou seja, passa a existir um nível de especificação  style/color/size/local. 

Isto significa que com o uso desta ferramenta as perdas dos saldos são minimizadas ao mesmo 

4 Agrupamentos
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tempo que se evitam stock-outs5 pois as lojas têm as quantidades certas para responder à procura 

dos clientes. [Melo08,5]

• Oracle Retail Clearance Optimization Engine (COE)

Para além de ser uma ferramenta de optimização (tal como o SPO), ao contrário de todos 

os outros templates, o Clearance Optimization Engine não é um template com funcionamento 

independente, isto é, na realidade é um web-service. Apenas é utilizado em conjunto com o Item 

Planning (IP)  quando configurado para  o  uso do COE e permite realizar  recomendações  e 

previsões de preço in-season para promoções e saldos já programados, resultando daí um plano 

de vendas e um plano de preços óptimos. 

O COE é um web-service que permite um acesso remoto a uma interface RMI6 What-If. 

Esta  funcionalidade (What-If)  permite  que os  utilizadores  possam realizar  experiências  com 

produtos no sistema, como planeamento de promoções, mudança de preços futuros, alteração de 

ordens, novas datas de saída de circulação de produtos e troca do público alvo definido. Para o 

tratamento dessas alterações são usadas regras de inferência (essas regras definem queries7 com 

vistas particulares na base de dados) que representam pontos de personalização para o COE. 

Assim permite, por exemplo, realizar mudanças nos planeamentos de promoções e observar as 

alterações que essas mudanças acarretam. Isto faz com que o plano gerado pelo Item Planning 

seja mais preciso e flexível, pois a funcionalidade What-If faz permite aos utilizadores testarem 

várias situações e realizar uma re-optimização até atingirem o plano óptimo. [Judi08,1]

2.7 Fronteira

A fronteira do problema indica-nos os limites do projecto, ou seja, permite indicar até onde 

o projecto vai, impedindo que este se desvie daquilo que é pretendido. Faz também com que se 

mantenha dentro do âmbito, evitando perdas de tempo com situações irrelevantes para o normal 

desenrolar do projecto e cumprimento dos objectivos. 

O projecto está então limitado nos seguintes aspectos:

• Existe um foco apenas nós módulos do Fashion Planning Bundle, pois para além dos 

módulos pertencentes ao  bundle8,  existem outros módulos que funcionam através da 

framework ORPAS, como por exemplo o Oracle Retail Demand Forecast.

• Há  um  respeito  pelas  nomenclaturas  estruturas  originais  (ficheiros  utilizados  nas 

operações, e as bases do seu conteúdo). Isto é importante para facilitar os possíveis 

updates dos módulos, ao mesmo tempo que, permite aproveitar as ideias fundamentais 

de integração da Oracle.

• As tecnologias utilizadas são as mesmas com que os módulos estão desenvolvidos. No 

seguimento ponto anterior, isto também permite facilitar possíveis updates futuros.

5 Ruptura de stocks

6 Remote Method Invocation

7 Interrogações

8 Pacote
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• Tem de existir uma monitorização de todos os processos relativos à integração que deve 

envolver um acompanhamento quer em tempo real (no ecrã) quer em ficheiros de log 

que contêm a execução.

Todos estes pontos permitem conduzir a execução do projecto em direcção aos objectivos 

pretendidos.

2.8 Conclusões

O Oracle Retail Predictive Application Server (ORPAS) é uma solução bastante completa, 

que cobre as  necessidades  de planeamento das empresas.  Numa tentativa de perseguir  uma 

maior ligação entre os sistemas de informação e as restantes áreas funcionais da empresa, a 

Oracle  apostou  na  criação  de  mecanismos  de  integração  em  vários  templates  do  ORPAS 

evitando ter vários módulos desconexos, até porque em muitos casos apenas faz sentido que 

exista um trabalho conjunto. Daí nasceu o Fasion Planning Bundle, que é uma solução para os 

retalhistas da área da moda, que permite o planeamento do ciclo de vida dos produtos, dos seus 

preços e promoções, das colecções e criação de estratégias financeiras, resultando num pacote 

integrado que relaciona vários processos diferentes, mas com dependências entre si.
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3 Integração

Cada projecto tem uma motivação ou justificação para a sua realização. Existe o que se 

pode chamar de “janela de oportunidade”. Neste capítulo é realizado uma análise profunda de 

tudo o necessário para justificar essa “janela de oportunidade”, o porquê do projecto em relação 

ao que existe hoje em dia. 

É realizada uma análise focada na integração dos módulos, nos seus scripts de integração, 

que tipo de informação é trocada e com que módulos é que existe comunicação. A partir do 

estudo realizado é possível tirar conclusões e justificar a  “janela de oportunidade”.

3.1 Integração do sistema

Um dos objectivos de ter um sistema mais integrado é controlar o fluxo de informação. 

Conseguindo acompanhar a informação trocada entre os vários  templates é possível obter um 

maior controlo sobre a aplicação, aumentando a eficácia e eficiência da mesma.
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Figura 18: Esquema de integração do Fashion Planning Bundle [Bern08,1] 

O processo de integração dos vários templates é realizado através de  shell  scripts  que 

executam na maior parte das vezes integrados num processo de  batch nocturno. “Um  shell  

script é um ficheiro que contém uma lista de comandos. Esses comandos são executados sem 

interacção directa com o utilizador” [Veer02]. “No batch são realizadas uma série de operações 

sequenciais, de forma completamente autónoma” [Gott96], daí os scripts de integração estarem 

integrados na lista de operações automáticas a serem realizadas.

Os  vários  scripts tem  como  base  duas  funcionalidades  do  Oracle  Retail  Predictive  

Application Server (ORPAS):  loadmeasure e  exportmeasure. A funcionalidade  loadmeasure é 

utilizada para carregar dados de medidas para o domínio. Esses dados são carregados através do 

uso de  flat files com uma formatação específica do tipo CSV (Comma Separated Values). A 

funcionalidade  exportmeasure exporta dados do domínio através dos mesmos  flat files  numa 
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base intersection (intersecção de domínios) seleccionada e que deve ser a mesma da medida 

exportada.

