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RESUMO 
Obras de reforma no varejo são essenciais para o negócio manter-se atualizado frente aos concorrentes, conquistar 

novos clientes e continuar encantando os já fiéis à marca. Para tanto, as intervenções devem ser bem planejadas, executadas 
e mensuradas, prevendo o retorno de investimento e a satisfação dos clientes. Esse artigo propõe analisar as intervenções de 
pequenas reformas de uma varejista de moda através da abordagem de Regressão Linear Múltipla, interpretando a relação 
entre variáveis independentes (X) e variáveis de resposta (Y). Tais variáveis foram sistematicamente eliminadas através do 
valor-p de acordo com sua relevância e a precisão de predição do modelo resultante avaliada através do erro percentual 
absoluto médio (MAPE) e o coeficiente de determinação R². Os modelos apoiados em variáveis selecionadas apresentaram 
uma maior capacidade interpretativa da relação entre elas, podendo auxiliar na tomada de decisão associada a tais variáveis. 

Palavras-chave: Varejo de moda; Regressão linear múltipla; Reforma no varejo; Incremento de vendas; Satisfação do cliente 

 

INTRODUÇÃO  

O mercado de varejo de moda estima fechar o ano de 2018, segundo dados do IEMI – Inteligência de 
Mercado, com faturamento aproximado em 226 bilhões de reais, o que corresponde a um crescimento de 2,7% 
quando comparado ao ano anterior. No final de 2017 existiam cerca de 149 mil pontos de venda de vestuários em 
todo o país. Lojas de departamento especializadas em roupas representaram em 31,4% do total de faturamento 
do segmento de moda no Brasil. A empresa em foco neste estudo faz parte desse último grupo, sendo um dos 
principais nomes desse mercado.  Considerando sua rede de lojas, o ano de 2017 encerrou com um aumento de 
15,3% no seu número de lojas e de 12,0%, em área de vendas. A gestão das despesas operacionais é o diferencial 
para que esse desempenho seja destacado frente aos concorrentes.  

Um dos departamentos com participação significativa no investimento interno é o de Arquitetura e 
Engenharia (DAE), abrangendo as equipes de Planejamento e Controle, Arquitetura, Engenharia e Arquitetura de 
Visual Merchandising. É responsável pela inauguração e reforma das lojas, aplicando as estratégias e padrões da 
empresa. Seu principal objetivo é proporcionar ao cliente o melhor ambiente físico para ter uma experiência de 
compra fluída e agradável, independente da filial que estiver. Tem interface constante com diversas áreas internas, 
incluindo setor de compras, manutenção e equipe de loja, bem como fornecedores externos. 



Em se tratando de lojas existentes, é de suma importância que cada intervenção em loja seja medida, 
controlada e analisada para fazer uma melhor gestão financeira e dos recursos, impactando o mínimo possível na 
operação da loja e otimizando ao máximo no incremento das vendas (WEBBER et al, 2018; FERRARO et al, 2017). De 
acordo com prioridade de vendas e importância de cada uma no rol de lojas, reformas são realizadas em diferentes 
escalas a fim de atualizar o padrão arquitetônico e implementar melhorias, seja no salão de vendas ou na 
retaguarda. A maioria das reformas apresenta cronograma, escopo e custo bem definidos. No entanto, sendo a 
própria loja o cliente final do projeto – distante da realidade de quem está no escritório administrativo – a 
comunicação entre todos os envolvidos é essencial para que a intervenção seja bem sucedida.  

Este estudo tem como objetivo analisar as intervenções de pequenas reformas realizadas pelo DAE através 
da abordagem de Regressão Linear Múltipla (RLM), interpretando a relação entre as variáveis de resposta (Y) e as 
variáveis independentes (VI) medidas pela equipe nos últimos dois anos. Nas proposições deste artigo, com vistas 
a identificar as variáveis independentes com maior impacto sobre as intervenções e seus resultados, tais variáveis 
foram sistematicamente eliminadas através do valor-p de acordo com sua relevância e a precisão de predição do 
modelo resultante avaliada através do erro percentual absoluto médio (MAPE) e o coeficiente de determinação 
R². Os modelos apoiados em variáveis selecionadas apresentaram uma maior capacidade interpretativa da relação 
entre as variáveis, podendo auxiliar na tomada de decisão associada a tais variáveis.  

