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RESUMO 

O projeto de investigação, apresentado neste documento, foi realizado numa empresa do setor 

de retalho de vestuário. A empresa alvo do estudo trabalha essencialmente segundo a estratégia 

tradicional de duas coleções anuais. No entanto, é cada vez mais importante a aplicação da 

estratégia de Fast-Fashion num mercado tão competitivo pelo que o processo de definição do 

sortido de produtos assume um papel fundamental. Por essa razão, o principal objetivo deste 

trabalho foi analisar o processo de definição do sortido de produtos e apresentar propostas que 

visavam o aumento da sua eficiência. 

Numa primeira fase procede-se à descrição e justificação da metodologia de investigação, o 

estudo de caso, procedendo-se, posteriormente, a um enquadramento científico do projeto 

através da revisão bibliográfica, revelando a ausência de estudos relevantes sobre a importância 

da informação que deve estar na base do processo e da integração dos diversos departamentos 

para o aumento da eficiência do mesmo. Numa segunda fase, procede-se à apresentação da 

empresa, da sua estrutura, dos seus produtos e à descrição do problema que esteve na origem 

de toda a investigação. Posteriormente, apresenta-se o processo de definição do sortido de 

produtos da empresa em estudo e identificam-se os principais problemas que levam a uma 

excessiva quantidade de desperdícios no fim de cada coleção. Detetadas e descritas as principais 

causas dos problemas, procede-se à apresentação e discussão de propostas de melhoria. 

Os resultados deste caso de estudo mostram que este processo está ao encargo da experiência e 

expetativas de apenas um departamento, ignorando as contribuições e a importância de outros 

departamentos na definição do sortido de produtos. Este documento apresenta as consequências 

desta situação, não apenas no processo referido, mas também no funcionamento e nos 

resultados da empresa como um todo. Para resolver este problema, é apresentado um conjunto 

de propostas focadas essencialmente nos documentos e informação utilizada no processo assim 

como na organização das lojas com o objetivo de aumentar a sua eficiência e integrar os vários 

departamentos num processo essencial para o sucesso de uma empresa de retalho de vestuário. 

PALAVRAS-CHAVE 

Sortido de Produtos, Melhoria Contínua, Retalho, Fast-Fashion, Eficiência 
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ABSTRACT 

This research project focuses on an apparel retail company. This particular company mainly 

works in the traditional fashion system, with two annual collections. However, in such a 

competitive market the integration of Fast-Fashion system is imperative. The Product 

Assortment process is essential for the traditional system but vital for the Fast-Fashion one. The 

main objective was to analyse this process and present proposals that would allow the company 

to improve the efficiency of the process mentioned. In particular, it would allow to reduce the 

waste or, in other words, the amount of product left over at the end of the collections. Initially, 

we present the description and justification of the investigation methodology as case study. 

Furthermore, we proceed with the literature review in order to frame the scientific level of the 

investigation project. It allowed us to understand the absence of studies on the importance of 

an effective relationship between departments for an efficient product assortment. In a second 

stage of the research project the company, their products and the problem that is the reason of 

this study are presented. This study present the product assortment process of this particular 

company and try to identify the main problems that leave the company to have an excessive 

amount of waste at the end of each collection. Once detected and descripted the main causes of 

the problem, we proceed to the presentation and discussion of proposals to improve the process 

efficiency and foster the integration of several departments, instead of just one as it is done 

today. This should be seen as a process that seek for continuous improvement because is the 

only way to survive in such a competitive market.  

The results of the case study showed that the studied company focuses this process in the 

experience and expectations of only one department, ignoring the contributions and importance 

of other departments for this particular process. This document shows the consequences of this 

situation in the process and in the company results. To solve this problem, it is presented a set 

of proposals that aims to improve the efficiency of the process and the final results of each 

collection. The proposals mainly concerned with the documents used as well as the organization 

of the stores in order to make this process more efficient and integrate various departments in 

a process which is essential for the success of the company. 

KEYWORDS 

Product Assortment, Continuous Improvement, Fast-Fashion, Efficiency, Retail
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Âmbito da Investigação 

A presente dissertação de Mestrado visa definir uma estratégia mais eficiente no processo de 

definição do sortido de produtos de uma família de produtos que representa o “Core Business” 

de uma importante empresa de retalho de vestuário em Portugal. 

A relevância e os objetivos do estudo encontram-se descritos na secção 1.2, com o intuito de 

explicar e contextualizar o leitor para a importância do tema abordado e para a sua aplicação 

no retalho da indústria têxtil e de vestuário portuguesa.  

Neste capítulo faz-se um enquadramento do projeto de investigação e do caso de estudo, 

descrevendo-se o objetivo e a pertinência do tema abordado e apresenta-se a estrutura da 

dissertação. 

1.2 Objetivos e relevância 

O atual panorama económico e financeiro europeu, e em particular o nacional, e a sua influência 

no cenário da Industria Têxtil e do Vestuário (ITV) portuguesa, origina a necessidade imperiosa 

das empresas redefinirem os seus processos, com o objetivo de se tornarem mais eficientes e, 

desta forma, mais competitivas num mercado cada vez mais global. Assim, a solução encontra-

se, não apenas na melhoria dos seus produtos, mas também, e obrigatoriamente, na melhoria 

contínua dos seus processos, através da sua inovação e restruturação. 

A preferência pelo setor do retalho de vestuário deve-se, não apenas, pela motivação inerente 

ao estudo de uma área de particular interesse para o autor, mas também pela relevância do setor 

no contexto nacional e internacional. Por sua vez, a pertinência da escolha da empresa estudada 

nesta dissertação resulta do facto de esta ser um caso de sucesso na indústria portuguesa de 

têxtil e vestuário. É uma empresa inserida no retalho de vestuário e acessórios para Senhora, 

Homem, Rapaz e Menina, com lojas próprias nos principais espaços comerciais de Portugal, 

assim como lojas em vários países europeus e do médio oriente. Para além disso, encontra-se 

representada por agentes multimarca em mais de 1400 postos de venda nacionais e 

internacionais.  

O assunto abordado na presente dissertação encontra-se no domínio da Gestão de Produto. A 

empresa em questão, apesar de ser detentora de uma marca, não tem produção própria, pelo que 

recorre a uma rede de fornecedores nacionais e internacionais para produzir os seus produtos. 
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Este trabalho é, então, centrado na Gestão de Produto, mais concretamente no processo 

responsável pela determinação dos produtos a produzir e das suas quantidades, procurando 

encontrar e desenvolver um conjunto de medidas que tornem este processo mais eficiente com 

o objetivo final de incrementar as vendas e reduzir os desperdícios. 

A revisão da literatura permitiu constatar a existência de estudos importantes na área da 

definição do sortido de produto, na gestão de stocks e na influência do marketing nos resultados 

finais de vendas que influenciam diretamente o processo de compra. A investigação aqui 

apresentada, fundamentada teoricamente pelos estudos acima mencionados, visa definir 

medidas que permitam aumentar a eficácia e eficiência do processo de compra de produtos aos 

fornecedores, investigando, assim, a influência dos diversos departamentos da empresa no 

processo.  

Este estudo tem grande relevância estratégica para a empresa, uma vez que se traduz numa 

ferramenta de apoio para aumentar a eficiência e eficácia de um processo fundamental para a 

sua sustentabilidade. Esta ferramenta pretende ter um impacto direto nos resultados das vendas 

e, portanto, na capacidade da empresa de enfrentar a forte concorrência do mercado. Assim, as 

conclusões deste estudo servem essencialmente para que se tomem decisões estratégicas mais 

acertadas nesse processo e, com isso, acrescentar valor aos estudos já realizados. 

1.3 Estrutura da Dissertação 

A dissertação aqui apresentada é constituída por sete capítulos e está segmentada pela seguinte 

ordem: introdução, metodologia, revisão da literatura, estudo de caso, análise e discussão dos 

resultados e, finalmente, conclusões. 

O primeiro capítulo, a introdução, apresenta o âmbito da investigação, os objetivos e a 

relevância do estudo no atual contexto do setor. 

No segundo capítulo é apresentada a metodologia, possibilitando o enquadramento do estudo e 

dos seus objetivos e a definição de um modelo. É então descrita e justificada a estratégia de 

investigação utilizada, bem como um conjunto de etapas para a prossecução do trabalho 

realizado. 

O terceiro capítulo apresenta a revisão bibliográfica e refere algumas das mais importantes 

referências dos estudos revistos. Desta forma, o objetivo deste capítulo é o da revisão das 

principais considerações de autores que se dedicaram ao estudo de áreas diretamente 

relacionadas com o tema abordado, nomeadamente a Gestão de Produto, a Gestão de Stocks e 

o Marketing. 
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O Estudo de Caso é analisado no quarto capítulo, onde se apresenta a empresa alvo do estudo, 

desde o seu contexto na indústria têxtil e de vestuário aos problemas específicos que 

conduziram à realização do estudo aqui apresentado. 

No quinto capítulo descreve-se o processo de definição do sortido de produtos que atualmente 

vigora na empresa, com o intuito de se detetar possíveis problemas. 

No sexto capítulo procede-se à análise do processo descrito no capítulo anterior, apresentando-

se propostas de melhoria que visam o aumento da sua eficiência. 

Por último, no sétimo capítulo indicam-se as principais conclusões da investigação, 

identificam-se as limitações do estudo e sugerem-se propostas de investigação a serem 

desenvolvidas no futuro.  

O documento termina com as referências bibliográficas e os anexos. 
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2. METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

Neste capítulo apresenta-se a metodologia de investigação adotada para a concretização desta 

dissertação. Tal como qualquer investigação científica, este estudo é baseado num 

procedimento metodológico e, portanto, rege-se por métodos científicos adequados. De 

seguida, apresenta-se um pequeno resumo das diferentes estratégias de investigação 

reconhecidas pela comunidade científica, descreve-se as mais relevantes características de um 

estudo de caso e, posteriormente, as etapas da metodologia adotada neste trabalho.   

2.1 Estratégia de Investigação 

Como foi referido anteriormente, qualquer investigação científica deve reger-se por normas e 

métodos de investigação, pelo que, para que a investigação seja eficaz e eficiente, é necessário 

seguir um conjunto de processos. Os processos de investigação tradicionais seguem, 

geralmente, as seguintes etapas: formulação da pergunta e do problema de investigação, revisão 

bibliográfica, planeamento da investigação, recolha e análise dos dados, discussão dos 

resultados obtidos e posteriores conclusões. 

Segundo Yin (1994), é comummente aceite a existência de duas tipologias de investigação: 

qualitativa e quantitativa. Numa investigação do tipo qualitativa, são desenvolvidos juízos que 

têm por base não apenas factos, mas também as perceções dos indivíduos relevantes para o 

estudo ou envolvidas no mesmo. Por sua vez, numa investigação quantitativa o estudo foca-se 

na análise dos dados através do seu tratamento estatístico. Assim sendo, verifica-se que estes 

se distinguem essencialmente quanto aos métodos utilizados, aos objetivos traçados e quanto à 

forma. A presente dissertação apresenta-se como uma investigação qualitativa. 

Para esta investigação adotou-se a metodologia de Estudo de Caso. Segundo Yin (2009), a sua 

utilização permite abordar fenómenos sociais complexos, como é o caso de uma empresa, onde 

se verificam um vasto conjunto de relações sociais, formais e informais, quer a nível individual, 

quer a nível interdepartamental. Procura-se assim compreender e explicar como são 

interpretados, produzidos e constituídos, no seu contexto particular, todos os fenómenos 

estudados (Yin, 1989).  

Para que seja possível atingir resultados relevantes a nível científico, é necessário definir se o 

caso de estudo é exploratório, descritivo ou explicativo. 

O estudo de caso descritivo apresenta ao recetor uma realidade, que é descrita qualitativamente 

pelos valores a analisar. Este género de estudo de caso é utilizado quando as questões de 

investigação são do tipo “Quem?” ou “Onde?” (Yin, 1994). 
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O estudo de caso exploratório identifica hipóteses que poderão, em investigações futuras 

(qualitativas ou quantitativas), ser testadas e desenvolvidas. É útil quando a questão de 

investigação é do tipo “O quê?” (Yin, 1994). 

O estudo de caso explicativo procura, como o nome indica, explicar os fenómenos estudados 

relacionando as variáveis. Para tal, procede-se a uma análise qualitativa de dados recolhidos de 

diversas fontes e diferentes períodos de tempo, com o intuito de potenciar a validade da análise 

realizada. Por sua vez, este tipo de estudo de caso é aplicado quando as perguntas de 

investigação são do tipo “Como?” e “Porquê?” (Yin, 1994). 

É importante referir que os limites que separam as diferentes tipologias de estudos de caso são 

ténues e pode, frequentemente, existir uma sobreposição, quando a questão de investigação não 

seja clara e objetiva. 

Existem ainda investigações baseadas em vários estudos de casos ou baseado apenas num 

único. Yin (2009) apresenta um conjunto de questões que apoiam a decisão relativamente a este 

ponto:  

 É um caso crítico capaz de servir de teste a uma teoria bem formulada?  

 É um caso único e representativo?   

 Revela uma realidade anteriormente desconhecida? 

 Trata-se de um caso longitudinal? 

O estudo apresentado responde afirmativamente às questões apresentadas. Tendo em 

consideração a sua história, importância e representação da marca da empresa em estudo no 

país, e um pouco por todo o mundo, trata-se de um caso crítico de sucesso no setor, nunca 

estudado até ao momento. Por sua vez, o envolvimento de vários departamentos e temáticas 

torna-o num caso longitudinal, pelo que estamos perante a garantia de ser um caso de estudo 

único. 

Yin (1994) apresentou a classificação dos estudos de caso através de uma matriz de entrada 

dupla (ver Tabela 1), onde considera não apenas o número de casos incorporados no estudo 

(único ou múltiplos), mas também a unidade de análise (Holística ou Incorporada). 

Tabela 1 - Tipos de estudo de caso (Adaptado de Yin (1994)) 

 Caso único Casos Múltiplos 

Holístico 

(única unidade de análise) 
Tipo 1 Tipo 3 

Incorporado 

(múltiplas unidades de análise) 
Tipo 2 Tipo 4 
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No estudo de caso do tipo 1 faz-se uma análise à natureza geral da empresa ou organização e a 

apenas uma unidade de análise. No tipo 2, estuda-se uma única organização, tal como no tipo 

1, mas várias unidades de análise. Por sua vez, nos tipos 3 e 4, são analisados mais do que um 

caso de estudo, procedendo-se a um estudo de uma ou várias unidades de análise, 

respetivamente. Assim, depreende-se que, segundo a classificação anterior, a presente 

dissertação corresponde a um estudo de caso do tipo 1, uma vez que se baseia num estudo de 

caso único. O trabalho de investigação realizado estuda uma única empresa do setor têxtil e do 

vestuário, e foca-se numa área em particular, a otimização do processo de definição do sortido 

de produtos. 

Em suma, a presente dissertação tem por base um estudo de caso explicativo e baseia-se numa 

estratégia de investigação qualitativa, num estudo de caso único. Assim sendo, os dados e as 

conclusões deste estudo podem ser abordados por futuras investigações quer do tipo qualitativo 

do tipo quantitativo. 

2.2 Preparação do estudo de caso 

Yin (1989)  refere que um estudo de caso tem de ser estruturado de forma rigorosa, uma vez 

que a análise dos elementos em estudo, e respetiva interpretação e compreensão, pode tornar-

se muito exigente. Por conseguinte, e como refere Yin (1989) é necessário respeitar uma 

determinada sequência de procedimentos, para que seja possível a sua realização. Assim, para 

o desenvolvimento do presente estudo, seguiu-se a seguinte sequência de procedimentos: 

 Determinar a pergunta de investigação; 

 Determinar quais os dados e a informação relevantes para o estudo; 

 Determinar de que forma se procede à recolha de dados; 

 Determinar de que forma será realizada a análise de dados e a produção de resultados. 

O cumprimento da sequência de procedimentos apresentada permite a realização de um estudo 

científico devidamente fundamentado, garantindo-se uma ligação lógica entre o propósito do 

estudo e unidades de análise abordadas. 

2.3 Pergunta de investigação 

O atual panorama nacional e europeu da indústria têxtil e de vestuário coloca desafios cada vez 

maiores às empresas portuguesas de pequena e média dimensão internacional. A forte 

concorrência das empresas multinacionais e das empresas dos países emergentes (com custos 
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de produção residuais), a crise económica e financeira, a pesada carga fiscal e as exigentes 

normas europeias, levam a que as empresas portuguesas sejam obrigadas a garantir, de forma 

continuada, o aumento da sua competitividade. 

Desta forma, é imperativo que as empresas nacionais garantam um processo de melhoria 

contínua, nomeadamente na eficiência das suas operações. Esta é uma condição “sine qua non” 

para a manutenção das suas marcas num mercado altamente competitivo, como o do retalho de 

vestuário que é liderado por grandes marcas internacionais que apresentam preços de venda ao 

público praticamente inacessíveis para empresas de pequena e média dimensão. Por esta razão, 

as marcas nacionais devem apostar na especialização dos seus produtos, garantindo, ainda 

assim, preços competitivos. Isto é apenas possível se garantirem uma redução dos custos e 

eliminação dos desperdícios.  