3.1.1 Integração no Merchandise Financial Planning (MFP)

O MFP tem como output a geração de objectivos financeiros que vão servir de apoio às 

restantes aplicações para a geração de resultados realistas. A nível de envio de informação, são 

então enviados para o Assortment Planning (AP) os objectivos financeiros, que são críticos, pois 

esses objectivos vão definir (podendo limitar) o plano de compras gerado pelo AP. Para o Item 

Planning (IP) a comunicação é bidireccional, ou seja, para além de existir envio de informação, 

também existe informação que entra proveniente do IP. O MFP recebe do IP o planeamento dos 

produtos e cruza a informação do planeamento com os objectivos financeiros gerando novos (ou 

actualizando) alvos a atingir. Esse plano é enviado para o IP juntamente com o plano inicial para 

o cálculo de um novo planeamento. Para a realização da comunicação o MFP utiliza três scripts: 

loadactuals.ksh, exportToIP.ksh e exportToAP.ksh. 

O  script loadactuals.ksh utiliza  a  funcionalidade do ORPAS  loadmeasure e  tem como 

finalidade o carregamento de medidas que são introduzidas como input do comando. No caso do 

MFP em particular, as medidas estão definidas no ficheiro de texto IP_MFP_transfer_list.txt. 

Na tabela 3 é apresentado como exemplo um dos ficheiros (IP_MFP_transfer_list.txt) que 

contém as medidas a carregar e respectiva descrição. Nos ficheiros apenas estão apresentados os 

códigos de cada medida.[Bern08,1] 

Tabela 3: Medidas a serem carregadas pelo MFP

Código Descrição

ipcpbopc Current Plan Beginning of Period Inventory Cost

ipcpbopr9 Current Plan Beginning of Period Inventory Retail

ipcpbopu Current Plan Beginning of Period Inventory Units

ipcpeopc Current Plan End of Period Inventory Cost

ipcpeopr8 Current Plan End of Period Inventory Retail

ipcpeopu Current Plan End of Period Inventory Units

ipcpgmpv Current Plan Gross Profit 

ipcprecc Current Plan Receipts Cost

ipcprecr8 Current Plan Receipts Retail

ipcprecu Current Plan Receipts Units

ipcpslsc Current Plan Sales Cost

ipcpslsr Current Plan Sales Retail

ipcpslsu Current Plan Sales Units

ipopbopc Original Plan Beginning of Period Inventory Cost

ipopbopr8 Original Plan Beginning of Period Inventory Retail

9 Apenas presente no MFP retail

30



Integração

ipopbopu Original Plan Beginning of Period Inventory Units

ipopeopc Original Plan End of Period Inventory Cost

ipopeopr Original Plan End of Period Inventory Retail

ipopeopu Original Plan End of Period Inventory Units

ipopgmpv Original Plan Gross Profit 

ipoprecc Original Plan Receipts Cost

ipoprecr8 Original Plan Receipts Retail

ipoprecu Original Plan Receipts Units

ipopslsr Original Plan Sales Retail

ipopslsu Original Plan Sales Units

Os restantes scripts são opcionais, pois só são exportados dados se assim for desejado pelo 

utilizador  e  servem para  exportar  as  medidas  do  domínio  (definidas  nos  ficheiros  de  texto 

MFP_IP_transfer_list.txt ou MFP_AP_transfer_list.txt) para a respectiva aplicação (IP ou AP). 

Estes scripts utilizam a funcionalidade exportmeasure do ORPAS que envia para o domínio de 

destino os dados das medidas introduzidas como input. [Bern08,1] 

3.1.2 Integração no Item Planning (IP)

O IP tem como finalidade gerar  planos para  a  gestão  dos  vários  artigos  da hierarquia 

Produto. Para a geração desses planos, são utilizados dados provenientes quer do MFP quer do 

AP. Como é referido no ponto 3.4.1, vindo do MFP, o IP recebe o plano actual e o plano inicial, 

que  permite  ao  IP alinhar  a  estratégia  dos  seus  produtos  com os  objectivos  financeiros  da 

empresa. O plano gerado pelo IP é então enviado para o MFP para que se procedam às possíveis 

alterações necessárias. O IP recebe também vindo do AP o plano de compras das colecções, que 

faz com que os planos gerados pelo IP estejam em consonância com os produtos que se vão 

vender.  Os  scripts utilizados para  a  gestão  desta  comunicação  são dois:   loadactuals.ksh e 

exportToMFP.ksh. O primeiro script é usado para carregar as medidas definidas num ficheiro de 

texto  respectivamente  quer  pelo  MFP,  quer  pelo  AP  (funciona  com  ambos,  embora  seja 

executado de forma independente). O segundo script é opcional, pois apenas é utilizado quando 

são usados os dois  templates em conjunto e realiza a exportação das medidas para o MFP. 

[Bern08,2] 

3.1.3 Integração no Assortment Planning (AP)

Da perspectiva do AP, o objectivo é gerar um plano de compras  para uma determinada 

colecção (exemplo colecção Primavera/Verão 2009). Essa informação é então posteriormente 

enviada para o IP. Para além da informação enviada, o AP recebe os objectivos financeiros 

provenientes  do  MFP;  e  recebe  vindo  do  SPO  a  informação  de  quantidades  de  produto 

necessárias ao nível de cada loja. Esta troca de informação com o AP realiza-se através de dois 
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scripts: loadactuals.ksh e exportToIP.ksh. O script loadactuals.ksh carrega os dados provenientes 

do MFP, enquanto que o script exportToIP.ksh exporta os dados para o IP. [Bern08,3] 

3.1.4 Integração no Size Profile Optimization (SPO)

O SPO é uma aplicação de optimização, o que significa que o seu output deve melhorar o 

resultado de outra aplicação. Neste caso o SPO é usado em conjunto com o AP. Os perfis de 

quantidade gerados  pelo  SPO são enviados  para  o  AP para  optimizar  o  plano  de compras, 

passando de um nível de style/color até ao nível de tamanho e loja, existindo maior detalhe. O 

script  de  comunicação  denomina-se  exportSizeOptToAP.ksh e  é  opcional,  isto  é,  não  é 

obrigatório  para  o  uso  do  AP  mesmo  que  o  SPO  esteja  instalado,  embora  se  percam  as 

capacidades de optimização do SPO caso não seja utilizado. [Bern08,4] 

A finalidade deste recurso é exportar para o AP a medida ExportProfXXLXG que contém o 

id da classe do produto, da loja, do tamanho e de atributos do produto e um valor calculado pelo 

SPO que representa a quantidade em percentagem do tamanho relativamente à amplitude de 

tamanhos [Bern08,4]. Um exemplo de um perfil pode ser representado por: 

• 4000,1134,L_SML,DARKBASIC,0.3

• 4001,1134,M_SML,DARKBASIC,0.2

3.2 Desempenho

Uma vez que o Fashion Planning Bundle é uma nova solução proposta pela Oracle, ainda 

não  existem dados  verdadeiramente  concretos  sobre  o  verdadeiro sucesso  dos  processos  de 

integração. Será necessário mais tempo no mercado e uma implementação num maior número 

de clientes para averiguar todos os pontos fortes e fracos desta abordagem para a ligação dos 

vários templates.