A estrutura desse artigo prossegue da seguinte forma: na seção 2 o referencial teórico, contextualizando 
sobre intervenção de reforma em pontos de venda e a metodologia utilizada, a regressão múltipla linear (RLM). 
Na seção 3 o estudo de caso, apresentando o cenário e os resultados da RML nas duas análises: a satisfação do 
cliente e a meta da receita da loja. Conclui-se o estudo na seção 4, prevendo uma possível aplicação na prática e 
analisando oportunidades de estudos futuros sobre o assunto.  

 
 

REFERENCIAL TEÓRICO 
 
INTERVENÇÃO DE REFORMA EM PONTOS DE VENDA  
 

No universo das obras comerciais, a máxima ‘tempo é dinheiro’ é contemporânea e muito verdadeira. 
Tudo é muito ágil e deve ser realizado no menor tempo possível para impactar minimamente no empreendimento 
e permitir que o negócio flua normalmente. Quando no ambiente de grandes varejistas, essa realidade é 
intensificada, visto que, envolvendo uma cadeia de lojas e metas de venda, torna-se fundamental estar com o 
negócio funcionando o mais breve possível. Obras desse tipo são consideradas complexas, dinâmicas e precisam 
ser rápidas (JARAMILLO, 2018).   

Com escopo, tempo e custo bem definidos, é um projeto híbrido, pois mesmo com características da gestão 
tradicional, a resiliência e resposta quase que imediata, próprias de uma gestão ágil tornam-se fundamentais para 
que seja bem-sucedido (PMBOK, 2017). O desafio numa loja do varejo (HAUG e MÜNSTER, 2015), principalmente nesse 
tipo de intervenção é na logística, gerenciamento de obra e a comunicação, pois envolve muitas áreas internas e 
fornecedores externos, prazo apertado e diferentes regiões do país.  

Uma loja com a operação suspensa para realizar uma reforma apresenta, além de perda no faturamento, 
uma oportunidade para que o concorrente capte clientes não atendidos ou insatisfeitos com a marca, podendo 
até fidelizá-los. Por esse motivo, prioriza-se funcionamento parcial da loja, com os produtos sendo expostos de 
maneira provisória. Uma loja que tem 30% de sua área fechada para renovação tem um grande desafio logístico, 
uma vez que os produtos que estavam expostos em toda a loja devem ocupar apenas 70% dessa área. Se faz 
necessário recalcular uma nova capacidade para o período de obra, para que sejam enviados produtos na 
quantidade correta, evitando o aumento de peças em estoque. Produtos não vendidos no varejo viram 
remarcados, que por sua vez, corresponde a prejuízo.  

Desta forma, cada etapa de reforma de um empreendimento precisa ser bem pensada e alinhada com 
todos os envolvidos, como TI, fornecedor de mobiliário, fornecedor de insumos, funcionários da loja, da 
construtora e da gerenciadora. Por exemplo, em relação ao fornecedor de mobiliário, sua atuação é pontual, 
geralmente nos últimos dias (quando a parte civil já está pronta e não precisa de grandes movimentações). Muitos 
equipamentos de vitrine ou do salão de vendas, quando em bom estado, estão destinados a outras lojas. Desta 



forma, o atraso em um dia na troca de zona na reforma significa problemas na distribuição de produtos na loja 
sendo reformada, mas também nas demais lojas da rede que possam estar contabilizando os equipamentos 
oriundos desta loja em obras. 

A questão de um bom gerenciamento de projeto e obra é fundamental para que os poucos dias em que 
tudo acontece em loja seja realizado da melhor maneira possível. Obras desse tipo são tipicamente noturnas, para 
não interferir nas vendas e nem no trânsito de clientes quando em shopping. Quando em rua, ainda deve-se 
atentar para os horários de obra pré-definidos pela prefeitura, que incluem parte da noite e o início da manhã, 
dependendo do barulho. Problemas de comunicação entre os envolvidos pode gerar horas ociosas, com espera de 
insumos ou com espera de equipes chegarem ao local. Uma hora perdida em um dia, só poderá ser recuperada no 
dia seguinte, acarretando em atrasos.  

