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Previsão de Vendas de Calçado Usando Redes Neuronais Artificiais 

 

Resumo: 

 

A previsão da procura no comércio de retalho é um dos aspectos fundamentais que está na 

base da tomada de decisões de estratégia e de planeamento de operações das organizações 

empresariais. Previsões de vendas precisas podem ajudar a tornar mais eficiente o 

funcionamento da cadeia de abastecimento, especialmente em grandes empresas com uma 

quota de mercado significativa. 

Neste trabalho desenvolvemos um modelo semi-causal para previsão das vendas diárias de 

calçado da empresa Foreva usando redes neuronais artificiais. Este modelo inclui, para além 

das vendas diárias dos últimos 7 dias, variáveis “explicativas” tais como temperatura média, 

precipitação total, índice mensal do volume de negócios no comércio a retalho de têxteis, 

vestuário, calçado e artigos de couro, disponibilidade de artigos/modelos em loja e variáveis 

de calendário. A implementação da rede neuronal artificial foi levada a cabo usando o 

software Matlab R2010b®. Os resultados sugerem que o modelo de previsão desenvolvido 

consegue capturar as não linearidades entre as variáveis explicativas/quantidades vendidas 

passadas e a procura. Em relação à capacidade predictiva do modelo pode dizer-se que o erro 

absoluto médio é inferior a 6 pares e a raiz quadrada do erro quadrático médio é inferior a 8 

pares. 

 

 

 

Palavras-chave: Previsão, Redes neuronais artificiais, Análise de séries temporais, Vendas 

no comércio a retalho – calçado. 
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1. Introdução 

A previsão da procura no comércio de retalho é um dos aspectos fundamentais que está na 

base da tomada de decisões de estratégia e de planeamento de operações das organizações 

empresariais. Previsões de vendas precisas podem ajudar a tornar mais eficiente o 

funcionamento da cadeia de abastecimento, especialmente em grandes empresas com uma 

quota de mercado significativa. De uma má previsão poderá resultar um stock não desejável 

que afectará directamente o lucro e a posição competitiva da empresa (Zhang et al., 2005). 

Fundada em 1984, a Kyaia – Fortunato O. Frederico & Ca. Lda. evoluiu de uma fábrica com 

50 funcionários e uma produção de 500 pares de calçado/dia, para um núcleo de um grande 

grupo empresarial, a Fortunato O. Frederico SGPS, S.A. com um modelo de negócio que se 

estende, para além da produção de calçado, às áreas da distribuição e retalho e Imobiliário. 

Este grupo envolve neste momento cerca de 600 colaboradores, produz um milhão de pares 

de calçado/ano e factura acima de 55 milhões de euros. A expansão do grupo foi sempre 

efectuada com um modelo de gestão alicerçado no desenvolvimento sustentado, quer sob o 

ponto de vista financeiro, quer organizacional e infra-estrutural. Em 1994, quando adquiriu a 

marca Fly London, com a qual iria dar a volta ao mundo, estabeleceu um rumo que a partir 

daí condicionaria positivamente todas as decisões estratégicas do grupo e inevitavelmente de 

todo o sector do calçado por inovador, ousado e “à frente do seu tempo”. 

O grupo Kyaia detém uma unidade fabril em Guimarães e quatro em Paredes de Coura. Além 

disso, detém a rede de lojas de calçado Sapatália e Foreva. Criada em Setembro de 1984, com 

a abertura da sua 1ª loja em Lisboa, a Foreva é uma das maiores cadeias de retalho de calçado 

em Portugal, com crescimentos assinaláveis desde a sua criação quer de vendas quer da sua 

presença geográfica. Desde o início a Foreva caracterizou-se pela oferta de uma gama 

alargada de produtos para todas as estações e estilos, comercializados de início com a marca 

própria e marca do fornecedor, até à exclusividade actual de comercialização com a marca 

Foreva. Desde o seu arranque a Foreva empreendeu uma estratégia de crescimento baseada 

em investimentos selectivos que permitiram alargar a sua presença aos principais centros 

comerciais do país. Dirigida ao tipo de cliente que privilegia qualidade/preço e situando-se 

num segmento intermédio do mercado, a Foreva ocupa assim, actualmente, uma posição 

vantajosa para acompanhar a crescente abertura de centros comerciais. Respondendo a 

inúmeras solicitações, em 1998 a Foreva celebrou o seu 1º contrato de franshising iniciando 

nessa data uma rede que actualmente conta com 19 lojas Foreva a funcionar neste regime. A 

cobertura geográfica das lojas Foreva é actualmente vasta, com 52 lojas abertas ao púbico em 

Portugal. 
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O projecto ShoeID (Referência: QREN - I&D em Co-Promoção, Agência de Inovação, 

Projecto Nº. 11512) tem por objectivo a concepção, desenvolvimento e validação de um 

conceito inovador de gestão de toda a cadeia de valor do calçado, desde o fabrico até à loja. 