No entanto, nos testes já realizados às ferramentas ficou claro que existe um espaço para 

um melhoramento deste sistema. Toda a integração tem por base a utilização de  scripts que 

apenas  fazem  exportação  ou  o  carregamento  de  dados.  Num  processo  de  batch,  o 

acompanhamento dos  scripts é uma tarefa complicada e um dos grandes desafios é conseguir 

controlar os erros que muitas vezes surgem neste tipo de abordagem e que impedem o sucesso 

de execuções que já de si são demoradas. Este projecto enquadra-se neste desafio, tentando com 

os seus objectivos dar resposta a estas situações, criando mecanismos de melhoramento nos 

scripts.

3.3 Método usado

Os problemas foram detectados através de duas  formas:  análise documental  e teste do 

software.
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Na  primeira  fase,  foi  realizada  uma  análise  pela  documentação  dos  vários  templates 

pertencentes  ao  Fashion  Planning  Bundle,  recolhendo  a  informação  referente  ao  seu 

funcionamento.  Isto  permitiu  adquirir  um  conhecimento  dos  conceitos  do  Oracle  Retail  

Predictive Application Server (ORPAS) e dos próprios templates, facilitando a compreensão dos 

vários processos que são realizados aquando da sua execução. A análise também possibilitou 

obter um conhecimento geral dos scripts de integração e de que forma eles conseguem controlar 

situações de erro.

Na segunda fase, após a instalação da  framework e dos vários  templates, foram gerados 

dados para a execução de testes. Após a introdução de dados, foram testados os vários scripts de 

integração e foi realizado um cruzamento entre a informação presente na documentação e o 

funcionamento  dos  scripts.  As  conclusões  provenientes  desse  cruzamento  originaram  uma 

proposta com várias melhorias a implementar.

3.4 Scripts Analisados

Os  scripts utilizados  foram analisados  e  agrupados  em três  grupos  consoante  as  suas 

características e objectivos agrupando-se da seguinte forma: exportação, carregamento e  Size  

Profile. Dividem-se desta forma devido às semelhanças entre eles, pois independentemente dos 

módulos, são muito semelhantes entre si.  A excepção está no  script correspondente ao  Size  

Profile Optimization (SPO) que possui uma estrutura diferente dos demais.

• Scripts de exportação
◦ Merchandise Financial Planning

▪ exportToIP.ksh

▪ exportToAP.ksh

◦ Item Planning

▪ exportToMFP.ksh

◦ Assortment Planning

▪ exportToIP.ksh

• Scripts de carregamento
◦ Merchandise Financial Planning

▪ loadactuals.ksh

◦ Item Planning

▪ loadactuals.ksh

◦ Assortment Planning

▪ loadactuals.ksh

• Script de size profile
◦ Size Profile Optimization

▪ exportToMFP.ksh
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Para  a  execução  de  cada  um  destes  scripts é  necessário  introduzir  os  respectivos 

argumentos de entrada. Para cada um destes grupos os argumentos são os seguintes:

• Scripts de exportação:  número de processos em simultâneo, que representa quantos 

processos  exportMeasure  podem executar paralelamente através de uma opção que a 

funcionalidade exportMeasure oferece; domínio de destino, que representa o directório 

do domínio que vai receber os dados; lista de medidas, que indica o ficheiro que contém 

a lista de medidas a serem exportadas.

• Scripts de carregamento: lista de medidas, que indica o ficheiro que contém a lista de 

medidas  a  serem  carregadas;  número  de  processos  em  simultâneo,  que  representa 

quantos processos loadMeasure podem executar concorrentemente, mas ao contrário do 

exportMeasure, a funcionalidade loadMeasure não possui a opção para executar vários 

processos em simultâneo, tendo sido implementada uma função (throttle) para simular 

esse processo.

• Script de size profile:  domínio de partida, que indica o directório do domínio  (Size  

Profile Optimization)  de onde vão ser exportados os dados; domínio de destino, que 

representa o directório do domínio que vai receber os dados; processos concorrentes (“-

maxprocess x” ou “-noparallel”), em que a opção   “-maxprocess  x”  indica quantos 

(“x”) processos podem executar paralelamente e em que a opção “noparallel” impede a 

execução de processos em simultâneo;  carregamento de dados (“-load” ou “-noload”) 

que indica consoante a opção escolhida se os dados devem ser carregados logo após a 

exportação.

3.5 Problemas detectados

Dentro destes scripts foram detectadas várias situações que impedem o utilizador de retirar 

total partido daquilo que a integração entre os vários  templates pode oferecer. O controlo de 

erros por parte dos scripts apresenta vários defeitos, existindo grande probabilidade de existirem 

falhas críticas na execução dos processos de batch, levando a perdas de performance e de tempo 

durante essas execuções. 

Os problemas detectados são apresentados nos capítulos abaixo. 

3.5.1 Informação gerada

A informação apresentada ao utilizador é insuficiente. Este ponto é especialmente crítico 

no  caso  dos  scripts de  exportação  que  não  apresentam  qualquer  informação  ao  utilizador 

durante a sua execução, dificultando o seu acompanhamento. Ao nível da geração de histórico 

da execução são utilizados logs, que apenas registam a informação da existência ou não de 

alguns  erros,  permitindo  em  alguns  casos  que  execuções  não  válidas  sejam  tidas  como 

execuções  com  sucesso.  Isto  acontece,  por  exemplo,  em  situações  em  que  os  domínios 
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colocados como argumento de entrada nos  scripts de  exportação,  sejam considerados como 

válidos, quando podem não o ser. Noutras situações o utilizador é induzido em erro, pois apesar 

do funcionamento com sucesso dos scripts, os ficheiros exportados não contêm dados. 