Sendo o produto tido como foco das vendas, é importante que a sua exposição seja bem pensada nesse 
período de reforma (MOWREY, 2018). A equipe de Arquitetura de Visual Merchandising é responsável pela 
coordenação de plantas específicas para cada etapa de obra. Por exemplo, numa loja com 3 etapas, serão 
necessários 4 projetos, um projeto para cada setorização, além de um projeto para a obra finalizada. Os projetos 
devem estar de acordo com o departamento de Compras da empresa, para garantir o envio correto de produtos 
conforme a realidade de cada loja. Deve-se ainda atentar para o fornecedor que está envolvido na montagem do 
mobiliário, equipes de prevenção e perdas e TI, para que, quando a loja seja reinaugurada, todos os setores da 
empresa estejam alinhados com essa atualização do ponto de venda, com uma nova realidade.  
 
REGRESSÃO LINEAR MÚLTIPLA 
 

Inúmeros processos realizados dentro de uma empresa são dependentes de duas ou mais variáveis que se 
relacionam entre si. Análises de regressão permitem que, a partir dos resultados de um experimento planejado, 
estudos de observação ou dados históricos, seja elaborada uma equação matemática que represente a relação 
entre variáveis de interesse. Existe a variável dependente ou de resposta (Y) e k variáveis independentes, também 
chamadas de fatores controláveis (X1, X2, ... Xk). A interação entre Y e X é definida como modelo de regressão 
(RIBEIRO; TEN CATEN, 2000). Um bom critério para essa interação depende da correta e adequada coleta de dados, 
pois a precisão do modelo depende da qualidade e confiabilidade dos mesmos. Esses dados normalmente são 
coletados através de experimento planejado, estudo de observação ou dados históricos (MONTGOMERY; VINING, 

2006). 

Há dois modelos clássicos para uma regressão linear: a simples, que se aplica na situação onde há duas 
variáveis (X e Y) que possuem uma relação de causa (X) e efeito (Y) linear; e a múltipla, que expressa uma relação 
entre uma variável dependente (Y) e duas ou mais variáveis independentes (X), conforme a Equação (1) (SARTORIS, 

2003).  

 
𝑌 =  𝛽0  +  𝛽1𝑋1  +  𝛽2𝑋2  + ⋯ +  𝛽𝑘𝑋𝑘  +  𝜀                                     (1) 

 
O modelo de regressão linear múltipla (RLM) possui atrelado a si um erro aleatório ε, resultado da 

diferença entre os Y observados e os Y gerados pela equação (1); tais erros são independentes e devem apresentar 
distribuição normal com média zero e variância desconhecida (STEIN et al, 2014; BARROS et al, 2008). Também se 
relaciona à k variáveis e os coeficientes de regressão β0, β1, ..., βk., que são desconhecidos, mas podem ser 
estimados pelos dados amostrais (STEIN et al, 2014; WERKEMA e AGUIAR, 1996). 

O Coeficiente de determinação global múltipla (R²), definido pela Equação (2), indica a percentagem da 
variabilidade total que é explicada pelo modelo de regressão. Equivale à proporção da variância dos valores de Y 
que pode ser atribuída à regressão com a variável X, logo é um indicador do tipo maior – é – melhor. Quanto mais 
perto R² se aproxima de 0, menor a relação entre a variável dependente e as variáveis independentes.  Para 
modelos de regressão linear múltipla, o R² é considerado problemático, pois o coeficiente aumenta quando 
variáveis independentes são acrescentadas ao modelo (MONTGOMERY, 2007). O bom modelo é aquele que tem um 
bom poder de explicação com o menor números de termos k.  

 



𝑅2 =
𝑆𝑄𝑅𝐸𝐺

𝑆𝑄𝑇
= 1 −

𝑆𝑄𝐸

𝑆𝑄𝑇
                                                                        (2)       

 
Onde R² - Coeficiente de determinação múltipla: 0 ≤ R² ≤ 1; SQRE - Soma dos quadrados de regressão; SQT - Soma 
dos quadrados totais; p - Número de parâmetros do modelo (k+1); e n - Número de observações. 

O valor –p representa a probabilidade de errar na conclusão, sendo um indicador do tipo menor é melhor, 
sendo o limite estipulado menor ou igual que 0,05 ou 5% (FISHER, 1971).  O modelo definitivo deve contemplar 
apenas as variáveis significativas. Quando existirem variáveis não relevantes, é necessário rodar a rotina de 
regressão retirando uma por vez até definir uma equação composta apenas pelas mais significativas. A ordem de 
remoção dos termos é a de maior valor –p para o menor, pois quanto maior o seu valor, menor a relevância da 
variável.  