Por conseguinte, o processo de planeamento da coleção e de compra do produto aos 

fornecedores deve ser o mais otimizado possível, para que, desta forma, seja possível reduzir 

os custos e evitar a falta ou excesso de stock de produto com grande ou reduzido potencial de 

venda, respetivamente. Este é um processo crítico para qualquer empresa de retalho, pelo que 

é essencial definir uma estratégia que permita otimizar as quantidades e tamanhos dos produtos 

encomendados aos fornecedores. 

Desta forma, foi formulada a seguinte questão de investigação para o estudo aqui apresentado: 

“Como proceder à definição de um sortido de produtos mais eficiente envolvendo os diferentes 

departamentos da empresa?” 

2.4 Etapas da investigação 

Segundo Yin (1994), numa investigação científica devem ser utilizados dados recolhidos de 

várias fontes de evidência empírica, uma vez que estas se complementam mutuamente, 

permitindo investigar um determinado acontecimento ou fenómeno, segundo várias 

perspetivas. Por conseguinte, os resultados da investigação são mais apurados e fiáveis, 

permitindo conclusões mais exatas sobre o assunto analisado. Para o tipo de estudo apresentado 

foram utilizadas as seguintes fontes de dados:  

 Documentação 

 Observação direta 

 Análise de arquivos e registos 

Uma vez definida a questão de investigação, procedeu-se à recolha de dados relativos ao setor 

onde a empresa está inserida, ao seu enquadramento no referido setor, assim como ao problema 
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alvo do estudo. Para tal, recolheram-se dados referentes a documentos oficiais de associações 

do setor, documentos da atividade corrente da empresa, registos e arquivos relativos à estratégia 

da empresa e aos seus resultados obtidos ao longo do tempo, nomeadamente através de 

relatórios de compra e de vendas, assim como, a observação direta, possível através da 

realização de um estágio curricular a tempo inteiro na organização. A possibilidade de 

permanecer na empresa foi de extrema importância para a observação e compreensão dos fluxos 

físicos e de informação entre os departamentos, e entre estes e as lojas. Assim como todos os 

procedimentos que envolvem o processo de compra aos fornecedores, a exposição do produto 

em loja e os processos logísticos que envolvem toda a atividade da empresa, permitindo uma 

visão e análise mais rigorosa dos resultados da investigação. 

Apresentada a metodologia, o capítulo seguinte apresenta a revisão da literatura, destacando 

alguns dos estudos que abordam os temas analisados na presente investigação. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

Cox e Britain (2000) referem-se ao retalho como a derradeira etapa de uma cadeia de produção, 

que se inicia com os processos de produção e termina na venda de bens e serviços ao 

consumidor final. Corbellini e Saviolo (2009) sugerem que as empresas dedicadas ao retalho 

podem ser agrupadas de duas formas distintas: especializadas ou não especializadas. As 

primeiras, operam com lojas monomarca, outlets, internet e multimarca, enquanto as segundas, 

como os hipermercados ou empresas de venda de produtos por catálogo, oferecem uma gama 

de produtos significativamente mais abrangente. 

Quanto se trata de retalho de moda, fala-se de um mercado muito complexo. Ciarniene e 

Vienazindiene (2014) vão mais longe, definindo-o como um mercado que apresenta 

características muito particulares: ciclos de vida curtos, de difícil previsão, e elevado índice de 

compras por impulso, o que se traduz numa elevada volatilidade da procura. De facto, para 

Gomes (2010), a procura é influenciada por dois grandes conjuntos de fatores: 

Tabela 2- Fatores que influenciam a procura (Adaptado de Gomes (2010)) 

Fatores externos à empresa Esforços da empresa 

Ciclo de negócio Publicidade 

Ciclo do produto Esforço de vendas 

Esforços e preços da concorrência Reputação 

Época do ano Conceção dos produtos  

Planos dos clientes Qualidade 

 

A indústria da moda é extremamente globalizada, onde as coleções são muitas vezes pensadas 

num país, produzidas noutro e vendidas num ou mais países, e a esta característica acresce a 

alta variedade de produtos que cada coleção acarreta. Para além disso, o mercado da moda 

tradicional, baseado em duas coleções anuais (Primavera-Verão e Outono-Inverno) é bastante 

influenciado pelos custos de obsolescência dos produtos não vendidos. Isto deve-se ao facto 

dos produtos serem planeados muito antes da informação da procura ser, de facto, real ou 

fidedigna, uma vez que o mercado apresenta, como foi referido, uma enorme volatilidade 

(Chaudhry & Hodge, 2012).  

Neste mercado, as principais tendências são lançadas pelas grandes casas de moda do mundo, 

como a Dior, Versace ou Dolce&Gabbana. No entanto, cada vez mais as grandes cadeias de 

retalho de vestuário, como o grupo Inditex ditam as tendências. Não só recebem influências das 
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grandes casas de moda, como também estão diariamente atentos às tendências que ganham 

força nas ruas, na música ou no cinema, e as convertem em vestuário com uma flexibilidade, 

rapidez e a preços praticamente impossíveis de acompanhar por parte das empresas de pequena 

dimensão.  

Desta forma, assiste-se a uma competição direta entre marcas de moda nacionais e as grandes 

multinacionais, que não só marcam tendências a preços extremamente competitivos como 

apresentam uma impressionante variedade de produtos (Kapferer, 2008). Assim sendo, e 

especificamente no mercado do retalho de moda, as empresas de pequena ou média dimensão 

precisam, cada vez mais, de entender a sua posição no mercado, os seus objetivos e os seus 

clientes-alvo, especializando-se em determinadas áreas e aumentando a sua eficiência. Como 

referem Kotler, Armstrong, Ibáñez e Roche (2004), as empresas não podem satisfazer ou 

atender da mesma maneira todos os consumidores de um determinado mercado de forma 

rentável pelo que devem dividir a totalidade do mercado, escolher os segmentos mais 

adequados e elaborar estratégias para atender os segmentos selecionados. Desta forma, é 

necessário, segundo Kotler, Armstrong, Ibáñez e Roche (2004) segmentar o mercado, 

selecionar o mercado objetivo e posicionar-se nesse mercado, num processo constante de 

acompanhar e monitorizar os preços da concorrência e apresentar o produto certo no momento 

exato. 

É precisamente para se conseguir colocar o produto certo no momento certo e, desta forma, 

tentar controlar a volatilidade da procura, que a estratégia do Fast-Fashion tem vindo a ganhar 

extrema importância neste mercado. Segundo Barnes e Lea-Greenwood (2006), a Fast-Fashion 

é uma estratégia de negócio que visa reduzir os processos envolvidos no ciclo de compra e 

tempos de entrega, por forma a conseguir colocar novos produtos em loja no momento em que 

estes são mais procurados pelos consumidores. 

Na estratégia de Fast-Fashion, segundo Mehrjoo e Pasek (2014) as empresas combinam com 

sucesso produtos básicos com produtos “fashion” (nos quais se baseiam o Fast-Fashion). Neste 

tipo de estratégia as empresas necessitam de ter uma eficiente cadeia de abastecimento para os 

produtos básicos e uma cadeia de abastecimento com elevada capacidade de resposta para os 

produtos “fashion”, isto é, para aqueles que são produzidos especificamente para satisfazer uma 

procura imediata do mercado. Desta forma, estes autores defendem que é imprescindível às 

empresas não só possuírem uma cadeia de abastecimento capaz de dar uma resposta rápida ao 

que é solicitado, como também devem apresentar um sistema produtivo flexível.  

Segundo Barnes e Lea-Greenwood (2006), o mercado da moda, já altamente competitivo, é 

ainda, e cada vez mais, pressionado para entregar novos e diferentes produtos aos 
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consumidores, que apresentam uma elevada volatilidade. É um conceito relativamente recente 

que se tem vindo a impor de forma extremamente convincente e tem marcado uma 

reformulação neste mercado. As empresas líderes de mercado, como a Zara e a H&M, têm 

baseado a sua estratégia neste modelo, apresentando resultados que confirmam e validam esta 

aposta.  

Por conseguinte, o grande desafio que se coloca a qualquer empresa de retalho de moda, e mais 

concretamente, a qualquer Departamento de Gestão de Produto desse tipo de empresas, é a 

escolha do sortido de produtos. A definição dos produtos que constituem a oferta do retalhista 

aos consumidores é um processo extremamente complexo. Segundo Bordone (2000), a escolha 

do sortido é essencial para o sucesso de uma loja. A escolha do sortido pode ser definido como 

o processo de determinação, por parte do retalhista, do número e tipo de produtos que deseja 

produzir (Rajaram, 2001) ou, por outras palavras, o conjunto de produtos oferecido por um 

retalhista e que reflete quer a largura quer a profundidade das linhas de produto (Simonson, 

1999). Segundo Bordone (2000), é possível analisar o sortido de acordo com três características: 

 Altura: grau de luxo do sortido que define em que níveis de preço o retalhista quer 

apresentar os seus produtos no mercado; 

 Largura: capacidade do sortido satisfazer as necessidades do consumidor; 

 Profundidade: capacidade do sortido apresentar uma oferta variada para satisfazer uma 

determinada necessidade. 

No que diz respeito ao retalho de moda, Rajaram (2001) refere que a importância da escolha do 

sortido de produtos tem início no facto dos produtos de moda, serem agrupados em diferentes 

níveis, pelo que os retalhistas devem ser capazes de escolher a quantidade e variedade desses 

produtos para cada um desses níveis (Figura 1).  
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Figura 1 - Níveis do sortido de produtos de moda (adaptado de Rajaram (2001))  

 

Porém, esse processo apresenta-se ainda mais complexo, uma vez que, segundo Mentrala et al. 

(2009), o retalhista deve realizar o planeamento desse conjunto de produtos, tendo em 

consideração as perceções e preferências dos consumidores (cada vez mais instáveis neste 

mercado), as restrições do próprio retalhista, assim como fatores externos (Tabela 3) 
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Tabela 3 - Fatores que influenciam a definição do sortido de produtos (Adaptado de Mentrala 

et al. (2009)) 

Preferências e 

perceções do 

consumidor 

Diferentes consumidores têm diferentes preferências e 

necessidades 

As preferências dos consumidores são instáveis 

A variedade de produtos que o retalhista apresenta pode não ser a 

variedade apercebida pelo consumidor 

A fidelização pode ser facilmente perdida se o produto desejado 

pelo consumidor não existe, não está exposto ou está esgotado 

Um conjunto excessivo de variedade de produtos pode levar a 

frustrar o consumidor 

Restrições do retalhista 

O sortido de produtos é limitado pela dimensão dos produtos, 

armazéns e do espaço de exposição em loja 

O local de exposição assim como o espaço disponibilizado para o 

produto depende da importância a ele atribuída 

A variabilidade da procura pode ter um grande impacto nos níveis 

de stock do produto 

O tipo de retalhista e a sua posição no mercado influencia 

fortemente a composição do sortido de produtos 

Fatores externos 

A conjuntura macroeconómica influencia o sortido de produtos 

O sortido de produtos deve ser periodicamente ajustado ao perfil 

dos consumidores e as tendências 

O retalhista necessita, frequentemente de ajustar o seu sortido de 

produtos a questões culturais ou de demografia para cada 

localização da loja 

 

É essencial que este processo seja conduzido eficientemente, uma vez que erros de previsão e 

de estratégia podem levar a um excessivo inventário de produtos impopulares e à perda de 

oportunidades de venda de produtos de elevada rotação (Rajaram, 2001). 

No sistema de Fast-Fashion há uma transformação do processo de compra aos fornecedores, 

uma vez que as empresas se afastam das tradicionais duas grandes coleções anuais, para o 

desenvolvimento de pequenas, e mais frequentes, coleções (Barnes & Lea-Greenwood, 2006). 

Desta forma, o desenvolvimento de novos produtos na área da moda está não só associada às 

atividades de produção, mas também às relações entre a gestão de produto e os fornecedores. 

Isto é, as estratégias de tomada de decisão no Departamento de Produto podem ter impactos 

significativos na performance dos fornecedores (Shih, Agrafiotes, & Sinha, 2014). Assim 

sendo, o processo tradicional de desenvolvimento e compra do produto aos fornecedores com 

6 meses de antecedência num mercado tão volátil, tendo em consideração os históricos de 

vendas, pode colocar a empresa numa situação complicada, com uma elevada quantidade de 
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stock de produto que não vende e/ou falta de stock dos best-sellers (Birtwistle, Fiorito, & 

Moore, 2006). 

Segundo Gomes (2010), a função “compras” é responsável pela aquisição dos bens necessários 

ao funcionamento da empresa e deve considerar sempre o nível de qualidade exigido, as 

quantidades necessárias, o prazo de entrega e as condições de serviço e segurança. A missão 

desta função deve ser diferenciada de acordo com os tipos de produto a comprar, os objetivos 

económicos e estratégicos e a importância dos mercados fornecedores.  

Para as empresas de retalho no mercado da moda, um dos fatores que exige maior atenção no 

processo de gestão do produto, diz respeito ao ciclo de vida dos produtos de moda. Segundo 

Bergvall-Forsberg e Towers (2007), os ciclos de vida deste tipo de produtos são, em regra, 

muito curtos. Este tipo de produtos podem estar na loja apenas alguns meses, ou até semanas, 

e a sua procura pode variar profundamente em pouco tempo por influência de vários fatores 

(tempo, blogs, famosos), embora diferentes produtos tenham diferentes comportamentos. Por 

norma, os produtos seguem um ciclo que consiste num conjunto de fases: introdução, 

crescimento, maturidade, saturação e declínio. De acordo com a teoria do ciclo de vida dos 

produtos, as fases da introdução e declínio requerem uma rápida capacidade de resposta, 

flexibilidade e confiança no Departamento de Desenvolvimento e Gestão de Produto devida à 

elevada imprevisibilidade. Toda esta complexidade associada à elevada competitividade deste 

mercado origina a que as empresas necessitem cada vez mais de responder rapidamente aquilo 

que os consumidores procuram, ou seja, têm de ser capazes de criar, produzir e disponibilizar 

nos seus pontos de venda os produtos com base na procura do momento.  

Assim, para que o processo de compra e o Departamento de Gestão de Produto sejam mais 

eficientes, é necessário que o Departamento de Gestão de Stocks também o seja, para que a 

determinação da quantidade e variedade de produto a comprar seja a mais adequada.  

Grewal, Levy, Mehrotra e Sharma (1999) referem que os retalhistas usam regularmente 

medidas agregadas de todas as lojas, como por exemplo as vendas ou o “turnover” de 

inventário, para avaliar a performance e planear a estratégia para a totalidade das lojas. Tal 

opção pode levar a que se avalie de igual forma realidades completamente distintas, o que pode 

resultar numa incorreta alocação dos stocks pelas diferentes lojas. Assim, segundo os autores, 

os retalhistas devem ser capazes de desagregar as vendas por forma a considerar um conjunto 

de fatores que distinguem as lojas e as suas performances, definindo uma estratégia mais 

enquadrada com a categoria de loja. Desta forma, é possível modelar as lojas que apresentam 

resultados menos positivos e, consequentemente, fomentar verdadeiramente o seu crescimento. 
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Isso só é possível com uma correta gestão dos stocks, distribuindo o produto certo, nas 

quantidades corretas e para o local exato. 

Por outro lado, mais do que conhecer os resultados das vendas de uma categoria de lojas, é 

importante compreender cada ponto de venda, analisá-lo e potenciá-lo. Para tal é necessário 

conhecer o comportamento do cliente e adaptar a estratégia à realidade de cada superfície 

comercial. Segundo Grewal, Levy, Mehrotra e Sharma (1999), atualmente e num mercado de 

forte concorrência como o da moda, os retalhistas têm de ser capazes de conhecer a realidade e 

performance de cada loja para conseguirem, de uma forma mais rigorosa, planearem o produto 

que querem expor, de que forma o pretendem fazer, e distribuir esses produtos de forma mais 

eficiente pelos pontos de venda. Só assim, as empresas poderão definir objetivos de 

merchandising e vendas mais realistas.  

As grandes multinacionais da moda, como sendo as marcas do grupo Inditex ou a Primark, 

tendem a dominar todo o segmento de mercado em que estão posicionadas e, 

consequentemente, dificultar a sobrevivência de outros retalhistas pouco especializados, de 

menor dimensão e menos eficientes na sua gestão de stocks. Para além deste fator, atualmente 

assiste-se a uma cada vez maior fragmentação dos consumidores que vão exigindo produtos e 

serviços cada vez mais adequados às necessidades de cada um, assim como, ao crescimento do 

comércio online. Assim, segundo Grewal, Levy, Mehrotra e Sharma (1999) é fundamental que 

as empresas de retalho, que trabalham essencialmente com espaços físicos (lojas), sejam 

capazes de ter sistemas de informação, de tal forma fidedignos que lhes permitam, para cada 

loja, analisar os resultados das vendas, determinar previsões mais rigorosas, assim como 

resolver os problemas específicos de cada loja para, desta forma, potenciar ao máximo as suas 

vendas. Só uma eficiente gestão de stocks, colocando o produto correto, nas quantidades ótimas, 

nos locais certos, permite à Gestão de Produto definir eficientemente o sortido de produtos que 

fará parte da coleção.  

Porém, se por um lado, o sortido de produtos definido pelo retalhista pode ter um papel muito 

importante, não só a satisfazer as necessidades dos clientes mas também influenciá-los 

(Simonson, 1999), utilizar o sortido como forma de diferenciação face à concorrência, 

nomeadamente no mercado da moda, é cada vez mais complicado, à medida que a importância 

da localização das lojas diminui e o retalho online adquire relevância (com maior variedade de 

oferta do que uma loja) (Simonson, 1999). Se, no passado, e particularmente neste mercado, a 

determinação do sortido de produtos poderia oferecer aos consumidores os produtos que eles 

realmente desejavam e que não estariam disponíveis na concorrência, atualmente essa situação 



 

16 

torna-se quase impossível, uma vez que qualquer produto ou tendência com potencial são 

rapidamente adotados pelos grandes retalhistas.   

