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“Permitir aos varejistas 
atenderem aos clientes 
de forma fácil e ágil 
continua sendo o centro 
de nossa estratégia de 
varejo. 
Colocar sempre o foco 
na necessidade de os 
varejistas se 
envolverem com o 
consumidor de forma 
consistente e 
harmoniosa, 
independentemente do 
canal. Nosso objetivo é 
simplificar a forma 
como os consumidores 
interagem com os 
varejistas e vice-versa." 

– DJ O'Neil, Diretor de Soluções 
de Planejamento, Cadeia de 
Suprimentos e Otimização da 
Oracle 

  

 3 passos para a simplificação da previsão de 
demanda para varejistas do setor da moda 

 
 
 
 
 
À medida que as opções de pedido e 
entrega dos clientes se diversificam 
e as expectativas deles aumentam, o 
planejamento geral do varejo se 
torna cada vez mais complexo. 

 

   
  

Grande parte do desafio é ter o estoque certo disponível no lugar certo para rapidamente atender à demanda 

do cliente, não importa onde e quando uma compra seja feita. Apesar das complexidades, existem alguns 

passos simples que os varejistas podem adotar para melhorar a exatidão da previsão e a gestão de 

estoque. 

Com as mudanças no comportamento de compra do consumidor, há inovações nas soluções de planejamento 

e otimização de varejo da Oracle, especificamente Retail Demand Forecasting and Merchandise Financial 

Planning, que permitem aos varejistas melhorarem os recursos de previsão e gestão de estoques. 
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Passo 

 

Trabalhe nestas quatro áreas de previsão 
A fluidez e a frequência de sortimentos sazonais e eventos promocionais estão colocando ainda mais pressão sobre a exatidão da 

previsão para várias unidades de negócios, como merchandising, marketing e cadeia de suprimentos. Estas quatro áreas podem afetar 

consideravelmente uma previsão. 

 
 

Desafio Solução 

Sortimentos Sazonais – O varejo é sazonal, e o ponto alto da receita 

está alinhado à maior concentração de atividade promocional. Se o 

passado puder ser usado como indicativo do futuro, o que diferencia 

promoções e demanda sazonal? 

Um sistema de previsão altamente preciso separa os drivers de demanda com estimativas 

históricas baseadas na demanda sazonal das causalidades. O objetivo é proporcionar uma base 

para otimizar a exatidão com um conjunto de abordagens de previsão sazonal que reflitam tudo, 

desde itens de alta e baixa rotatividades até itens com ciclos de vida curto e longo. 

Novos Sortimentos – São predominantes em todos os setores do varejo 

e muitas vezes incluem novos itens que não têm um histórico a ser 

explorado, como um brinquedo muito vendido ou o dispositivo 

tecnológico mais moderno. 

Os varejistas precisam de um sistema de previsão que possa utilizar os atributos, avaliar as 

similaridades com relação a itens com desempenho passado e gerar previsões robustas que 

reflitam pontos de partida inteligentes para a taxa de referência inicial da demanda e curvas de 

ciclo de vida. 

Preços e Promoções: Com propaganda, unidades de exposição, ponta 

de gôndola, ofertas especiais e descontos, é necessário conseguir prever 

com precisão os drivers de demanda como um todo. 

O Oracle Retail Demand Forecasting Cloud Service (RDF) explora ocorrências semelhantes no 

passado para entender o efeito líquido de promoções coincidentes no futuro. 

E quanto a novos itens sem histórico promocional? O RDF realiza estimativas do efeito de 

promoções e preços agrupadas por locais-itens de desempenho semelhante (detectados usando 

aprendizado automático sem supervisão humana e atributos cruciais) para gerar previsões exatas 

de promoções na ausência de histórico promocional. 

Clima: Segundo uma pesquisa da Planalytics, uma provedora líder de 

análise preditiva baseada no clima, 4,2% das vendas gerais das lojas de 

vestuário são sensíveis ao clima no mês de novembro. Os impactos 

podem oscilar em mais de 35% entre os locais nas categorias principais. 