A regressão pode ser realizada baseada em um experimento planejado onde não existe correlação entre 
os fatores controláveis ou em dados históricos (MONTGOMERY et al, 2006). Quando a regressão é baseada em dados 
históricos onde existe a correlação entre os fatores controláveis, ao adicionamos ou retiramos um fator, os demais 
coeficientes se alteram, devendo-se retirar do modelo um fator não significativo por vez e rodar novamente a 
regressão a cada vez até chegar no modelo definitivo de forma iterativa. Já quando em um experimento planejado, 
ao adicionamos ou retiramos um fator, os demais coeficientes não se alteram, podendo-se retirar todos os fatores 
não significativos do modelo de uma única vez. Com isso, em poucas rodadas se converge para o modelo de 
regressão definitivo. 
 
 
ESTUDO DE CASO 
 
CONTEXTO DE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA PROPOSTA 
 

A motivação para esse estudo parte de uma situação real, dentro de uma empresa varejista de moda. As 
intervenções de reforma em lojas físicas realizadas pelo DAE nem sempre são medidas da melhor forma ou 
esgotando todas as possibilidades de lições aprendidas para que se possa aproveitar na abertura de um novo 
portfólio no ano seguinte. A necessidade desse estudo surge da falta de medição minuciosa para entender se as 
metas estipuladas para essas reformas são atingidas. Como valor da empresa, atender ao cliente final é 
importantíssimo e muito estudado, quando em questão de produto. Em se tratando do ambiente construído, além 
do consumidor final, o principal cliente é a própria loja, a qual participa do dia-a-dia, conhece a rotina, o seu público 
e as reais necessidades do cliente final. Sendo assim, os seus inputs são essenciais para que a reforma seja bem-
sucedida. 

A pequena reforma se caracteriza por ser uma intervenção em loja já existente e em funcionamento, tem 
um escopo bem definido, que inclui a atualização do salão de vendas, com o mobiliário mais atualizado, os 
provadores e caixas estarem com o padrão da empresa e a iluminação estar adequada para atender todas as 
marcas expostas de forma homogênea. As lojas a serem reformadas são definidas pela equipe de Planejamento e 
Controle, analisando a situação financeira da loja, juntamente com as equipes de Arquitetura e Arquitetura de VM 
para analisar a prioridade em vendas da loja no ranking de atualização do parque de lojas e suas necessidades que 
extrapolam o escopo padrão.  

Internamente, os setores envolvidos numa pequena reforma, além do DAE, são o de Compras, TI, 
Prevenção e Perdas, Manutenção, Gestão de Fornecedores (GFA). Os fornecedores externos, como construtora, 
gerenciadora e escritório de projetos são contratados através de cotação pelo GFA. Arquitetos e engenheiros do 
DAE fazem a gestão da informação e supervisionam o processo como um todo, atuando como um gestor de 
projetos.  O processo de projeto e obra (Ilustração 1) foi recentemente atualizado para que todos os envolvidos 
estivessem alinhados com suas responsabilidades, tarefas e tempos estimados de atuação, além do paralelismo 
de atividades, enfatizando o caminho crítico do processo.  

 
 
 



Ilustração 1 – Planilha de controle de projeto e obra de uma Pequena Reforma 
 

 
Fonte: DAE da empresa varejista de moda em questão 

  



Ilustração 2 – Processo de projeto e obra de uma Pequena Reforma 
 

 
Fonte: DAE da empresa varejista de moda em questão 



A pequena reforma caracteriza-se por ser uma intervenção de planejamento entre três a quatro meses e 
obra em trinta dias, sendo sempre utilizado trabalho noturno para não interferir na operação da loja. Parte-se de 
um escopo padrão e depois loja a loja; os arquitetos do DAE são então inteirados sobre a necessidade e situação 
estrutural da loja, vendo quais reparos adicionais são solicitados, como piso, reforço de iluminação ou 
oportunidade de ocupar parte da retaguarda para aumentar o salão de vendas. Posteriormente, é realizada a 
compatibilização do escopo com o investimento, momento no qual se analisa a capacidade das loja de reverter em 
menor tempo possível o investimento feito pela empresa para determinadas filiais. 
 