Na verdade, a última década mudou drasticamente o mercado do retalho de moda. À medida 

que o sortido de produto se torna menos importante como fator diferenciador face à 

concorrência, Simonson (1999) sugere que há cada vez mais a necessidade de se focar a atenção 

no design do conjunto de produtos a que o consumidor tem acesso na loja e na forma como 

estes estão expostos. O autor refere, ainda, que estudos prévios comprovam que os 

consumidores não apresentam, frequentemente, preferências claras e estáveis, pelo que acabam 

por as criar quando confrontados com os produtos, numa situação de possível compra por 

impulso. Assim, o impacto do sortido de produtos não pode ser visto isoladamente, 

considerando apenas o sortido como um todo ou a utilidade de um produto específico, devendo-

se sempre ter em conta outros fatores como os subconjuntos de produtos que estão em loja, a 

forma como se apresentam ou as campanhas de marketing (como promoções). Desta forma, 

Simonson (1999) refere, ainda, que em vez de pensar globalmente, considerando todas as 

opções existentes no mercado, o consumidor tende a dar extrema importância à informação 

fornecida no conjunto de produtos que está a considerar naquele momento e, por essa razão, a 

configuração daquele conjunto de produtos pode ser a chave para a decisão de compra. 

Bordone (2000) refere que o merchandising é o conjunto de estudos e técnicas de aplicação 

realizadas separadamente ou em conjunto pelos distribuidores e produtores, tendo em vista o 

aumento da rentabilidade do ponto de venda e o escoamento dos produtos, pela adaptação 

permanente do sortido às necessidades do mercado e pela apresentação apropriada das 

mercadorias.  

Por outro lado, Simonson (1999) apresenta um conjunto de proposições que comprovam a 

importância que da escolha de um subconjunto de produto e a sua exposição em loja: 

 A probabilidade de escolha de um produto em particular (num subconjunto de 

produtos em consideração) é aumentada pela simples colocação de um produto 

substituto claramente inferior; 

 Os consumidores tendem a escolher um produto intermédio quando a diferença entre 

produtos não é significativa, e o contrário quando essa diferença já é substancial; 

 A probabilidade de compra de um produto com preço elevado e de boa qualidade é 

aumentada pela introdução de um produto ainda com um preço mais elevado e de 

maior qualidade; 
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 Mesmo não sendo substitutos, os atributos de um produto podem influenciar a 

perceção dos atributos dos restantes produtos; 

 As vendas de um determinado produto podem ser aumentadas tornando mais simples 

aos consumidores comparar atributos (em que esse produto seja superior) com outros 

produtos 

A exposição e a arrumação dos produtos na loja estão diretamente relacionados com aquilo que 

é a perceção que o cliente tem da loja, e consequentemente da marca. O objetivo é tornar os 

produtos mais visíveis e atraentes, o que tem um impacto direto nas vendas. Assim sendo, a 

estratégia de merchandising não pode nunca ser ignorada, uma vez que é aquela que permite, 

em última análise, impulsionar as vendas. Se, por um lado, esta atividade foi sendo considerada 

secundária, uma boa exposição e arrumação são muito importantes em todos os setores do 

retalho, incluindo o de moda. No entanto, para garantir uma boa exposição é necessário também 

garantir que cada loja recebe a quantidade necessária (e mínima) para expor o produto, pelo 

que o Departamento de Gestão de Stocks tem, também, um papel fundamental.  

O objetivo final será sempre a fidelização do consumidor. Porém, como refere Bordone (2000), 

dada a forte concorrência e a volatilidade do consumidor, a fidelização é um objetivo difícil de 

alcançar. 

Desta forma, é imprescindível que as empresas, especialmente as de pequena e média dimensão, 

sejam capazes de ser rigorosas nos processos de desenvolvimento da coleção, entrega do 

produto em loja, otimização da exposição do produto e análise das vendas das suas lojas. Este 

tipo de empresas, se não garantirem a colocação do produto de moda na quantidade, local e 

momento certos, tenderão a desaparecer e a dar lugar a um oligopólio de alguns grandes grupos 

internacionais. Para que tal seja possível, as empresas que operam neste mercado, e 

particularmente no Fast-Fashion, devem garantir que os Departamentos de Gestão de Produto, 

Marketing e Gestão da Cadeia de Abastecimento trabalham em sintonia.  
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4. A EMPRESA 

4.1 Setor Têxtil 

No atual panorama da Indústria Têxtil e do Vestuário, e especificamente no retalho de moda, 

as empresas nacionais apresentam-se perante grandes desafios, nomeadamente a dificuldade de 

se manterem competitivas num mercado que se apresenta como um dos mais importantes e 

globalizados. 

A Indústria Têxtil e do Vestuário (ITV) é uma das mais importantes indústrias em Portugal e 

na Europa. Como se pode verificar na Tabela 4, a relevância desta indústria nas exportações, 

emprego, volume de negócios e produção europeias é bastante significativa e ainda mais 

relevante no panorama nacional. 

Tabela 4 - Importância da Industria Têxtil e do Vestuário em Portugal e na Europa 

(Associação Textil e Vestuário de Portugal, 2015) 

 Portugal União Europeia 

Exportações 10% 3% 

Emprego 20% 8% 

Volume de Negócios 8% 4% 

Produção 8% 4% 

 

Em Portugal, e apesar da grave crise que assombrou a economia portuguesa nos últimos anos, 

e da forte concorrência das empresas dos países emergentes no norte de África e da Ásia, a ITV 

tem apresentado um crescimento sustentado ao longo dos anos, como se pode ver pela Tabela 

5.  

Tabela 5 - Evolução da faturação da Industria Têxtil e Vestuário (2009-2013) (Caracterização 

do Setor, 2015) 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Produção (milhões €) 5.123 5.631 5.837 5.573 5.968 

Volume de Negócios (milhões €) 5.349 5.829 6.054 5.771 6.207 

Exportações (milhões €) 3.501 3.844 4.167 4.127 4.283 

Importações (milhões €) 3.037 3.419 3.467 3.116 3.344 
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Para melhor se compreender a dimensão e a complexidade desta indústria, é necessário 

desagregá-la. O Instituto Nacional de Estatística (INE) apresenta essa desagregação dividindo-

a em dois grandes grupos, pertencentes ao grupo das Indústrias Transformadoras (INE, 2007) 

 A indústria têxtil, que engloba a preparação da fibra, fiação, tecelagem, malhas e 

acabamentos.  

 A indústria do vestuário respeitante à confeção de vestuário e acessórios. De salientar 

que nem toda a produção têxtil se destina ao vestuário, destinando-se também aos 

têxteis-lar, aos têxteis técnicos e artigos de revestimento.  

É o setor do vestuário que mais se destaca com um crescimento de 9.3% face ao ano de 2013, 

para 2.8 mil milhões de euros, representando já 60% das exportações desta indústria (Portugal 

Textil, 2015). 

Apesar dos resultados mostrarem que a ITV soube resistir às dificuldades provocadas pela crise 

económica e financeira mundial com relativa solidez, a forte concorrência de marcas 

internacionais e de produtores dos mercados emergentes colocam novos desafios às empresas 

portuguesas. Estas empresas necessitam de rever continuamente os seus processos e 

procedimentos, no sentido de se tornarem cada vez mais eficientes, com o intuito de se 

manterem e consolidarem num mercado altamente competitivo, como o retalho de moda. Por 

este motivo, e perante a importância desta indústria no panorama nacional e europeu, salienta-

se a relevância dos estudos que permitam às empresas nacionais tornarem-se cada vez mais 

eficientes e capazes de adotar estratégias que lhes permitam produzir o produto certo, nas 

quantidades e momentos adequados. 

A revisão da literatura, com base em artigos científicos e livros, permitiu perceber que o 

processo de definição e compra do sortido de produtos, a gestão de stocks e as estratégias de 

marketing e merchandising têm sido amplamente abordados. No entanto, os estudos já 

realizados abordam as temáticas de forma individualizada, pelo que o estudo realizado 

pretendeu acrescentar valor aos já desenvolvidos nas diversas áreas, ao integrar e aplicar as 

diversas áreas num caso de estudo concreto. 

Assim, este estudo visa apresentar uma estratégia que torne mais eficiente o processo de 

definição do sortido de produtos, ou seja, que permita que a tomada de decisão relativa, não 

apenas ao tipo de produto, mas também às quantidades e tamanhos, seja a mais adequada 

possível. Deste modo, procura compreender de que forma os vários departamentos da empresa 

se podem relacionar entre si para otimizar esse processo. 
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4.2 Descrição da Empresa 

A empresa em estudo pertence a um grupo económico relevante no panorama empresarial 

português e foi adquirida com o intuito de se converter numa referência nacional e internacional 

na área do retalho de vestuário. A partir desse momento, tem-se verificado um percurso de 

sucesso sustentado e crescente que se mantém até aos dias de hoje. 

O know-how do grupo nas áreas do retalho permitiu o desenvolvimento da insígnia aqui 

estudada dentro e fora do mercado nacional, transformando-a numa das marcas portuguesas de 

maior sucesso. 

O desenvolvimento da marca é o resultado da sua capacidade de inovação e criação de produto 

com valor acrescentado para o cliente, da sua experiência na organização de marcas de retalho 

e da oferta de um produto atual, jovem e a preços muito competitivos. 

Esta marca, de origem portuguesa, conta com a experiência e o conhecimento de 35 anos de 

produção de vestuário, que a tornam numa das empresas de vestuário nacionais mais 

conceituadas e representadas, dentro e fora do país. 

A marca referida procura ser fiel ao espírito Denim, pretendendo aliar o conforto e a inovação, 

presente na diversidade de calças técnicas que apresenta e no seu constante aperfeiçoamento, e 

no conhecimento atualizado das tendências da moda. Estando a marca presente nos principais 

pontos de venda do país, concorrendo diretamente com as grandes multinacionais, pretende 

distinguir-se das demais pela sua aposta na diversidade e qualidade das calças que produz. 

4.2.1 Estrutura interna da empresa 

Atualmente, a empresa emprega mais de 600 pessoas e encontra-se organizada em 

departamentos de serviços partilhados do grupo, ou seja, que dão suporte de forma transversal 

a todas as empresas do grupo, e departamentos que dão apoio exclusivamente à marca alvo do 

estudo (ver Figura 2). 
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Figura 2- Organigrama da Empresa 

4.2.2 As lojas 

A empresa objeto de estudo apresenta dois canais de venda distintos, o canal monomarca e o 

canal multimarca. O canal monomarca é representado por lojas próprias e pelas lojas em regime 

franchising, vendendo apenas produto exclusivo da marca. A empresa possui cerca de 65 lojas 

deste tipo em Portugal e no estrangeiro. Por outro lado, o canal multimarca é constituído por 

um conjunto de agentes que representam e vendem várias marcas no mesmo espaço comercial. 

Neste tipo de canal de venda a empresa encontra-se já presente em cerca de 20 países (por 

exemplo, Itália, Espanha, Áustria, Alemanha, Suíça, Arábia Saudita ou Qatar), e em cerca de 

1450 pontos de venda.  

A empresa apresenta 4 tipologias de lojas próprias, nomeadamente lojas de Homem e Senhora, 

lojas Mistas (Homem, Senhora e Criança), lojas de Criança e uma loja apenas de Senhora. 
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Cada loja apresenta-se dividida por segmentos e os produtos estão distribuídos por diversos 

tipos de mobiliário: 

 Paredes: estruturas constituídas por calhas que permite pendurar os produtos nas 

paredes das lojas. É neste tipo de mobiliário que se encontra o produto mais caro. 

Dentro deste tipo de mobiliário, encontra-se a parede das calças, responsável pela 

exposição da maioria das calças e pela imagem de marca especializada em calças, 

sendo um dos mobiliários com mais impacto nas vendas; 

 Mesas: neste mobiliário encontra-se o produto mais barato e com maior rotatividade;  

 “Charriots”: estruturas que permitem pendurar as peças no interior da loja; 

 Rodas: estruturas onde são pendurados os produtos mais básicos e que se encontram 

disponíveis durante todo o ano. 

Para cada segmento (Homem, Senhora, Rapaz e Menina), as lojas da marca encontram-se 

classificadas por categorias segundo 2 critérios:  

 Vendas: as lojas são agrupadas pelos seus resultados de vendas, ou seja, são agrupadas 

em 4 categorias (A, B, C e D) em função dos resultados que obtêm. A classificação é 

realizada de tal forma que a categoria A corresponde ao grupo de lojas com melhores 

resultados de vendas e a D com piores resultados; 

 Capacidade: diz respeito ao número de referências e stock que as lojas albergam, isto é, 

à sua capacidade de exposição e armazenamento. As lojas são então categorizadas 

quanto à capacidade, de forma que a categoria A represente as lojas com maior 

capacidade de exposição e a D represente o grupo de lojas com menor capacidade de 

exposição do produto.  

Estes dois critérios de classificação das lojas são utilizados em conjunto, prevalecendo as 

“vendas” sobre a “capacidade”. Assim uma loja é classificada como “AB” caso seja uma loja 

“A” de vendas e “B” de capacidade, permitindo desta forma compreender intuitivamente a 

realidade de cada loja.  

4.2.3 Os segmentos 

Como foi referido, a marca alvo do estudo apresentado faz parte de uma empresa de retalho de 

vestuário e apresenta o seu produto segmentado da seguinte forma: 

o Homem; 

o Senhora; 

o Criança: 
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o Rapaz; 

o Menina. 

Em relação à percentagem de cada segmento no total das lojas próprias e em regime de 

franchising da marca, segundo os documentos da empresa, o segmento de homem representa 

cerca de 29% da quantidade de produto apresentado em loja, o de senhora 37%, e os de rapaz 

e menina representam 17% cada (Anexo A). Estes valores representam as diferentes realidades 

que compõem a estrutura de lojas da empresa, e portanto, variam de loja para loja. 

4.2.4 Classificação do produto 

O trabalho realizado apenas englobou os segmentos de Homem e Senhora, de acordo com os 

objetivos definidos pela empresa. Para cada um dos segmentos, os produtos da marca 

encontram-se divididos nas seguintes categorias: 

 “Coleção”: atribuídos às 2 coleções (Primavera/Verão, Outono/Inverno) e que se 

dividem por sua vez, em “Denim”, “Concept” e “Urban”.  

o “Hot Spot”: produtos de coleção de primeiro nível de preço de venda ao público 

(PVP), ou seja, o mais baixo.  

 “NOOS” (Never Out Of Stock), que representam os produtos básicos que se prolongam 

no tempo para além das coleções.  

  “Acessórios”, que servem para completar a oferta proporcionada aos clientes.  

Os produtos encontram-se agrupados em 6 famílias de produto (Casacos e Blusões, Calças, 

Camisas, Circulares, Acessórios e Tricotados) que, por sua vez, se dividem em várias 

subfamílias de produto, de acordo com as Figuras 3 e 4.  
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Figura 3 - Famílias e Subfamílias de Produto do Segmento de Homem 
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Figura 4 - Famílias e Subfamílias de Produto do Segmento de Senhora 

 

A investigação realizada, como já foi anteriormente referido, incidiu sobre os segmentos de 

Homem e Senhora e focou-se na família de produto “Calças”, dada a sua relevância nos 

resultados da marca, como será posteriormente demonstrado.  

4.3 A Família de Produto “Calças” 

Para melhor se compreender a importância da família de produto Calças, procede-se agora à 

apresentação do seu peso na faturação e nas quantidades vendidas, assim como os preços, 

“fits”, tamanhos e o problema que está na origem de toda a investigação. Todos os dados 

recolhidos dizem respeito à coleção de Outono-Inverno de 2014, uma vez que, no período da 

investigação, é a última coleção concluída e, portanto, a que apresenta dados mais recentes. 

4.3.1 Importância da Família de Produto “Calças” 

A tabela 6 representa o peso (em %) de cada família de produto na faturação e na quantidade 

de produto produzido para todos os segmentos, no ano de 2014. Assim, segundo documentos 

internos da empresa, verifica-se que apesar de representar 27,21% da quantidade de produto 
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produzido, atrás da família de produto “Circulares” com 44.03%, as “Calças” representam 

42,79% da faturação, destacando-se como a mais importante de todas as famílias de produto.  

Tabela 6 - Faturação e Quantidades por família de produto de todos os segmentos – 2014 

(Fonte: Documentos Internos da Empresa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Segmento de Homem, segundo os relatórios de vendas da empresa, em 2014, a família de 

produto “Calças” equivaliam a 25.63 % da quantidade de produto nas lojas e 39.81% do valor 

faturado pelas mesmas (Anexo B). Por sua vez, o PVP médio das calças de homem foi de 

36.76€. (Anexo C).De acordo com a Tabela 7, é possível verificar que, também no ano de 2014, 

no mesmo segmento, a família de produto “Calças” de “Coleção” representaram 37.21% do 

total das vendas dos produtos de “Coleção”, seguido da família “Circulares” com 27.73% e dos 

blusões com 13.22%. Por sua vez, as Calças NOOS representam 50.69% do total de vendas dos 

produtos “NOOS”, seguido das famílias “Circulares” (18.89%) e “Camisas” (16.80%). Desta 

forma é possível constatar que, no segmento de Homem, a família de produto “Calças” foi a 

que mais impacto teve nos resultados das vendas do ano de 2014. 