Por exemplo, quando se compara o clima em novembro com o ano 

anterior, registra-se um aumento de 17% na procura de botas no frio de 

Knoxville, mas uma queda de 19% no calor de Denver. 

Lucre com o incontrolável, particularmente nas categorias altamente sensíveis ao clima. Em 

parceria com a Planalytics, a Oracle Retail desenvolveu abordagens em RDF para incorporar 

análise climática em todo o processo de previsão – desde "desclimatizar" a demanda histórica 

para refletir as verdadeiras tendências e sazonalidade até incorporar eventos climáticos iminentes 

na previsão e processos conduzidos por exceção para categorias sensíveis ao clima. 

https://www.oracle.com/industries/retail/products/supply-chain-planning/demand-forecasting/
http://www.planalytics.com/
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Vantagem competitiva de uma 

empresa orientada por previsão 

 

"À medida que surgem 

várias formas de atrair e 

reter clientes, torna-se 

cada vez mais 

importante que os 

varejistas entendam o 

que motiva os 

consumidores a agir. 

Durante o ano todo, o 

desafio resume-se em 

como prever a demanda, 

simplificar o modo como 

os clientes interagem 

com os varejistas e 

inspirá-los a permanecer 

engajados. Resultado: os 

consumidores dão as 

ordens. Os varejistas que 

conseguem prever o que 

eles querem, e quando e 

onde eles querem, 

ganham o jogo." 

– DJ O'Neil, Diretor de 

Soluções de Planejamento, 

Cadeia de Suprimentos e 

Otimização da Oracle 

 
 

Realizar sua estratégia omincanal depende de decisões bem embasadas sobre preços e promoções baseados em percepções de previsão, 

coordenando de maneira eficiente essas decisões em toda a cadeia de suprimentos e, por fim, chegando à execução de vendas: 

• Converter até 50% dos clientes em compradores com vendas e promoções temporárias. As decisões são conduzidas por previsões, 

como hipóteses contextuais, análises preditivas e análise prescritiva otimizada e prospectiva. A previsão e seus efeitos sobre preços e 

promoções, combinados com os custos correlatos e a disponibilidade de estoque, são a base para decisões eficazes de preços e 

promoções. 

• Aumentar a fidelidade à marca em até 77% com maiores índices de mercadorias em estoque. As previsões orientam os processos 

de reabastecimento e alocação, com inteligência automatizada em enorme escala. A previsão e os intervalos de prognóstico estatístico 

correspondentes oferecidos pelo Oracle Retail Demand Forecasting (RDF) Cloud Service possibilitam o sucesso da cadeia de suprimentos 

com o produto, o local e o momento certos respaldados por demanda prospectiva e estoques de segurança estatísticos equilibrados com 

a minimização dos custos de estoque. 

 

 

 

 

Converter até 

dos clientes 

Aumentar a 

fidelidade à  

marca em até 

 

https://www.oracle.com/industries/retail/products/supply-chain-planning/demand-forecasting/


 

5 / 3 passos para a simplificação da previsão de demanda para varejistas do setor da moda 

Passo 

 

Entenda o que motiva os 
consumidores a agir 

3 principais coisas 

que motivam o 

cliente a comprar 

quando só estão 

olhando: 

 
 

Nas descobertas da pesquisa com consumidores da Oracle – o estoque e as promoções continuam a influenciar as decisões dos clientes. À 

medida que surgem novas jornadas dos clientes e novas experiências de compras, a execução é tudo. Os consumidores não tolerarão a 

falta de estoque de mercadorias, e 63% dos consumidores confirmaram que não esperariam para experimentar outra marca Os varejistas 

que tiverem mais precisão e informações sobre seu estoque conseguirão atender mais rapidamente às demandas dos clientes, seja dentro 

da loja, por BOPIS (compra on-line com retirada na loja), do lado de fora da loja ou em outros canais. 

Quando estão comprando presentes, os consumidores agem de forma diferente do que quando compram itens sazonais: às vezes o 

preço é tudo, mas às vezes não é importante. Agora, os varejistas já conseguem entender como os compradores reagem, em um nível 

localizado, a cada item quando os efeitos de promoções, sazonalidade e clima são levados em conta na previsão. 