Este conceito inclui a definição de novos processos, sistemas de informação e logística que 

tiram partido da integração de tecnologias RFID no produto. Este projecto efectua 

investigação e desenvolvimento em diversas áreas, tais como, a incorporação da tecnologia 

RFID na fase inicial do ciclo de produção do calçado, de forma a facilitar o acompanhamento 

de toda a cadeia de valor desde as primeiras operações de fabrico do calçado até ao 

consumidor final, a eliminação da elevada carga documental em papel, a optimização de rotas 

de distribuição e, ao nível das Lojas e Stands, introduzir soluções inovadoras ao nível da 

interactividade produtor-consumidor. É também objecto do projecto ShoeID a concepção de 

uma plataforma de previsão da procura para o sector Moda Calçado usando como caso de 

estudo a rede de lojas Foreva (ver Figura 1). Esta concepção inclui o desenvolvimento de uma 

estrutura de recolha de dados qualitativos, que serão alvo de tratamento estatístico, e uma 

solução de previsão inovadora que se adeqúe às características e especificidades da previsão 

da procura para o sector Moda Calçado. Assim será possível aumentar a eficácia e o grau de 

automatização no processo de decisão e criar uma nova metodologia de monitorização dos 

factores críticos de venda. A informação resultante deste sistema será fulcral para qualquer 

rede de distribuição, uma vez que servirá de base para o desenvolvimento do produto, 

negociação com os fabricantes, planeamento do negócio e para a rede de distribuição das 

lojas. 

 

Figura 1 - Framework de previsão do projecto ShoeID. 
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Neste trabalho desenvolvemos um modelo para previsão das vendas diárias de calçado da rede 

de lojas Foreva usando redes neuronais artificiais. Numa primeira fase foram analisados os 

perfis de comportamento de diversas séries de vendas de calçado de diversas categorias em 

diferentes lojas. Com o intuito de desenvolver um modelo de previsão semi-causal foram 

inspeccionadas a relações entre as quantidades vendidas diariamente e certas variáveis 

consideradas “explicativas” tais como temperatura média, precipitação total, índice de volume 

de negócios no comércio a retalho de têxteis, vestuário, calçado e artigos de couro, 

disponibilidade de artigos/modelos em loja, dia da semana, promoções, entre outros. A 

implementação da rede neuronal artificial foi levada a cabo usando o software Matlab 

R2010b®. Na secção que se segue apresenta-se uma breve descrição da utilização das redes 

neuronais artificiais para previsão e a base de dados utilizada. Na secção três apresentam-se e 

discutem-se os resultados obtidos e na secção quatro tecem-se as respectivas conclusões. 

2. Metodologia 

2.1 Previsão com redes neuronais artificiais 

As vendas no comércio a retalho de calçado pertencem a um tipo especial de séries temporais 

que normalmente contêm ambos os padrões de tendência e sazonalidade, para além de outros 

aspectos, apresentando desafios para o desenvolvimento eficaz de modelos de previsão. A 

área científica da previsão tem sido dominada, desde à décadas, pelos métodos lineares. Os 

métodos lineares são relativamente fáceis de entender e, habitualmente, relativamente fáceis 

de implementar e interpretar. No entanto, têm uma capacidade muito limitada para capturar as 

relações não lineares dos dados. A utilização de modelos lineares para aproximar relações não 

lineares complexas, habitualmente presentes neste tipo de séries de dados reais, geralmente, 

não é satisfatória. As redes neurais artificiais (RNAs) têm sido utilizadas com sucesso para 

resolver muitos tipos de problemas de previsão (Zhang et al., 1998). O interesse crescente da 

sua utilização para a resolução de problemas práticos deve-se sobretudo à sua capacidade para 

capturar relações funcionais complexas, lineares ou não, subjacentes nas observações de 

séries temporais. Para além da capacidade versátil de modelação, as RNAs caracterizam-se 

também por serem uma metodologia não paramétrica “orientada aos dados”. Isto é, o 

procedimento em que se baseiam não exige pressupostos demasiado restritivos (estando 

menos susceptíveis a uma má especificação do modelo do problema que os métodos 

paramétricos) “aprendendo a partir dos dados ou experiência”. Esta metodologia de 