Tabela 7 - Peso das famílias de produto na Coleção e em NOOS (Segmento de homem - 

2014) (Fonte: Documentos Internos da Empresa) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Faturação (%) Quantidade (%) 

Blusões e Casacos 9.51 3.95 

Calças 42.79 27.21 

Camisas 10.25 10.66 

Circulares 24.02 44.03 

Acessórios 5.56 7.36 

Tricotados 7.88 6.79 

 100.00% 100.00% 

 Coleção NOOS 

Blusões e Casacos 13.22% 0.35% 

Calças 37.21% 50.69% 

Camisas 9.39% 16.80% 

Circulares 27.73% 18.89% 

Acessórios 4.28% 6.61% 

Tricotados 8.16% 6.66% 

 100.00% 100.00% 
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Por sua vez, no segmento de Senhora, no mesmo ano, a família de produto “Calças” 

correspondeu a 28.80% da quantidade de produto em loja e alcançou o valor 45.93% das vendas 

neste segmento (Anexo D), apresentando um PVP médio de 36.46€ (Anexo C). 

É possível ainda verificar que, neste segmento, a família “Calças” representa 38.03% do total 

de vendas dos produtos de “Coleção” e 80.19% dos produtos “NOOS” (ver Tabela 8).  

Tabela 8 - Peso das famílias de produto na Coleção e em NOOS - Segmento de Senhora – 

2014 (Fonte: Documentos Internos da Empresa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os dados apresentados em cima permitem constatar a importância desta família de produto, e 

especificamente desta subfamília, nos resultados de ambos os segmentos, pelo que se justifica 

o estudo do processo de compra do produto calças.  

4.3.2 Classificação 

Na marca em estudo, nos diferentes segmentos, a família de produto “Calças” pode ser dividida 

em diferentes “Fits”, que se diferenciam na forma como a calça se adequa à perna (Muito Justa, 

Justa, Regular, entre outros), de acordo com o diagrama da Figura 5. Para cada um dos “Fits” 

pode existir um ou mais modelos de calças que apresentam entre si diferenças significativas em 

determinados pormenores (por exemplo, nos bolsos traseiros ou no formato da cinta). Dentro 

de cada modelo existem submodelos que se distinguem pelas lavagens que apresentam. Por 

último, os submodelos podem ainda ser divididos em diferentes cores. Neste documento, cada 

produto é definido como referência/cor, ou seja, um conjunto de dois código, referência e cor, 

que o torna único, uma vez que uma referência pode apresentar várias cores. 

 Coleção NOOS 

Blusões e Casacos 9.95% - 

Calças 38.03% 80.19% 

Camisa 11.42% 2.92% 

Circulares 23.60% 13.48% 

Acessórios 7.77% 1.50% 

Tricotados 9.24% 1.90% 

 100.00% 100.00% 
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Figura 5 - Representação da divisão dos Jeans por fit, modelo, sub-modelo e cor 

4.3.3 Preços 

Importa agora compreender qual a grelha de preços das “Calças”, em ambos os segmentos 

analisados, para melhor se conhecer o posicionamento da marca no mercado. Através da análise 

da Tabela 9, percebe-se que, no segmento de Homem existem 97 referências e as Calças 

apresentam 7 patamares de preços separados por 10€ cada, sendo o mínimo de 29.99€ e o 

máximo de 89.99€. É possível ainda verificar que 40% das referências encontram-se com um 

PVP de 29.99€, 21% de 39.99€, seguindo-se os patamares de 59.99€ e 69.99€, representados 

por 15% e 14%, respetivamente, enquanto que apenas 7% das referências estão à venda por 

49.99€. Por último, com 1% das referências, estão os patamares mais elevados, de 79.99€ e 

89.99€. Desta forma, percebe-se que a marca se posiciona fortemente nos patamares de PVP 

mais baixos (29.99€ e 39.99€), com uma representação de 61% das Calças.  

Tabela 9 - Quantidade de referências de calças por patamar de preço (Segmento de Homem) 

Homem Marca 

PVP (€) Nº Referências Peso (%) 

29.99 39 40 

39.99 20 21 

49.99 7 7 

59.99 15 15 

69.99 14 14 

79.99 1 1 

89.99 1 1 

Total 97 100 
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O segmento de Senhora da marca considerada no presente estudo, apresenta um total de 110 

referências de Calças compradas para as lojas da marca e distribuídas por um total de 8 

patamares de preço. A Tabela 10 apresenta, para cada patamar de preço de venda ao público, o 

número de referências que lhe foram atribuídas, assim como o peso (em %) com que cada 

patamar se faz representar. Desta forma, segundo a mesma tabela, constata-se que a maioria das 

referências (44%) se encontra no patamar de preço de 29.99€, e que metade do número de 

referências estão abaixo desse patamar. Por outro lado, conclui-se que 40% das referências 

encontram-se atribuídas entre os patamares 39.99€ e 59.99€ e apenas 11% estão à venda com 

um PVP igual ou superior a 69.99€. 

Tabela 10 - Quantidade de referências de calças por patamar de preços (Segmento de 

Senhora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.4 Fits e Tamanhos 

Na coleção de Outono/Inverno de 2014, os “fits” de Homem produzidos pela marca foram os 

seguintes: Regular, Slim, Straight, Super Slim, Twisted e Tapered. Por sua vez, a grelha de 

tamanhos das calças de homem da marca varia entre o valor 28 e o 40. Os tamanhos 

disponibilizados aos clientes são então os seguintes: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38 e 40, 

sendo que o 29 e o 40 não têm grande expressão na grelha de tamanhos comprados aos 

fornecedores. A distribuição por tamanhos da quantidade comprada por “fit” é apresentada na 

Tabela 11. 

Senhora Marca 

PVP (€) Nº Referências Peso (%) 

19.99 4 4 

25.99 2 2 

29.99 48 44 

39.99 16 14 

49.99 18 16 

59.99 10 9 

69.99 11 10 

79.99 1 1 

Total 110 100 
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Tabela 11 - Distribuição das quantidades por tamanhos (%) no segmento de Homem (Fonte: 

Documentos Internos da Empresa) 

Fit 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40 

Regular 3.94 0.33 12.71 10.23 20.25 19.86 15.82 11.59 5.25 0.02 

Slim 11.92 0.57 18.23 12.05 18.46 18.27 11.37 8.81 0.24 0.10 

Straight 4.44 0.56 13.22 10.58 21.93 20.67 15.25 11.23 2.11 0.02 

Superslim 10.88 6.80 15.91 12.56 20.57 17.58 8.32 7.38 0.00 0.00 

Twisted 8.27 2.01 14.79 10.28 22.56 14.54 11.03 10.03 5.01 1.50 

Tapered 7.77 0.59 17.61 11.97 21.43 17.98 13.28 7.82 1.55 0.01 

 

A marca optou por disponibilizar um intervalo tão alargado de tamanhos com o objetivo de se 

manter fiel à imagem de marca especializada em calças e capaz de fornecer aos seus clientes o 

tamanho perfeito, ou seja, o objetivo é que as calças se adaptem a cada cliente..  

No que se refere à grelha de tamanhos das calças do segmento de Senhora, esta apresenta os 

seguintes valores: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38. Os tamanhos 24 e, 

principalmente, os 36 e 38, apresentam-se com pouca relevância na grelha de tamanhos 

comprados aos fornecedores. A distribuição por tamanhos da quantidade comprada por “fit” na 

coleção de Outono/Inverno de 2014, está representada na Tabela 12. 

Tabela 12 - Distribuição das quantidades por tamanhos (%) no segmento de Senhora (Fonte: 

Documentos Internos da Empresa) 

Fit 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 38 

Jegging 2.49 8.98 13.30 10.94 17.59 12.47 15.38 7.06 6.66 4.20 0.94 0.00 0.00 

Mom 2.38 4.02 9.14 11.15 19.01 13.35 20.11 10.24 5.67 3.47 1.46 0.00 0.00 

Dream 0.00 7.84 14.26 11.88 21.38 3.33 13.30 10.21 12.35 5.46 0.00 0.00 0.00 

Push-In/Up 0.00 0.00 1.76 4.74 8.15 9.58 12.22 9.61 14.97 16.54 11.87 6.82 3.74 

Very Low 

Waist 
0.39 9.54 15.05 13.15 22.83 12.56 12.72 6.26 5.55 1.68 0.27 0.00 0.00 

Low Front 0.00 4.21 9.71 9.71 19.48 12.37 17.10 8.09 9.73 5.82 3.77 0.00 0.00 

Super High 

Waist 
0.00 3.18 5.41 9.54 20.44 13.30 21.59 11.05 7.74 7.74 0.00 0.00 0.00 

Medium Waist 0.00 8.64 18.42 11.69 21.74 10.13 15.14 5.07 6.56 2.65 0.23 0.00 0.00 

Double 

Waistband 
0.00 9.97 11.54 12.70 24.24 10.91 14.69 7.24 6.72 1.99 0.00 0.00 0.00 

High Waist 0.24 4.57 8.35 9.48 18.62 12.06 20.27 11.16 9.69 5.05 0.00 0.52 0.00 

Medium Fron 0.00 0.32 5.75 6.40 15.36 11.12 18.04 12.11 14.03 12.49 4.38 0.00 0.00 

Push-Up 0.07 7.68 10.06 13.08 19.52 12.66 14.03 7.74 9.27 5.24 0.065 0.00 0.00 

Low Waist 0.13 6.19 11.38 11.72 20.81 14.66 15.22 8.28 6.56 4.91 0.13 0.00 0.00 
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Tal como no segmento de Homem, a opção por uma grelha de tamanho desta dimensão passa 

pela manutenção do “ADN” da marca enquanto especializada em “Calças”, pelo que pretende 

apresentar esta variedade aos clientes.  

4.4  A Identificação do Problema 

Apesar do produto “Calças” constituir o produto premium da empresa, o que significa que tem 

um peso (em %) muito significativo na quantidade de produto comprado e vendido, os 

resultados de Sell-out finais apresentam valores preocupantes. Esta constatação é a justificação 

principal para o desenvolvimento do projeto de investigação na empresa. O “sell-out” 

representa a relação entre a quantidade comprada aos fornecedores e vendida aos clientes. 

Assim, um Sell-out” de 50% representa a venda aos clientes de 50% da quantidade comprada 

aos fornecedores. A empresa definiu estrategicamente como valor mínimo aceitável 95% de 

Sell-out” para as calças no final da coleção, ou seja, 5% de sobras finais. Este é o valor que 

permite garantir uma receita capaz de cobrir as necessidades estimadas pela empresa. 

A coleção estudada foi a de Outono/Inverno de 2014, uma vez que se trata da última coleção à 

data da realização desta investigação, o que permite a apresentação dos dados mais atualizados. 

Na prossecução da análise do problema foi necessário investigar os resultados finais de cada 

uma das referências, em particular Homem e Senhora, para se perceber qual a percentagem de 

quantidade vendida face à quantidade total comprada aos fornecedores.  

De acordo com dados dos relatórios de vendas da empresa, apresentados na Tabela 13, é 

possível constatar que, no segmento de Homem, apenas 58.73% das referências de “Calças” 

atingiram ou superaram o Sell-out mínimo admissível pela empresa. Por outro lado, 17.46% 

encontram-se entre os 90% e os 95%, 9.52% entre os 85% e os 90%, 3.17% apresentam 

resultados entre 80% e 85% e cerca de 11.11% das referências encontram-se abaixo dos 80%. 

Estes valores são prejudiciais para os resultados finais da empresa, uma vez que 41.27% das 

referências/cor de calças de Homem não atingiram os “sell-out” finais exigidos, o que se traduz 

numa avultada quantidade de sobras finais que representam prejuízos para a empresa. 
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Tabela 13 - Relação entre Sell-Out e Percentagem de referências/cor – Segmento de Homem 

Sell-Out Referências/cor (%) 

>=95% 58.73 

>=90 e <95% 17.46 

>=85 e <90% 9.52 

>=80 e <85% 3.17 

<80% 11.11 

 

Os resultados finais das vendas de cada referência-cor de “Calças” da coleção de 

Outono/Inverno de 2014 refletem uma situação ainda mais preocupante no segmento de 

Senhora, relativamente ao volume de sobras. De acordo com o estudo realizado, apurou-se que 

apenas 38.67% das referências/cor em estudo atingiram ou superaram o patamar de 95% de 

Sell-Out. Por outro lado, verifica-se que entre os 90% e 95% de Sell-Out se encontram 32% das 

referências, que 9.33% das referências/cor atingiram um Sell-Out entre 85% e 90%, 13.33% 

entre os 80% e os 85% e, por fim, cerca de 6.67% da totalidade de referências/cor analisadas 

estão abaixo dos 80% na relação entre a venda e a compra. Assim sendo, é possível constatar 

que, aproximadamente 61.33% das referências/cor de calças de Senhora, não atingiram os 

valores de vendas exigidos pela empresa. 

 

Tabela 14 - Relação entre Sell-Out e percentagem de referências/cor – Segmento de Senhora 

Sell-Out Referências/cor (%) 

>=95% 38.67 

>=90 e <95% 32.00 

>=85 e <90% 9.33 

>=80 e <85% 13.33 

<80% 6.67 

 

Em suma, esta investigação permitiu então perceber que, no segmento de Homem, 41.27% das 

referências não atingem o volume de vendas exigido pela empresa, enquanto que 61.33% das 

referências de “Calças” do segmento de Senhora ficam aquém do expectável. A constatação de 

elevadas sobras representa uma situação preocupante, uma vez que a empresa tem, nesta família 

de produtos, a sua imagem de marca e grande parte das suas receitas. Assim sendo, tornou-se 

imperativo o estudo das possíveis causas desta situação e a apresentação de melhorias que 
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permitam o aumento das vendas e, consequentemente, das receitas para a empresa. Por 

conseguinte, procedeu-se a investigação das possíveis causas para as elevadas sobras das 

Calças, através de um Diagrama de Ishikawa, apresentado na Figura 5. 

 

 

Figura 6 - Diagrama de Ishikawa - Causas da elevada quantidade de sobras de calças 

 

Este processo de investigação sobre as possíveis causas para a elevada quantidade de sobras de 

“Calças”, permitiu concluir que, à exceção da análise de vendas, reação às vendas e do 

merchandising, as restantes causas apresentam um fator comum: o processo de definição do 

sortido de produtos, ou seja, da coleção. Por conseguinte, impõe-se o estudo dos procedimentos 

que envolvem esse processo, com especial atenção nos que podem ter influência na elevada 

quantidade de sobras verificadas no final da coleção. No próximo capítulo será apresentado o 

processo de planeamento da coleção e de preparação da compra do produto aos fornecedores, 

divido por departamentos, com o intuito de analisar a influência de cada um deles nos resultados 

e avaliação do processo de definição do sortido de produtos.  

 

 

 



 

34 

5. DEFINIÇÃO DO SORTIDO DE PRODUTOS 

No sentido de se analisar todo o processo de definição do sortido de produtos, deve-se ter em 

consideração o impacto do trabalho de um conjunto de departamentos. Apesar do Departamento 

de Gestão de Produto ser o responsável por esta função, as decisões são também apoiadas por 

documentos desenvolvidos pelos Departamentos de Controlo de Gestão e Marketing. Por outro 

lado, os resultados da compra são testados e têm impacto direto no desempenho do 

Departamento de Gestão de Inventário de Loja. Assim, o processo tem início no Departamento 

de Controlo de Gestão, responsável pela elaboração de análises e documentos de apoio à 

decisão por parte da Gestão de Produto, e no Departamento de Marketing, responsável por um 

documento relevante também para a determinação do número de referências e quantidades. 

Estes documentos são então enviados para a Gestão de Produto que dá início ao processo de 

definição do sortido de produtos. Depois de efetuada a compra da coleção, esta vai sendo 

rececionada nos armazéns da empresa. O Departamento de Gestão de Inventário de Loja tem 

então a função de distribuir o produto de acordo com a estratégia definida pela Gestão de 

Produto. Esta última etapa é muito importante para avaliar todo o processo referido, daí a sua 

relevância para o estudo.  

É importante referir que, apesar de seguir maioritariamente uma estratégia tradicional de duas 

coleções anuais, a empresa adotou uma estratégia de Fast-Fashion, ao qual dá o nome de 

Pronto-Moda, com o objetivo de desenvolver uma parte substancial da sua coleção mais 

próxima da data de venda. Assim, de acordo com a estratégia adotada, 70% do produto da 

estação (coleção inicial) deve ser desenvolvido entre 6 a 7 meses de antecedência e 30% 

(Pronto-Moda) deve ser desenvolvido e produzido com 3 meses de antecedência. Estes 30% da 

coleção estão devidamente definidos e distribuídos por vários períodos da estação, com o 

objetivo de renovar o produto e acompanhar a concorrência. A estratégia de Fast-Fashion é 

uma componente fundamental para o sucesso da empresa, pelo que o objetivo é que represente 

50% do produto total vendido numa estação, a curto prazo. Assim, e uma vez que a produção é 

realizada no estrangeiro, com todas as limitações de tempo associadas, é necessário que os 

processos de planeamento do produto e de compra aos fornecedores sejam mais eficientes, uma 

vez que a demora ou ineficiência destes processo pode ditar atrasos na produção e entrega das 

encomendas, que se traduzirão na falta de produto em loja e, consequentemente, em prejuízo 

na imagem e nos resultados da empresa. 