Tomemos como exemplo a modelagem baseada em atributos de novos itens para previsão. Ela aumenta a velocidade na qual você pode 

aproveitar e prever seus próprios processos. Isso proporciona um alto nível de automação, e as definições explícitas de itens semelhantes 

permitem um controle maior. O Oracle Retail RDF Cloud Service dispõe de vários métodos de previsão de itens novos, incluindo um método 

orientado pelo ciclo de vida do produto que funciona muito bem para itens de ciclo de vida curto. 

afirmam que a falta de 

estoque é um empecilho 
experimentarão uma nova marca 

em vez de aguardar a reposição do 

estoque 

acham que promoções e ofertas 

atraentes são importantes 
acham que o sortimento com 

mercadorias novas e emocionantes é 

importante 

Preço 
excelente 

Oferta especial ou 
desconto 

 

Veem algo 

que realmente 

querem 
 

https://www.oracle.com/br/industries/retail/research/consumer-research/
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Passo 

 

Use uma única fonte da verdade 
A precisão melhora quando o planejamento simplifica as complexidades do cliente 

 

  

 
 

Os varejistas devem conduzir a empresa com uma única previsão que inclua tudo – desde reabastecimento e alocação até decisões sobre 

preços e promoção, planejamento e colaboração no empreendimento – a fim de obter uma visão única do cliente. A Oracle Retail 

possibilita a estimativa do histórico de demanda dos últimos anos de vendas com as jornadas do cliente e as promoções para ajudar a 

prever a sazonalidade sobre o futuro. A solução também oferece automação elevada e grande controle por meio da previsão automática 

da localização de cada item e da organização inteligente em camadas de todos os ajustes de usuário na última previsão gerada. Com 

uma combinação de estatística, otimização e métodos de aprendizado de máquina, os varejistas podem maximizar a exatidão da 

previsão sazonal para assegurar que possam proporcionar experiências de cliente excepcionais por meio da previsão da intenção do 

comprador. 

 
Gestão por Exceção 
 

A experiência de usuário da suíte de planejamento mais recente da Oracle Retail inclui uma visão contextual e interativa dos principais 

indicadores de desempenho, notificações, exceções por função e processo de negócio e pontos de lançamento intuitivos de atividades 

de negócios, tudo em um painel definido pelo usuário. A capacidade de prever e gerenciar proativamente as operações de varejo permite 

aumentar a margem, pois sua equipe concentra-se em agregar valor onde é mais necessário. 

A visibilidade dos 
recursos de ciência e 
automação de dados 
incorporados 
aumenta em todos 
os canais e 
automatiza 80% dos 
processos manuais 
de previsão, 
planejamento e 
reabastecimento. As 
soluções tornam 
possível aumentar 
as vendas totais e as 
margens entre 5% a 
7%, reduzindo o 
gasto geral com 
estoque. 
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Veja um exemplo passo-a-passo da interface de usuário intuitiva de arrastar e 
soltar usando o Merchandise Financial Planning para configurar um plano on-line 
pré-temporada para o departamento de moda feminina casual e fast fashion. 

 
 
 
 
 

PASSO Projeção de Vendas: 

 Vamos começar com o plano 

de vendas para o quarto 

trimestre; esperamos que as 

variantes de vendas em 

relação ao ano passado 

aumentem de 2,1% a 4,4% 

graças a uma nova promoção 

e colaboração de marca. 

 O gráfico exibido é alterado 

imediatamente quando 

trocamos os números na 

tabela dinâmica. 

 

PASSO Atendimento: 

 

Ainda não contabilizamos se 

produtos serão entregues aos 

clientes por remessa feita a 

partir do armazém de e-

commerce ou se eles retirarão 

o pedido em uma loja, o que 

está se tornando cada vez mais 

popular. Precisamos nos 

organizar para essa jornada do 

cliente a fim de garantir que 

não façamos pedidos 

desnecessários de estoque 

para nosso armazém de e-

commerce e que ao mesmo 

tempo tenhamos estoque 

suficiente nas lojas para suprir 

as retiradas. 