“aprendizagem” é muito interessante para problemas práticos onde habitualmente os dados 

são fáceis de obter e se conhece empiricamente que existem relações entre a variável a ser 

prevista e outros factores ou variáveis (Zhang et al., 2004). 
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Nas últimas décadas têm sido desenvolvidos diversos modelos de RNAs para resolver 

diferentes tipos de problemas. As RNAs perceptron de múltiplas camadas (multi-layer 

perceptrons-MLP ou feedforward-directas) são sem dúvida as mais utilizadas para resolver 

problemas de previsão. Uma rede do tipo MLP é tipicamente composta por várias camadas de 

nós denominados neurónios artificiais (ver um exemplo na Figura 2). A camada de entrada (a 

mais baixa) é a camada onde a informação externa é recebida e a camada de saída (a mais 

alta) é a camada onde a solução do problema é obtida. As camadas de entrada e saída estão 

separadas por uma ou mais camadas intermédias denominadas camadas escondidas. Os nós 

das camadas adjacentes estão habitualmente ligados por arcos acíclicos orientados da camada 

mais baixa para a camada mais alta (Das P. et al., 2007). 

 
Figura 2 – Uma rede típica do tipo feedforward (MLP). 

Para um problema de previsão causal as entradas da rede são habitualmente variáveis 

explicativas, podendo a relação funcional estimada pela rede ser escrita da forma: 

 1 2( , , , )  py f x x x , (1)

onde 1 2, , , px x x  são p  variáveis explicativas independentes e y  é a variável prevista 

dependente. Para um problema de previsão de séries temporais as entradas da rede são 

tipicamente as observações passadas da série de dados e o output a observação futura, 

podendo a relação funcional estimada pela rede ser escrita da forma: 

 1 1( , , , )   t t t t py f y y y , (2)

onde ty  é a observação no instante t . É também possível considerar como entradas da rede 

simultaneamente variáveis explicativas e observações passadas da série de dados. Uma RNA 





 

Camada de entrada 
Camadas escondidas 

Camada de saída 
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pode, assim, ser interpretada como um modelo auto-regressivo não linear para problemas de 

previsão de séries temporais. 

Para que uma RNA possa ser usada para prever a variável desejada é necessário que seja 

treinada. Treinar uma rede neural consiste em determinar os pesos dos arcos e a polaridade 

dos nós de modo que, para uma dada entrada, a saída coincida com o valor desejado. Um 

treino MLP é um treino supervisionado uma vez que o valor da saída (target value) 

correspondente a cada padrão de treino de entrada (training pattern) é sempre conhecido. 

Para um problema de previsão causal o número de nós da camada de entrada é igual ao 

número de variáveis explicativas independentes. 

Para um problema de previsão de séries temporais o número apropriado de nós da camada de 

entrada não é simples de determinar. Cada padrão de treino é sempre constituído por um 

“conjunto móvel de observações igualmente espaçadas” de comprimento fixo que percorre a 

série temporal. Sendo, por exemplo, o conjunto de treino constituído por N  observações 

1 2, , , Ny y y  e supondo que a previsão é a 1-passo, então, se a rede for composta por n  nós 

de entrada, teremos N n  padrões de treino. O primeiro padrão de treino de entrada será 

constituído por 1 2, , , ny y y  e 1ny  será o nó de saída (target); o segundo padrão de treino de 

entrada será constituído por 2 3 1, , ,  ny y y  e 2ny  será o nó de saída; e assim sucessivamente; 

finalmente o último padrão de treino de entrada será constituído por 1 1, , ,   N n N n Ny y y  e 

Ny  será o nó de saída (Nelson et al., 1999). 

O algoritmo de treino modifica, de forma iterativa, os pesos dos arcos da rede de modo a 

minimizar uma medida de erro global que pode ser, por exemplo, a média dos quadrados dos 

erros (MQE) ou a soma dos quadrados dos erros (SQE), esta última tipicamente dada por: 

  2

1

1
SQE

2  

 
N

i i
i n

y a , (3)

onde ia  é a saída dada pela rede e iy  o target value correspondente (o factor 1/ 2  é incluído 

para simplificar a expressão das derivadas calculadas no algoritmo de treino). O algoritmo de 

treino mais utilizado é o algoritmo de backpropagation que é essencialmente um método de 

gradiente descendente (ver os detalhes em Reed et al., 1999). 

A especificação da arquitectura da RNA que melhor se adequa a um dado problema de 

previsão não é uma tarefa fácil (Smith et al., 2002). Essa especificação passa pela 

determinação do número de nós da camada de entrada, número de camadas intermédias e 

respectivo número de nós, e número de nós da camada de saída. Não existe nenhum método 
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que determine directamente esses parâmetros recorrendo-se habitualmente à simulação de um 

número limitado de cenários e a procedimentos do tipo tentativa-erro (Reed et al., 1999). 