3.5.2 Controlo de erros dentro dos scripts

Apesar de já existirem uma série de testes de erro já definidos,  existem situações não 

cobertas. Os scripts de configuração de ambiente (environment.ksh) são executados dentro dos 

scripts quer de exportação, quer de carregamento e definem uma série de variáveis necessárias à 

sua execução com sucesso. Não existe qualquer teste com o objectivo de saber se os scripts de 

configuração do ambiente executaram, sendo muitas vezes utilizadas variáveis que não estão 

definidas. Existem outras variáveis utilizadas, não dependentes desses scripts e que devem ser 

também testadas para evitar outras situações de erro. As situações apresentadas como exemplo 

no  ponto  anterior  (testes  aos  argumentos)  serão  também alvo  de  atenção,  pois  não  existe 

qualquer tipo de teste para confirmar automaticamente os argumentos de entrada introduzidos, 

evitando assim perdas de tempo desnecessárias, ao mesmo tempo que, o utilizador passa a saber 

imediatamente o tipo de falha. 

Relativamente aos ficheiros exportados, no caso da não existência de dados, o utilizador 

será  também avisado  do  erro.  Quando  são  executadas  as  funcionalidades  exportMeasure e 

loadMeasure não é verificado se a medida a ser processada é válida, isto é,  se pertence ao 

respectivo  domínio.  A informação  de  cada  erro  será  melhorada  nos  casos  em  que  essa 

informação não permita corrigir o erro. 

3.5.3 Junção das Operações

Uma das situações críticas detectadas,  foi  o facto de duas operações que normalmente 

funcionam em conjunto serem realizadas de forma separada. Isto no processo de  batch pode 

levar  a  que  se  tente  carregar  dados que  na  realidade  podem não existir  devido  a  erros  na 

operação  de  exportação.  Não  existe  um  mecanismo  que  controle  se  se  deve  proceder  ao 

carregamento de dados, mesmo quando estes não foram exportados. Isto leva a que a operação 

de carregamento possa, em certos casos, não ter qualquer utilidade, uma vez que não existem 

novos dados para carregar.

3.6 Conclusões

A forma de integração implementada pela Oracle teve como base a utilização de scripts. 

Cada módulo possui  dois  scripts,  com o objectivo de realizar  as  duas  operações  principais 

relativas à comunicação entre os templates: exportar e carregar dados. 

Após  a  análise  presente  neste  capítulo é  possível  entender a  execução do processo de 

integração e os vários problemas que apresenta, sendo necessário facilitar o acompanhamento 

dos  scripts  e criar mecanismos para controlar erros. A separação das duas operações foi outro 
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dos aspectos detectados, pois em muitas situações do mundo real, não faz qualquer sentido. Por 

exemplo:  não  faz  sentido  uma  empresa  planear  comprar  mil  camisolas  vermelhas  e  mil 

camisolas azuis,  quando na realidade foi planeado que apenas haveria capacidade financeira 

para comprar quinhentas no total, sendo necessário recalcular o número de camisolas a comprar.
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4 Solução proposta

 Neste capítulo estão apresentadas todas as melhorias relativas aos problemas detectados 

no capítulo 3 e a sua respectiva justificação.

4.1 Alterações Propostas

Tal como os problemas detectados eram relativos a grupos de scripts, também as melhorias 

propostas foram agrupadas consoante o tipo de funcionalidades.

4.1.1 Nos scripts de exportação e carregamento

• Impressão de mensagens no ecrã, com a apresentação da data e hora e do nome do 
script antes de cada mensagem. Assim torna-se possível  acompanhar a execução do 

script através dessas mensagens e os logs tornam-se mais simples de entender. 

• Teste da variável $X_HOME em que X é o nome do módulo correspondente. A 
variável  é  necessária  para  a  execução  dos  scripts que  configuram  o  ambiente  de 
execução (environment.ksh). Caso ela  não esteja  definida,  certas  definições  não vão 

estar activas apesar do script tentar executar levando a situações de erro.

• Teste  da  validade  do  domínio  de  destino  através  da  consulta  do  ficheiro 
domainpaths.xml. Este ficheiro contém a localização dos vários domínio instalados no 

servidor. Sempre que é utilizado um domínio, é confirmado se esse domínio existe nesse 

ficheiro.

• Verificação  do  tipo  dos  argumentos  de  entrada.  Estes  ficheiros  têm  como 
argumentos de entrada o número de processos em simultâneo, o domínio de destino, e o 
ficheiro com as medidas. Como exemplo, verificar se o argumento número de processos 
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em simultâneo é inteiro. Confirmação da existência do ficheiro que contém as medidas a 
serem exportadas ou carregadas pelo  script  correspondente. Teste do conteúdo desse 
mesmo ficheiro, isto é, se apesar de existir contém dados. 

• Verificação do ficheiro log do exportMeasure, procurando por erros e apresentando 
no ecrã os erros e avisos detectados. O  exportMeasure não apresenta automaticamente 
os seus erros quando acontecem. No entanto, é gerado um ficheiro de log próprio com o 
propósito de ser analisado para detectar possíveis falhas. O mesmo mecanismo é usado 
em relação ao loadMeasure, analisa-se o log gerado para a detecção de erros.

4.1.2 Nos scripts de exportação

• Criação  de  um  mecanismo  de  controlo  para  a  realização  da  exportação.  A 
funcionalidade exportMeasure possui um argumento (mask) que é representado por uma 
medida do tipo boleano que indica se a exportação de dados deve ser ou não realizada. 
Antes da realização da exportação dos valores das várias medidas, é exportada apenas a 
medida de controlo (verificando se a exportação foi bem sucedida) e verificado o seu 
valor, permitindo ou impedindo a exportação de todas as outras.

• Verificação da validade de cada medida a ser exportada, através da utilização da 
funcionalidade printMeasure. Esta funcionalidade é oferecida pelo ORPAS e tem como 
objectivo  imprimir  informação  relativa  às  medidas  do  domínio.  Aplicando  o 
printMeasure a cada medida, é possível saber se essa medida existe no domínio através 
do sucesso da sua execução.

• Confirmação  do  sucesso  da  exportação  através  da  análise  do  conteúdo  dos 
ficheiros resultantes. O  exportMeasure tem como output um ficheiro por cada medida 
com os dados presentes na base de dados. Caso esses ficheiros de output se encontrem 
vazios  será  enviado  um  aviso  ao  utilizador,  indicando  que  não  foram  exportados 
quaisquer dados, o que permite saber quais as medidas que não possuem dados. Esta 
situação não gera um erro, apenas um aviso, embora seja de extrema relevância para o 
utilizador  devido  ao  facto  de  poder  influenciar  os  resultados  e  cálculos  a  serem 
realizados.

