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Resumo  

 

Numa organização comercial com um número elevado de lojas, com dezenas de 

categorias, com centenas de artigos o escoamento dos produtos que tem menos sucesso 

comercial levam à criação de lojas OUTLET e à criação de tendas de escoamento, como 

forma de escoar os produtos excedentários.  

Os clientes são o fator crítico de sucesso para a organização em análise, visto 

que, dessa perceção, o serviço poderá ser cada vez mais adaptado às suas necessidades 

e, consequentemente, corresponder às suas expectativas atuais e eventualmente futuras. 

Nesse processo, durante muito tempo, os clientes foram observados apenas de 

uma perspetiva externa, para entendermos melhor o seu comportamento face a este tipo 

de formas de escoamento de stocks cada vez mais em crescimento em todo o mundo. 

Devido à forte ascensão destas lojas o Departamento Comercial do Bazar 

Ligeiro (DCBL) da empresa XPTO pretendeu-se aliar à elaboração desta dissertação de 

mestrado com a construção de um modelo que permitisse melhorar o atual conceito de 

loja. 

Assim, em ambiente de estágio, surgiu o presente documento que reflete sobre: 

Qual a melhor disposição dos artigos; a qualidade em serviços; definição de um 

novo planograma, melhorias a implementar na logística interna das lojas. 

Qual a viabilidade de continuarem a existir tendas de escoamento, uma vez por 

ano, como forma de escoamento de stocks. 
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Introdução 

 

A presente dissertação de mestrado, apresentada à Faculdade de Economia do 

Porto, no âmbito do Mestrado em Análise de Dados e Sistemas de Apoio à Decisão, foi 

elaborada em ambiente de estágio, na Direção Comercial de Bazar Ligeiro (DCBL) da 

XPTO com a duração de seis meses. 

 

Nas bases contratuais deste estágio (anexo X) constou a elaboração desta 

dissertação com o anonimato da organização, identificada pelo nome fictício “XPTO”, e 

a confidencialidade de dados reais da mesma (ponto 5 do artigo 1º, alíneas a & b).  

 

Este programa de estágios convidou finalistas de vários mestrados a 

desenvolverem a sua dissertação através de projetos em conjunto com a empresa XPTO 

em diferentes áreas. 

 

O propósito organizacional deste trabalho, deveu-se ao facto da DCBL pretender 

avaliar a viabilidade do atual conceito de OUTLET da empresa. É importante referir que 

esta é responsável pelas vendas dos produtos não perecíveis, ou seja, todas as categorias 

de produtos que são avaliadas pela ausência de prazo de validade e não necessitam de 

regras específicas para o seu transporte e manutenção em loja. 

As categorias em análise serão Mesa, Arrumação, Papelaria, Bricolage e Auto e 

Pets & Plants. A escolha destas categorias deve-se ao elevado número de faturação 

dentro da organização tornando-se assim a análise mais significativa 

 

Neste contexto, a investigação procurou perceber, em primeiro lugar, como 

nasceu o conceito de OUTLET, bem como identificar a evolução deste. A evolução 

deste conceito comercial está relacionada com alterações nos hábitos de consumo das 

sociedades, desde as décadas de 70 a 90 (Georgina Whyatt, 2007). 

 

Em segundo lugar, procurou desenvolver um modelo que permita perceber em 

que condições determinados produtos ou categorias de produtos podem contribuir 



                                                                                       

positivamente para a rentabilidade da empresa, após a sua afetação comercial ao 

OUTLET.  

 

A relevância desta pesquisa é reforçada pelas motivações do investigador por: 



  Lidar diretamente com conceitos adquiridos ao longo da fase curricular 

do Mestrado Análise de Dados e Sistemas de Apoio à Decisão; 

 Verificar como as lojas OUTLET e tendas de escoamento podem ser 

importantes para a redução dos artigos em fim do ciclo de vida; 

 Contribuir para que a DCBL tenha um papel ainda mais determinante 

dentro de uma organização, com a escolha mais adequada de produtos; 

 Analisar as motivações dos clientes dos OUTLETS, ou seja quais as 

razões porque escolhem esta forma de comércio;  

 

Tendo em conta as motivações do investigador, a procura da resposta à questão 

investigacional e a duração deste estágio (seis meses), os principais procedimentos 

metodológicos foram: 

 

 Conhecimento empírico do contexto; 

 Revisão bibliográfica; 

 Construção e aperfeiçoamento do modelo de análise (definição de 

conceito, hipótese, dimensões e indicadores); 

 A escolha do instrumento questionário para medir a satisfação dos 

clientes que frequentam as lojas OUTLET da empresa XPTO; 

 E uma análise de resultados através de diferentes softwares. 

 

 

Estruturalmente, o documento ramifica-se em dois grandes blocos: 

 

 No primeiro - enquadramento teórico – as secções seguem uma 

graduação que começa com o surgimento do conceito OUTLET. Passa pela verificação 

da adequação do mix de produtos da loja OUTLET da empresa XPTO, responde às 



                                                                                       

expectativas dos consumidores quando estes se deslocam a esta tipologia de lojas. E 

ainda de que modo estas lojas podem contribuir para melhorar o atual processo de 

escoamento de stocks. 

 

 No segundo – metodologia da investigação – expõe-se a forma se 

constrói o modelo de análise, o questionário de satisfação e a escolha de diferentes 

variáveis relevantes para a análise. 

 

 No terceiro são descritas as diferentes conclusões e apresentadas as 

melhorias para o atual conceito de OUTLET. 

 

 

 

  



                                                                                       

 

 

 

 

 

Enquadramento Teórico   



                                                                                       

 

Evolução do Comércio 

 

Atualmente, o mercado encontra-se cada vez mais competitivo e as empresas 

precisam de produtos diferenciadores que as tornem distintas no mercado onde se 

encontram inseridas. Atender aos desejos dos consumidores torna-se uma necessidade 

para as empresas, pois o seu principal objetivo é ir ao encontro do público-alvo, e 

compreender quais as suas principais necessidades. 

Quer o comércio nacional e quer o internacional tem vindo a ganhar importância 

não só económica mas também social e política ao longo dos últimos séculos. O avanço 

industrial, dos transportes e o surgimento das corporações multinacionais tiveram 

grande impacto no incremento do comércio, verificando-se uma cada vez maior 

globalização dos hábitos de consumo e das formas de comércio. 

No entanto, as alterações verificadas a partir da década de 60 fizeram com que o 

comércio tradicional (lojas de proximidade) tenha vindo a desaparecer em favor de 

grandes centros capazes de oferecer uma infinita gama de produtos. 

O modo de funcionamento do sector do comércio tem um grande impacto no 

dia-a-dia dos consumidores permitindo entre outras coisas, tornar disponível uma 

variedade grande de bens e assim contribuir para uma melhoria da qualidade de vida da 

sociedade. O comércio é um sector muito importante na economia de um país. 

Até meados da década de 60 as empresas tinham uma estrutura virada para a 

produção, estando os clientes à margem. Na década de 70, os clientes passaram a ser um 

fator chave na vida de uma empresa, foi neste período que nasceram por exemplo os 

serviços pós-venda. A partir da década de 80, o cliente e as suas necessidades assumem 

um papel crucial para as organizações. Neste período assiste-se ao desenvolvimento 

exponencial das ações de marketing e vendas focalizadas no cliente. É importante 

referir, que a internet ocupa um crescente papel nas relações comerciais. 

O conceito OUTLET surge como uma alternativa ao comércio tradicional na 

década de 70 como forma de escoar os produtos excedentários nos Estados Unidos.  

De acordo com Bird, desde 1993, o número de espaços que oferecem marcas a 

preços reduzidos estão cada vez mais localizadas pertos das estradas principais perto 

dos grandes aglomerados urbanos. 



                                                                                       

Segundo Reynolds, Ganesh e Luckett, tratam os OUTLETS como um local que 

oferece produtos de marca, a um preço baixo.  

No passado os OUTLETS eram utilizados com um único objetivo, o escoamento 

de stocks e venda de produtos de estações anteriores, não havendo muita concorrência 

entre os OUTLETS e as lojas ditas tradicionais. 

Segundo os autores Fowler e Clofelder, a localização dos OUTLETS não é um 

fator desmotivador para o processo de compra, uma vez que os preços práticos 

compensam a deslocação, bem como a variedade de produtos disponível face às lojas 

tradicionais, o que serve de fator de atratividade para os clientes. 

Segundo Jones (1995), os OUTLETS são definidos como um novo conceito de 

centro comercial onde estão à disposição do cliente uma vasta variedade de produtos. 

Estes espaços estão localizados fora dos centros urbanos. Os preços praticados podem 

sofrer um decréscimo de 30% a 70%. Para além disso, os OUTLETS são considerados 

um espaço para testar novas linhas de produtos relativos a moda (roupas e calçados), 

produtos desportivos e utensílios domésticos. 

Estes autores referem genericamente que o perfil de consumidores que visita os 

OUTLETS e o perfil dos consumidores que frequentam as lojas tradicionais são 

similares no que diz respeito à idade e ao sexo. 

No entanto, as pessoas que se dirigem aos OUTLES são normalmente as que 

estão mais focalizadas em comprarem apenas o que necessitam em determinado 

momento pelo que consequentemente, o valor da compra média é inferior.  

Surgem hoje em dia muitas lojas nas zonas de comércio tradicional decoradas 

com dísticos de OUTLET. Este conceito tem como principal objetivo eliminar stocks, 

mesmo que o lucro auferido seja menor que as expectativas inicialmente criadas. 

Relativamente à localização dos OUTLET ´s da empresa XPTO estes 

encontram-se localizados fora dos centros urbanos de Braga, Lisboa e Viseu. O 

OUTLET de Alcochete encontra-se aproximadamente a 40 minutos do centro da cidade 

de Lisboa. 

  



                                                                                       

 

Os “excedentes” 

 

Atualmente com a modernização do comércio, gerir o processo de compras de 

uma organização de modo a obter uma relação ótima entre preços, prazos, qualidade, 

fiabilidade e flexibilidade é decisivo, principalmente em alturas de crise. 

Assumem designações diferentes, mas os propósitos das ferramentas de 

comércio são claros: integrar eficazmente fornecedores, fabricantes e lojas, para que a 

mercadoria seja produzida e distribuída nas quantidades ideais, na localização certa e na 

altura correta, com o objetivo de cumprir níveis de serviço e diminuir os custos ao longo 

do sistema.  