O número de camadas intermédias e respectivo número de nós da RNA é extremamente 

importante visto que são estes nós que permitem capturar o padrão de comportamento dos 

dados e determinar mapeamentos não lineares complexos entre as variáveis de input e as 

variáveis de output. Resultados teóricos mostram que uma camada intermédia é suficiente 

para a rede determinar o mapeamento pretendido com a exactidão desejada. Contudo pode ser 

necessário um número elevado de nós, o que poderá provocar um aumento do tempo de treino 

e poderá piorar a capacidade de generalização da rede. Assim, para certo tipo de problemas 

poderá ser benéfico utilizarem-se duas camadas intermédias (Alon et al., 2001). Há mesmo 

autores que simplesmente adoptam, logo à partida, duas camadas intermédias, sem avaliarem 

a eficiência da rede apenas com uma camada. De acordo com os estudos práticos já existentes 

e a conclusão de diversos autores, uma RNA nunca necessita de mais do que duas camadas 

intermédias para resolver a maioria dos problemas, incluindo os de previsão. Existem diversas 

heurísticas para determinar o número de nós intermédios. Para o caso de RNAs apenas com 

uma camada intermédia, indica-se esse número igual a “ 2 1n ”, “ 2n ”, “ n ” ou “ / 2n ”, sendo 

n  o número de nós da camada de entrada. No entanto nenhuma destas heurísticas funciona 

bem em todo o tipo de problemas. Como já foi referido anteriormente, o número apropriado 

de nós da camada de entrada não é simples de determinar uma vez que contém informação 

acerca da estrutura de autocorrelação presente nos dados (Tang et al.,1991). O número de nós 

da camada de saída corresponde habitualmente ao horizonte da previsão. No caso de uma 

previsão a 1-passo somente é necessário um nó. A função de activação (também chamada 

função de transferência) determina a relação entre as entradas e as saídas de um nó e a rede. 

De um modo geral, a função de activação introduz um grau de não linearidade que é 

importante para a maioria das aplicações que usam RNAs. As funções de activação mais 

utilizadas encontram-se na Tabela 1. Os nós de uma mesma camada ou de camadas diferentes 

podem ter funções de activação diferentes. No entanto, habitualmente, usa-se a mesma função 

de activação, especialmente para os nós de uma mesma camada. A maioria dos investigadores 

utiliza funções de activação Sigmoid para os nós das camadas intermédias. Para um problema 

de previsão que envolve target values contínuos é habitual utilizar-se a função de activação 

linear nos nós da camada de saída. 
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Tabela 1 – Funções de activação. 

Designação Função Contradomínio 

Linear ( ) f x x   ,   

Sigmoid 
1

( )
1 
 x

f x
e

  0,1  

Sigmoid1 
2

( ) 1
1  
 x

f x
e

  1,1  

Sigmoid2 ( )
1



x

f x
x

  1,1  

Tangente 
hiperbólica 

( ) tanh( )





 



x x

x x

e e
f x x

e e
  1,1  

Seno ( ) ( ) ( mod 2 )f x sen x x   1,1  

Coseno ( ) cos( ) ( mod 2 )f x x x   1,1  

Gaussiana 
2

2( )



x

f x e   1,1  

Note-se que quando se utilizam funções de activação não lineares nos nós de saída, os target 

values têm de ser normalizados no contradomínio dessas funções, para que possam ter 

correspondência com as saídas da rede. Mas, mesmo que se utilize a função de activação 

linear, há vantagem em normalizar os target values bem como as entradas para evitar 

problemas computacionais, para atender aos requisitos do algoritmo de treino e para facilitar a 

aprendizagem da rede. As fórmulas de normalização mais utilizadas encontram-se na 

Tabela 2. 

Tabela 2 – Fórmulas de normalização (Zhang et al., 1998). 

Transformação:  

Transformação linear para  0,1 : 0 min

max min




n

x x
x

x x
 

Transformação linear para  ,a b :   0 min

max min


  

n

x x
x b a a

x x
 

Normalização estatística: 0 n

x x
x

s
 

Normalização simples: 
0

max

n

x
x

x
 

nx  é o valor normalizado, 0x  é o valor original 

min max, ,x x x  e s  são o mínimo, máximo, média e desvio padrão do 

vector de dados original 
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A medida de eficiência da RNA mais importante é sem dúvida a exactidão da previsão. A 

exactidão da previsão é habitualmente definida em termos do erro de previsão que é diferença 

entre o valor efectivo e o valor previsto. As medidas habituais de avaliação da exactidão da 

previsão encontram-se na Tabela 3. 