PASSO Estoque: 

 

Agora que já fizemos as 

alterações no plano de 

vendas, vamos nos 

concentrar no estoque 

para garantir que haja 

quantidade suficiente de 

recebimento para 

respaldar o plano. Nosso 

estoque on-line do fim de 

período precisa ficar em 

torno de 2 milhões para 

permanecermos dentro do 

plano. 

 

PASSO Ajuste: 

 

Depois de considerar essa 

nova jornada do cliente, 

podemos voltar e diminuir os 

recebimentos de 1,2 milhão 

para meio milhão e ainda 

permanecer dentro da meta de 

nosso estoque de fim de 

período de 2 milhões de 

unidades. Devido à opção de 

retirada na loja, a necessidade 

de estoque está sendo 

transferida do armazém de e-

commerce para o estoque nas 

lojas. Esses recebimentos 

agora podem ser alocados ao 

plano de loja, para garantir que 

haja estoque suficiente para 

atender as vendas realizadas 

por compra on-line com 

retirada na loja. 
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Reduza o risco e proteja seus dados 
com aplicativos em nuvem 

 
 

 
  

SUCESSO COMPROVADO EM MAIS DE 200 VAREJISTAS: 

  • Uma rede global de supermercados reduziu o estoque em 1,1 dia ou 3%. 

• Um grande varejista americano de eletrônicos aumentou entre 2% a 4% 

os índices de mercadorias em estoque. 

• Uma mercearia no Reino Unido aumentou em 50% a exatidão da 

previsão. 

• Um varejista russo obteve exatidão de previsão de 75% para itens 

promocionais e 90% para itens não promocionais. 

 • Um varejista italiano de óculos aumentou o nível do atendimento 

na loja a um índice consistente acima de 98%, com maior 

visibilidade do estoque para reduzir a falta de mercadorias. 

• Uma empresa de calçados brasileira aumentou a produtividade do 

estoque depois de superar as metas de vendas planejadas e 

reduzir o estoque em 25%. 

     

  O Oracle Retail Planning and Optimization Cloud Service ajuda os varejistas a utilizar imediatamente novas e 

contínuas atualizações de produtos, processos de varejo integrados e fontes de dados externas dinâmicas. Tudo 

isso contribui para melhorar sempre as informações que os varejistas sabem sobre as próximas temporadas e a 

forma como eles ajustam as operações para melhor atender os clientes. 

Os principais benefícios da mudança para uma solução de nuvem moderna são as várias camadas de segurança 

que seus dados recebem e a capacidade de escala em um ritmo mais acelerado. Por ser projetada para ser 

segura em todas as camadas (aplicativo, plataforma, infraestrutura e física), a nuvem reduz o risco ao mesmo 

tempo em que aumenta sua velocidade de inovação. 

Solicite uma demonstração 

  

   Vídeo: 

Planejamento e  
otimização  
do varejo 

https://www.oracle.com/br/industries/retail/retail-planning-optimization.html
https://videohub.oracle.com/media/Hit+the+Sales+Plan+with+Oracle+Retail+Planning+&+Optimization/0_77ytajdq/
https://videohub.oracle.com/media/Hit+the+Sales+Plan+with+Oracle+Retail+Planning+&+Optimization/0_77ytajdq/
https://videohub.oracle.com/media/Hit+the+Sales+Plan+with+Oracle+Retail+Planning+&+Optimization/0_77ytajdq/


 

 

Sobre a Oracle Retail: 

 
Oracle é a plataforma para o varejo moderno. A Oracle oferece aos varejistas uma plataforma completa, aberta e integrada para as principais 

soluções de varejo, serviços em nuvem e hardware projetados para funcionarem juntos. Varejistas inovadores usam as soluções Oracle para 

atender os clientes e aumentar a agilidade em toda a empresa. Os clientes da Oracle Retail podem oferecer uma experiência autêntica ao cliente, 

protegendo seu pessoal, processos, marca e clientes. Para obter mais informações, acesse nosso site. 

 
 
 
 
 

CONECTE-SE CONOSCO 
Acesse oracle.com/retail 
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