Muitos gestores defendem que uma possível solução para a melhoria da 

performance de uma empresa está no lema “comprar bem para vender melhor”, 

apontando as suas estratégias de otimização para o processo de compras e 

abastecimento. No entanto, face a um comportamento inesperado do consumidor a 

deslocalização de produtos para fora dos centros urbanos é necessária, como forma de 

escoar os excedentes.  Para além disso, é necessário responder a alterações climatéricas 

inesperadas como por exemplo um Verão chuvoso. Para além disso, a capacidade de 

encomendas da empresa em especial de artigos importados está dependente de regras de 

importação em especial de países fora do contexto da União europeia, por exemplo, 

para encomendar à China é necessário adquirir como quantidade mínima, pelo menos, 

um contentor de produtos para que a empresa possa usufruir por exemplo de descontos 

de quantidade. 

Podemos ainda enumerar outras razões que provocam o aumento de stocks 

dentro de uma organização. Os erros de previsão é um fator muitas vezes apontado 

como razão principal. Os gestores de stocks em determinados produtos não conseguem 

avaliar o comportamento do consumidor face a um novo produto que entra em gama, 

por exemplo. 



                                                                                       

 

Logística 

 

Numa grande organização a logística tem um papel fundamental para a 

movimentação dos artigos, quer para a sua aquisição quer para o seu abastecimento. 

A logística é um sistema de atividades relacionadas entre si com o propósito de 

gerir a ordem dos fluxos materiais e de pessoal dentro, e ao longo do canal de 

abastecimento de modo a produzir determinado bem ou serviço. 

Embora a logística seja já dominada e utilizada há vários anos, observa-se hoje 

em dia que são inúmeras as empresas e organizações, que procuram alterar a sua 

estrutura, as atitudes do seu pessoal e os seus sistemas de planeamento e controlo tendo 

em vista uma adaptação aos conceitos modernos de logística.  

A logística surge como a área da gestão a qual promove recursos, equipamentos 

e informações para a execução de todas as atividades de uma empresa. 

Fundamentalmente a logística possui uma visão organizacional, a qual 

administra os recursos materiais, financeiros e pessoais de uma qualquer empresa, 

gerindo desde a compra e entrada de materiais, a produção, o armazenamento, o 

transporte e a distribuição dos produtos pelas diferentes lojas, bem como diversos tipos 

de operações e outro tipo de informações que se tornem relevantes para a empresa. 

Quando falamos de logística é fundamental abordarmos a questão da logística 

inversa e direta.  

A logística inversa é o processo que procura planear, implementar e controlar o 

eficiente fluxo de inventário e informação relacionada, desde o ponto de venda até ao 

ponto de origem, com o objetivo de recuperar valor ou liquidação apropriada. Por seu 

turno, a logística direta segundo The Council of Logistics Management (2010) é um 

processo, o qual envolve o planeamento, implementação e controlo do fluxo, de forma 

eficiente e com custos controlados de matérias-primas, bens em vias de fabrico e artigos 

acabados, bem como toda a informação relacionada, desde o ponto de origem até ao 

ponto de consumo com o objetivo de satisfazer as necessidades do cliente. 

A logística inversa não poderá ser analisada como logística direta trabalhada no 

sentido inverso, visto que, não são aplicáveis as mesmas regras. As características dos 

fluxos, dinâmica de procura, bem como as tecnologias e sistemas são consideravelmente 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Gest%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Recurso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Equipamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Informa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Entrada_de_materiais&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Armazenamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Transporte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Distribui%C3%A7%C3%A3o


                                                                                       

diferentes. Na logística inversa é importante termos em linha de consideração o fluxo 

irregular de material, ou seja, o processamento de devoluções é altamente dinâmico e 

não determinístico, motivado por variações nas vendas, no produto e suas condições, 

nas necessidades de processamento, condições de contrato que condicionam o fluxo de 

trabalho. Ao contrário da logística direta em que a antecipação ou atraso de lançamento 

de um produto no canal é usada como fator diferenciador. Os artigos ao entrarem na 

logística inversa já se encontram diferenciados.  

 

Para efeitos deste relatório de estágio só será abordado a questão da logística 

inversa. A logística inversa é a logística dos OUTLET´S. 

Tal como noutras organizações comerciais a logística tem aqui um papel crucial 

para a Direção Comercial do Bazar Ligeiro da empresa XPTO. Aqui a logística inversa 

é denominada “transferência e devoluções” uma vez que estas são as principiais 

atividades do processo logístico inverso.  

A logística inversa tem dois grandes objetivos por um lado, recuperar valor quer 

por transferência quer por devolução, por outro lado recuperar espaço nas lojas e 

respetivos armazéns. O objetivo das transferências passa por utilizar de forma eficiente 

o stock existente nas lojas. Utiliza-se este processo sempre que o abastecimento de uma 

loja possa ser satisfeito recorrendo a lojas onde o artigo se encontre em excesso ou 

mesmo descontinuado. O seu principal objetivo dentro desta organização passa por 

evitar novas compras e libertar espaço nas lojas de proveniência.  

Assim, a transferência de stock permite transformar stock “mau” em stock 

“bom”, isto é, transferir stock que é descontinuado e/ou em excesso na loja de origem e 

torna-lo ativo na loja de destino. 

O processo de transferência na empresa XPTO é feito pelo gestor de stocks da 

categoria e diariamente, visto que, com a redução do valor da compra média do 

consumidor, existem cada vez mais artigos em loja difíceis de escoar.  

O gestor de stocks da empresa XPTO identifica a necessidade de transferência e 

preenche o ficheiro de transferências disponível no Dashboard com a seguinte 

informação: SKU do artigo, descrição do artigo a transferir e loja de origem da 

transferência. As direções operacionais recebem as notificações das transferências via 

workflow e deverão preparar antecipadamente os artigos para transferir. Após este 



                                                                                       

processo é necessário por um lado, definir a próxima janela de entrega (período em que 

as encomendas deverão ser entregues em loja) e portanto informar quais são os artigos 

preparados e respetivos volumes, no entanto, deverá haver sempre uma inspeção ao 

estado físico da mercadoria. Pois, caso esta não se encontre nas devidas condições não 

se deverá transferir. Entregam-se os artigos no entreposto para consolidação e efetua-se 

a expedição para a loja destino, neste caso em estudo, os OUTLET´s.  

 A loja destino deverá conferir a mercadoria referida, rececionada, separa-a no 

designado buffer da loja e coloca-a no planograma. O buffer é caracterizado como sendo 

um corredor onde se coloca a mercadoria vinda dos camiões.  

 

Sendo a logística uma área crucial dentro de uma organização tornou-se 

necessário a sua análise pormenorizada numa tentativa de redefinição dos processos de 

forma a minimizar os custos  

Para rentabilização do espaço, dos recursos humanos e do tempo quando a 

mercadoria chega ao entreposto esta deverá ser trabalhada e não imediatamente 

expedida como acontece hoje. A mercadoria deverá conforme as situações, ser 

agrupadas por categoria ou em sua alternativa por preço, no ultimo caso pretende-se 

assim criar “boxes” no OUTLET de artigos com o mesmo preço. A decisão de 

separação por preços estará, no entanto, condicionada à prévia perceção de que haverá 

largos excedentes daquela categoria de produtos. Nem sempre é fácil ter esta perceção 

em tempo útil. O picking da mercadoria é igualmente feito no entreposto. Por esta razão 

a empresa terá que alocar da forma mais eficiente o capital humano disponível no 

entreposto e posteriormente alocar a expedição para o OUTLET por categoria ou preço, 

sendo assim um processo mais rápido e eficiente já que os recursos humanos 

disponíveis nas lojas são escassos. No final com a adoção desta medida a apresentação 

de exposição dos artigos em loja será mais agradável aumentado o apelo ao consumo. 

(Anexo Y) 

Na atividade diária na DCBL da empresa XPTO é importante falar de 

devoluções, cujo objetivo é novamente reduzir o stock da empresa ou centralizar o stock 

libertando assim espaço dentro das lojas. Tendo em consideração que cada uma das 

lojas sabe qual é o seu entreposto apenas terá que garantir que seja libertado o respetivo 

lugar de picking para consolidação dos artigos onde serão conferidos e enviados para o 



                                                                                       

respetivo fornecedor que acordou previamente a devolução do artigo com o Gestor 

Comercial. (Fig.) 

Fig.  

Todo o processo de logística implica custos. Por exemplo a utilização de espaço 

ineficiente no entreposto utilizando um número excessivo de racks, para além disso é 

necessário ter em consideração a sua manutenção, expedição e manuseamento de artigos 

com as melhores margens e taxas de rotação superiores.  

Ao custo de posse do artigo é necessário somar custos relacionados com o 

seguro da mercadoria que se alteram com o tipo de produto, quantidade, dimensões 

entre outros fatores. O custo de depreciação resultante de fatores como a sazonalidade, 

mudança de tendência do mercado e a inevitável passagem do tempo implica custos 

muito relevantes. 

Ao processo de logística na empresa XPTO associamos também fluxos de 

abastecimento. O fluxo de abastecimento de um artigo influencia diretamente o 

processo de reaprovisionamento das lojas bem como o tempo de entrega de mercadoria. 

Esta organização considera dois tipos de fluxos. O fluxo PBS- picking by stock o artigo 

tem espaço de armazenamento no entreposto e é aprovisionado do entreposto para a loja 

segundo o stock existente. Neste caso os artigos são parametrizados de forma a que o 

sistema dispare encomendas das lojas ao entreposto. Se o entreposto tem stock, a 

encomenda segue imediatamente para a loja, se não tem a mercadoria entra em rutura. 

Neste caso, cabe ao Gestor de Stocks realizar ordens de compra aos fornecedores, 

mediante as suas janelas de entrega, de forma a garantir que existe stock seja suficiente 

para cobrir as necessidades destas até à janela de entrega do fornecedor seguinte. O 

outro fluxo designa-se por PBL- picking by line. Neste caso, o artigo não tem espaço de 

armazenamento no entreposto, por esta razão as encomendas necessárias ao 

reaprovisionamento das lojas são enviadas para o fornecedor que entrega no entreposto 

mediante a sua janela de entrega, posteriormente este separa as entregas por loja e 



                                                                                       

expede para as lojas respetivas. O procedimento em PBL- picking by line pode ser 

dividido em automático ou semi- automático. O procedimento automático prevê a 

parametrização dos artigos e o sistema dispara encomendas das lojas ao fornecedor que 

entrega a mercadoria diretamente nas lojas; o procedimento semi-automático prevê a 

parametrização dos artigos no sistema e gera necessidades de encomenda, no entanto, a 

encomenda só é enviada pelo gestor de stocks ao fornecedor após a validação da loja 

que pode alterar quantidades a encomendar, solicitando reforços ou rejeitando 

encomendas.  

Na fig x podemos verificar que as lojas do norte enviam os produtos para o 

entreposto da Maia pelo custo de 12 euros. A mercadoria é rececionada no entreposto da 

Maia por 1,5 euros. O seu armazenamento neste entreposto tem um custo para a 

empresa 0,28 euros por dia. Posteriormente a expedição da mercadoria tem mais um 

agravamento de 1,5 euros, sendo o destino final o OUTLET de Braga ou o OUTLET de 

Viseu. A mercadoria ao ser trabalhada no armazém da loja para posteriormente ser 

colocada no planograma do OUTLET tem um custo adicional de 120 euros. 