Tabela 3 – Medidas de avaliação da exactidão da previsão. 

Designação:  

Erro absoluto médio (EAM): 
1

1




n

t
t

e
n

 

Erro quadrático médio (EQM):  2

1

1




n

t
t

e
n

 

Raiz quadrada do erro quadrático médio (REQM):  2

1

1




n

t
t

e
n

 

Erro percentual absoluto médio (EPAM): 
1

1
100




n

t

t t

e

n y
 

te  é o erro de previsão do instante t , ty  é o valor efectivo 

N  é o número de termos do erro

2.2 Base de dados 

A tarefa de especificação do modelo de previsão iniciou-se com a identificação dos dados 

relevantes que permitissem uma compreensão da evolução das vendas e das movimentações 

ocorridas. O período de análise contemplou as estações Primavera/Verão (2007, 2008, 2009) 

e Outono/Inverno (2007, 2008, 2009). 

Ao nível de dados obteve-se: 

 Histórico de entradas diárias de artigos em armazém; 

 Histórico de vendas diárias ocorridas para cada artigo em cada loja; 

 Histórico de movimentações diárias ocorridas para cada artigo em cada loja; 

 Ficha descritiva de cada artigo. 

Com base nos pressupostos e restrições encontradas, os dados foram tratados e armazenados 

na plataforma Microsoft SQL Server 2008. 

3. Resultados e discussão 

No âmbito da especificação do modelo de previsão usando RNAs foram inicialmente 

analisados os perfis de comportamento de diversas séries de vendas de calçado de diversas 

categorias em diferentes lojas. Na Figura 3 mostra-se, por exemplo, o gráfico da série 

temporal de vendas diárias de calçado da categoria sandália de uma loja típica na estação 
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Primavera/Verão de 2007, 2008 e 2009. Este gráfico revela, como se esperava, uma tendência 

crescente e um padrão de sazonalidade anual fortemente pronunciado. 

 
Figura 3 – Série temporal de vendas diárias de calçado da categoria sandália de uma loja típica 

na estação Primavera/Verão de 2007, 2008 e 2009. 

O gráfico da respectiva função de autocorrelação amostral – ACF (que se mostra no lado 

esquerdo da Figura 4) ilustra que: 

(1) a série de vendas diárias da categoria é não estacionária (os valores da autocorrelação 

mantêm-se elevados e positivos sendo o decaimento lento), e 

(2) a série de vendas diárias da categoria é sazonal (os valores da autocorrelação para os 

lags 7, 14, 21, etc são sempre superiores às autocorrelações adjacentes) sendo a 

sazonalidade semanal. 

        

Figura 4 – Função de autocorrelação amostral (ACF) e função de autocorrelação amostral 
parcial (Partial ACF). 
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O gráfico da função de autocorrelação amostral parcial – Partial ACF (que se mostra no lado 

direito da Figura 4) confirma a sazonalidade semanal com picos até ao lag 7, e valores em 

torno de zero a partir desse lag. Pode assim concluir-se que no padrão de treino de entrada da 

RNA deverão ser incluídas as quantidades diárias vendidas nos últimos 7 dias corrigidas de 

tendência e sazonalidade). O gráfico da Figura 5 mostra o padrão de compra semanal relativo 

à mesma série. Como se esperava, os valores de vendas mais elevados registam-se durante o 

fim-de-semana e nos dias úteis os valores das quantidades vendidas diariamente vão 

crescendo ao longo da semana. Este padrão evidencia que a informação sobre o dia da semana 

é relevante para o processo de aprendizagem da rede e portanto esta também deverá ser 

incluída no padrão de treino de entrada da RNA. 

 
Figura 5 – Padrão de compra semanal. 

Com o intuito de desenvolver um modelo de previsão semi-causal foi inspeccionada a relação 

entre as quantidades vendidas diariamente e certas variáveis consideradas “explicativas”. O 

gráfico da Figura 6 mostra a relação entre as vendas diárias de calçado da categoria sandália 

na estação Primavera/Verão de 2007, 2008 e 2009 e a temperatura média diária observada no 

mesmo período. 

 

Figura 6 – Vendas diárias de calçado da categoria sandália de uma loja típica na estação 
Primavera/Verão de 2007, 2008 e 2009.vs temperatura média. 
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Tal como se esperava, as quantidades vendidas são afectadas pela temperatura, estando as 

temperaturas mais baixas associadas a quantidades vendidas baixas e temperaturas mais 

elevadas associadas a quantidades vendidas também elevadas. Concluí-se assim que o valor 

da temperatura média diária é relevante para o processo de aprendizagem da rede e portanto 

esta variável deverá ser incluída no padrão de treino de entrada da RNA. No gráfico da 

Figura 7 mostra-se o padrão mensal do índice de volume de negócios no comércio a retalho 

de têxteis, vestuário, calçado e artigos de couro entre Janeiro de 2007 e Dezembro de 2009. 