Os procedimentos de definição do sortido de produtos são idênticos quer para a coleção inicial 

quer para a Pronto-Moda. Assim sendo, apresenta-se neste capítulo os departamentos 
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envolvidos em todo o processo e as principais etapas da definição do sortido de produtos, em 

particular do produto “Calças”, com o intuito de se detetar possíveis incorreções que estejam 

na origem do problema detetado no capítulo anterior. 

5.1 Departamento de Controlo de Gestão 

O processo de compra tem início no Departamento de Controlo de Gestão, que elabora um 

conjunto de documentos prévios, os quais servirão de apoio à decisão da Gestão de Produto 

sobre que tipo de produto deverá desenvolver e comprar, assim como as suas quantidades.  

É o departamento responsável pela análise das vendas da coleção anterior que serve de apoio a 

definição do orçamento para a próxima coleção, assim como do seu planeamento e da sua 

compra, por parte do Departamento de Gestão de Produto. Assim, todos os documentos criados 

pelo Departamento de Controlo de Gestão são enviados para o Departamento de Gestão de 

Produto que, confrontando com o seu planeamento, as suas previsões e expectativas de vendas, 

decidirá sobre o que produzir, quanto produzir e a que preços os produtos deverão ser vendidos. 

Os documentos desenvolvidos por este departamento encontram-se descritos abaixo. 

5.1.1 “Linha Produto Preço Histórico” 

O ficheiro “Linha Produto Preço Histórico” (Anexo E) é elaborado para se definir um 

orçamento inicial que servirá de guia para o orçamento final da coleção. Os orçamentos, inicial 

e final, são realizados em função do Preço de Venda ao Público (PVP) e não do custo de 

produção e transporte. Isto acontece pelo facto da empresa recorrer a fornecedores externos 

para a produção das suas coleções. Assim sendo, o processo negocial para a determinação dos 

custos de produção e transporte só é realizado depois de todo o processo de planeamento da 

coleção e aprovação do orçamento final de compra estar concluído. Desta forma, é definido um 

orçamento baseado no PVP, e cabe à Gestão de Produto, num processo posterior, negociar os 

custos de produção e transporte com o objetivo de maximizar os lucros. Esta negociação tem 

por base um “mark-up”, que diz respeito a uma percentagem do PVP que representa o valor 

máximo que o produto pode ter como custo de produção e transporte.  

Este ficheiro recorre aos dados históricos das vendas da mesma coleção do ano anterior, uma 

vez que a empresa definiu como estratégia que o orçamento de cada coleção tivesse por base 

os resultados da compra da mesma coleção do ano homólogo. Assim, este ficheiro apresenta os 

pesos relativos na compra, o número de referências, o PVP médio, a quantidade vendida, o 

valor total das vendas e ainda os pesos relativos nas vendas antes de saldos para cada família, 

subfamília e patamar de preço de cada subfamília de produtos. A partir desta informação, e pelo 
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somatório das vendas de uma determinada família de produto na coleção homóloga, elabora-se 

o orçamento inicial para cada família: 

𝑂𝑟ç𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑚í𝑙𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜 =  ∑ 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑓𝑎𝑚í𝑙𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜  

Este orçamento é depois dividido pelas subfamílias, de acordo com o peso que cada subfamília 

teve nos resultados da referida coleção. Assim, a informação sobre este orçamento é reunida 

numa tabela, especificando-o para cada família e subfamília de produto. 

O mesmo procedimento é também realizado para as quantidades vendidas, indicando à Gestão 

de Produto as quantidades vendidas por família e subfamília de Produto, para que seja possível, 

posteriormente, comparar o orçamento final com o inicial, não apenas financeiramente, mas 

também nas quantidades a comprar. 

Em suma, este ficheiro apresenta o orçamento inicial que servirá de base ao Departamento de 

Gestão de Produto na elaboração do orçamento final da coleção. Como será posteriormente 

referido neste capítulo, qualquer divergência face ao orçamento inicial, deverá ser devidamente 

justificada pelo Departamento de Gestão de Produto e alvo de validação pela administração.  

5.1.2 Índice ponderado 

Este documento (Anexo F), desenvolvido pelo Departamento de Controlo de Gestão, apresenta 

um conjunto de dados que permite calcular o Índice Ponderado de um produto até atingir 75% 

de vendas acumuladas (momento a partir do qual o produto perde potencial de venda). Entenda-

se por índice ponderado o valor médio das vendas semanais por loja de uma determinada 

referência/cor. Assim, se um determinado produto apresenta um Índice Ponderado de 3, 

significa que vende em média 3 unidades de produto por loja por semana. Este índice é 

calculado da seguinte forma: 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 =  
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑡é 𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔𝑖𝑟 𝑋% 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑙𝑙 − 𝑜𝑢𝑡

𝑁º 𝑆𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑎𝑡é 𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔𝑖𝑟 𝑋% 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑙𝑙 − 𝑜𝑢𝑡 × 𝑁º 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑗𝑎𝑠
 

O documento enviado ao Departamento de Gestão de Produto apresenta não apenas o índice 

ponderado de cada referência/cor, mas também os dados históricos do comportamento das 

vendas por semana, isto é, a quantidade vendida, a quantidade vendida acumulada, o Sell-out 

alcançado e o número de lojas em que o produto se encontra.  

O Índice Ponderado é muito importante para o Departamento de Gestão de Produto, uma vez 

que se trata de um fator com influência na determinação do lote de compra, como se verá 

adiante. 
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5.1.3 Avaliação do artigo 

O Departamento de Controlo de Gestão é também responsável pela elaboração de um ficheiro 

que apresenta e classifica todas as referências-cor (Anexo G), ou seja, todas as referências e 

todas as cores de cada referência. Neste ficheiro é então possível perceber com detalhe as 

vendas antes de saldos de cada uma das referências-cor, em quantidades, faturação e sell-out. 

Este último parâmetro é fundamental para classificar o produto da seguinte forma: 

Tabela 15 - Classificação das referências/cor pelo seu Sell-Out 

Sell-Out Classificação 

>75% Aposta 

60% - 75% Boa 

40% - 60% Normal 

<40% Fraca 

 

Esta classificação é relevante na medida em que, para o planeamento da coleção da estação 

seguinte, permite à Gestão de Produto perceber o desempenho de uma referência/cor igual ou 

semelhante à que se planeia desenvolver e, em função disso, decidir se se avança ou não para a 

compra, e em que quantidades. No entanto, a ausência de uma regra leva a que as interpretações 

das equipas de cada segmento sejam diversificadas no que diz respeito à relação entre a 

classificação e a quantidade a comprar. Desta forma, verificam-se diferenças no tratamento de 

produtos com a mesma classificação dentro do mesmo segmento e entre segmentos.   

5.1.4 Grelha de Vendas 

A grelha de vendas (Anexo H) é um documento de apoio que permite saber, para cada 

referência/cor ou conjunto de referências/cor, as quantidades compradas aos fornecedores, 

assim como as vendas no momento em que se atinge os 50% de sell-out e o stock total existente 

nesse momento, por cada tamanho, de toda a coleção da mesma estação do ano anterior. A 

empresa definiu que os 50% de Sell-out definem o momento em as lojas começam a não ter 

produto suficiente para garantir a exposição. O produto é então recolhido para o armazém, ou 

caso seja possível, deslocado para outras lojas. Este documento permite então perceber e 

confrontar o comportamento das vendas, por tamanho, de uma determinada referência/cor face 

ao planeado na compra. Este documento serve de apoio à Gestão de Produto, na medida em que 

permite à Gestão de Produto perceber como as quantidades de produto estão distribuídas por 

tamanho e como o mercado reage a essa oferta. Ou seja, permite saber qual o peso (%) de cada 
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tamanho nas quantidades compradas, assim como o peso (%) de cada um nos stocks e na 

procura no momento em que se atingem os 50% de Sell-out.  

5.2 Marketing 

O Departamento de Marketing, através da sua equipa de Visual Merchandising, é responsável 

pela imagem das lojas e, por conseguinte, pela definição do K de exposição, que define o 

número mínimo de produtos que devem constituir o lote de exposição em loja. Este valor é 

importante para a definição do lote final de compra aos fornecedores como se verá adiante. Este 

departamento tem a responsabilidade de encontrar uma solução que assegure, não apenas a 

exposição de produto, mas que esta também contribua diretamente para o aumento das vendas. 

Além desta informação, o Departamento de Marketing é responsável pela atualização de um 

ficheiro muito importante em todo o processo de compra, que é o Ficheiro de Capacidades 

(Anexo I). 

5.2.1 Ficheiro de Capacidades 

Cada loja da marca possui áreas e outras características físicas que levam a que tenham 

diferentes capacidades. A equipa de Visual Merchandising é responsável pelo registo das 

capacidades de cada mobiliário, ou seja, o número de referência que cada um deles alberga por 

loja, e por monitorizar todas as alterações decorrentes de obras e aberturas de novas lojas.  

Na definição do sortido de produtos, o Departamento de Gestão de Produto necessita de 

conhecer o número de referências/cor que tem de desenvolver para garantir o preenchimento 

de todo o mobiliário das lojas, pelo que o acesso à informação relativa às capacidades de 

exposição de cada loja é relevante. Assim, recorre a um ficheiro de capacidades criado pelo 

Departamento de Marketing que indica, por segmento e para cada loja, o tipo e quantidade de 

mobiliário, assim como número de referências que alberga. É então, com base neste ficheiro, 

que a Gestão de Produto determina o número de referências que deve desenvolver com o 

objetivo de garantir que os pontos de venda apresentam a diversidade e quantidade de produto 

suficientes ao longo de toda a estação. 

5.3 Departamento de Gestão de Produto 

O Departamento de Gestão de Produto é o responsável pelo desenvolvimento e compra da 

coleção e é constituído por Gestores de Produto, Compradores, Designers e Modelistas.  
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Através da análise dos documentos elaborados pelo Departamento de Controlo de Gestão, 

anteriormente mencionados, a Gestão de Produto inicia o processo de definição do sortido de 

produtos com a elaboração de um orçamento final. Tal como foi referido, este departamento 

recebe o ficheiro “Linha Produto Preço Histórico” que indica o orçamento inicial, que será a 

base do desenvolvimento do orçamento final. O valor do orçamento inicial é baseado na análise 

do histórico de vendas de cada patamar de preço de cada subfamília, o que origina, depois de 

somados todos os valores, o orçamento global da próxima estação, como anteriormente 

referido. 

O orçamento final é elaborado em função de duas perspetivas: 

 Comercial: são considerados os resultados das vendas dos produtos da mesma coleção 

do ano transato, sustentados nos documentos fornecidos pelo Controlo de Gestão, 

nomeadamente o documento “Linha de Produto Preço Histórico”. 

 Gestão de Produto: é essencialmente sustentado em perspetivas de vendas de cada 

produto baseadas na experiência da Gestão de Produto, sem recorrerem a nenhum 

modelo de previsão específico. Como foi referido anteriormente, a previsão de vendas 

no retalho de moda é extremamente difícil, dados todos os fatores já mencionados. 

Assim, a Gestão de Produto recorre à experiência dos seus responsáveis, às tendências 

do mercado para a nova coleção e à estratégia de Pronto-Moda, com o intuito de 

diminuir o impacto dessa imprevisibilidade. 

Após a elaboração do orçamento, inicia-se o processo de definição do sortido de produtos, que 

envolve a determinação das famílias e subfamílias de produto, o número de referências por 

patamar de preço e ainda as quantidades, por tamanho, a comprar de cada um. Assim, este 

complexo processo tem o apoio de vários departamentos, como descrito acima, e está dividido 

nas seguintes fases, como se pode verificar na Figura 7: 

1. Seleção do Produto  

2. Estratégia de Compra/Período de Venda 

3. Atribuição de Lotes 

4. Aprovação da Compra 
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Figura 7 - Calendário do processo para todos os segmentos (Fonte: Documentos Internos da 

Empresa) 

 

De seguida descrevem-se os principais passos que integram o processo de planeamento da 

coleção, ou seja, da definição do sortido de produtos, assim como os documentos que suportam 

todo o processo por parte da Gestão de Produto.  

5.3.1 Seleção do Produto 

O processo de seleção do produto tem início no desenvolvimento da matriz de produto, isto é, 

um documento que indica o número total de referências/cor que são necessárias por cada 

patamar de preço de cada subfamília de produtos como representado na Figura 8. 
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Figura 8 - Matriz de Produto (Fonte: Documentos Internos da Empresa) 

 

Além do total de referências/cor, o documento da Matriz de Produto apresenta também a mesma 

informação, mas especificada por mobiliário, por linha de produto e por período de entrada em 

loja, com o intuito de permitir à Gestão de Produto ter uma visão geral do número de 

referências/cor que terá em loja a cada momento da estação. Esta visão permite detetar possíveis 

falhas ou lacunas, assim como apresentar o posicionamento de preços a cada momento. A 

Matriz de Produto é acompanhada pela elaboração do planograma de entrada semanal do 

produto em loja, ou seja, são definidas nesta etapa as datas de entrada das linhas de produto nas 

lojas em cada semana e o período de tempo em que este deverá estar exposto em loja, de forma 

a garantir o enchimento das lojas. 

Por outro lado, como resposta às exigências de mercado, a matriz de produto e as quantidades 

compradas de cada produto são alteradas de coleção para coleção, pelo que é sempre necessário 

realizar ajustes ao orçamento inicial. Com o apoio dos documentos elaborados pelos 

Departamentos de Controlo de Gestão e Marketing, são analisados o histórico dos produtos e 

das vendas, as falhas detetadas, as novas lojas, os novos produtos e posicionamentos de preços, 

assim como o calendário, para se analisarem os períodos de maior potencial de venda e 

estratégias para os satisfazer.  

Nesta fase do planeamento da coleção é também realizada uma pesquisa e posterior 

apresentação do Quadro de Tendências, para cada linha de produto, por parte dos estilistas. Este 
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quadro apresenta as últimas tendências e os temas que deverão servir de inspiração para a 

coleção. Depois de aprovado o Quadro de Tendências pelo Departamento de Gestão de Produto 

e pela Administração, e fechada a matriz de produto, os estilistas utilizam-no para darem início 

ao desenvolvimento da coleção. 

5.3.2 Estratégia de Compra/Período de Venda 

Depois de desenvolvida a coleção por parte dos estilistas, são produzidas as amostras de todas 

as peças e são apresentadas à Administração no showroom, isto é, numa sala de apresentação 

do produto, situada na sede da empresa. O produto é exposto de forma a simular a exposição 

em loja, para ser possível a todos os departamentos visualizar como estarão as lojas durante a 

coleção. Nesta etapa do procedimento dá-se início ao processo negocial entre o Departamento 

de Gestão de Produto e a Administração para a definição das peças que farão parte da coleção 

final e, consequentemente, para o ajustamento da matriz de produto, não só ao nível do produto, 

mas também ao nível dos preços de venda ao público. Ou seja, nesta etapa, de toda a coleção 

apresentada são selecionados apenas os produtos determinados pela Administração e que farão 

parte da coleção final. É também nesta etapa que são definidas as quantidades de cada família 

e subfamília, definindo-se a estratégia que dita o peso relativo (%) a ser atribuído a cada uma. 

Por último, é também apresentado e aprovado o planograma de entrada semanal do produto em 

loja, ou seja, são decididas nesta etapa as datas de entrada de produto nas lojas em cada semana 

e o período de tempo em que este deverá estar exposto em loja. Este planograma é organizado 

de tal forma que as entradas de produto assegurem o preenchimento dos pontos de venda 

durante toda a coleção e a substituição coerente das peças ao longo do tempo.  

Em suma, nesta etapa, define-se a matriz de produto final, bem como o período de vendas dos 

temas que compõe a coleção, ou seja, é a etapa responsável pelo planeamento final da coleção. 

5.3.3 Atribuição dos lotes 

Após concluído o planeamento da coleção pelo Departamento de Gestão de Produto e pela 

Administração, segue-se a atribuição dos lotes para cada referência/cor, ou seja, a definição 

exata das quantidades de produto a comprar para cada referência/cor.  

O processo de determinação do lote de compra é realizado com o recurso a um ficheiro 

denominado Planeamento de Artigo para Inventário de Loja (ver Figura 8). Este ficheiro tem 

como objetivos estimar a quantidade de produto a comprar para uma determinada 

referência/cor, a distribuição das suas quantidades por tamanho e indicar as lojas para as quais 

a peça foi atribuída. O preenchimento deste ficheiro, para cada referência/cor considerada, é 
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baseado na informação relevante de todos os documentos que servem de apoio à decisão, 

nomeadamente a referente ao histórico de peças semelhantes da mesma coleção do ano anterior 

e deve ser atualizado sempre que haja alguma alteração relevante na referência/cor durante o 

processo de compra.  

O preenchimento deste ficheiro, representado na Figura 9, está dividido em cinco fases distintas 

e é elaborado manualmente pela Gestão de Produto. A primeira deve ser preenchida com a 

informação que caracteriza a referência/cor. Os campos a preencher são os seguintes: 

 Referência 

 Cor 

 Nome 

 Coleção 

 Sexo 

 Família 

 Subfamília 

 PVP 

Em função destas informações, o ficheiro preenche automaticamente as duas tabelas. A 

primeira com o K de exposição do produto, e a segunda a distribuição dessa quantidade pelos 

tamanhos. A segunda fase, a Gestão de Produto deve incluir os dados relativos a: 

 Período de venda 

 Data de receção do produto em armazém; 

 Grupo de produto (que indica para que mobiliário e o momento de entrada em loja); 

 Estado da compra em que o produto se encontra; 

 Alterações de PVP pedidas e outras observações. 