Relativamente às lojas do sul, existe a recolha da mercadoria nas lojas pelo 

mesmo valor (12 euros). No entanto a mercadoria é colocada no entreposto C2. A 

receção no entreposto tem novamente um custo de 1,5 euros. O destino final neste caso 

é o OUTLET de Alcochete, sendo os restantes custos iguais ao processo anterior 

adicionando também o custo dos recursos humanos que manuseiam a mercadoria para a 

sua colocação no OUTLET. 

Caso a mercadoria não tenha destino o OUTLET de Alcochete, esta vai para o 

entreposto da Maia, e o processo continua. 

De acordo com a alteração do processo na fig.y as lojas quer do Norte quer do 

Sul do país enviam as transferências para os três OUTLET, com um custo de 12 euros. 

A mercadoria chega ao entreposto C2, é rececionada por um custo de 1,5 euros. Neste 

caso a mercadoria sai deste entreposto por 32 euros. É necessário ainda adicionar um 

custo de 10 euros para a repaletização de paletes. As paletes seriam trabalhadas pelo 

entreposto C2 e separada por categorias ou preço para, por um lado evitar que cheguem 

às lojas paletes com diversas tipologias de artigos, difíceis de serem trabalhadas. Esta 

situação poderá reduzir os níveis de quebra que atualmente existem nos OUTLET´s. Por 



                                                                                       

outro lado, com a atual política de redução de pessoal associadas a todas as empresas, 

tal modificação implicaria uma redução de pessoal no OUTLET, assim o processo 

tornar-se-ia mais eficiente. Se o destino for Alcochete, o tempo que a palete está em 

armazém custa à empresa 0,28 euros, e finalmente a expedição é feita por 1,5 euros. No 

entanto, caso contrário, se o destino for o OUTLET de Braga ou OUTLET de Viseu, o 

armazenamento das paletes tem um custo de 0,28 euros por dia, são enviadas 

posteriormente para a Maia, com um custo de transporte de 12 euros, a receção tem um 

custo de 1,5 euros. Na quinta fase deste processo a mercadoria chega ao entreposto da 

Maia com o mesmo custo. Sai para os OUTLETS por 1,5 euros não sendo necessário 

qualquer tratamento especial dentro do OUTLET ou seja quando chega ao local poderá 

ser imediatamente colocada no planograma ao dispor do cliente. 
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Fig X: Processo atual de logística na empresa XPTO 

 

Fig X: Alteração do processo atual de logística na empresa XPTO 
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Aprovisionamento 

 

Uma grande percentagem do valor das vendas de empresas de distribuição 

referem-se a custo das mercadorias e consumidas, pelo que a função aprovisionamento 

tem vindo a destacar-se pela sua importância e necessidade, em especial numa empresa 

como a que está a ser analisada. 

Antes da realização de compras existem vários gestores comerciais que tem 

como principal função escolher uma gama de produtos que se enquadram na política 

comercial definida para a organização pelo TOP Management da empresa. Após a 

escolha dos gestores comerciais, os gestores de stocks compram tendo em atenção as 

características técnicas e preços previamente acordados. 

A compra consiste num conjunto de operações que permitirá a aquisição na 

altura certa, na quantidade certa, na qualidade desejada e nos parâmetros previamente 

definidos. Nesta fase o gestor encomendará as quantidades definidas pelo gestor 

comercial. 

Numa segunda fase, o gestor comercial tendo em atenção quantidades mínimas 

de encomenda impostas pelos fornecedores, quantidades económicas de encomenda, 

lead time dos fornecedores, oscilações de consumo/procura expectáveis colocará as 

quantidades à disposição da empresa em tempo útil e na quantidade e qualidade 

desejável.  

O aprovisionamento compreende, assim, as funções de compras e de gestão da 

organização: receção qualitativa e quantitativa e a gestão física, administrativa e 

económica dos stocks. 

Assim, aprovisionamento é o termo integrador de duas funções-base: a função 

compra e a função Gestão de stocks. 
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Custos associados aos stocks 

 

São vários os custos associados à existência de stocks: os chamados Custos de 

posse que integra diferentes componentes: amortização das instalações e/ou rendas, 

equipamento móvel, encargos com pessoal de armazém, seguros, perda de qualidade e 

obsolescência técnica e ainda custos de capital. 

Os Custos de rutura acontecem quando a procura não é satisfeita, ou seja, 

quando não existem stocks suficientes para garantir as necessidades de todos os clientes. 

Quando a procura não é satisfeita ou é satisfeita mais tarde os custos são mais difíceis 

de avaliar, em especial os custos na imagem da empresa e no grau de fidelização dos 

seus clientes. 

O tempo é um fator cada vez mais valioso e determinante na produtividade das 

empresas. A nível da gestão de stocks, este fator é fundamental, podendo ser 

identificadas várias etapas consumidoras deste recurso, por um lado o tempo 

despendido em trabalhos administrativos de encomenda, tempo gasto em trânsito da 

encomenda até ao fornecedor, tempo de resposta do fornecedor, tempo de transporte do 

material, depende do meio de transporte utilizado. No tempo despendido a organização 

não está de si diretamente dependente do tempo de resposta do cliente. O tempo tem 

ainda implicação determinante no custo de capital. Os stocks mais demorados a sair 

implicam uma maior imobilização de capitais afetos a esta função. 

A gestão de stocks de produtos importados não segue os parâmetros definidos 

anteriormente pois é impossível, como vimos, repetir a encomenda, aumentando 

portanto os riscos de excedentes ou de ruturas de stocks. Os OUTLET´s são 

fundamentais para darem resposta aos excedentes dos produtos importados. 

 

Temos ainda de considerar os custos de inventário. A organização de forma a 

melhorar a qualidade da informação sobre as quantidades de produtos existentes em 

armazém e nas lojas realiza regularmente inventários físicos para além de corrigir 

eventuais erros permitindo assim manter um duplo (escritural e físico) controlo sobre a 

posse dos produtos.  
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Just in time e lead time 

 

Na abordagem da gestão de stocks em torno dos conceitos mais atuais é 

importante falar dos conceitos Just in time e lead time. 

O Lead Time define-se como o tempo que se encontra definido entre a data em 

que uma encomenda é feita e a data da entrega ao cliente. É o fator principal nas 

decisões que incidem sobre o sistema logístico global, sendo importante em qualquer 

circunstância considerar todos os elementos do Lead Time total para permitir a sua 

redução garantindo assim um equilíbrio geral aceitável. 

É igualmente importante discutir o conceito de Just-in-Time para o eficaz 

funcionamento de uma organização de distribuição como a que está a ser analisada. 

A filosofia Just-in-Time reside na eliminação de qualquer desperdício o que 

contribui para a maximização em termos de quantidade do Lead Time. Ao mesmo 

tempo que se deverá manter os baixos custos do stock, o Just-in-Time tenta aumentar a 

eficácia e a qualidade do serviço. No mercado de produtos tem-se verificado um 

movimento rápido nos retalhistas com o objetivo de melhorar o serviço aos clientes. E 

necessário aumentar o nível de rotação do produto em armazém, de forma a diminuir os 

custos de posse do stock. Grandes quantidades em armazém de stocks são vistos como 

um desperdício não produtivo visto que poderiam ser definidos como um espaço 

aproveitado para incrementar as vendas que influenciam diretamente a taxa de rotação 

do produto dentro do armazém. 

São várias as limitações quando falamos de Just-in-Time. Na distribuição Just-

in-Time faz-se entregas mais frequentes, no entanto, mais pequenas por parte dos 

grossistas para manter cheio o designado espaço de prateleira, designado na empresa 

XPTO por PS. O processo das encomendas e consequente controlo dos stocks necessita 

de se manter permanentemente online e no tempo real. Estes sistemas funcionam 

melhor quando integrados na cadeia de abastecimento tornando o processo ineficiente 

quando existe um interface de mercado, ou seja quando os fornecedores são 

independentes entre si no mercado onde estão inseridos. 
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Gestão Económica de Stocks 

 

Os stocks de produtos acabados representam, normalmente um investimento 

significativo para as empresas em relação às restantes parcelas do seu ativo e o valor 

circulante.  

Uma efetiva gestão de stocks exige frequentemente que a classificação dos 

artigos ou produtos, se faça por classes de gestão. O que identifica os artigos de uma 

mesma classe de gestão é a forma como é feita a respetiva gestão e não a natureza, 

qualidade, destino, ou utilização do artigo. 

A Gestão de Stocks assume assim um papel fundamental, sendo uma das 

ferramentas mais importantes ao dispor da gestão para maximizar o resultado líquido. A 

manutenção de um nível adequado de stock é um desafio colocado diariamente aos 

gestores de stocks, já que é necessário minimizar os seus custos, não pondo em risco a 

operacionalidade de toda a logística das empresas. 

Um stock é definido como um conjunto de artigos que esperam uma utilização 

mais ou menos próxima. Assim, tanto é stock a mercadoria existente num espaço de 

venda como a que existe num armazém. 

A gestão de stocks é, de forma simplificada, o conjunto de ações que visa manter 

o stock ao mais baixo nível em termos quantitativos e de custo, garantindo 

simultaneamente o fornecimento regular da empresa e a melhor execução das tarefas de 

aprovisionamento e armazenagem. 

Assim, a gestão de stocks tem como objetivo definir quais os produtos a 

encomendar, qual a altura em que devem ser encomendados e em que quantidade. 

A complexidade desta missão é proporcional ao número de produtos 

comercializados pela empresa e ao volume de vendas de cada um deles. 
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Análise SWOT 

 

A Análise SWOT é uma ferramenta de gestão que permite efetuar o diagnóstico 

estratégico da empresa, baseada em quatro áreas de análise: Strenghts (Pontos Fortes), 

Weaknesses (Pontos Fracos), Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças). 

Através desta análise é possível definir opções estratégicas para o futuro do produto 

através da clarificação de quais são os fatores a potenciar, os problemas a resolver, os 

riscos a prevenir e as oportunidades a aproveitar.  

Desenvolvida a análise SWOT, conseguimos ter uma noção clara de quais são os 

processos de construção do conceito a rever. 

Na análise SWOT dos OUTLET´s concluímos que os pontos fortes da análise do 

negócio são a flexibilidade do layout promocional anunciando uma redução de preços 

constante o que motiva a continuidade da procura por parte do cliente.  