Este gráfico mostra um padrão de sazonalidade anual que é naturalmente relevante para a 

previsão em causa, pelo que se concluiu que esta variável também deveria ser incluída no 

padrão de treino de entrada da RNA. 

 

Figura 7 – Padrão mensal do IVN no comércio a retalho de têxteis, vestuário, calçado e artigos 
de couro entre Janeiro de 2007 e Dezembro de 2009 (Fonte: INE). 

Uma inspecção detalhada e uma análise exploratória às séries de vendas diárias das várias 

categorias revelou que o período de saldos (Figura 8), os períodos de promoções e eventos 

especiais, os feriados, as semanas pré e pós Natal/Páscoa (relativas às férias escolares), a 

disponibilidade de artigos/modelos em loja (Figura 9) e o preço da colecção e o preço médio 

dos artigos disponíveis em loja (Figura 10) afectam de forma significativa as quantidades 

vendidas, pelo que se concluiu que esta informação também deveria ser incluída no padrão de 

treino de entrada da RNA. 

 

Figura 8 – Vendas diárias de calçado da categoria sandália de uma loja típica na estação 
Primavera/Verão de 2007, 2008 e 2009 durante a época normal (a azul) e a época de saldos (a 

vermelho). 
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Figura 9 – Número de artigos disponíveis numa loja típica na estação Primavera/Verão de 2007, 
2008 e 2009. 

   

Figura 10 – Preço da colecção (lado esquerdo) e preço médio (lado direito) dos artigos 
disponíveis numa loja típica na estação Primavera/Verão de 2007, 2008 e 2009. 

Assim, as variáveis que se mostraram determinantes para o modelo de previsão semi-causal 

das vendas diárias de calçado, e que constituíram o padrão de treino de entrada da RNA 

(matriz de INPUT) foram as seguintes: 

1. Vendas diárias dos últimos 7 dias 7 6 5 4 3 2 1( , , , , , , )      t t t t t t ty y y y y y y  corrigidas de 

tendência e sazonalidade 

2. Mês (variável dummy) 

3. Dia da semana (variável dummy) 

4. Feriado (variável dummy) 

5. Promoções e eventos especiais (variável dummy) 

6. Período de saldos (variável dummy) 

7. Semana pré e pós Natal/Páscoa (variável dummy) 

8. Temperatura média (estação Primavera/Verão) ou precipitação total (estação 

Outono/Inverno) 

9. IVN no comércio a retalho de têxteis, vestuário, calçado e artigos de couro 

10. Disponibilidade em número de artigos/modelos em loja 

11. Preço da colecção relativa aos artigos disponíveis em loja 

12. Preço médio dos artigos disponíveis em loja 

A matriz de TARGET foi constituída pelas vendas diárias ( ty ). 
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As RNAs das séries temporais de vendas diárias de calçado das diferentes categorias foram 

treinadas usando o programa Matlab R2010b®. A Figura 11 mostra o treino da série temporal 

de vendas diárias da categoria sandália de uma loja típica na estação Primavera/Verão de 

2007, 2008 e 2009. 

          

Figura 11 – Treino da série temporal de vendas diárias da categoria sandália de uma loja típica 
na estação Primavera/Verão de 2007, 2008 e 2009. 

Especificadas as variáveis “explicativas” que potencialmente deverão integrar a matriz de 

INPUT, foram efectuados testes de performance da RNA para várias combinações possíveis 

destas variáveis. 

Os resultados obtidos relativos à série temporal de vendas diárias da categoria sandália de 

uma loja típica na estação Primavera/Verão de 2007, 2008 e 2009 encontram-se na Tabela 4. 

Para cada uma das combinações possíveis foram testadas várias arquitecturas de rede, de entre 

um leque vasto de possibilidades, mostrando-se nesta tabela a arquitectura que apresentou 

menor EAM, EQM e REQM. Pode observar-se que a RNA que apresentou os melhores 

resultados foi aquela cuja matriz de INPUT é constituída pela variáveis explicativas 1–8. 

Saliente-se que neste caso os erros registados são bastante reduzidos; o EAM é cerca de 5 

pares de sapatos (da categoria sandália) e o REQM é cerca de 6 pares de sapatos (da categoria 

sandália). Os resultados obtidos nas restantes categorias foram semelhantes tendo sido 

seleccionada, em todos os casos, a RNA cuja matriz de INPUT é constituída pela variáveis 

explicativas 1–8. 