4.1.3 Nos scripts de carregamento

• Alteração  do  ficheiro  common.ksh.  Este  script  é  chamado  pelos  scripts  de 
carregamento  e  possui  uma  função  onde  é  chamada  a  funcionalidade  loadMeasure. 
Passou a  existir  um acompanhamento deste  script através  de  mensagens e logs  e  o 
utilizador é imediatamente avisado de situações de erro aquando do carregamento das 
medidas (é avisado mal aconteça uma falha em alguma medida). 
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4.1.4 No script exportSizeOpt.ksh

• Implementação  da  função  log_msg  e  alteração  da  função  f_errorMsg. O 

exportSizeOpt.ksh não possui qualquer mecanismo de geração de logs, pelo que, com a 
função  log_msg passa a ser possível gerar logs com a informação da execução e data de 
cada mensagem. Esta função cria (caso não exista) um directório de logs no mesmo 
directório onde se encontra o script. A função  f_errorMsg  passa a utilizar a a função 
log_msg, gerando informação no ecrã em conjunto com mensagens para logs.

• Análise da validade do domínio do SPO e do AP através da consulta do ficheiro 
domainpaths.xml.

• Verificação do tipo dos argumentos de entrada. 

• Criação de logs específicos para o acompanhamento de funções executadas pelo 
script. Estes ficheiros são necessários, para ser possível acompanhar possíveis falhas 
derivadas da execução das próprias funções, permitindo ao utilizador conseguir saber as 
razões e o local onde foi gerado do erro. Estas funções utilizam a funcionalidade mace 
(Multi-dimensional Array Calculation Engine) que permite realizar o cálculo de certas 
regras dentro de um processo batch [Bern08,6]. Para além das razões enumeradas, estes 
logs próprios são necessários para verificar o sucesso da execução do mace.

• Criação  de  um  mecanismo  de  controlo  para  a  realização  da  exportação.  É 
averiguado se a exportação se deve realizar através da análise da medida que representa 
o argumento mask da funcionalidade exportMeasure.

• Criação de um log para a funcionalidade  loadMeasure para que seja possível ao 
utilizador confirmar o carregamento com sucesso das medidas através da análise desse 
mesmo log. 

4.1.5 Novos scripts

As  duas  operações  principais  –  exportação  e  carregamento  de  dados  –  relativas  à 

integração entre os vários módulos são realizadas em separado. Este facto faz com que daí 

possam advir  vários problemas (ver capítulo 4.3).  Para corrigir esta  situação foi proposta a 

criação de  scripts que englobem ambas as operações. Os  scripts criados serão denominados: 

exportAndLoad_XX_YY.ksh,  onde  XX  indica  de  onde  vão  ser  exportados  os  dados  e  YY 

representa a sigla do módulo para onde vão ser exportados dados.

Estes scripts terão como objectivo simplificar o processo de batch que envolve a realização 
da exportação dos dados para um determinado módulo e o carregamento desses dados por parte 
do  módulo  que  os  recebeu.  Este  processo  envolve  a  invocação  de  dois  scripts diferentes 
(exportToXX.ksh e loadactuals.ksh), com argumentos próprios e com logs em locais distintos. 
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Através  do desenvolvimento do  script  exportAndLoad_XX_YY.ksh é  criada uma ponte  entre 
ambos, permite evitar a execução de carregamento de dados quando não foram exportados com 
sucesso. Além disso, faz com que o utilizador possa acompanhar as execuções de uma vez só, 
sem necessidades de trocar de pastas, de trabalhar com vários ambientes abertos, sendo uma 
grande mais valia a nível de usabilidade. 

4.2 Conclusões

As soluções propostas foram pensadas de forma a irem de encontro a todas as situações 

detectadas no capítulo 3. Todas as melhorias estão construídas para aumentar as capacidades dos 

scripts, mas continuam a manter a estrutura base já definida. Foram propostas melhorias que 

permitam aos  utilizadores  acompanhar  a  execução  de uma forma  mais  simples  e  acessível 

através das mensagens e logs. Além disso, a proposta torna a execução mais resistente a erros, 

estando preparado para evitar bloqueios do sistema devido a erros. Os novos scripts terão como 

objectivo unir duas operações que fazem parte de um só processo. 

Com estas melhorias os utilizadores ganham um sistema com melhor usabilidade e ao 

mesmo tempo, mais robusto e fiável.
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Neste capítulo representa o “Como?” em relação ao capítulo anterior. É descrito de que 

forma foram implementadas as soluções apresentadas no capítulo 4 e os detalhes relativos a 

cada ponto.

São expostos exemplos da execução dos scripts demonstrando aquilo que podem oferecer 

em relação às funcionalidades que já possuíam. 

Por fim, são apresentados os testes realizados ao sistema.

5.1 Scripts de exportação e carregamento

Certas melhorias implementadas aplicam-se a ambos os tipos de scripts. Essas melhorias 

estão descritas no capítulo 4.4.1. Ao nível do código desenvolvido para a implementação de 

cada melhoria existem vários pormenores a destacar.

5.1.1 Impressão e formatação de mensagens

Foram acrescentados vários comandos que permitem a impressão de mensagens na consola 

e em logs, com uma formatação específica que indica a data, o nome do script e a mensagem 

em causa.

A data fica guardada na variável DAY_STAMP e é calculada recorrendo ao comando date.

5.1.2 Variável X_HOME

No início de cada  ficheiro foi  implementado um teste,  que consiste  na verificação do 

conteúdo da  variável  que permite  a  execução  dos  scripts de  ambiente.  Se essa  variável  se 

encontrar  vazia  é  pedido  ao  utilizador  que  a  defina  ou  que  execute  manualmente  o  script  

environment.ksh.
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5.1.3 Validade do domínio

Ao longo do código de todos os  scripts  foi  implementado um teste que verifica  se os 

domínios  são  considerados  válidos  pelo  ORPAS.  Esse  teste  tem como  base  a  consulta  do 

ficheiro domainpaths.xml. Este ficheiro do tipo XML contém todos os domínios instalados no 

sistema e reconhecidos pela versão do ORPAS em uso. Em seguida é apresentado um excerto 

desse ficheiro:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<ORPAS>
    <path_set>
        <path>/home/nuno/RPAS13/assortplan/domain/APFA</path>
        <path>/home/nuno/RPAS13/domains/curve/Curve_12</path>

      <path>/home/nuno/RPAS13/domains/grade/Grade_12</path>
...