As principais ameaças surgem pela divulgação excessiva do conceito de 

OUTLET. Nos últimos tempos tem surgido uma massificação deste tipo de conceito o 

que poderá ser uma ameaça, visto que saturar-se-á deste tipo de comércio. Para além 

disso, o comércio designado chines encontra-se em forte crescimento e torna-se por isso 

uma ameaça diária uma vez que, os produtos colocados à venda são bastantes 

competitivos e similares. A atual crise mundial pode também ser vista como uma 

ameaça a este conceito com a consequente redução do poder de compra dos 

consumidores uma vez que estes tendem a afastar-se dos centros comerciais. 

Como principais oportunidades é importante destacar a oportunidade que estes 

espaços procuram retirar de um período de crise, procurando apresentar preços mais 

baixos face à concorrência, sendo este um conceito válido como opção de venda. 

Como pontos fracos é de realçar a ausência de espaço no armazém, espaço 

promocional por vezes desajustado à realidade de um OUTLET, falta de comunicação 

externa face à concorrência já existente em outros OUTLET, por política interna da 

empresa. 
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4 Ps do Marketing 

 

Segundo Kotler (2000) este definiu um conjunto de ferramentas de marketing 

que a empresa utiliza para perseguir os seus objetivos de marketing no mercado-alvo. 

Na teoria de Kotler são definidos para a análise do conceito quatro P´s- produto, 

preço, produção e ponto de distribuição.  

Para o produto OUTLET não é definida qualquer gama de produtos para o 

espaço de loja. O espaço em questão é alimentado com os artigos ditos descontinuados 

ou provisionados. Os artigos descontinuados são artigos que saíram de gama das outras 

lojas e como não foram vendidos necessitam de ser escoados para evitar estarem no 

entreposto aumentando assim custos de armazenagem. Um artigo é considerado também 

descontinuado quando não tem espaço de venda numa loja necessitando por isso 

prosseguir o seu ciclo de vida, até atingir o declínio no OUTLET. São por isso um 

resultado remanescente de campanhas e de revisões de gama das diversas categorias. 

Um processo de revisão de gama é habitualmente responsável por um aumento de 

stocks de artigos designados por descontinuados. Assim, cabe ao Gestor de comercial o 

pré-aviso dos artigos a descontinuar para que o Gestor de Stocks possa efetuar um 

conjunto de medidas de escoamento antes da entrada dos novos planogramas. Um 

Gestor Comercial comunica artigos a descontinuar no mínimo um mês antes da 

implementação dos novos planogramas. De seguida, o Gestor de Stocks calcula dias de 

cobertura dos artigos a descontinuar e inibe imediatamente aqueles cujo stock irá ficar 

em excesso após abertura da nova gama para além disso deve também ir monitorizando 

os artigos a sair, inibindo-os tendo em conta a data de entrada da nova gama. Durante 

um processo de revisão de gama são aceitáveis ruturas dos artigos caso o cálculo dos 

dias de cobertura apontem para uma situação de excesso de stock à data de entrada da 

nova gama mas que sofram vendas inesperadas.  

Quando um artigo é descontinuado e não vende é criada uma provisão, passando 

a designar-se artigo provisionado. Os artigos provisionados dividem-se em três 

categorias: A, B, C. Os artigos provisionados do tipo A são artigos que nos últimos doze 

meses não têm compras ao exterior e cujas vendas são inferiores a 30% do stock da 

empresa. Os artigos provisionados do tipo B são artigos que nos últimos 32 meses não 
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tiveram qualquer compra ao exterior e cujas vendas são inferiores a 50% do stock da 

empresa onde se encontram inseridos. Por fim, os provisionados do tipo C, são artigos 

que no total da empresa não tiveram compras ao exterior nos últimos 12 meses e cujo 

valor de vendas em loja é inferior ao valor do seu stock (excluindo todos os artigos já 

provisionados nos critérios A e B). 

Na gama de produtos do OUTLET existe também ainda a designada gama 

permanente. A gama permanente consiste na gama planeada e ativa nas lojas. A gama 

permanente tem aprovisionamento automático e o gestor comercial deverá fazer uma 

revisão de gama de seis em seis meses. 

Relativamente à política de marcas existente no OUTLET podemos afirmar que 

existem dois tipos de produtos: os produtos de marca própria e os produtos marca 

primeiro preço. No OUTLET, por política da empresa, não é colocada à venda marca 

fornecedor. 

A marca própria do distribuidor, independentemente da natureza ou tipo de 

produto, tem fundamentalmente o objetivo económico de lhe permitir melhorar a sua 

posição concorrencial, quer na compra quer na venda, e o objetivo estratégico de 

fidelizar consumidores. 

O desenvolvimento das marcas próprias dos distribuidores tem vindo a assumir 

diversas formas focalizando- se sempre no preço. Procuram garantir uma relação 

favorável entre o preço/qualidade ou promovendo inovações constantes no artigo 

diferenciando-o das outras marcas. 

Não obstante os inegáveis benefícios auferidos pelos produtores, em termos de 

otimização da produção e de redução de custos de marketing, as marcas próprias têm 

sido percecionadas pelos produtores como uma ameaça por disputarem espaço de venda 

e preferência do consumidor. 

Contudo, são cada vez mais numerosos os produtores que produzem marcas de 

distribuidores, pelo que as exigências destes em termos de qualidade e apresentação têm 

vindo a aumentar cada vez mais com cadernos de encargos onde constam especificações 

complexas e rigorosas.  

Os artigos de marca própria são artigos cujo preço do artigo é baixo e cuja 

qualidade é inferior às marcas de fornecedor, mas cuja relação qualidade/ preço é 
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adequada. O valor para o cliente pode ser grande porque o preço que paga para adquirir 

o produto é adequada à qualidade percebida do artigo.  

O produto deve sempre atender às necessidades e aos desejos dos consumidores, 

por esta razão deverá responder aos níveis de qualidade e padronização; modelos e 

tamanhos e configuração, ou seja, a apresentação do produto em termos de apresentação 

física, embalagem, marca e serviço. 

O layout das lojas OUTLET é muito próprio. Procura maximizar a satisfação do 

cliente, maximizar a utilização de espaço, equipamento, staff e ao mesmo tempo 

maximizar a segurança e condições de trabalho e alcançar um fluxo eficiente de 

informação, materiais e pessoas. Todo o ambiente afeta o comportamento do cliente, a 

experiência futura deste bem como influência o comportamento de todos os operadores 

em loja. 

Existe um linear definido no planograma de loja onde deverão estar localizados 

artigos permanentes. Para além disso, existem as designadas box e mesas onde se deverá 

colocar os artigos descontinuados ou provisionados. Relativamente à comunicação 

externa, esta não existe, por política interna da empresa XPTO. Na comunicação interna 

da loja existem diferentes cartazes para anunciar ações de promoção bem como a 

comunicação de preços. 

A forma de comunicação “pessoa-a-pessoa”, na qual o vendedor faz um esforço 

para assistir e persuadir clientes e potenciais clientes poderá ajudar a organização a 

cativa- los para uma visita futura. Este contacto face-to-face envolve assim o contacto 

direto entre os intervenientes.  

Nestes OUTLET´s realizam-se diversas campanhas temáticas, as quais 

habitualmente exigem um planeamento atempado bem como as campanhas genéricas. 

Normalmente estas campanhas iniciam-se mais cedo que as mesmas nas lojas e 

terminam mais tarde como forma de escoar o máximo stock. A definição das 

campanhas realiza-se com um ano de antecedência, no designado plano promocional, 

como forma orientadora para lojas e para o próprio OUTLET. 

Relativamente à distribuição os três OUTLET´S apresnetam o seu planograma 

dividido em categorias: casa, arrumação, papelaria, Bricolage & Auto e Pets&Plants. 

O preço OUTLET deverá ser o mais atrativo possível visto ser este o fator que 

mais o identifica e diferencia de uma loja dita tradicional.  
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O preço dos artigos deverão ser alinhados nos três OUTLETS, sempre pelo mais 

baixo possível, existindo assim uma uniformização do preço. Este não deverá sofrer 

alterações no dia seguinte ao do fim da campanha. O preço é o fator fundamental que 

coloca o produto no mercado, através do cruzamento das informações de público-alvo e 

potencial compra ou necessidade de compra.  
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Matriz BCG 

 

A Matriz BCG (Boston Consulting Group) possibilita a análise da carteira de 

produtos com base em dois fatores: crescimento de mercado e participação relativa no 

mercado, apresentada na figura a seguir: no eixo dos Y´s, representa-se a taxa de 

crescimento do mercado. Esta possui escala linear e o ponto intermédio designada por 

taxa de crescimento médio do mercado. O eixo dos X´s representa por sua vez a quota 

de mercado relativa. 

A Matriz BCG ajuda a compreender melhor o percurso de um produto quando 

este entra na loja e depois face a fatores como a redução das vendas liquidas e 

quantidade vendida, é necessário transferir para o OUTLET. 

 

   Fig. T: Matriz de crescimento- participação BCG 

 

No quadrante “ponto de interrogação” encontramos o portfólio de produtos 

pertencentes ao mercado OUTLET com taxa de crescimento elevado. Assim podemos 

observar que entre o período de Fevereiro de 2010 a Setembro de 2010 e Março de 2011 

a Setembro de 2011 o valor das vendas líquidas dos produtos da categoria sazonais é 

bastante elevado face ao resto do ano, como podemos observar na figura W. No entanto 

a Margem Front Office da categoria é negativa o que demonstra que os retornos desta 

subcategoria são negativos. Muitas vezes esta categoria de artigos é vendida de um ano 

para outro, por isso a sua desvalorização. Trata-se de artigos específicos de uma 

estação. 
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   Fig.W: Vendas líquidas da categoria Sazonais 

 

    Fig. O: MFO da categoria Produtos Sazonais 

 

No quadrante “Estrela”, é apresentado artigos com elevadas taxas de 

crescimento no mercado onde estará inserido. A categoria livraria apresenta um forte 

crescimento a partir de Novembro de 2010, para uma categoria que não é classificada 

como destino num OUTLET, Fig E. No entanto, os consumidores procuram estes 

produtos neste espaço por terem preços mais baixos relativamente aos outros espaços. 
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   Fig. E: Vendas liquidas da categoria livraria 

 

Na análise das taxas de rentabilidade da categoria livraria é possível analisar que 

a partir de Outubro de 2010 a MFO da categoria começa apresentar valores positivos 

em crescimento, sendo no entanto, muito próximas de zero. Apenas em Novembro de 

2011 a rentabilidade desta categoria aumenta, devido a aposta destas lojas deste tipo de 

artigo, fazendo listas de artigos bastante seletivos às necessidades dos consumidores. 