Na terceira fase do processo, introduz-se a informação que deriva dos ficheiros enviados pelo 

Departamento de Controlo de Gestão. A avaliação da peça e o índice ponderado são definidos 

exclusivamente pela Gestão de Produto em função daquilo que são as suas expectativas de 

vendas, mas tendo em consideração os dados históricos apresentados nos ficheiros referidos. 

Os campos que devem ser preenchidos nesta fase são os seguintes: 

 Avaliação da peça (Aposta, Boa, Normal, Imagem) 

 Índice ponderado (estimativa do número de peças vendidas) 

 Número de semanas em loja  
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 Percentagem de Sobras (quantidade percentual de sobras que se pretende para saldos) 

 Número de lojas 

É relevante referir que às estimativas de vendas são acrescentados 20% de produto para saldos. 

Esta estratégia deriva do facto da empresa se encontrar num mercado altamente competitivo, 

com tradição de apresentação de saldos no final de cada estação e, como tal, também a empresa 

deve apresentar produto em saldos para satisfazer a procura do cliente 

Depois de preenchidos os dados referidos, são calculados automaticamente os dados 

necessários para o cálculo da quantidade necessária para compra, que se referem 

exclusivamente as quantidades necessárias para as lojas do canal monomarca. Assim, o ficheiro 

calcula os seguintes dados: a quantidade necessária para o enchimento, a quantidade estimada 

de venda, a quantidade de sobras e, finalmente, a quantidade para compra: 

 Quantidade necessária para enchimento: 

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠á𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑛𝑐ℎ𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝐾 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖çã𝑜 × 𝑁º 𝑑𝑒 𝐿𝑜𝑗𝑎𝑠 

 Quantidade estimada de venda: 

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎

= Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 × 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠á𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑐ℎ𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 

 Quantidade de Sobras: 

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑎𝑠 = 𝑆𝑜𝑏𝑟𝑎𝑠 % × 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎 

 Quantidade para Compra: 

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎

= 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎 + 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑎 

Posteriormente, na quarta fase do processo, a Gestão de Produto deve preencher, manualmente, 

uma tabela onde se apresenta a quantidade total distribuída por tamanhos e o peso (%) de cada 

um. Da mesma forma, preenchem-se as necessidades do canal monomarca internacional e do 

canal multimarca. Por fim, é calculada a quantidade final a comprar. Depois de analisado e 

definido o lote, é preenchida a quantidade efetivamente comprada. 

Na quinta, e última fase, são atribuídas, manualmente, as lojas para as quais se pretende que o 

produto seja distribuído. 
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Figura 9 - Ficheiro Planeamento Artigo GIL (Fonte: Documentos Internos da Empresa) 

 

 

Este ficheiro, utilizado para calcular o lote de compra, serve também de suporte de informação 

para qualquer produto e de base para o processo de distribuição inicial por parte do 

Departamento de Gestão de Inventário de Loja, como será posteriormente explicado. 

5.3.4 Aprovação da Compra 

Nesta fase do processo, o Departamento de Gestão de Produto apresenta à Administração um 

documento (ver Figura 10) que permite perceber qual o estado da compra, compará-lo face ao 

orçamento e verificar se está de acordo com a estratégia definida para a empresa. Este 

documento é criado com base na informação do planeamento da coleção e nos documentos 

enviados previamente pelo Departamento de Controlo de Gestão. 
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Esta informação permite a ambos os departamentos perceberem com detalhe (família de 

produto, subfamília de produto e patamar de preços), quais as quantidades planeadas para a 

compra e qual o comportamento dos valores da compra face ao orçamento, permitindo também 

verificar se a estratégia de sobras para saldos é cumprida. Caso se verifique algum desvio, é da 

responsabilidade da Gestão de Produto justifica-los e, se necessário, corrigi-los. 

   

 

Figura 10 - Ficheiro Estado da Compra (Fonte: Documentos Internos da Empresa) 

A informação obtida permite também comparar o estado atual da compra, com o histórico que 

retrata a mesma coleção do ano anterior (ver Figura 10). Desta forma é possível detetar as 

diferenças existentes entre a compra da coleção atual com a compra da mesma coleção do ano 

anterior. Essas diferenças podem ocorrer por alteração de estratégia (reposicionamento de 

preços ou lacunas para Pronto-Moda) ou por lapsos, os quais podem ser corrigidos antes do 

final do processo. Nesta fase do processo, cabe também à Gestão de Produto justificar os 

desvios face ao histórico, apresentado no Ficheiro Histórico de Vendas (ver Figura 10) e 

proceder às alterações necessárias, caso se justifique. 
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Figura 11 - Ficheiro Histórico de Vendas (Fonte: Documentos Internos da Empresa) 

Depois de justificadas todas as divergências face ao orçamento e ao histórico, a Administração 

aprova o orçamento para a compra. Após esta decisão, a Gestão de Produto, nomeadamente os 

compradores, dá início ao processo negocial, e consequentemente à compra do produto final da 

coleção, com os fornecedores nacionais e internacionais.  

5.4 Departamento de Gestão de Inventário de Loja 

O Departamento de Gestão de Inventário de Loja é responsável pela distribuição inicial, 

reposição e rotação do produto entre lojas do produto. A distribuição inicial é um conceito 

utilizado pela empresa para o primeiro envio de uma determinada referência/cor para as lojas 

após a receção do produto em armazém, entregue pelos fornecedores. Por reposição, a empresa 

entende o envio de uma determinada referência/cor para as lojas com o objetivo de compensar 

a falta de produto resultante das vendas. Finalmente, por rotação de produto entenda-se a gestão 

de stocks entre lojas. 

Atualmente, a quantidade inicial de produto a distribuir por cada loja depende da sua capacidade 

de venda. As lojas da marca encontram-se, como foi referido, divididas por segmento (homem, 

senhora, rapaz e menina) e para cada um desses segmentos, classificadas por categorias segundo 

dois critérios: as vendas e a capacidade. 

Esta classificação é utilizada pelo Departamento de Gestão de Inventário de Loja, para a 

distribuição inicial das novas referências que chegam as lojas, ou seja, as referências da 

“Coleção” ou de “Hot Spot”, ficando de fora da classificação as referências “NOOS”, que estão 

continuamente em loja. Apesar de a classificação ser um conjunto de dois fatores, a 

determinação do número de peças de uma referência/cor a ser distribuído inicialmente 
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(Distribuição Inicial) tem em consideração apenas o critério de vendas. O critério da capacidade 

é utilizado para definir o número de referências que a loja deve receber.   

A quantidade a distribuir inicialmente por cada referência/cor resulta da soma entre um K de 

exposição fixo, definido pelo Marketing, e o valor das vendas previstas para os primeiros 7 

dias, que varia em função da classificação das lojas, segundo o critério de vendas. Desta forma, 

por exemplo, para distribuir uma nova referência de “Jeans” de 29.99€ para uma loja de 

categoria C, soma-se o K de exposição (K.E.) com o valor de vendas estimadas para a categoria 

de lojas C, o que resulta num valor de distribuição inicial de 14 peças, como se pode ver na 

Tabela 16. 

Tabela 16 - Distribuição inicial por patamar de preço e subfamília de produto 

    Distribuição Inicial 
K.E. 

Valor de Vendas 

Família Subfamília PVP Tipo A B C D A B C D 

Calças Calças 39.99€ Col. 11 11 10 10 9 2 2 1 1 

Calças Jeans 29.99€ HS 15 15 14 13 9 6 6 5 4 

 

A importância deste departamento para todo o processo de definição do sortido de produtos e 

compra aos fornecedores deve-se precisamente ao facto de ser o departamento responsável pela 

distribuição inicial do produto. Dependendo da quantidade de produto recebida em armazém, 

cabe a este departamento distribuir o produto de acordo com o que foi planeado no momento 

da compra, ou seja, pelas lojas previamente definidas. Apenas a colocação do produto correto, 

no local adequado e no momento oportuno, permitirá uma avaliação mais realista da compra. 

O não cumprimento da estratégia definida na compra, dará origem a inevitáveis problemas de 

stock.  

Para proceder à distribuição inicial das referências/cor recebidas dos fornecedores, o 

Departamento de Gestão de Inventário de Loja recorre ao ficheiro “Planeamento de Artigo para 

Inventário de Loja”. Este ficheiro fornece toda a informação que diz respeito à referência/cor, 

incluindo as lojas para o qual deve ser distribuída, as quantidades a distribuir por categoria de 

loja, assim como as quantidades a distribuir por tamanho, com o intuito de facilitar o processo 

de distribuição inicial. Por outro lado, o ficheiro permite também ao departamento ter acesso 

às lojas para as quais uma determinada referência/cor deve ser distribuída. 

Desta forma, é possível constatar a relevância da distribuição inicial para uma correta avaliação 

do processo de compra, uma vez que representa o momento em que se verifica se a quantidade 

comprada permite, ou não, o cumprimento da estratégia definida pela Gestão de Produto, não 
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apenas nas quantidades a distribuir por categoria de loja, mas também no número de lojas para 

as quais o produto está destinado.   
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6. ANÁLISE DOS PROCESSOS E APRESENTAÇÃO DE MELHORIAS 

Neste capítulo visa-se apresentar as falhas identificadas no processo de planeamento da coleção 

e da compra do produto aos fornecedores, apresentando-se um conjunto de propostas de 

melhoria, com o objetivo de otimizar os processos e, por conseguinte, aumentar os níveis de 

Sell-out apresentados. As melhorias apresentadas dividem-se em dois grupos diferentes: 

melhorias no planeamento do produto e melhorias no processo de planeamento da compra e 

distribuição inicial. 

6.1 Melhorias no planeamento do produto 

6.1.1 Posicionamento de preços 

No processo de planeamento e definição da coleção e, por conseguinte, da matriz de produto, a 

Gestão de Produto deve sempre considerar as movimentações do mercado e os posicionamentos 

de preços da concorrência direta. A marca em estudo encontra-se presente nos principais 

espaços comerciais do país onde a concorrência, nacional e internacional, é extremamente 

competitiva. 

A administração da empresa definiu recentemente duas marcas concorrentes, uma por cada um 

dos segmentos alvo identificados para o estudo. Assim, a estratégia da empresa deve orientar-

se para que o produto e o seu posicionamento, nomeadamente ao nível de preços de venda ao 

público, se aproximem das marcas concorrentes. O procedimento de análise da concorrência 

pela Gestão de Produto passa por visitas periódicas à concorrência e não por um estudo 

aprofundado da mesma. Desta forma, para se perceber como a marca se encontra face às marcas 

de referência, foi realizado um estudo da concorrência, não só para se perceber como a marca 

se situa ao nível do PVP de calças, mas também ao nível da grelha de tamanhos apresentada.  

Esta análise considerou, então, as seguintes marcas: 

 Pull&Bear, para o segmento de Homem; 

 Stradivarious, para o segmento de Senhora. 

O objetivo desta investigação é perceber de que forma cada uma das marcas referidas se 

posiciona no mercado, quer pela grelha de tamanhos de “Calças” que apresenta, quer pelos PVP 

praticados nos produtos considerados, relativamente à marca da empresa objeto de estudo. É 

também apresentada a forma como as marcas concorrentes referenciam os seus produtos, com 

o intuito de se perceber se as marcas concorrentes apostam na diversificação dos modelos de 
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“Calças” ou nos desdobramentos em diferentes cores de um conjunto menos alargado de 

modelos. 

No segmento de homem foi realizada uma análise a uma marca internacional e líder de 

mercado. Esta marca é considerada um exemplo de sucesso por parte da generalidade dos 

intervenientes no retalho de moda nacional e internacional, e uma referência para a estratégia 

da marca analisada no presente estudo. A coleção estudada foi a de Outono-Inverno de 2014, 

disponível na loja online da Pull&Bear. 

À semelhança da marca em estudo, a concorrência do segmento de homem apresenta uma 

referência por modelo, podendo cada referência apresentar desdobramentos de cor. No entanto, 

do total de 46 referências de “Calças”, apenas 5 referências apresentam esses desdobramentos, 

pelo que se percebe uma aposta na apresentação de mais diversidade de modelos, ao invés da 

aposta no desdobramento de cores ou tipo de lavagens. 

Por outro lado, a análise dos patamares de preço da concorrência, apresentado no gráfico da 

Figura 11, permitiu perceber que a maioria das referências (46%) apresentam um PVP de 

19.99€ e 74% do total de referências se encontra abaixo dos 29.99€. Por outro lado, 20% das 

referências apresenta um PVP de 35.99€ e apenas 7% do total de referências de “Calças” 

disponibilizados pela marca se encontram no último e mais elevado patamar de preços, de 

39.99€ 

 

Figura 12 - Número de Referências por Patamar de Preço (Comparação com a Concorrência 
– Segmento de Homem) 

O gráfico da Figura 12 permite também perceber o deslocamento do posicionamento dos preços 

da marca estudada face à concorrência. É possível perceber que a marca alvo do presente estudo 

não apresenta qualquer referência nos patamares de preços onde a concorrência apresenta 63% 

das suas “Calças” (19.99€ e 25.99€). Por outro lado, a marca estudada, apresenta 38% das suas 

calças acima do patamar 39.99€, nos quais a concorrência não se faz representar. Assim sendo, 
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é percetível que o posicionamento de preços da concorrência tende maioritariamente para o 

PVP 19.99€, enquanto a marca da empresa estudada nesta dissertação tende a posicionar-se 

com maior incidência no patamar 29.99€. No que diz respeito ao valor médio dos PVP das 

referências de “Calças” disponíveis para venda ao público, a concorrência apresenta um valor 

aproximado de 26.90€, abaixo do valor médio de, aproximadamente, 44.40€ das “Calças” do 

segmento de Homem da marca em estudo, que corresponde a uma diferença média no 

posicionamento de cerca de 17.50€ 

Na análise da concorrência de Senhora, foi selecionada uma marca líder no mercado de retalho 

de moda e que se apresenta como referência mundial no setor. No período em análise, a marca 

disponibilizava aos seus clientes um total de 22 referências de ”Calças”. Ao contrário da marca 

em estudo nesta dissertação, cada referência diz respeito a um único produto, ou seja, uma 

referência não é desdobrada em diferentes cores. Se o produto apresentar diversas cores, 

apresentará o mesmo número de diferentes referências.  

O gráfico da Figura 13 apresenta o posicionamento de preços da marca em estudo da 

concorrência, representando a distribuição do número de referências de “Calças” (em 

percentagem) de cada um, por patamar de preço. No que diz respeito ao posicionamento de 

preços da concorrência, verifica-se, pela análise do gráfico da Figura 13, que esta apresenta 

PVP de “Calças” entre 17.99€ e 39.99€. Porém, é possível perceber que a grande maioria das 

referências (87%) tem um PVP abaixo dos 25.99€, sendo que apenas 9% apresentam um preço 

ao consumidor de 29.99€ e somente 5% representam o patamar de preços mais elevado. 

 

Figura 13- Número de Referências por Patamar de Preço (Comparação com a Concorrência – 

Segmento de Senhora) 

A análise comparativa entre a concorrência e a marca alvo do estudo realizado, permite 

identificar que existe, tal como no segmento de Homem, um deslocamento significativo no 

posicionamento de preços das marcas. Se por um lado, como foi referido, a concorrência 
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apresenta 87% das suas referências com um PVP igual ou inferior a 25.99€, a marca estudada 

apresenta 96% das suas referências com um preço de venda ao público igual ou superior a esse 

patamar. Por outro lado, enquanto que o preço médio de venda ao público das calças da 

concorrência é de 24.23€, a marca estudada apresenta um valor médio de 41.71€. 

Como é possível constatar após esta análise da concorrência, existem diferenças significativas 

no posicionamento de preços entre a marca estudada e as marcas que a empresa definiu como 

de referência e concorrência direta. Assim, dadas estas conclusões, propõe-se que sejam 

realizadas análises aprofundadas à concorrência, antes do início do processo de definição da 

coleção, com o objetivo de ajustar a marca àquilo que são os posicionamentos de preços das 

marcas dos concorrentes diretos. A ausência deste tipo de investigação, e de um ajustamento 

dos patamares de PVP face à concorrência direta, leva a que as divergências apresentadas sejam 

acentuadas, o que se traduz num impacto direto negativo nas vendas, num mercado altamente 

competitivo.  

6.1.2 Tamanhos 

Como foi possível verificar na análise ao processo de definição do sortido de produtos, o 

Departamento de Controlo de Gestão elabora um documento, que permite à Gestão de Produto 

analisar a compra e vendas de cada referência/cor por tamanho da mesma coleção do ano 

anterior. Essa análise é realizada no momento em que se atinge os 50% de Sell-out, que 

representa o momento em que se atinge a venda de 50% da quantidade comprada de uma 

determinada referência/cor. 

Para que a compra de produtos dos consumidores seja eficiente, é imperativo que se adquira o 

produto certo, nas quantidades por tamanho adequadas, ou seja, é necessário garantir que a 

quantidade comprada por tamanho é decidida em função daquilo que é a procura do mercado. 