A capacidade preditiva da RNA seleccionada, para cada uma das categorias, foi avaliada 

utilizando-se a mesma para prever um período de vendas diárias de aproximadamente três 

meses (este período de tempo não estava naturalmente incluído no período temporal de 
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treino). Os resultados obtidos relativos à categoria sandália encontram-se na Figura 12 (o 

período de previsão consiste, aproximadamente, nos últimos três meses da estação 

Primavera/Verão de 2009). Pode observar-se que os erros registados são bastante reduzidos; o 

EAM é cerca de 5 pares de sapatos (da categoria sandália) e o REQM é cerca de 6 pares de 

sapatos (da categoria sandália). 

Tabela 4 – Testes de performance da RNA relativa às vendas diárias da categoria sandália, para 
várias combinações da matriz de INPUT. 

INPUT Arquitectura da rede EAM EQM REQM 

(1–7) + 8 25–4–3–1 4.70 41.20 6.42 
(1–7) + 9 25–4–3–1 6.64 96.00 9.80 
(1–7) + 8 + 9 26–4–3–1 6.30 64.28 8.02 
(1–7) + 8 + 10 26–4–3–1 5.62 58.38 7.64 
(1–7) + 8 + 11 26–4–3–1 5.13 7.08 50.07 
(1–7) + 8 + 12 26–4–3–1 4.85 6.60 43.60 
(1–7) + 8 + 10 + 11 27–4–3–1 5.70 7.88 62.15 
(1–7) + 8 + 10 + 12 27–4–3–1 7.41 9.87 97.41 
(1–7) + 8 + 11 + 12 27–4–3–1 5.04 6.76 45.71 
(1–7) + 8 + 10 + 11 + 12 28–4–3–1 5.75 7.87 61.95 

 
Figura 12 – Previsão de vendas diárias da categoria sandália de aproximadamente três meses da 

estação Primavera/Verão de 2009 utilizando a RNA seleccionada. 

Com o intuito de averiguar a capacidade preditiva da RNA seleccionada (treinada com os 

dados de INPUT de uma loja típica) para efectuar previsões para outras lojas com um perfil 

de vendas semelhante, foi efectuada uma análise da correlação entre a série de vendas diárias 

de várias categorias de sapatos dessa loja típica e as séries de vendas diárias das mesmas 

categorias de sapatos das restantes lojas da Foreva. Na Tabela 5 mostram-se os resultados 

obtidos relativos à categoria sandália. Para as restantes categorias os resultados obtidos foram 

semelhantes. De salientar que o coeficiente de correlação   foi, em todos os casos, superior a 

0.6 e inferior a 0.9. 
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Tabela 5 – Correlação entre a série de vendas da categoria sandália na estação Primavera/Verão 
de 2007, 2008 e 2009 de uma loja típica e as séries de vendas diárias dessa categoria das restantes 
lojas da FOREVA. 
 

0.6 0.7  0.7 0.8  0.8 0.9  0.9 

28 20 5 0 
 

Estes resultados fizeram prever que a performance da capacidade preditiva da RNA 

seleccionada seria comparável à performance da capacidade preditiva da RNA treinada com 

os dados da própria loja, no entanto, foram ainda seleccionadas ao acaso três lojas, uma 

pertencente a cada intervalo de correlação, e comparada a performance de previsão da RNA 

seleccionada com a RNA treinada com os dados da própria loja. Na Tabela 6 mostram-se os 

resultados obtidos das performances destas redes quando utilizadas para prever um período de 

vendas diárias da categoria sandália dos últimos três meses (aproximadamente) da estação 

Primavera/Verão de 2009.  

Tabela 6 – Comparação de performances de previsão entre a RNA seleccionada e a RNA da 
própria loja para a categoria sandália. 
 

 RNA seleccionada RNA da própria loja 

 EAM EQM REQM EAM EQM REQM 

0.6 0.7   4.51 34.97 5.91 3.36 18.07 4.25 
0.7 0.8   2.72 13.93 3.73 2.85 15.47 3.93 
0.8 0.9   4.02 29.48 5.43 4.05 30.05 5.48 

 

Estes resultados permitiram concluir que as performances das duas redes são semelhantes, 

tendo mesmo a RNA seleccionada uma performance superior à RNA treinada com os dados 

da própria loja, com a excepção do intervalo de correlação 0.6 0.7  . Neste intervalo, de 

facto, a performance da RNA seleccionada é ligeiramente pior do que a performance da RNA 

treinada com os dados da própria loja, no entanto, este ligeiro “pior desempenho” não 

justifica, de todo, a utilização, no modelo de previsão, de uma RNA dedicada para as lojas 

que pertencem ao intervalo de correlação 0.6 0.7  . 