 

   Fig. E: MFO da categoria livraria 

 

No quadrante “Vaca Leiteira” encontramos produtos designados produtos base 

os quais sustentam o OUTLET em termos de rentabilidade de espaço. Apresentam uma 

taxa de crescimento moderada no mercado onde está inserida e baixo crescimento. 
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Poderão ser considerados a base de sustentabilidade da loja. Neste quadrante não foi 

fácil inserir uma categoria, mas antes analisar o comportamento de um artigo em 

concreto. Este artigo apresenta um forte crescimento no sector em termos de vendas 

líquidas e para além disso, a Margem Front Office do artigo é positiva. 

 

 

   Fig. E: Vendas liquidas do artigo 

 

    Fig. E: MFO do artigo 

 

No último quadrante da análise “cão” podemos verificar que temos uma queda 

bastante significativa do valor de vendas líquidas durante o período em análise. 
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Fig. Q: Vendas líquidas da categoria Jardim 

Na análise do contributo da categoria podemos concluir que esta é bastante 

negativa o que demostra que a categoria não tem potencial de crescimento. Muitas 

vezes esta situação advém da desvalorização do preço face às condições do artigo após 

ter sido transferido. 

 

Fig. E: MFO da categoria Jardim 
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Ciclo de vida do produto  

 

 

Fig. C: Ciclo de vida do produto 

O ciclo de vida do produto ajuda a compreender melhor qual o sucesso ou 

insucesso de um artigo dentro de uma empresa. No lançamento do produto, este é 

apresentado no mercado através de várias campanhas de marketing para incentivar a 

compra do mesmo. No estágio crescimento há uma rápida aceitação do mercado do 

artigo em causa e uma melhoria significativa do valor de vendas. As ações de marketing 

neste estágio visam a sustentação e repetição das compras dos clientes. Na maturidade 

há tendência para a redução das vendas, porque o artigo já foi aceite pela maioria dos 

consumidores, e alguns concorrentes começam a sair do mercado. Na última fase, 

declínio, verifica-se uma queda abrupta do valor das vendas bem como o lucro obtido. 

Podemos analisar um artigo em concreto da empresa XPTO e entender quando são 

identificadas as diferentes fases do ciclo de vida do artigo. 

O artigo x entrou na empresa em Novembro de 2010. Na análise da fig. T 

verificamos que em Novembro de 2010 há início do crescimento das vendas líquidas do 

produto x, o que equivale à fase de introdução do artigo na empresa. Em Dezembro de 

2010, verifica-se uma queda abrupta das vendas líquidas, começando de imediato o 

estágio da maturidade do artigo. Desde então estamos na fase de declínio e de forma a 

escoar o produto o mais rapidamente possível este é colocado nos OUTLETS em 

Outubro de 2011. Nos OUTLETS verificamos que quando entra em gama em Outubro 

de 2011 e as vendas líquidas ascendem o valor de 110, aproximadamente. Podemos 

assim concluir que o artigo x quando chega ao estágio de declino nas lojas é transferido 

para o OUTLET. O mesmo acontece com o nível de quantidades vendidas do artigo. 

Estas apresentam uma fase de crescimento até Março de 2011, começando a decrescer a 
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partir de então, momento que deverá ser transferido para o espaço em estudo. Em 

Outubro de 2011 as quantidades vendidas em OUTLET atingem um pico de valor 

vendido. Podemos concluir que este artigo não foi um sucesso para a empresa uma vez 

que foi necessário escoar artigo em OUTLET. Mesmo que se verifique um aumento das 

vendas liquidas, a MFO não se altera.  

 

 

Fig. T: Análise das Vendas Liquidas  Fig. Z: Análise das quantidades 

vendidas 

 

Fig.: Análise da MFO 
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Análise das 5 forças de Porter 

 

 

Rivalidade entre concorrentes: este sector encontra-se em forte crescimento nos 

últimos anos o que origina uma forte competitividade, reflexo de uma maior 

atratividade do setor. Outro aspeto relevante que aumenta a rivalidade dos concorrentes 

é a sazonalidade e os excessos de stock, o que devido à perecibilidade dos produtos 

transacionados, que pode originar promoções em certos momentos do ano, aumentando 

o número de produtos existentes no mercado a baixo preço.   

  

Ameaça de produtos substitutos: Neste aspeto vamos considerar a relação preço 

qualidade oferecida pelos produtos substitutos, nomeadamente por outros OUTLETS 

uma vez que pode ser um fator de escolha no momento da compra entre um produto 

adquirido numa loja ou num OUTLET. A competitividade e maior rendibilidade dos 

produtos substitutos (originada por vendas mais elevadas, reflexo de uma maior 

identificação cultural dos consumidores) poderão originar uma desvantagem 

competitiva face ao sector em análise. 

 

Poder negocial dos fornecedores: Visto que o OUTLET é o local de fim do 

artigo, apenas para escoamento da empresa XPTO, não existe qualquer poder negocial 

com os fornecedores. 

Potencial de 

novas entradas 

Poder negocial 

dos clientes 
Poder negocial 

dos fornedores 

 

Rivalidade entre 

concorrentes 

 

Ameaça de 

produtos 

substitutos 

 



                                                                                       

  Mariana Alice Pinto Torres- Estagiária da DCLB 

 

Potencial de novas entradas: Novas entradas no sector OUTLET, pode ser visto 

como algo negativo visto que a competitividade aumenta neste sector. Existem cada vez 

mais lojas com o dístico de OUTLET oferecendo produtos substitutos entre si. 

 

Poder negocial dos clientes: Apesar de ser uma loja OUTLET os clientes 

procuram qualidade para isso os produtos devem seguir todas as regras de transferência 

entre loja para que nenhuma das partes envolvidas saia prejudicada. 
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A implementação de uma política de Gestão de Relações com 

clientes 

 

A satisfação do cliente é um elemento fundamental para criar e sustentar 

vantagens competitivas de negócio (Mayo e Brown, 1999), devendo englobar-se mais 

este fator na rentabilização de lucros, do que a lealdade do cliente (Edvardsson et al., 

2000). 

A implementação de uma política de gestão de clientes divide-se em três passos 

fundamentais: conhecer, diferenciar e interagir. Conhecer o cliente implica a extração 

de fonte de dados que implica sempre um processo de pesquisa de informação que 

poderá ser efetuado pelos diferentes pontos de contactos que existem ao dispor ente a 

empresa e o cliente final. Podemos salientar os pontos de venda diretos, os quais neste 

caso serão designados por vendedores, internet, assistência técnica, entre outros. Toda a 

informação é bastante importante e deverá ser anexada aos dados da empresa, data 

Warehouse. Data Warehouse possibilita o armazenamento de diverso tipo de dados 

neste caso, as características importantes dos clientes bem como os fatores que 

contribuem para a sua fidelização com a empresa. 

Segundo D. H. Inmon (1994) : “Data Warehouse é uma coleção de dados 

orientados por assuntos, integrados, variáveis como o tempo e não voláteis, para dar 

suporte ao processo de tomada de decisão; trata-se de um processo em andamento que 

aglutina dados de fontes heterogêneas, incluindo dados históricos.” Segundo R. Kimball 

(2011): “É um conjunto de ferramentas e técnicas de projeto, que quando aplicadas às 

necessidades específicas dos utilizadores e aos bancos de dados específicos permitirá 

que se planeie e construam um Data Warehouse (DW). Para entender o que é um DW, é 

importante fazer uma comparação com o conceito tradicional de banco de dados.”  

 

Este conjunto de dados fornecem um conjunto de informações cada vez mais 

enriquecida aos diretores de empresas, para analisarem tendências históricas dos seus 

clientes e com isso melhorarem os processos que aumentem a satisfação e fidelidade 

dos mesmos. 
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Para compreendermos melhor o tipo de relação que existe entre o cliente e a 

empresa será necessário analisar o conceito de Business-to-Consumer, ou seja o 

comércio é efetuado entre a empresa distribuidora, neste caso a empresa XPTO e o 

consumidor final.  

O mercado em análise sugere ser pertinente e oportuna a realização de um 

estudo de visitas do cliente à loja, para avaliar a fidelização dos clientes e definir ações 

capazes de favorecer e ampliar a sua satisfação de fidelização. Por meio de uma 

avaliação positiva, a empresa pode no mínimo caminhar o posicionamento que lhe 

garante vantagens competitivas sustentáveis. Tal aprendizagem torna-se necessária no 

atual contexto de competitividade do mercado, uma vez que os relacionamentos 

duradouros com os clientes têm implicações na rentabilidade da empresa.  

A análise iniciou-se com questionário, um instrumento de investigação que visa 

recolher informações baseando-se, geralmente, na inquisição de um grupo 

representativo da população em estudo, ao consumidor para entender qual a sua opinião 

sobre o funcionamento do OUTLET em questão e quiçá alguns pontos de melhoria.  

A importância dos questionários passa também pela facilidade com que se 

interroga um elevado número de pessoas, num espaço de tempo relativamente curto. No 

entanto, construção de questionários não é uma tarefa simples. 

Como forma de facilitar o inquérito este foi do tipo de resposta fechada. Este 

tipo de questionário é composto por um número pequeno de questões que tem como 

principal objetivo incentivar determinadas reações através de perguntas. 

É importante avaliar o que cliente procura num OUTLET. É necessário perceber 

qual a pretensão de um cliente quando procura um OUTLET, ou seja é necessário 

perceber se a categoria procurada é considerada destino, preferência, conveniência ou 

sazonalidade. 

Uma categoria é considerada destino quando é a primeira escolha do cliente uma 

vez que oferece uma elevada variedade de artigos e frequência da compra é elevada, 

geradora de entusiasmo.  

Uma categoria é preferência, quando é a aposta do cliente a qual satisfaz as 

necessidades de rotina, poderá ser a fonte primária de lucro e a frequência a nível de 

despesa anual. 
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A categoria é de conveniência quando a penetração nos lares dos consumidores é 

baixa, mas existe uma margem de rentabilidade elevada. 

A categoria sazonal é procurada pelo cliente apenas durante alguns períodos de 

tempo, a compra não é planeada, mas é considerada a primeira escolha do consumidor. 

Pelos inquéritos aferidos é fácil associar Data Mining a este modo de retirar 

informação para a base de dados da empresa XPTO, através da definição de regras de 

associação, análise de clusters e outlieres bem como a definição de sequências. 

 Regras de associação: são usadas para descobrir elementos que ocorrem 

em comum dentro de um conjunto de dados. Os clientes entre os 57 e 61 anos que 

fazem uma visita semanal ao espaço OUTLET normalmente compram artigos da 

categoria “cozinha” 

idade(X,“57-61”) AND visit(X, “1 vez semanal”) ! compra(X,“categoria 

cozinha”) 

 

 

 Análise de clusters. Foi possível detetar clusters correspondendo aos 

fatores que mais influenciam a escolha do consumidor quando este visita a loja. Desses 

fatores é possível destacar o preço praticado, a disposição em loja do artigo, bem como 

o atendimento amável praticado pelos funcionários da loja. 