COLETA E TRATAMENTO DE DADOS  
 

As informações coletadas dizem respeito a dados históricos de 2 anos, alguns dos quais já medidos pela 
empresa e outros compilados na forma de indicadores para esse estudo. A equipe de pequenas reformas já fazia 
o controle das informações referente a cada projeto numa planilha única (Ilustração 2), porém a análise principal 
estava voltada ao controle do prazo e cumprimento de etapas.  Dados adicionais foram coletados com outras 
equipes envolvidas, como a Divisão de Lojas, responsável por apoiar a operação das lojas, e a equipe de 
Planejamento e Controle, no que tange às metas de receita de cada loja. 

O portfólio de lojas analisado consiste em unidades que passaram por esse tipo de intervenção nos últimos 
dois anos. Dentre as variáveis inicialmente listadas para coleta, percebeu-se que nem todas as lojas do portfólio 
possuíam a totalidade de informações compiladas ou disponíveis. Para isso, foram eliminadas algumas lojas e 
variáveis, pois se tornavam irrelevantes no estudo. A partida do estudo contou com dados relativos a reformas de 
30 lojas descritas por 7 variáveis independentes: localização (por região), tempo de inauguração da loja (idade), 
público, cluster por m², escritório de projeto, construtora e dias reais de obra. Os dados foram normalizados, 
transformando todos em numéricos e agrupando em faixas quando tinham 6 ou mais opções de respostas.  

Duas variáveis de resposta são atreladas às variáveis independentes acima descritas: meta da receita da 
loja e satisfação do cliente. Atualmente, somente a primeira é considerada como meta da intervenção A segunda 
variável tem sido mais relacionada com o produto a operação da loja em si, como o atendimento e provadores. 
Sendo assim, entende-se como relevante estabelecer relações com o espaço físico antes e depois das reformas 
acontecerem (associadas a algumas das variáveis independentes avaliadas), analisando o seu impacto e podendo 
gerar um banco de predições para futuras intervenções. O limite de especificação para a seleção de dados é de 
três meses antes da reforma iniciar e três meses depois que a loja reinaugura.  

 
ANÁLISE DA PRIMEIRA VARIÁVEL DE RESPOSTA - SATISFAÇÃO DO CLIENTE  
 

A empresa em questão coloca para suas lojas uma meta de satisfação dos clientes, a qual é realizada a 
cada compra realizada em loja. Quando insatisfeito, o cliente pode colocar observações sobre atendimento, tempo 
de espera, produto encontrado ou não, condições físicas da loja, dentre outras. Essa meta é baseada em 
comparação com a regional, dados históricos e sempre reavaliada conforme o mês anterior, considerando se há 
datas festivas comerciais ou intervenção em loja. Esse indicador de qualidade é medido e gerenciado pela equipe 
de Divisão de Lojas.  

Nesse primeiro modelo de RLM, a satisfação do cliente foi avaliada como uma variável de saída 
(dependente), a fim de aferir quais fatores (variáveis independentes) de uma reforma impactam na percepção do 
cliente. As variáveis independentes consideradas são: localização (região); ano de inauguração da loja; público 
(popular, intermediário ou top); cluster por m² (pequena, média ou grande); escritório de projetos, responsável 
pelo projeto arquitetônico e complementares; construtora, responsável pela obra; e finalmente os dias de obra, 
considerados corridos. A modelagem partiu de 30 amostras e 7 variáveis independentes.  

A ordem de remoção dos termos é determinada pelo valor –p, do maior valor para o menor (ou seja, 
variáveis com maiores valores-p são eliminadas prioritariamente, pois são menos relevantes em termos 
estatísticos). A métrica de avaliação de qualidade é o MAPE (Mean Absolute Percentage Error), indicador do tipo 
menor-é-melhor e o valor de R², sendo maior-é-melhor. Para identificar o melhor conjunto de variáveis 
independentes, variáveis foram sistematicamente eliminadas com base no valor-p; a cada eliminação de variável, 
calculava-se o novo MAPE, de maneira a avaliar se num conjunto reduzido de variáveis poderia aumentar a 



precisão de predição da RLM. A Tabela 01 apresenta os valores de R² e MAPE decorrentes da eliminação sistemática 
de variáveis.  