Os testes de performance de previsão efectuados para as restantes categorias conduziram a 

resultados semelhantes. Estes resultados permitem concluir que a RNA seleccionada tem uma 

boa capacidade de generalização. 

 

4. Conclusões e trabalho futuro 

Neste trabalho desenvolvemos um modelo para previsão das vendas diárias de calçado da 

empresa Foreva usando RNA. Numa primeira fase foram analisados os perfis de 
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comportamento de diversas séries de vendas de calçado de diversas categorias em diferentes 

lojas. Com o intuito de desenvolver um modelo de previsão semi-causal foram inspeccionadas 

a relações entre as quantidades vendidas diariamente e certas variáveis consideradas 

“explicativas” tais como temperatura média, precipitação total, índice de volume de negócios 

no comércio a retalho de têxteis, vestuário, calçado e artigos de couro, disponibilidade de 

artigos/modelos em loja, dia da semana, promoções, entre outros. A implementação das 

RNAs foi levada a cabo usando o software Matlab R2010b®. Testes de performance das 

RNAs para as várias categorias, considerando várias combinações possíveis das variáveis 

explicativas e as diversas arquitecturas de rede possíveis, concluíram que a matriz de INPUT 

deveria ser constituída pelas vendas diárias dos últimos 7 dias, pelas variáveis de calendário e 

pelas variáveis meteorológicas. A capacidade preditiva da RNA para cada uma das categorias 

foi avaliada, tendo os erros registados sido bastante reduzidos e considerados aceitáveis para 

os objectivos da empresa. Com o intuito de averiguar a capacidade preditiva da RNA de cada 

uma das categorias, para efectuar previsões para outras lojas com um perfil de vendas 

semelhante, foi efectuada uma análise da correlação entre a série de vendas diárias de uma 

loja típica e as séries de vendas diárias das restantes lojas da Foreva, relativas à respectiva 

categoria. Os resultados fizeram prever que a performance da capacidade preditiva da RNA 

seleccionada seria comparável à performance da capacidade preditiva da RNA treinada com 

os dados da própria loja, no entanto, foram ainda seleccionadas ao acaso três lojas, uma 

pertencente a cada intervalo de correlação, e comparadas as performances, tendo sido a 

performance da RNA seleccionada sido sempre superior ou equivalente à performance da 

RNA treinada com os dados da própria loja. O modelo de previsão desenvolvido pode assim 

ser considerado robusto para a previsão diária de vendas de calçado das lojas da empresa 

Foreva, estando o mesmo neste momento a ser integrado no sistema da empresa. 



19 
 

Referências Bibliográficas 

Alon I., Qi M. and Sadowski R. J. (2001). Forecasting aggregate retail sales: a comparison of 

artificial neural networks and traditional methods. Journal of Retailing and Consumer 

Services, Volume 8, pp. 147-156. 

Chua C.-W. and Zhang G. (2003). A comparative study of linear and nonlinear models for 

aggregate retail sales forecasting. International Journal of Production Economics, Volume 86, 

Issue 3, pp. 217-231. 

Das P. and Chaudhury S. (2007). Prediction of retail sales of footwear using feedforward and 

recurrent neural networks. Neural Computing & Applications, Volume 16, Numbers 4-5, pp. 

491-502. 

Nelson M., Hill T., Remus T. and O’Connor, M. (1999). Time series forecasting using neural 

networks: Should the data be deseasonalized first? Journal of Forecasting, Volume 18, pp. 

359-367. 

Reed R. D. and Marks R. J. (1999). Neural Smithing: Supervised Learning in Feedforward 

Artificial Neural Networks. MIT Press. 

Smith K. and Gupta J. (2002). Neural Networks in Business: Techniques and Applications. 

Idea Group Publishing. 

Tang Z., de Almeida C. and Fishwick, P. A. (1991). Time series forecasting using neural 

networks vs. Box-Jenkins methodology. Simulation, Volume 57, Issue 5, pp. 303-310. 

Zhang G., Patuwo B. E. and Hu M. Y. (1998). Forecasting with artificial neural networks: 

The state of the art, International Journal of Forecasting. Volume 14, Issue 1, pp. 35-62. 

Zhang G. (2004). Neural Networks in Business Forecasting. Idea Group Publishing. 

Zhang G. and Qi M. (2005). Neural network forecasting for seasonal and trend time series. 

European Journal of Operational Research, Volume 160, Issue 2, pp. 501-514. 