Assim sendo, procedeu-se a um estudo dos stocks, por tamanho, das “Calças” dos segmentos 

de Homem e Senhora, com o objetivo de ser perceber se a compra estava a ser eficiente, ou 

seja, se as quantidades compradas por tamanho correspondem aquilo que é a procura do 

mercado. Assim, propõe-se que no final de cada coleção, seja feito um estudo, para que seja 

possível adequar a oferta de tamanhos das “Calças” às exigências de mercado nos processos de 

compra das coleções seguintes. Uma vez que o mercado de moda é altamente volátil, e se torna 

quase impossível prever a procura por tamanho com 1 ano de antecedência, propõe-se que todos 

os processos de compra, quer semestrais, quer de Fast-Fashion, sejam precedidos de uma 

análise detalhada da venda por tamanho na coleção anterior. Essa análise deverá ser realizada 

em 3 momentos distintos: 
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 50% de Sell-out; 

 Pré saldos; 

 Pós saldos. 

A análise das vendas quando o produto começa a faltar na loja, ou seja, quando atinge os 50% 

de Sell-out, é um indicador dos tamanhos que mais vendem quando a grelha está completa, e 

por conseguinte, permite ao Departamento de Gestão de Produto perceber se a compra foi ou 

não adequada para a fase de crescimento do ciclo de vida do produto. 

Por sua vez, a análise das vendas, até ao momento de início do período de saldos, permite 

concluir quais os tamanhos que mais venderam e quais os tamanhos que não tiveram procura 

suficiente durante o período de venda com o PVP inicial e, portanto, com o preço mais vantajoso 

para a empresa.  

Por último, o estudo dos resultados obtidos pelas vendas de “Calças” no final do período de 

saldos permite identificar quais os tamanhos cuja previsão de venda excedeu a realidade. Assim, 

é possível identificar, para cada calça, quais os tamanhos que não têm procura suficiente e cujas 

sobras se traduzem em prejuízo para a empresa. Desta forma, esta análise aos resultados finais 

das vendas após saldos é relevante na medida em que as conclusões poderão permitir a 

eliminação de erros nas quantidades compradas no próximo processo de compra e, assim, evitar 

quantidades avultadas de sobras de produto.  

Esta proposta visa então uma adequação mais eficiente da quantidade por tamanho de cada 

referência de Calças adquirida pela empresa, com o intuito de evitar grandes quantidades de 

sobras de produto. 

6.2 Melhorias no processo de compra 

6.2.1 Classificação dos artigos e potencial de venda 

Atualmente na empresa, os artigos que são comprados estão classificados como “Aposta”, 

“Bom”, “Normal” e “Imagem”. Os diferentes segmentos utilizam a mesma linguagem para 

classificar os produtos. A classificação atual dos artigos é feita da seguinte forma: 

 “Aposta”: artigos com potencial para serem os mais vendidos, em que o histórico de 

produtos iguais ou semelhantes apresenta um Sell-out superior a 75%; 

  “Bom”: artigos com um bom potencial de venda, inferior aos “Aposta”, e com um 

histórico de Sell-out entre 60% e 75%; 
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  “Normal”: artigos com algum potencial de venda, inferior aos “Bom”, em que o 

histórico de Sell-out se encontra entre 40% e 60%; 

  “Imagem”: artigos com potencial de venda indeterminado. 

Atualmente os artigos são classificados pelo seu Sell-out antes de saldos, isto é, pela 

percentagem vendida face à quantidade comprada, independentemente desta. Ou seja, esta 

classificação não tem em consideração a quantidade de produto comprada nem o período em 

loja, mas apenas a percentagem de produto vendida face ao comprado. Assim sendo, não é certo 

que um produto comprado em pouca quantidade na coleção anterior e que apresente com um 

Sell-out elevado, reproduza esse mesmo resultado quando classificado como aposta e comprado 

em maiores quantidades. 

Assim, sugere-se que os produtos sejam classificados pelo seu índice ponderado, isto é, a 

quantidade que se estima vender por semana, para que a compra se realize segundo uma lógica 

que permita coerência na atribuição dos lotes. Ou seja, um produto em que o índice ponderado 

é maior, deve ser comprado em maiores quantidades. Propõe-se então que, a título de exemplo, 

para uma determinada referência/cor, caso tenha um índice ponderado superior a 4 deve ser 

classificado de “Aposta”, entre 2 e 4 como “Bom”, entre 1 e 2 como “Normal” e, finalmente, 

inferior a 1 ou indeterminado como “Imagem”. 

6.2.2 Atribuição de lojas 

Através da análise do ficheiro “Planeamento de Artigo para Gestão de Inventário de Loja”, 

identificou-se que o tratamento de um artigo de uma determinada categoria, é diferente de 

segmento para segmento. No caso do segmento Homem, por exemplo, esta situação leva a que 

determinados artigos “Aposta” não estejam nas mesmas lojas que outros artigos com a mesma 

classificação, uma vez que não são comprados em quantidades equivalentes resultante da 

diversidade de critérios. O contacto com os diferentes departamentos permitiu perceber que a 

subjetividade na decisão das quantidades e atribuição de lojas, conduz a imprecisões e lapsos 

que se traduzem em problemas de stock. 

Atualmente, a seleção das lojas, para as quais o artigo deverá ser enviado, é realizada de acordo 

com o mobiliário para o qual está destinado e pelo número de referências que é possível expor. 

No entanto, este critério apresenta-se pouco assertivo no que diz respeito à seleção das lojas, 

pois não tem em consideração o potencial da peça nem o potencial de venda da loja, mas sim 

as lojas que têm um determinado mobiliário. Desta forma, são atualmente atribuídos produtos 

com a classificação “Normal” a lojas que não têm capacidade de venda para escoar esse stock.  
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Importa relembrar que, tal como foi referido, atualmente as lojas encontram-se classificadas de 

acordo com a capacidade de venda (A B, C e D – por ordem decrescente) e de exposição (A, B, 

C e D – por ordem decrescente), prevalecendo o critério das vendas face à exposição. A 

classificação de cada loja serve apenas para definir a quantidade de produto de uma determinada 

referência/cor a ser enviada na distribuição inicial, por parte do Departamento de Gestão de 

Inventário de Loja. Verifica-se então que esta classificação não é utilizada para ajustar a 

classificação do produto à classificação das lojas, mas apenas para determinar a quantidade de 

produto que deve ser enviado por categoria de loja. 

Posto isto, uma vez que a linguagem utilizada para classificar os produtos é comum a todos os 

departamentos, o tratamento dado aos produtos também deve ser comum. Assim, o objetivo de 

uniformizar esse tratamento por classificação de produto e de evitar a atribuição de produtos a 

lojas sem capacidade de venda, propõe-se que seja essa mesma classificação a dedinir para que 

grupo de lojas este será distribuído da seguinte forma: 

 “Aposta”: devem ser enviados para todas as lojas das categorias A, B, C e D de vendas.  

 “Bom”: devem ser enviados para as categorias A, B e C de vendas. 

 “Normal”: devem ser enviados para as categorias A e B de vendas. 

 “Imagem”: devem ser testadas apenas nas lojas de categoria A de vendas. 

Por outro lado, e uma vez que as lojas não têm todas a mesma capacidade, isto é, não conseguem 

todas expor o mesmo número de referências, deverá ser a categoria das lojas no critério de 

exposição a definir o número de referências “Aposta”, “Bom”, “Normal” e “Imagem” que cada 

uma deverá receber. Assim sendo, as lojas AA e AB, receberão peças com a mesma avaliação, 

mas as lojas AB, por terem menos capacidade de exposição, receberão menos referências. 

Em suma, propõe-se que as peças sejam distribuídas em função da sua classificação por lojas 

com um potencial de venda capaz de escoar o stock atribuído, evitando dessa forma possíveis 

sobras ou o dispendioso processo de rotação de produto entre lojas. A classificação e o 

procedimento proposto permitirão também auxiliar a Gestão de Produto na determinação do 

número de referências e respetivas quantidades por classificação de produto, uma vez que esta 

determinará o número de lojas para as quais este será distribuído.  

De referir, que deve ser dada a importância, à capacidade e volume de vendas, das paredes de 

calças em cada loja. É importante que seja atribuída uma atenção especial a este mobiliário. 

Para tal apresenta-se, ainda neste capítulo, duas propostas com o objetivo de aumentar a 

eficiência de todo o processo analisado. 
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6.2.3 Facilitador do processo de atribuição de lojas 

No ficheiro “Planeamento de Artigo para Gestão de Inventário de Loja”, a seleção das lojas a 

distribuir é realizada manualmente, ou seja, a Gestão de Produto tem de selecionar, para cada 

referência/cor, as lojas que lhe estão atribuídas. É um processo extremamente complexo e 

suscetível de falhas, que podem induzir em erro o Departamento de Gestão de Inventário de 

Loja que irá recorrer a este ficheiro para distribuir as peças pelas lojas selecionadas. Com o 

objetivo de resolver este problema, e na eventualidade das duas medidas anteriores serem 

adotadas, propõe-se que a seleção das lojas seja feita automaticamente e após o preenchimento 

dos seguintes campos: 

 Avaliação Final (“Aposta”, “Bom”, “Normal” ou “Imagem”): indica para que 

tipologia de lojas devem ser distribuídas pelo critério predominante das vendas.  

 Capacidade (A, B, C e/ou D): uma vez que a classificação das lojas é um conjunto de 

dois critérios (vendas e capacidades), a seleção do número de lojas apenas pelo critério 

das vendas é insuficiente, uma vez que o número de referências que as lojas 

conseguem expor não é linear entre elas. Assim, para uma determinada referência/cor, 

o campo “Avaliação Final” indica a lojas para as quais esta está destinada (critério de 

vendas), e o campo “Capacidade” indica se o produto deve ir para as lojas do tipo A, 

do tipo A e B, do tipo A,B e C ou do tipo A,B,C e D de capacidade.  

De acordo com estas indicações, o ficheiro deve ser capaz de selecionar as lojas que cumpram 

os requisitos especificados. 

6.2.4 Reestruturação das paredes de “Calças” 

Como foi anteriormente referido, um dos espaços da loja com maior relevância para a empresa 

e maior potencial de impacto nas vendas da família de produtos estudada é a parede de Calças 

de cada segmento. Esta parede é composta apenas por Calças NOOS, de Hot Spot e Coleção. 

Uma vez que é o mobiliário cujas dimensões mais variam entre as lojas da marca e com maior 

capacidade de exposição da família de produto estudado, merece ser alvo de uma especial 

atenção. 

Tal como foi referido, para a definição dos lotes de compra, o Departamento de Gestão de 

Produto orienta-se por um Ficheiro de Capacidades que indica, loja a loja, qual a capacidade de 

exposição de cada uma, indicando a quantidade e tipo de mobiliário, e detalhando a capacidade 

de exposição de cada um deles. 
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A capacidade de armazenamento/exposição é muito variável de loja para loja, devido às 

particularidades da própria loja, o que torna muito complicada a definição do número de lotes 

a comprar para cada uma delas. Uma vez que a última revisão das capacidades (traduzida no 

ficheiro de capacidades referido) deste tipo de paredes estava desatualizada, quer devido às 

renovações que várias lojas sofreram, quer devido à abertura de novas lojas, verificavam-se 

graves problemas em loja, nomeadamente: 

 Ausência de produto; 

 Repetição excessiva de lotes expostos na mesma parede, 

 Lojas com paredes de “Calças” com as mesmas dimensões mas com estruturas 

diversas, divergindo desta forma na capacidade de exposição 

 Dificuldades na distribuição inicial 

A ausência de uma estratégia para esta parede e a não atualização do ficheiro de capacidades, 

torna o processo de definição do número de referências de calças demasiado impreciso. Esta 

imprecisão deve-se ao facto de ser um mobiliário com grande capacidade de exposição, pelo 

que conduz a uma incerteza, não apenas no número de referências, mas também na quantidade 

a comprar de cada uma. 

Foi necessário proceder-se a um novo levantamento, loja a loja, da capacidade de cada uma, 

por segmento. As Tabelas 17 e 18, apresentam o número de lojas, por segmento, cujas paredes 

de “Calças” têm como capacidade um determinado número de lotes. As paredes, 

nomeadamente as de Calças, são suportadas por um conjunto de calhas verticais que servem de 

suporte para um determinado número de prateleiras amovíveis, responsáveis pela exposição 

dos lotes de calças. Para além disso, a empresa definiu como regra a colocação de um manequim 

por calha. É importante referir que, no último processo de compra, o ficheiro de capacidades 

indicava 7 lotes por calha em cada parede de Calças. No entanto, verifica-se que esse valor se 

encontra afastado da realidade, uma vez que cada prateleira expõe apenas dois lotes e, por 

observação direta, foi possível constatar que as regras não estavam a ser cumpridas. 

Assim, pela análise das tabelas referidas, percebe-se que não só o número de calhas que sustenta 

cada parede diverge significativamente, como também o número de lotes que cada loja alberga, 

por segmento, varia consideravelmente, o que torna o processo de definição do número de 

referências/cor e da quantidade dos lotes de compra muito demorado e complexo.  
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Tabela 17 - Relação entre o nº de paredes de “Calças” e o nº de lotes que albergam 

Nº de 

Lotes 
Homem Senhora 

72 0 1 

70 1 1 

63 0 1 

56 2 4 

49 4 4 

42 5 5 

36 3 4 

35 5 5 

32 1 2 

30 4 6 

28 5 4 

25 3 3 

24 3 3 

21 3 0 

20 8 6 

16 0 1 

12 2 0 

Total 49 50 

 

Além dessa diversidade de dimensões e capacidades, as estruturas dessas paredes eram também 

muito diversificadas, constatando-se que estas eram montadas pelas colaboradoras das lojas 

sem considerar o critério do número de lotes que cada calha deveria expor. A Tabela 18 

representa o número de calhas que diferentes lojas apresentam na sua parede de “Calças”, quer 

para o segmento de Homem, quer para o segmento de Senhora. 
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Tabela 18 - Relação entre o nº de paredes de calças e o nº de calhas da sua estrutura 

 

Nº de 

Calhas 
Homem Senhora 

C12 0 1 

C10 1 1 

C9 0 1 

C8 3 6 

C7 4 4 

C6 11 13 

C5 18 18 

C4 7 6 

C3 4 0 

C2 1 0 

 

Percebeu-se, também, que a regra da empresa de expor um manequim por calha não estava a 

ser cumprida, pelo que a variação do número de lotes era também fortemente influenciada, uma 

vez que os espaços que deveriam ser ocupados pelos manequins estavam ocupados por lotes de 

calças. 

Assim, foi estudada uma nova estratégia de exposição de produto, colocada em prática em 

conjunto com o Departamento de Marketing. Assim, procedeu-se a uma reestruturação desta 

parede (Anexo J) com o objetivo de facilitar o processo de definição do número de 

referências/cor necessárias e das respetivas quantidades, e ao mesmo tempo torná-la mais 

atrativa e acessível ao cliente. Até à reestruturação, não havia regra quanto à colocação das 

prateleiras e dos manequins, pelo que certas estruturas dificultavam o acesso às calças por parte 

do cliente. Este problema levava a que muitos clientes desistissem da compra imediatamente 

ou, por demora no atendimento, acabassem por abandonar a loja. Assim, optou-se por colocar 

o produto ao nível do cliente, ou seja, criar uma estrutura em que o produto estivesse todo ele 

acessível a qualquer pessoa. Ficou então estabelecido que cada calha deveria ter três prateleiras, 

cada uma a albergar 2 lotes, num total de 6 por calha, e os manequins seriam colocados na parte 

de cima da parede. Com este propósito definiu-se, loja a loja, o layout de cada parede de calças 

para satisfazer as particularidades de cada uma delas. 
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Por conseguinte, esta alteração à estrutura das paredes de calças e a imposição da regra de 6 

lotes por calha permitiu alterar o ficheiro de capacidades que serve de guia a todo o processo 

de definição do sortido de produtos, para que a informação aí disponibilizada coincidisse com 

a realidade das lojas.  

6.2.5 Classificação das lojas pelas paredes de calças 

Devido à importância desta parede de “Calças” para o planeamento da coleção e processo de 

compra deste produto, propõe-se também fazer um agrupamento e classificação especial das 

lojas quanto à capacidade destas paredes, para cada segmento, com o objetivo de tornar mais 

exata e eficiente a definição do número de referências/cor de coleção a definir para esta parede. 

A aplicação desta proposta, depende da aplicação da proposta anterior, descrita em 6.2.4. Por 

exemplo, na Tabela 19 apresenta-se a classificação das lojas para o segmento de Senhora. 

Tabela 19 - Exemplo de uma classificação das lojas 

Categoria 
Nº de 

Lotes 

Nº 

Lojas 

Média de 

lotes 

A 42 a 60 10 47 

B 36 10 36 

C 30 a 32 11 32 

D 24 10 24 

E 16 a 20 9 19 

 

Esta nova classificação permitiu desenvolver uma nova metodologia, mais rápida e eficaz, para 

a determinação do número de referências e quantidade de produto de cada referência/cor para 

a parede de “Calças”. 

A utilização do valor médio está de acordo com a estratégia da empresa de evitar a repetição de 

lotes na maioria das paredes de “Calças”. A análise da Tabela 19, através da comparação entre 

a média de lotes e o número de lotes de cada categoria, permite perceber que, segundo este 

novo critério, e à exceção da categoria A, a repetição é residual ou inexistente nas categorias 

B, C, D e E, garantindo-se, desde já, a estratégia em 80% das lojas consideradas.  