 
Tabela 1 - MAPE e R2 decorrentes da remoção sistemática de variáveis relacionadas à satisfação do cliente. 

MODELO VARIÁVEIS R² ↑ MAPE ↓ AMOSTRAS 

1 x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 0,4622 1,767 30 

2 x1, x2, x3, x4, x5, x7 0,4622 1,769 30 

3 x1, x2, x4, x5, x7 0,4620 1,756 30 

4 x1, x2, x4, x5 0,4519 1,743 30 

5 x2, x4, x5 0,4394 1,735 30 

6 x2, x5 0,4223 1,788 30 

Fonte: Autoria própria (2018) 
Identificação das variáveis: x1: localização; x2: ano de inauguração da loja; x3: público; x4: cluster por m²; x5: escritório de 
projetos; x6: construtora e x7: dias de obra.  

 
Tradicionalmente, o modelo escolhido é o que apresenta menor MAPE, no caso acima, o modelo 5. No 

entanto, sabe-se que o nível de satisfação do cliente é complexo e que vai além das variáveis de: ano de 
inauguração, tamanho de loja e escritório de projetos. Sendo assim, a escolha pelo modelo 3, o qual gera a equação 
(3), é a que proporciona uma discussão mais completa sobre essa variável de resposta. 

 
𝑌 =  0,34𝑋1 + 1,37𝑋2 − 0,69𝑋4 −  1,43𝑋5 + 0,57𝑋7                        (3) 

 
É possível afirmar que as características das lojas se destacam sobre os dados relacionados ao projeto e 

obra de uma pequena reforma. Analisando os maiores coeficientes do modelo, as variáveis mais relevantes são a 
localização e idade da loja, além dos dias de obra. Lojas mais antigas tem uma localização específica, onde a 
empresa começou a sua expansão. Esse público já tem sua percepção de marca há mais tempo, portanto quando 
há atualização e/ou intervenções em lojas, percebe mais a diferença. Por outro lado, lojas mais novas estão em 
outra região do país ou no interior, precisando cativar novos clientes e continuar encantando os mais fiéis à marca 
(Dagger et al, 2014).  

Sobre os dias de obra, é interessante e pertinente a relação pois, mesmo que esse tipo de intervenção seja 
de trabalho noturno, o cliente tem conhecimento dela pois há cartazes sinalizando e agradecendo a compreensão 
diante da situação, tendo em vista a melhoria do espaço para melhor atendê-los. Visualmente, em algumas lojas, 
pode-se observar alguma área isolada em manutenção por mais de uma noite ou que sirva de pulmão de obra, 
onde ficam os equipamentos a serem realocados no salão de vendas posteriormente. Sendo assim, impacta para 
o cliente pois os produtos que estavam alocados nessa área isolada precisam estar no salão de vendas de alguma 
forma, nem sempre na que ele está acostumado e ou que seja visualmente agradável para se ter a melhor 
experiência de compra.  

 
ANÁLISE DA SEGUNDA VARIÁVEL DE RESPOSTA - META DE RECEITA DA LOJA  
 

A partir do momento que o portfólio de intervenções é lançado pelo DAE, a equipe de Divisão de Lojas 
estabelece as metas de venda para cada loja. No cálculo da meta da receita da loja são incluídos, além da venda 
orçada, imobilizados, compras e gastos operacionais como manutenção e quadro de colaboradores. O incremento 
nas vendas da loja é uma das metas de uma pequena reforma, já que atualiza o salão de vendas, provadores e 
caixas, incentivando o cliente a frequentar e comprar mais em loja.  

Para a construção do modelo de RLM, foram consideradas como variáveis de entrada: localização, ano de 
inauguração da loja, público, cluster por m², escritório de projetos, construtora, dias de obra e a satisfação do 
cliente. A modelagem partiu de 30 amostras e 8 variáveis de entrada, restando para interpretação 29 amostras - 
uma foi eliminada pois estava díspar das demais, interferindo na qualidade do modelo, e 4 variáveis. A ordem de 



remoção dos termos foi sistematicamente semelhante à da análise anterior. A Tabela 2 apresenta os valores R² e 
MAPE decorrentes da eliminação sistemática de variáveis.  