 

“A análise de clusters é um procedimento multivariado para detetar grupos 

homogéneos nos dados, podendo os grupos ser constituídos por variáveis ou casos.” 

PESTANA E GAGEIRO, 2000, P.429 

 

 Análise de Outliers: Foi detetado no inquérito eventos raros, fora do 

padrão, como por exemplo clientes que estavam a visitar o OUTLET pela primeira vez, 

aproveitando o dia de feriado ou o fim-de-semana, dias nos quais realizei os inquéritos 

no OUTLET de Braga. 

 

 Sequencias ou (Análise evolutiva): Clientes que tem tendência em 

comprar artigos da categoria Auto, depois Categoria Bricolage, pelo tipo de clientes que 
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procuram a categoria Auto, normalmente do sexo masculino e pela localização do artigo 

em loja. 

Padrão sequencial: <Auto, Bricolage> 
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Inquéritos 

 

Nos processos de tomada de decisão qualquer organização é essencial obter o 

máximo de informação sobre o meio envolvente. A realização de inquéritos estatísticos 

tem algumas vantagens e desvantagens. Por um lado são uma forma eficiente de 

recolher informação a um número relativo de inquiridos. Para além disso são flexíveis e 

poderá se obter o máximo de informação por exemplo atitudes, valores, crenças e 

comportamentos passados e por fim são um instrumento fácil de análise. No entanto, 

apresentam algumas desvantagens uma vez que dependem da motivação, honestidade e 

capacidade de resposta dos inquiridos. Podem não ser apropriados para estudo de 

fenómenos sociais.  

Para a realização de um inquérito eficiente este deve ter algumas características 

específicas. Devem ser claros e precisos, sem erros para a obtenção de dados mais víeis 

à realidade onde estão inseridos. 

Um inquérito deverá fornecer informações do tipo: 

 Criar valor indo ao encontro das necessidades do consumidor; 

 Enfrentar de forma mais segura a concorrência; 

 Identificar oportunidades, por exemplo a criação de novas necessidades 

para o consumidor; 

Um inquérito não poderá ser visto como uma forma de colocar questões. Deverá 

ser encarado como um processo de obtenção de dados sobre os quais se pode agir. 

 

  



                                                                                       

  Mariana Alice Pinto Torres- Estagiária da DCLB 

 

Etapas da investigação do inquérito 

 

Segundo o site Produtos e Serviços de Estatística, Lda os inquéritos deverão ter 

sete etapas claramente definidas. 

1. Planeamento e desenho do inquérito 

2. Recolha de dados 

3. Acesso aos dados 

4. Preparação dos dados  

5. Analise dos dados 

6. Produção do relatório 

7. Divulgação dos resultados 

 

Planeamento e desenho do inquérito 

Antes da realização de qualquer inquérito é necessário determinar quais os 

objetivos do inquérito que se esta a planear. Bem como planificar um calendário.  

Antes de se fazer as questões é necessário ter em linha de consideração as 

pessoas que vão ser inqueridas nomeadamente a idade, nível educacional e a razão pela 

qual frequentam o espaço. 

Neste caso será trabalhada duma amostragem por clusters. Neste caso são 

definidos dois clusters OUTLET de Braga, OUTLET de Viseu e OUTLET de 

Alcochete. 

A utilização de amostragem por clusters é frequentemente usada visto que a 

população está dividida em subgrupos naturais. Uma das grandes vantagens deste tipo 

de amostragem é o baixo custo do método. 

As entrevistas pessoais permitem a realização de questionários longos. No 

inquérito auferido à amostra foram utilizadas perguntas abertas e perguntas fechadas. 

As perguntas fechadas têm a vantagem de facilidade de análise estatística na análise das 

respostas. Com as perguntas abertas pode ser mais fácil obter informação detalhada por 

vezes útil para processos de melhoria a aplicar nas lojas em análise. Todavia, torna-se 

necessário mais tempo para ser elaborado. No inquérito deverá evitar-se a não resposta 

e minimizar o erro de medida. 
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Recolha de dados 

Depois de planeado o inquérito segue-se a recolha de dados. Estes devem ser 

claros de forma a não enviesar a realidade. 

 

Acesso aos dados 

Nesta etapa devem ser trabalhados no software mais adequado. Neste será 

utilizado para análise o Excel. 

 

Preparação dos dados  

Nesta etapa os dados terão que estar prontos para análise. Caso haja erros estes 

deverão ser corrigidos antecipadamente para não mudar os resultados finais. Para isso 

deverá identificar outliers, missing values e se os dados cumprem os pressupostos dos 

modelos. 

Neste caso apenas foi identifica um outlier, o qual representava um cliente que 

estava a visitar a loja pela primeira vez, no OUTLET de Braga. 

 

Análise dos Dados 

O questionário que foi aplicado aos consumidores OUTLET, segue no anexo O. 

O questionário está dividido em três módulos. No módulo 1: Perfil do consumidor; 

Modulo 2: Hábitos de compra e Módulo 3: Melhorias a aplicar na loja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Caracterização da amostra- idade 
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 Caracterização da Amostra- Perfil do consumidor 

 

Neste módulo serão apresentados os resultados obtidos através da pesquisa 

referente ao módulo 1: perfil do consumidor, onde foram analisados os dados pessoais 

de cada dos inquiridos. 

Foram questionadas 62 pessoas, 33 do sexo feminino e 29 do sexo masculino, 

onde  5% da população inquerida tinha entre 20 e 25 anos, 19% de 26 a 31 anos, 37% 

entre 32 e 46 anos, 10% entre os 47 e 51 anos, 2% entre 52 a 56 anos, 11%  entre os 57 

e 61 anos e por fim 16% com mais de 61 anos. Assim concluímos que a faixa etária que 

mais procura os OUTLETS é aquela com 32 e 46 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 Caracterização da amostra- hábitos de compra  

Neste módulo 2 serão apresentados os resultados obtidos através da pesquisa, 

referentes aos hábitos de consumo nas lojas OUTLET. Podemos concluir que 18% dos 

inqueridos opta por frequentar o OUTLET para adquirir produtos da categoria 

“Brinquedos”, 2% Papelaria e artigos sazonais, 3% da categoria Auto, 26% da categoria 

Cozinha e os restantes 50% procuram o OUTLET para adquirir um pouco de tudo o que 

esta disponível no espaço. 

 A frequência média dos visitantes é uma vez por mês ou em alguns casos vez 

por semana. Em média os visitantes que recorrem a este espaço moram a menos 10 
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minutos do mesmo, já os que visitam apenas uma vez por ano demoram entre 25 

minutos a uma hora a chegar. Trata-se de compras pontuais, por exemplo, quando o 

consumidor está de visita à cidade procura o espaço para ver as novidades e 

oportunidades da altura. 

Os fatores que mais influenciam a escolha quando adquiri um artigo é a relação 

preço/qualidade, achando que apesar de ser um OUTLET vêm a loja como um espaço 

atrativo. Em geral consideram os artigos caros, não percebendo porque de existirem 

artigos iguais às ditas lojas normais. A compra média encontra-se entre os 10€ e 15€. 

 

Produção do relatório 

Uma vez analisados os dados é necessário apresentar os resultado. A realização 

do relatório deve estar de acordo à pessoa que é dirigido. 

 

 

Divulgação dos resultados 

Ao se divulgar os resultados, estes foram entregues a um diretor da DCBL, o 

qual poderá marcar a diferença e aumentar o retorno a quando a sua realização. 
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Metodologia aplicada em campo 
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OUTLETS 

 

Como forma de ver a rentabilidade do OUTLET foi analisado, a rentabilidade do 

modo atual modo de funcionamento. Após ter feito os inquéritos aos consumidores e ter 

analisado o funcionamento de duas lojas da concorrência concluímos que seria 

vantajoso avaliar a viabilidade de existir uma gama de artigos permanentes e artigos 

similares e ou substitutos, artigos descontinuados a um preço mais reduzido. A análise 

foi feita para os três OUTLET´s da empresa XPTO, mas porque a avaliação do tema foi 

feita de modo similar e pela possibilidade de aplicação, apenas será apresentado o 

OUTLET de Braga. 

 

OUTLET de Braga 

 

Com o intuito de perceber se o actual modelo de loja OUTLET era o mais 

vantajoso para a empresa XPTO começamos por avaliar o peso das vendas líquidas do 

artigo descontinuado e do artigo dito permanente no total de vendas no espaço. A 

análise foi feita de Janeiro de 2010 a Outubro de 2011 pela disponibilidade dos dados na 

empresa XPTO.  

 

Na categoria Mesa podemos verificar que existe um crescimento do peso dos 

artigos descontinuados no total de vendas líquidas da loja, face aos artigos permanentes. 

Apenas até Novembro de 2010 o peso das vendas líquidas dos artigos permanentes é 

superior aos descontinuados no entanto a situação é invertida a partir desta data. 
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No estudo das quantidades vendidas podemos afirmar que estas são mais 

significativas nos artigos descontinuados, mesmo no período em que as vendas líquidas 

de artigos permanentes foram superiores nos artigos descontinuados, o que concluímos 

que é necessário vender mais artigo descontinuado para atingir o mesmo valor de 

vendas líquidas de artigos de permanente.  

 

Na categoria arrumação o peso das vendas líquidas dos artigos permanentes é 

superior aos artigos descontinuados. A situação apenas se modifica em Outubro de 2011 

em que o valor de vendas líquidas dos dois tipos de artigos é similar, como se pode 

observar no gráfico quando os pontos são tangentes, invertendo-se a situação 

anteriormente descrita. 
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Nesta categoria, tal como as vendas liquidas, a quantidade vendida de artigo 

permanente é superior ao artigo descontinuado muito pela inexistência de variedade de 

artigos descontinuados substitutos. 

 

Na categoria Papelaria o peso das vendas líquidas dos artigos descontinuados 

são superiores às vendas líquidas dos artigos da gama permanente, a situação apenas é 

diferente de Junho de 2011 a Agosto do mesmo ano. 
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No que diz respeito às quantidades vendidas, as quantidades vendidas de artigos 

descontinuados intersectam o gráfico dos artigos permanentes mais vezes que o acima 

descrito, o que significa que existem períodos em que não existe descontinuados 

suficientes para escoar. 

 

 

Na categoria Bricolage & Auto podemos verificar que a situação é bastante 

irregular. Muitas vezes esta situação ocorre devido à ausência de artigos descontinuados 

para transferir para as lojas OUTLET. Como podemos verificar nos períodos de Agosto 

de 2010 até Dezembro de 2010, Março de 2011 a Julho de 2011 e durante o mês de 

Setembro de 2011. 
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Relativamente à análise das quantidades vendidas estas acompanham a prestação 

das vendas líquidas desta categoria, sendo esta bastante irregular. 