        </path_set>
</ORPAS>

É verificado  se  a  string  que  contém o  domínio  está  dentro  deste  ficheiro,  através  da 

selecção da linha correspondente retirando-lhe a tag inicial (<path>) e final (</path>). O domínio é 

válido se ambas as strings forem completamente iguais.

5.1.4 Argumentos de entrada

Os scripts analisados apenas possuíam um teste que verificava se os argumentos estavam 

presentes ou não. No entanto, esta abordagem não é considerada segura devido ao facto de ser 

permitido colocar  strings  onde apenas deviam existir números inteiros e vice-versa e permite 

também se coloquem strings  que na realidade podem não representar os ficheiros de entrada, 

pois é aceite qualquer string.

Para  verificar  se  o  argumento  deve  ser  um número  inteiro  é  utilizada  uma expressão 

regular. As “expressões regulares descrevem padrões de caracteres. Por exemplo, os números 

contém uma forma simples. Contém um ou mais dígitos. A expressão regular que descreve os 

números é [0-9]+. O conjunto [0-9] representa qualquer digito de 0 a 9 e o + indica um ou mais 

dígitos” [CayH99].

O argumento que representa o domínio de destino é automaticamente testado quando é 

verificada a validade do domínio (descrito no ponto anterior).

Para o teste do ficheiro que contém as medidas, é verificado através da flag -f se a string 

representa um ficheiro e é também utilizada a  flag -d para testar se esse ficheiro contém dados. 

Estas flags fazem parte das funcionalidades que o shell scripting oferece.

5.1.5 Verificação de logs

Para a verificação de erros provenientes das medidas tratadas pelas funcionalidades do 

ORPAS, como o exportMeasure ou o loadMeasure, são analisados e filtrados os logs gerados 
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relativos a cada medida. São filtradas todas as linhas do log que contenham palavras chave 

dentro  do  seguinte  conjunto:  error,  fail,  illegal,  exception,  "<E" e  conflict.  É  utilizado  o 

comando grep que permite seleccionar texto segundo certas condições impostas (neste caso as 

palavras chave) e é aplicado a todos os logs, isto é, existe um log por cada medida exportada ou 

carregada  que  é  verificado.  Caso  seja  detectada  alguma  dessas  palavras,  é  apresentada  ao 

utilizador o texto com o respectivo erro.

5.2 Scripts de exportação

5.2.1 Controlo da exportação

O mecanismo de controlo criado tem por base a exportação e análise do valor da medida 

que serve como máscara, ou seja, a exportação está dependente de uma medida com um valor 

booleano que indica se é possível realizar a exportação. Antes da realização da exportação da 

primeira medida é exportada a máscara recorrendo ao exportMeasure. Em seguida é analisado o 

ficheiro  resultante  dessa  exportação,  verificando  se  possui  o  valor  “true”  indicando  que  é 

possível exportar valores. Foram implementados testes de erro para controlar esta exportação, 

com o objectivo de averiguar o sucesso do  exportMeasure e verificando a existência de um 

ficheiro exportado e o seu conteúdo.

5.2.2 Validade das medidas

Este teste é executado antes da exportação da medida em causa. É utilizado para garantir 

que a medida pertence ao domínio, evitando a execução desnecessária da exportação. Para a 

realização deste teste é efectuado o comando  printMeasure para o domínio respectivo. Esse 

comando é executado para cada medida e é analisado o seu código de retorno, permitindo com 

isso saber se a medida é válida. Este mecanismo utiliza a variável especial “$?” que possui 

sempre o código de retorno do último comando executado.

5.2.3 Análise dos ficheiros exportados

Mal a exportação é realizada, o ficheiro exportado é verificado recorrendo à flag -s que 

permite saber se contém dados. Se o ficheiro não possuir quaisquer dados, não significa que 

tenha existido um erro (pode ser mesmo propositado o facto de não existirem dados), mas o 

utilizador é notificado colocando-o alerta para possíveis falhas. 
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5.3 Scripts de carregamento

5.3.1 Alteração do ficheiro common.ksh

Esta modificação não é realizada directamente nos  scripts de carregamento, mas sim no 

script  common.ksh que contém a função de carregamento das medidas, onde é executado o 

comando  loadMeasure.  Para além de terem sido acrescentadas várias mensagens para que o 

utilizador consiga acompanhar a execução, foi implementado um mecanismo que permite saber 

se o loadMeasure executou com sucesso através do seu código de retorno. Sempre que o código 

de retorno não tem valor zero, é possível saber quais as falhas que existiram.

5.4 Script exportSizeOpt.ksh

Certas  funcionalidades  introduzidas  derivam de  outras  previamente  implementadas  nos 

restantes  scripts.  Testes  aos  argumentos  e  verificação  de  domínios  utilizam  mecanismos 

semelhantes  aos  implementados  anteriormente  pelo  que  não  serão  referidos.  Foi  também 

implementado um teste à medida que serve como máscara, semelhante ao implementado nos 

scripts de exportação, para averiguar se a exportação deve ser realizada. 

Apenas  estão  apresentadas  as  alterações  mais  relevantes  no  funcionamento  do 

exportSizeOpt.ksh.

5.4.1 Geração de logs

O sistema de logs implementado para este script tem como base os mesmos mecanismos 

que os restantes scripts. Foi implementada (com as devidas alterações) a função log_msg  capaz 

de imprimir mensagens em ficheiros com uma formatação pré-definida (data, nome do script e 

mensagem). A função que tratava as mensagens de erro f_errorMsg passou a utilizar também a 

função log_msg melhorando as suas funcionalidades.

5.4.2 Acompanhamento de funções 

Para controlo de funções definidas no próprio script são criados logs das suas execuções, 
redireccionando todo o output para esses ficheiros, inclusive o resultado de funcionalidades do 
ORPAS que são invocadas dentro dessas funções (mace). Depois é realizada uma análise aos 
logs,  procurando  por  palavras  chave  (error,  fail,  illegal,  exception,  "<E" e  conflict) 

apresentando os respectivos erros relativos a cada palavra detectada.
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5.4.3 Controlo do carregamento

Este  script,  ao  contrário  dos  restantes  de  exportação,  já  possui  a  opção  de  realizar  o 
carregamento de dados no Assortment Planning. Foi implementado um mecanismo semelhante 
ao referido no ponto 5.4.2, sendo gerado um log para a funcionalidade loadMeasure e através da 
análise desse log é verificado o sucesso da sua execução.