 
Tabela 2 - MAPE e R2 decorrentes da remoção sistemática de variáveis relacionadas à meta de receita da loja. 

Modelo Variáveis R² ↑ Mape ↓ Amostras 

1 x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8 0,4692 10,751 30 

2 x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8 0,4842 1,716 29 

3 x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 0,4830 1,685 29 

4 x1, x2, x4, x5, x6, x7 0,4782 1,702 29 

5 x2, x4, x5, x6, x7 0,4662 1,765 29 

6 x2, x4, x5, x7 0,4613 1,784 29 

Fonte: Autoria própria (2018) 
Identificação das variáveis: x1: localização; x2: ano de inauguração da loja; x3: público; x4: cluster por m²; x5: escritório de 
projetos; x6: construtora; x7: dias de obra; x8: satisfação do cliente. 

 
Conforme modelos apresentados, o que mais se aproxima como ideal, com o menor valor de MAPE, é o 

modelo 3, gerando a Equação 4: 
 

𝑌 =  −1,51𝑋1 − 2,38𝑋2 − 1,27𝑋3 − 3,54𝑋4 + 3,62𝑋5 + 1,33𝑋6 + 2,59𝑋7            (4) 
 

Essa equação confirma algumas das percepções dos envolvidos nas pequenas reformas. O escritório de 
projetos, a construtora e os dias de obra são os que mais impactam na variação da receita da loja, segundo a 
relevância dos coeficientes de cada variável independente. Demonstra a importância de escolher os melhores 
parceiros do mercado, que respeitem as estratégias e valores da empresa, e ainda conheçam o negócio de varejo 
de moda. O bom relacionamento com o cliente interno, que é a própria loja, é premissa básica assim como uma 
boa gestão dos imprevistos. Nesse estudo, as gerenciadoras de obra não foram apresentadas como uma variável 
independente pois nem todas as obras precisaram da sua supervisão. Entretanto, compartilham desse quesito de 
contratação, cuidado com relacionamento e conhecimento do negócio, justamente porque são os olhos da 
empresa em obra.  

Problemas relacionados ao projeto proposto pelo escritório de projetos, muitas vezes só surgem na etapa 
de obra, quando devem ser corrigidos imediatamente. É responsabilidade da construtora de apontar qualquer 
erro, interferência ou futuros problemas se vistos em etapa de obra. Dessa maneira, os impactos são mitigados há 
tempo hábil de correção, sem a necessidade de um pagamento extra para retornarem em obra após sua saída. 
Dependendo do imprevisto, alguns dias a mais em obra são necessários para finalizá-la, implicando na ampliação 
do quadro de colaboradores temporários para auxiliar no período noturno e nas vendas, possivelmente não 
cumprindo sua meta orçada para esse período, que é especialmente reduzida prevendo os impactos da reforma. 
Assim que a loja reinaugura, sua meta de vendas é normalizada.   

 
 
CONCLUSÃO 
 

Este estudo foi inicialmente proposto para gerar um modelo de predição para utilização em futuras 
intervenções de pequenas reformas. Ao longo do processo, os modelos foram se mostrando com pouca capacidade 
preditiva, baixa confiabilidade e suscetível ao erro, algo compreensível para um banco de dados relativamente 
pequeno para a quantidade de variáveis independentes. Por isso, esse estudo focou-se em aspectos 
interpretativos, analisando as relações entre as variáveis dependentes e independentes. Interessante apontar que 
as percepções de quem participa do processo foram relatadas no início desse estudo e posteriormente 
confirmadas pela equação de regressão da meta de receita da loja. Já a satisfação do cliente, como ainda não tinha 
sido relacionada com os ambientes físicos nem com as intervenções realizadas pelo DAE, foi uma novidade o que 
pode gerar futuras intervenções pensadas de uma melhor forma.   



Pequenas reformas são fundamentais para que uma grande varejista de moda permaneça atualizada 
perante os concorrentes e continue a encantar seus clientes. O esforço que o DAE e todas as outras equipes 
parceiras desse projeto é fundamental para que o projeto seja bem-sucedido e a satisfação da loja e dos clientes 
finais seja comemorado. Esse estudo pode servir como ponto de partida para que futuramente, com uma base de 
dados maior e outras variáveis envolvidas, sirva de fato como predição de sucesso para projetos semelhantes.  
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