 

 

Na categoria Pets& Plants verificamos que a gama permanente apenas chega ao 

OUTLET de Braga em Novembro de 2010. No entanto, pela análise do gráfico 
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verificamos que não se tornou uma loja destino para a aquisição destes artigos. 

 

 

 

Perante a análise que foi feita pensei que seria pertinente analisar a viabilidade 

de continuar a ter nas lojas OUTLET duas tipologias de artigos que apesar de idênticas 

são diferentes no preço, principal fator que move um cliente ao OUTLET. 

 

  



                                                                                       

  Mariana Alice Pinto Torres- Estagiária da DCLB 

 

Análise do pressuposto 

 

Com a direção de espaço da empresa XPTO foi analisado o número de módulos 

que existe em cada categoria na gama permanente. A área de cada bloco é calculada de 

acordo com as dimensões do bloco, 2,00 metros de altura, 0,60 metros de profundidade 

e 1,30 de largura. Foi contado o número de módulos de artigos permanentes. A 

distribuição do espaço é feita em função da rentabilidade. 

                                        

                                   Fig. Y: Planograma de uma loja OUTLET 

 

Os espaços que se encontram na zona central da loja são destinados a escoar 

artigo descontinuado, enquanto a zona planograma aloca artigos da gama permanente. 

Na figura seguinte é apresentado um exemplo de um módulo do OUTLET. Para 

a análise que se segue foi implementado um pressuposto, 50% para o permanente e 50% 

para descontinuados. A análise partiu da quantidade vendida por metro quadrado bem 

como da capacidade dos artigos descontinuados na empresa XPTO conseguirem cobrir 

os artigos permanentes existentes.  

 

 

 

                                                     

                           

    Gama Permanente          Gama descontinuado 
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Foram analisadas as categorias cujo valor de vendas liquidas em permanente era 

superior às vendas líquidas de artigo descontinuado, o mesmo se estende ao nível de 

quantidades vendidas. Tal acontece nas categorias Mesa, Arrumação, Papelaria, 

Bricolage& Auto e Pet and Plants. 

 

Na categoria mesa, após ter disponível as quantidades vendidas de cada 

subcategoria, foi calculado as quantidades vendidas por metro quadrado, caso não 

houvesse nenhuma modificação. Foram ainda calculadas as quantidades vendidas caso o 

espaço tenha diminuído em 50%. 

 

 
 

 

Assim podemos verificar que caso se reduza no planograma 50% de artigo 

permanente os artigos descontinuados conseguem cobrir em média 60% dos artigos 

permanentes por isso seria uma mais valia reduzir o espaço existente de artigos 

permanentes visto que o principal objetivo do OUTLET é reduzir stocks. 

 

Na categoria arrumação a viabilidade de trocar os artigos permanentes por 

descontinuados não é grande visto ser uma categoria em que a quantidade vendida é 

durante o período em analise muito significativa e não existem artigos descontinuados 

suficientes para substituir a gama. 
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Verificamos que nas subcategorias arrumação do quarto e arrumação cozinha de 

artigos descontinuados conseguem em média cobrir aproximadamente 25% e 33%, 

respetivamente da quantidade vendida dos artigos permanentes.  

Nas subcategorias arrumação infantil e arrumação lavandaria os produtos 

descontinuados cobre igualmente uma percentagem significativa dos artigos 

descontinuados no entanto inferior a 50%. Esta percentagem foi avaliada como a que 

mais significativa para substituir os artigos descontinuados pelos artigos permanentes. 

Caso a percentagem seja inferior não será vantajoso para a empresa eliminar no 

planograma 50% dos artigos permanentes. 
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Na categoria Papelaria, podemos concluir que as subcategorias correspondência, 

cadernos e papel, marroquinaria e embrulho têm respetivamente 135%, 123%, 6553% e 

246% a possibilidade de trocar artigo permanente por artigo descontinuado, devido às 

quantidades já existentes na empresa XPTO que são necessárias escoar.  
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Na categoria Bricolage e Auto verificamos que a quantidade vendida de 

descontinuado é superior à quantidade vendida de permanente em subcategorias como 

acessórios de pintura, colas, acessórios elétricos, lâmpadas e pilhas. Face a esta situação 

podemos afirmar com o pressuposto utilizado que os artigos descontinuados conseguem 

cobrir os artigos permanentes em aproximadamente 30%. Nesta categoria é importante 

referir que visto existirem duas marcas para as subcategorias lâmpadas e pilhas, marca 

branca e marca própria seria vantajoso para a empresa abdicar da marca branca e 

centralizar as suas vendas apenas na marca própria por apresentar melhores resultados. 

Esta medida proporcionava ainda a libertação de espaço onde seria colocado mais artigo 

dito descontinuado, visto apresentar vários excedentes. 

   

 

 

 

Na categoria Pet & Plants os artigos permanentes têm algum significado por não 

existirem artigos descontinuados suficientes para a implementação no planograma, em 

especial na subcategoria queima e pet&care. Neste caso não seria de todo vantajoso 

implementar o pressuposto em análise. 



                                                                                       

  Mariana Alice Pinto Torres- Estagiária da DCLB 
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A implementação no OUTLET de Braga 

 

Com vista à implementação de uma parte do projeto o Gestor de OUTLET da 

empresa XPTO ficou responsável por escolher a gama de descontinuados. Cabe ao 

Gestor de OUTLET ajustar os parâmetros de aprovisionamento para definir um ponto 

de encomenda.  

Reduziu-se o aprovisionamento dos artigos da gama permanente, que tinham 

dias de cobertura em média, aproximadamente de 35 dias. Após este período foi 

implementado na categoria de Brigolage & Auto, reduzindo-se o número de módulos 

existentes da categoria permanente para metade, alocando os artigos descontinuados 

desta categoria. Estes artigos eram reais substitutos dos existentes, no entanto 

apresentavam um preço mais atrativo.  

Verifica-se um aumento da quantidade vendida de aproximadamente cinco 

unidades nos meses em que esta mudança foi implementada, Janeiro, Fevereiro e Março 

de 2012. 
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 Análise da concorrência de OUTLETS 

 

De modo a perceber melhor como funcionam os outros OUTLETS com produtos 

similares foi analisado o seu modo de funcionamento para identificar potenciais ganhos 

e/ou eliminar erros existentes. Concluímos que existem algumas semelhanças, no 

entanto, as diferenças são evidentes. Relativamente às semelhanças podemos concluir 

que os OUTLETS em estudo têm igualmente campanhas promocionais dos artigos. A 

estratégia de desenvolvimento do produto da marca tem como principal foco as lojas.  

 Os produtos seguem o seu ciclo de vida (lançamento, crescimento, maturidade e   

declínio), sendo lançados em loja, e quando a sua performance de vendas começa a 

decrescer são transferidos para OUTLET.  

Os produtos OUTLET são produtos que já percorreram as várias fases de venda 

em loja, tal como acontece na empresa em análise. O PVP é definido no momento do 

respetivo lançamento ficando inalterado até a sua fase de declínio na qual é transferido 

para o OUTLET. Ou seja, as vendas dos diferentes produtos são monitorizadas juntando 

o feedback das colaboradoras das lojas, que efetuam o contactam com o mercado, e 

transmitem dados essenciais para a tomada de decisão. De uma maneira geral, o 

catálogo de produtos OUTLET é comum a todas as lojas. Contudo e quando existem 

produtos muito específicos ou com stock limitado, o artigo é concentrado numa só loja. 

Os detalhes fazem toda a diferença na gestão das lojas nomeadamente numa conjuntura 

como a atual. 

Existe, também um armazém central, que funciona como BackOffice dos 

OUTLETS. A partir desta unidade são calculados stocks por loja, expedidas novas 

referências e são atendidos os pedidos que semanalmente chegam às lojas.  

O gerente de loja tem a responsabilidade de analisar vendas e de 

“encomendar” ao armazém central as reposições que considerar conveniente. Esta 

análise é feita com o apoio do sistema informático disponível em cada 

uma das lojas. Os espaços OUTLET estão maioritariamente vocacionados para receber 

produtos descontinuados tal como na empresa XTPO. 
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Tendas de escoamento 

 

Tornou-se interessante analisar a viabilidade e se o processo que existe nos 

OUTLET´s da empresa XPTO são vantajosos em termos económicos e apresentam 

rentabilidade futura.  

Outra forma de escoamento de stocks descontinuados são as designadas tendas 

de escoamento. As tendas de escoamento realizam-se uma vez por ano, durante o Verão 

desde 2010, nas lojas de menor dimensão.  

Foram analisadas as tendas que se realizaram em 2010 e 2011 para entender 

melhor esta forma de escoamento de produto. A empresa XPTO não vê com bons olhos 

muitas vezes esta forma de escoamento uma vez que são recebidos constantemente 

artigos fora das condições ideais de escoamento para depois serem oferecidos ao cliente 

por isso torna-se inviável o conceito de escoamento de stocks em excesso dentro da 

organização. 

Por uma dificuldade de arranjar dados apenas foram analisados os domingos, 

quer em 2010 quer em 2011 nas tendas de Vila do Conde, Marinha Grande e Castelo 

Branco 

Para a análise da viabilidade deste espaço móvel, foi analisado o valor da 

margem front office bem como o valor da quantidade vendida por m
2,

 vendas líquidas 

por m
2

, Margem front office por m
2 

e margem front office por vendas líquidas.  

Para saber o espaço que cada categoria ocupa foi analisado o valor de stock 

disponível e foi posteriormente calculado o peso do stock por categoria. Segundo o peso 

de stock de cada categoria, analisamos qual seria o espaço ideal a ocupar pela categoria 

em questão, este foi um pressuposto de análise para posteriormente ser possível 

comparar com outra forma de escoar produto, os OUTLETS. Para o total de espaço da 

tenda, calculamos assim o espaço de cada categoria. 

No estudo das tendas de escoamento podemos concluir que fase a 2010 verifica-

se um aumento significativo dos custos, ou seja, as vendas líquidas não conseguem 

cobrir os custos associadas à tenda. Verifica-se uma variação de 26% de aumento dos 

custos face ao ano transato. 

Relativamente à quantidade escoada, o principal objetivo da implementação de 

uma tenda de escoamento, não é cumprido podemos afirmar que apenas será rentável 
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apostar num projeto como este nas categorias de Lazer e arrumação quando comparado 

com o OUTLET de Braga.  

Analisando as vendas líquidas por metro quadrado esta passa ser apenas 

vantajosa na categoria Lazer, visto que nas restantes o valor desta rubrica é superior nos 

OUTLETS. 
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Projeto “Tudo em conta” 

 

O projeto Tudo em conta foi também analisado no entanto apenas na vertente 

teórica. Trata-se de um projeto implementado pela empresa XPTO que visa ocupar um 

espaço reduzido de loja como forma de escoar os produtos descontinuados e 

provisionados. Trata-se de uma a duas alas bastante destacadas nas quais os produtos 

estão separados por preços: 1€, 2€ até um máximo de 25€. 