Por sua vez, a categoria A de parede de Calças de Senhora, é constituída por 4 lojas com 

capacidade de 42 lotes, 4 lojas com 48 lotes, 1 loja com 54 lotes e 1 com 60 lotes. Com uma 

média de 47 lotes para a categoria A, a repetição de lotes expostos é inexistente nas primeiras 

4 lojas, residual nas outras 4, e apenas é acentuada em 2 lojas (com 54 e 60 lotes). A decisão 
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de se manter estas duas lojas na categoria A prende-se com o facto de não ser viável a produção 

de calças exclusivamente para preenchimento total destas paredes. Assim, para todas as lojas 

cuja capacidade é superior ao lote médio para a sua categoria, estas devem receber quantidades 

suficientes de determinadas referências/cor para garantir a repetição de lotes necessária. 

Assim sendo, neste novo procedimento, a Gestão de Produto deve elaborar, no início de cada 

coleção, uma lista de Calças (NOOS e Coleção) para cada categoria de lojas. A primeira lista 

deve incluir um total de 19 referências/cor, que representam as calças que a empresa pretende 

que estejam à venda em todas as suas lojas, garantindo o enchimento das lojas de categoria E. 

A segunda lista deve incluir a primeira lista, mais as referências/cor que se pretende que estejam 

apenas nas lojas de categoria D, C, B e A. Por sua vez, a terceira lista, deve refletir a segunda 

lista, assim como as calças definidas apenas para as lojas de categoria C, B e A. E assim 

sucessivamente, como representado na Figura 14. 

 

Listas 
Categoria da Parede de Calças 

A B C D E 

5ª 

      

4ª 

      

3ª 

      

2ª 
      

1ª      

Figura 14 - Representação da Constituição das Listas 

 

Depois de definidas as listas, conhecendo-se o número de calças NOOS que se pretende para 

cada uma, é possível determinar o número de referências de calças de Coleção e Hot Spot que 

a empresa pretende comprar.  

A pertinência desta classificação prende-se com o facto de facilitar o processo de definição do 

número de referências/cor das calças de coleção, na medida em que, para uma determinada 

referência/cor de calças, é possível determinar de forma mais rápida e eficaz o número de lojas 

para onde será distribuída e a quantidade respetiva. Assim é possível definir uma estratégia que 

evite que a falta de referências/cor e respetivo stock origine uma distribuição inicial 

desorganizada, focada no enchimento das paredes e não no cumprimento da estratégia.  

6.2.6 Atualização semestral dos valores de distribuição inicial por tipologia de lojas 
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Atualmente, a Gestão de Produto define o lote de compra baseado, essencialmente, nas 

previsões de vendas, sem considerar as orientações da Gestão de Stock para a distribuição 

inicial do produto comprado. Esta, por sua vez, é realizada tendo por base as informações 

contidas no ficheiro Planeamento Artigo Gil (Figura 9) que apresenta as informações referentes 

à quantidade de exposição do produto por tipologia de loja, assim como especifica que 

quantidade deve ser enviada por tamanho. No entanto, os valores não só não estão atualizados, 

como também não se diferenciam em função da tipologia de loja, de acordo com a estratégia 

da empresa. Desta forma, a informação referente à distribuição das quantidades por tamanho, 

está também incorreta, o que origina problemas de stock. 

Portanto, como já foi referido, a distribuição inicial deve ser realizada respeitando a 

classificação das lojas quanto à sua capacidade de exposição e de vendas. Dependendo da 

classificação de uma determinada loja, o artigo é enviado com uma determinada quantidade. 

Uma vez que esta distribuição se apresenta errada no ficheiro “Planeamento Artigo Gil”, o 

departamento de Gestão de Stocks é obrigado a calcular essa distribuição para cada produto, 

para cada tipologia de loja, o que se traduz num processo simultaneamente moroso e suscetível 

de erros. 

6.2.7 Distribuição inicial considerando o índice ponderado 

De acordo com a estratégia da empresa, o Departamento de Gestão de Inventário de Loja deve 

distribuir inicialmente pelas lojas 70% do produto que receciona dos fornecedores, mantendo-

se em armazém os restantes 30% para reposição em função das necessidades. A distribuição de 

70% de produto enviado inicialmente, como foi analisado anteriormente, deve garantir o K de 

exposição e as vendas previstas, por categoria de lojas quanto ao critério de vendas, para um 

determinado tipo de produto e que são determinadas por subfamília e patamar de preço, como 

se verifica na Tabela 20. 

Tabela 20 - Distribuição Inicial por patamar de preço e subfamília de produto 

    Distribuição Inicial 
K.E. 

Valor de Vendas 

Família Subfamília PVP Tipo A B C D A B C D 

Calças Calças 39.99 Col. 11 11 10 10 9 2 2 1 1 

Calças Jeans 29.99 HS 15 15 14 13 9 6 6 5 4 

 

Por outro lado, como foi possível constatar anteriormente, a definição do lote de compra, ou 

seja, das quantidades a comprar para as lojas da marca, resulta da soma de dois fatores: 
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 Quantidade de vendas: produto entre o índice ponderado (estimativa de venda por 

semana), o número de semanas em exposição e o número de lojas; 

 Quantidade de exposição: produto entre o K de exposição e o número de lojas. 

Desta forma, é possível verificar que a determinação das quantidades de produto a comprar para 

o canal monomarca, ou seja, para as lojas da marca, não considera nenhuma das regras de 

distribuição inicial do Departamento de Gestão de Inventário de Loja. A análise de duas 

referências/cor de Jeans de 29.99€ do ficheiro “Índice Ponderado”, descrito no capítulo 

anterior, permitiu verificar o seguinte (ver Tabela 21): 

Tabela 21 - Índice ponderado, sell-out e classificações de duas referências 

Referência/cor 
Índice 

Ponderado 

Sell-

Out 
Classificação 

10004234_M1034 2 84% Aposta 

10004235_E0034 4 91% Aposta 

 

As quantidades compradas para estas referências/cor, planeadas para a compra da próxima 

coleção e classificadas como Aposta, são determinadas em função dos seus índices ponderados, 

como foi anteriormente referenciado. No caso da referência/cor 10004234_M1034, verifica-se 

que a quantidade comprada baseada num índice ponderado (estimativa de venda semanal) de 2 

não é suficiente para cumprir as regras de distribuição inicial que consideram uma previsão de 

venda de 6, 6,5 e 4 produtos para as lojas A, B, C e D para aquele tipo de produto. Por outro 

lado, também não garante a regra de distribuição inicial de 70% da quantidade recebida, 

garantindo para reposição os restantes 30%, uma vez que não é comprada em quantidades 

suficientes para garantir o cumprimento dessas duas regras. É então possível constatar a 

existência de problemas entre a quantidade comprada e as regras de distribuição.  

A decisão da quantidade de compra, independentemente das regras de distribuição inicial, 

origina que não seja possível distribui-las pelas lojas planeadas, segundo os critérios definidos. 

Assim, este procedimento não garante a estratégia de apresentação e exposição de produto 

definida, nem a distribuição para todas as lojas previstas para uma determinada referência/cor. 

A Gestão de Stocks é então obrigada a optar entre duas situações:  

 Distribuir o artigo pelas lojas possíveis em função da quantidade comprada, 

garantindo as regras das quantidades definidas para a distribuição inicial e garantindo 

a percentagem de 30% de stock em armazém para futura reposição. 
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 Distribuir todo o artigo recebido pelo número de lojas planeadas para o referido artigo, 

independentemente do cumprimento da estratégia de distribuição inicial, garantindo 

que o produto é distribuído por todas as lojas definidas. 

Qualquer uma das duas decisões possíveis por parte deste departamento origina problemas de 

stock nas lojas. No sentido de enfrentar esta situação, verifica-se que a Gestão de Produto 

antecipa a produção de produtos planeados para outros períodos da estação, o que leva à 

alteração do planeamento e a problemas de stock futuros. Por outro lado, a produção de novas 

referências tem como consequência ultrapassar do limite orçamental, que pode ser recusado 

pela administração ou ter um forte impacto nos resultados finais da empresa.  

Uma vez que devem prevalecer as previsões de vendas da Gestão de Produto sobre as regras de 

distribuição inicial, estas devem ser ajustadas aquilo que são as quantidades compradas, 

considerando o índice ponderado de cada referência/cor específica e não uma média por 

patamar de preço e por subfamília, tal como é considerada atualmente. 

Assim, deve ser definido um índice percentual que seja representativo do peso (%) de cada 

categoria de lojas no critério das vendas e que permita definir, para cada referência/cor, o 

número de peças a distribuir por cada categoria de lojas. Assim, seria distribuído um número 

maior de produtos para as lojas com maior potencial de venda e um número menor para as que 

apresentam menor potencial. Desta forma, ao índice ponderado de cada referência/cor, seria 

multiplicado o índice de cada categoria de lojas, de modo a definir a quantidade a distribuir por 

cada uma: 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑗𝑎 

= í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 × í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑗𝑎 

Para definir o índice da categoria de loja, deverá ser realizado um estudo do peso (%) nas vendas 

de cada categoria de loja, que poderá ser realizado para a totalidade dos produtos, ou detalhado 

à família ou subfamília de produto. Por limitações de tempo e recursos, não foi possível realizar 

esse estudo durante o período de permanência na empresa, pelo que se propõe à empresa como 

projeto futuro. O Anexo K apresenta um exemplo de uma possível definição dos índices da 

categoria de loja. 

Desta forma, não existirá uma grelha de distribuição inicial por categoria de loja relativa ao 

patamar de preço de cada subfamília de produto, mas antes indexado ao índice ponderado de 

cada produto. Por conseguinte, a distribuição inicial seria realizada em função da quantidade 

de produto comprada, e não de forma independente desta. Esta proposta permite então enfrentar 

os constantes problemas de stock que resultam de uma compra em quantidades de produto 
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insuficientes para as regras de distribuição inicial definidas pela empresa. Como tal, esta 

proposta permite compensar a falta de comunicação entre o Departamento de Gestão de Produto 

e o Departamento de Gestão de Inventário de Loja 
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7. CONCLUSÃO 

7.1 Contribuições do projeto de investigação 

O presente projeto de investigação assumiu como objetivo estudar o processo de definição do 

sortido de produtos no setor do retalho têxtil e de vestuário e, desta forma, procurar acrescentar 

valor aos estudos já realizados sobre este tema.   

No sentido de se compreender o processo em estudo e a sua importância para as empresas do 

sector, a revisão da literatura realizada procurou identificar alguns dos principais estudos 

científicos que investigaram o retalho de vestuário. Em particular, expondo a sua complexidade 

e competitividade, assim como as diferentes estratégias adotadas pelas empresas, 

nomeadamente o Fast-Fashion. Após a contextualização do setor objeto de estudo, a revisão 

bibliográfica focalizou-se nos estudos sobre o processo de definição do sortido de produtos e 

na sua importância para os resultados das empresas e satisfação do cliente. Este estudo da 

bibliografia permitiu detetar lacunas no estudo da otimização deste processo, nomeadamente, 

na importância do envolvimento de várias áreas e departamentos. Com a presente investigação, 

pretende-se dar um contributo aos estudos já realizados, comprovando a importância do 

contributo de diferentes departamentos da empresa e a apresentando melhorias nos processos 

que permitam aumentar a eficiência do processo de definição do sortido de produtos. 

O estudo foi desenvolvido numa empresa de referência do setor em Portugal, com o intuito de 

apresentar resultados e propostas que possam vir a ser úteis para o setor. Depois de uma breve 

contextualização do setor na Europa e em Portugal, procedeu-se à apresentação da empresa, da 

sua estrutura e dos seus produtos. Dada a relevância da família de produto “Calças”, e os 

resultados insatisfatórios que apresentava, foi desenvolvido um estudo sobre o atual processo 

de definição do sortido de produtos desta família, realizado pela empresa. 

A empresa alvo do estudo apresenta um processo centrado no Departamento de Gestão de 

Produto, auxiliado numa primeira fase pelo Departamento de Controlo de Gestão, com 

documentos de análise de vendas dos produtos, e pelo Departamento de Marketing, que fornece 

um ficheiro com a capacidade das lojas. No entanto, atualmente estas informações não têm 

grande relevância nas decisões da Gestão de Produto, pelo que a decisão de variedade e 

quantidade de produtos a desenvolver cabe exclusivamente a este departamento. 

O estudo deste processo permitiu identificar lacunas, não apenas pela ausência de um 

importante contributo por parte dos demais departamentos da empresa, mas também nos 

próprios procedimentos e processos que auxiliam a Gestão de Produto na tomada de decisão. 
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Assim, com o intuito de aumentar a eficiência do processo de definição do sortido e integrar o 

contributo de vários departamentos no processo de decisão, o presente estudo apresenta um 

conjunto de soluções. Estas soluções englobam propostas de melhoria do planeamento do 

produto e propostas de melhoria do processo de decisão de compra dos produtos aos 

fornecedores. Nas propostas de melhoria do planeamento do produto pretende-se ajustar a 

grelha de tamanhos comprados ao histórico das vendas, assim como o posicionamento de 

mercado da empresa face à concorrência. Por outro lado, as propostas referentes ao processo 

de compra focam-se na classificação dos artigos, na atribuição, reestruturação e classificação 

das lojas, assim como na importância da distribuição para uma correta avaliação do 

desempenho do processo. Através das propostas apresentadas, o presente estudo visa integrar 

um conjunto de departamentos no processo de definição do sortido, uma vez que é o processo 

chave para o sucesso ou fracasso de toda a empresa e, por outro lado, corrigir lacunas e erros 

que provocam um desajustamento da oferta aos espaços de venda e à procura. Desta forma, é 

possível constatar que o estudo apresentado procura dar responder à pergunta de investigação 

“Como proceder à definição de um sortido de produtos mais eficiente envolvendo os diferentes 

departamentos da empresa?”, garantindo, assim, o cumprimento dos objetivos propostos.  

Desta forma, este estudo de caso, em particular, permitiu concluir sobre a importância do 

contributo e do conhecimento de vários departamentos, assim como de uma revisão dos 

procedimentos para se alcançar um eficaz e eficiente desempenho da definição do sortido de 

produtos. Estas conclusões são de extrema importância para uma empresa que atua num 

mercado tão competitivo como o de retalho de vestuário, no qual concorre diretamente com os 

principais produtores mundiais do setor. Desta forma, a atuação concertada de vários 

departamentos e a aplicação de um processo de melhoria continua dos procedimentos através 

das medidas apresentadas, permitirão à empresa em particular, e ao setor em geral, tirar ilações 

que permitam aumentar a eficiência deste processo e, assim, contribuir para o seu melhor 

desempenho no mercado.  

Por sua vez, no que à presente investigação diz respeito, esta revelou-se um processo intenso e 

complexo. O projeto desenvolvido exigiu trabalho em loja para ter um contacto direto com o 

produto e com o cliente, um estudo e conhecimento prévio da estrutura e funcionamento dos 

departamentos e processos envolvidos no planeamento da coleção e do seu processo de compra. 

A principal limitação deste projeto resultou do facto de não ter ocorrido nenhum processo de 

desenvolvimento e compra de coleção durante o período de investigação, pelo que não foi 

possível aplicar as medidas apresentadas e avaliar os seus resultados no final da coleção. Para 

além desta limitação, o tempo disponível, as atividades desempenhadas enquanto estagiário, 
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fora do contexto do projeto, as restrições de confidencialidade da empresa e as limitações de 

tempo e disponibilidade dos restantes colegas da empresa, condicionaram a recolha de 

informação e o desenvolvimento de novas e mais aprofundadas propostas.  

A presente investigação permitirá a empresa a adoção das medidas apresentadas e alerta para a 

necessidade de investigações futuras na área do desenvolvimento das coleções e do processo 

de compra, não apenas na empresa estudada, mas também nas empresas deste ou de outros 

setores que partilham os mesmos processos e dificuldades. 
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ANEXO A – PESO RELATIVO DA QUANTIDADE DE PRODUTO DE CADA SEGMENTO 
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ANEXO B – RESULTADOS DE 2014 (SEGMENTO DE HOMEM) – RELATÓRIO DE 

VENDAS DA EMPRESA 
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ANEXO C – PREÇOS MÉDIO DAS FAMÍLIAS DE PRODUTO DE HOMEM E SENHORA 

EM 2014 – RELATÓRIO DE VENDAS DA EMPRESA 
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ANEXO D – RESULTADOS DE 2014 (SEGMENTO DE SENHORA) – RELATÓRIO DE 

VENDAS DA EMPRESA 
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ANEXO E – FICHEIRO LINHA PRODUTO PREÇO HISTÓRICO 
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ANEXO F – FICHEIRO ÍNDICE PONDERADO 
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ANEXO G – AVALIAÇÃO DO ARTIGO 
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ANEXO H – GRELHA DE VENDAS 
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ANEXO I – FICHEIRO DE CAPACIDADES 
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ANEXO J – REESTRUTURAÇÃO DA PAREDE DE CALÇAS 
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ANEXO K – EXEMPLO DO NOVO MODELO DE CÁLCULO DE DISTRIBUIÇÃO 

INICIAL  

A título de exemplo, poder-se-ia definir os índices das categorias de lojas da seguinte forma: 

Categoria de loja Índice da categoria de loja 

A 1.5 

B 1.25 

C 0.75 

D 0.5 

A distribuição inicial da referência 10004234_M1034 para as lojas de categoria A, seria 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑎𝑙 (𝐶𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎 𝐴) = 2 × 1.5 = 3 𝑝𝑒ç𝑎𝑠 

 