5.5 Criação de novos Scripts

Foram criados vários  processos com o objectivo de juntar as operações de exportação e 

carregamento. Tendo em conta as relações entre os vários módulos foram criados os seguintes 

scripts:

• exportAndLoad_AP_IP.ksh

• exportAndLoad_IP_MFP.ksh

• exportAndLoad_MFP_AP.ksh

• exportAndLoad_MFP_IP.ksh

Todos eles são idênticos a nível de implementação uma vez que o seu objectivo é o mesmo 

independentemente dos templates utilizados.

5.5.1 Desenvolvimento dos scripts

A nível estrutural, os scripts estão pensados para que possam ser realizadas alterações quer 

nas operações de exportação, quer nas de carregamento, uma vez que, a implementação dessas 

funcionalidades não está directamente presente no código, mas sim através da invocação de 

outros scripts. Os scripts invocados referem-se à exportação e carregamento, o que permite que 

futuras versões do ORPAS possam introduzir alterações nestes processos sem impedir que o 

utilizador possa continuar usufruir destas funcionalidades, pois estão todas implementadas em 

ficheiros separados, sendo apenas necessário invocar o novo código.

Através da análise da figura 13, são demonstradas as actividades realizadas pelos  scripts 

durante a sua execução e de que forma é pensada a sua implementação
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Figura 19: Actividades dos novos scripts de exportação e carregamento

Início

Apresentação do erro

Apresentação do erro

Verificação dos argumentos

Invocação do script 
de exportação

Invocação do script 
environment.ksh

Código de retorno 
com valor zero

Invocação do script 
de Carregamento

Código de retorno 
com valor zero

Final de execução

Não

Não

Sim

Sim

Execução abortada
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Ao nível da implementação, seguindo o esquema (figura 19) apresentado:

• Foi implementada a função log_msg, mantendo toda a atenção em relação à informação 

que é gerada quer para o utilizador, quer ao nível de logs.

• Recebe  como  argumentos  obrigatórios  o  directório  do  template de  partida  e  o  de 

destino.  Utilizando  as  respectivas  opções,  podem  também  ser  introduzidos  como 

argumentos: o ficheiro com as medidas a serem exportadas; o ficheiro com as medidas a 

serem carregadas; e o número de processos que podem correr em simultâneo. Caso não 

sejam definidos estes argumentos, são usados valores por defeito referentes aos nomes 

dos ficheiros já existentes e ao número de processos. É verificada a validade de todos os 

argumentos introduzidos, evitando com isso a possibilidade de ocorrem erros aquando 

da invocação dos scripts de exportação e carregamento.

• É executado o script  de ambiente que define as variáveis necessárias para a execução 

com sucesso.

• É invocado o script de exportação que realiza as suas tarefas.

• A execução  fica  em  stand-by,à  espera  de  um  código  de  retorno,  pois  o  script de 

carregamento não pode iniciar até a exportação concluir. Caso esse código de retorno 

possua um valor diferente de zero, a operação de carregamento não é iniciada, uma vez 

que não existiram dados exportados. Caso o valor de retorno seja zero, é invocada a 

operação de carregamento dos dados.

5.6 Mudanças na execução

Todas  as  alterações  implementadas  tiveram,  como  seria  esperado,  impacto  no  normal 

funcionamento dos  scripts.  Essas mudanças foram pensadas com o objectivo de beneficiar o 

utilizador. Na figura 20 e 23 é mostrado um exemplo (entre o MFP e o AP) da execução antes e 

depois de todo o trabalho realizado (com erros colocados propositadamente).

Como é possível observar, não existe qualquer informação do sucesso ou erro da execução. 

No entanto, como é possível observar pela figura 16 não foram exportados quaisquer dados, 

uma vez que, a máscara não apresentava o valor “true”.
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Simulando um processo de batch, em seguida seria executado o script loadactuals.ksh. O 

que à partida não faz sentido uma vez que não foram exportados quaisquer dados. Mesmo sem 

dados o loadactuals.ksh demora alguns minutos a executar. A única informação apresentada ao 

utilizador  é  relativa ao  script  de ambiente  do AP (nem todos  apresentam informação),  não 

existindo a indicação de qualquer anomalia.

Com a implementação dos novos scripts, o utilizador consegue saber exactamente aquilo 

que se passou e acompanhar a execução.
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Figura 21: Ficheiros exportados sem dados

Figura 22: Exemplo de execução do loadactuals.ksh original

Figura 23: Exemplo de execução do exportAndLoad_MFP_AP.ksh
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Como é possível observar, o utilizador consegue sempre saber em que zona do script está 

em execução e as tarefas realizadas. Em caso de erro, consegue facilmente saber em que script  

se deu o erro e qual a sua descrição. Nesta situação não era necessário executar o carregamento 

dos dados, pois não teria qualquer influência dado que não seriam carregados quaisquer valores. 

Devido a isso o programa impede que a operação de carregamento seja realizada.

5.7 Testes unitários

Ao longo da implementação de todo o trabalho e na fase final do mesmo, foram realizados 

vários testes ao sistema: testes unitários e testes de implementação. Sendo testes com objectivos 

diferentes, é apresentada a metodologia seguida nos testes nos capítulos abaixo.

5.7.1 Testes unitários

“O objectivo  dos  testes  unitários  é  assegurar  que  funcionalidades  do  programa  sejam 

fiáveis e desenvolvidas de forma a responder aos requisitos. Este processo também tem como 

objectivo detectar erros na lógica do programa”[John01]. 

Foram então  realizados  vários  testes  unitários  ao  sistema  de  forma  a  garantir  que  as 

especificações  foram  cumpridas  e  que  o  programa  se  encontra  estável.  Os  testes  foram 

realizados seguindo os passos definidos na figura 24.

Dado o número limitado de testes a realizar, estes foram executados manualmente, não 

sendo necessária a utilização de uma aplicação própria para o efeito.
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Figura 24: Passos dos testes unitários

Realização do teste
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Análise dos resultados
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Embora estivesse planeado um período de testes onde se realizaram alguns testes finais e 

onde foram ultimados alguns pormenores da aplicação consoante os resultados, a realização de 

testes  foi  acompanhando  toda  fase  de  desenvolvimento.  Cada  funcionalidade  desenvolvida 

(capítulo 5) foi testada de forma a confirmar a sua execução com sucesso.

5.7.2 Testes de integração

O objectivo dos  testes  de integração é  saber  se  todos os  scripts  e as  suas  respectivas 

funcionalidades “interagem de uma maneira correcta, estável e coerente antes do seu uso numa 

implementação completa” [John01] em um cliente. 