Este espaço de loja obriga por parte dos trabalhadores da mesma a um trabalho 

redobrado uma vez que sempre que o espaço do artigo por exemplo de 1€ estiver vazio 

este terá que ser reforçado com artigos que se encontram em armazém e por vezes em 

locais de difícil acesso. 

A sugestão de melhoria para este projeto passa pela expansão do conceito a mais 

lojas visto que apenas se encontra em cinco lojas principais do grupo da empresa 

XPTO. Numa época de crise os clientes vão cada vez mais procurar artigos a baixo 

preço, nunca esquecendo porém a qualidade dos mesmos. 

Uma melhoria para este conceito seria, por exemplo espalhar ao longo das lojas 

em especial nos locais onde normalmente os clientes demoram mais tempo, umas boxes 

bem assinaladas com este tipo de produtos, também relacionados com o espaço onde 

seriam colocados. 

Numa breve passagem pelos dados concluímos que este espaço será o futuro 

para a organização XPTO em termos de vendas líquidas e quantidade escoada, sendo 

este o principal problema de uma grande empresa como esta. 
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Trabalho Futuro 

 

Em trabalhos futuros e similares, o modelo adotado poderá ser testado com mais 

estudos de fiabilidade; aperfeiçoado em termos de utilidade, devido às grandes e 

constantes mudanças da XPTO; Seria por isso interessante analisar a aplicação do 

modelo descrito nas lojas para compreender se em termos de rentabilidade quais as 

categorias que deveriam ser colocadas. 

 

 

Ideias futuras de implementação 

 

Como forma de escoar mais produtos descontinuados e provisionados seria 

interessante a empresa XPTO unir a definição de e-commerce e do conceito OUTLET. 

Anexando o conceito de OUTLET e a expansão do e-commerce já existe 

implementado em algumas empresas o conceito de OUTLET Virtual. 

Na era da tecnologia cada vez mais utilizada em diversos sectores de atividades, 

a internet por si veio otimizar o tempo gasto pelos clientes. O ato de comprar, 

comparação de preços e obter informações mais detalhadas sobre o bem que irá adquirir 

ficou conhecida por e-commerce. O e-commerce é uma maneira de transpor a barreira 

física do individuo em relação ao seu objeto desejado. Segundo Carlos Sobrinho existe 

cada vez mais um crescente volume de dispositivos que facilitam a integração do cliente 

final às empresas online. Para além desta razão muitas vezes o produto não se encontra 

disponível em loja, podendo assim usufruir de todos benefícios contidos numa transação 

online. O site deverá ser organizado de forma clara com todos os recursos necessários a 

uma compra eficaz do cliente. 

O conceito de OUTLET virtual é exatamente o mesmo do OUTLET já descrito 

anteriormente, embora modifique o meio onde se encontra inserido. Se por um lado 

existem restos de coleção dos artigos mesmo depois de serem colocados no período de 

saldo, por outro lado quando colocados num OUTLET virtual tem a possibilidade de 

chegarem a uma maior percentagem de pessoas.  
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No entanto é melhor referir que um OUTLET virtual funciona segundo regras 

diferentes face ao seu homólogo. Ao espaço físico, OUTLET tem acesso qualquer 

pessoa, na vertente online o acesso torna-se mais restrito e por vezes mais complicado. 

Para ter acesso aos produtos disponíveis no site, o cliente terá que enviar um 

convite para poder ser aceite no espaço. Normalmente deverá inserir o seu email de 

contacto e depois é aceite. Por esta razão é necessário ter disponível online uma vasta 

gama de produtos, nomeadamente em quantidades para nenhum cliente ficar sem a sua 

necessidade satisfeita. 

Tal como nos espaços físicos existem campanhas no entanto estas são mais 

restritas no tempo, durando apenas dois ou três dias. Os convites para tais ações são 

disponíveis por email com base naquele que foi inserido aquando o convite de entrada 

no site. 

Ir às compras passaria a ser um ato sem qualquer tipo de problemas de 

estacionamento, filas para pagar e confusões nas lojas que num quotidiano tão agitado 

tão incomodam o cliente final. 

 

Como implementar na empresa XPTO 

 

Visto que a empresa XPTO tem ao seu dispor um site com cada vez mais 

clientes aproximadamente 30.0000, poderia ser benéfico aplicar o conceito OUTLET 

virtual onde a empresa colocaria de forma pontual artigos excedentários para escoar. O 

preço teria a mesma descida como o conceito tradicional. 

Esta colocação de artigo seria vantajosa por exemplo no fim de alguma 

campanha com stock excedentário.  
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Anexo 1 

Termo de confidencialidade 
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Anexo 2:  

Inquérito ao consumidor Outlet 
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1. Sexo 

I. Feminino 

II. Masculino 

 

2. Idade: 

I. De 20 a 25 anos 

II. De 26 a 31 anos 

III. De 32 a 46 anos 

IV. De 47 a 51 anos 

V. De 52 a 56 anos 

VI. De 57 a 61 anos 

VII. Mais de 61 anos 

 

3. OUTLET: 

I. Braga 

II. Viseu 

III. Alcochete 

 

4. Mora aqui perto? Quanto tempo demora a chegar a este OUTLET? 

I. Menos de 10 min 

II. De 15 a 20 min 

III. Mais de 30 min 

IV. De 45 min a 1hora 

 

5. Com que frequência visita o OUTLET 

I. Uma vez por semana 

II. Uma vez de 15 em 15 

dias 

III. Uma vez por mês 

IV. De 3 em 3 meses 

V. Uma vez por mês 

 

6. Que tipo de produtos procura neste OUTLET? 

I. Brinqued

os 

II. Sazonais 

III. Bagagem 

IV. Desporto 

V. Mesa 

VI. Cozinha 

VII. Sala 

VIII. Têxtil 

quarto 

IX. Banho 

X. Festa 

XI. Arrumaç

ão 

XII. Livraria/ 

Papelaria 

XIII. Tratamen

to Superfícies 
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XIV. Manuten

ção e Reparação 

XV. Iluminaç

ão e Energia 

XVI. Auto 

XVII. Jardim 

XVIII. Pet Care 

7. Quais os fatores que o mais influência na escolha. 

I. Qualidade 

II. Preço 

III. Relação preço/Qualidade 

IV. Diversidade 

 

8. Acha esta loja atrativa? 

I. Sim 

II. Não 

 

9. Quanto costuma gastar normalmente nesta loja. 

I. Menos de 2,5€ 

II. De 2,5€ a 5€ 

III. De 5€ a 7,5€ 

IV. De 7,5€ a 10€ 

V. De 10€ a 15€ 

VI. De 15€ a 30€ 

VII. Mais de 30€ 

 

10. Como teve conhecimento da existência deste OUTLET? 

I. Pelos amigos/familiares 

II. De outra maneira. Qual?_______________________________ 

III. Visita ao espaço envolvente 

 

11. O que acha dos preços praticados? 

I. Baixos 

II. Razoáveis 

III. Elevados 

IV. Muito elevados

 

12. Como classifica o atendimento praticado pela loja?  

I. Simpáticos 

II. Insuficientes para os 

clientes existentes 

III. Suficientes para os 

clientes existentes 

IV. Antipáticos 
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Anexo 3 

Fluxogramas do processo de 

logística   
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Ê 

  

Entrega os artigos no 

entreposto para 

consolidação 

Tratamento de 

transferências e separação 

por categoria. Picking da 

mercadoria no entreposto 

Alocar FTES a 

espaço 

logístico 

 

Efetua expedição dos 

artigos para o OUTLET por 

categoria 

Transporte 

e Logística 
Aqui 

verificam-se 

as principais 

mudanças 

face ao 

processo 

actual 

Recebe notificação 

da transferência 

via Workflow 

Prepara os artigos 

para transferir 

atempadamente? 

Sim 

Notifica a logística dos artigos preparados 

e informa os volumes no entanto deverá 

haver um cumprimento de mau estado 

da mercadoria, caso haja não se deverá 

transferir. 

Solicita o reagendamento a tempo da 

próxima janela de entrega 

Não 

Submete 

TRANSFER em 

sistema RETEK 

 

DCBL 

Gestor de 

stocks  
Preenche o ficheiro de 

transferências disponível 

em Dashboard 

Despoleta novo 

processo de 

transferência 

 

DCBL  

Gestor de 

Devoluções e 

transferências  

Submete em 

workflow pedidos 

de transferência.  

 

Valida reagendamentos de 

transferências.  

Monitoriza e informa 

Gestor stocks sobre taxa 

sucesso transferência e 

valor do stock transferido 

Direções 

Operacionais 

(Loja) 

Fluxograma do Processo de transferências de OUTLET- Proposta de Alteração 

Gestor OUTLET valida 

Loja Norte- Porto Loja Sul- Carregado 

Não 

Sim 

 

Regista 

reagendamento 

em Helpdesk 

 



                                                                                       

  Mariana Alice Pinto Torres- Estagiária da DCLB 

 

ê 

 

Recolhe os artigos nas lojas de 

origem de acordo com janelas de 

entrega 

Entrega os artigos no Entreposto 

para consolidação 

Efetua expedição 

dos artigos para loja 

de destino 

Transporte 

e Logística  

Recebe notificação da 

transferência via 

Workflow 

Prepara os artigos para 

transferir 

atempadamente? 

Sim 
Notifica a logística dos artigos preparados e informa os 

volumes no entanto deverá haver um cumprimento de 

mau estado da mercadoria, caso haja não se deverá 

transferir. 

Solicita o reagendamento a tempo da próxima 

janela de entrega Nao 

Submete 

TRANSFER em 

sistema RETEK 

 

DCBL 

Gestor de 

stocks  Preenche o ficheiro de 

transferências disponível em 

Dashboard 

Despoleta novo processo de 

transferência 

 
DCBL  

Gestor de 

Devoluções e 

transferências  

Submete em 

workflow pedidos 

de transferência.  

 

Valida reagendamentos de 

transferências.  

Monitoriza e informa 

Gestor stocks sobre taxa 

sucesso transferência e 

valor do stock transferido 

Direções 

Operaciona

is (Loja) 

Fluxograma do Processo de transferências de OUTLET- Processo Atual 

Gestor OUTLET valida de acordo com as 

necessidades da loja, com a nova proposta seria 

mais fácil ir de encontro às necessidades da loja. 

Loja Norte- Maia Loja Sul- Carregado 

Não 

Sim 

 

Regista 

reagendamento 

em Helpdesk 

 

Expede 

artigos para 

destino 

Loja confere 

mercadoria 

Receciona a 

mercadoria 

Separação da 

mercadoria 

Buffer 

 Loja 
Loja 
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