Tal como os testes unitários, estes testes foram realizados manualmente, sem ser necessário 

recorrer a uma aplicação para o efeito. Para a realização destes testes, foi simulado um ambiente 

batch em que foram executados, de forma sequencial, os vários  scripts desenvolvidos. Foram 

introduzidos dados no sistema, sendo gerados vários planos financeiros, de produto, planos de 

compras e optimizações das compras aproveitando as funcionalidades oferecidas por cada um 

dos templates utilizados. 

Os resultados obtidos foram um sucesso, pois o comportamento dos  scripts e das várias 

funcionalidades implementadas estiveram dentro do esperado tendo em conta os dados gerados. 

A única excepção prendeu-se com o script  exportSizeOpt.ksh,  devido ao facto de ser lançada 

uma excepção da linguagem JAVA. Essa excepção é lançada devido a comandos que não estão 

directamente relacionados com a integração (utilização do comando  mace),  embora, mesmo 

assim, se possa afirmar que é um sucesso, pois o próprio  script  consegue apanhar as falhas 

geradas e apresenta-las ao utilizador.

5.8 Conclusões

O processo de implementação foi um sucesso, uma vez que, todos os  scripts criados e 

modificados  representam  uma  mais-valia  em  relação  ao  que  era  oferecido  pela  Oracle.  A 

exportação e carregamento de dados passaram a ser vistos como um processo unificado, o que 

permite  ganhar  performance  em várias  situações.  Todas  as  funcionalidades  propostas  estão 

implementadas,  garantindo  ao  utilizador,  em  primeiro  lugar,  uma  maior  fiabilidade,  mas 

também maior usabilidade e desempenho. 

Os  testes  realizados  demonstram  que  todas  as  funcionalidades  desenvolvidas  estão 

completamente operacionais, prontas a serem implementadas em clientes.
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6 Conclusões e Trabalho Futuro

Neste capítulo serão apresentadas as conclusões gerais do projecto. É apresentada uma 

reflexão sobre o trabalho desenvolvido e os objectivos do trabalho, analisando em que medida 

esses objectivos foram satisfeitos. Tendo em conta a envergadura do projecto será exposto um 

pouco do trabalho futuro que poderá ser realizado.

6.1 Retrospectiva do projecto

O negócio do retalho é vasto e engloba os mais variados processos de negócio. Um dos 

factores que permite a um retalhista ser bem sucedido é a capacidade que ele demonstra na 

criação de um planeamento adequado às suas necessidades. O planeamento é uma das bases 

para uma gestão do negócio.

  O Fashion Planning Bundle assume uma importância fulcral na vida de um retalhista, 

pois permite facilitar e optimizar o planeamento, ao mesmo tempo que consegue que os vários 

processos  ou  áreas  de acção  que  compõem esse  planeamento  estejam interligados  entre  si, 

ganhando com isso uma visão geral sobre a forma como todo o negócio da empresa se deve 

comportar levando com isso ao sucesso. 

Devido às razões acima mencionadas este projecto tornou-se realmente motivador. Possui 

um foco em factores fundamentais como a integração, ao mesmo tempo que permite adquirir 

novas perspectivas sobre o retalho, tornando-se enriquecedor do ponto de vista do conhecimento 

sobre o negócio. 

A nível tecnológico foi utilizada a framework Oracle Retail Predictive Application Server e 

através  da análise  do  funcionamento,  quer  da própria  framework,  quer  dos  vários  módulos 

pertencentes  ao  Fashion  Planning  Bundle  que  dela  tiram  partido  (Merchandise  Financial 

Planning,  Item  Planning,  Assortment  Planning,  Size  Profile  Optimization  e  Clearance 

Optimization Engine), foi possível entender de que forma os vários processos interagem entre si 

e com isso compreender a integração e criar mecanismos para a melhorar.
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De um ponto de vista pessoal, a integração na Wipro foi muito positiva, não tendo sido 

limitada  simplesmente  à  aquisição  de  conhecimento  técnico,  mas  também  melhorando  as 

competências sociais  através da adaptação a um novo ambiente com um grande espírito de 

trabalho em equipa e entreajuda entre os colaboradores.

6.2 Satisfação dos objectivos

Tendo  em  conta  os  objectivos  definidos  aquando  do  início  do  projecto,  o  balanço  é 

extremamente  positivo.  Desde  a  instalação  de  todo  o  ambiente  necessário  à  realização  do 

trabalho passando por todo o estudo da integração, até à fase de desenvolvimento de melhorias, 

os objectivos foram sendo cumpridos, mantendo o estabelecido inicialmente no planeamento 

realizado.

No final da fase de análise e configuração do sistema, foi deliberado que o estudo prático 

do template  Clearance Optimization Engine não seria realizado, uma vez que, a instalação de 

todos os pré requisitos necessários seria muito demorada, tendo em conta o período reduzido 

para a realização do projecto. Além disso, a própria máquina disponibilizada para a realização 

do trabalho apresenta algumas limitações técnicas, principalmente ao nível de espaço em disco, 

pelo que não seria viável a conclusão do trabalho com qualidade e em tempo útil.

Os  testes  realizados  mostram  que  o  funcionamento  de  tudo  o  que  foi  implementado 

apresenta  os  resultados  esperados,  podendo-se  afirmar  que  foi  um  sucesso,  pois  foram 

implementadas todas as funcionalidades propostas.

6.3 Trabalho futuro

Sendo este um projecto de envergadura considerável, existem algumas oportunidades de 

desenvolvimento futuro de forma a potenciar ainda mais as capacidades do software. 

No seguimento do ponto anterior, aprofundar o estudo e com isso melhorar os processos 

integração do  Clearance Optimization Engine será um ponto de partida para trabalho futuro, 

aumentando as capacidades do Fashion Planning Bundle. 

Outras aplicações de planeamento que utilizem Oracle Retail Predictive Application Server 

poderão vir a ser incluídas neste pacote, como o Oracle Retail Demand Forecast juntando mais 

informação  nas  aplicações  para  levar  a  resultados  com  maior  grau  de  precisão.  Mesmo 

aplicações fora do planeamento poderão ser consideradas, uma vez que os  templates utilizam 

dados  de  aplicações  de  execução  (merchansising  system e  data  warehousing),  pelo  que  a 

integração com estes sistemas não deverá ser descurada.
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