
FASHION 

BUYING & MERCHANDISING



Fashion Buyers e Merchandisers assumem um papel muito importante no desenvolvimento e sucesso comercial de uma 

marca de moda especializada. São capazes de influenciar grande parte dos elementos do marketing mix e são essenciais 

para a otimização da rentabilidade.

Têm um lugar privilegiado dentro da organização: junto às equipas de desenvolvimento de produto e muito próximos dos 

consumidores através das equipas de vendas. Isto permite-lhes receber feedback contínuo que, juntamente com estudos 

de mercado exaustivos e recorrentes, vai ajudar a definir e adaptar o produto final às necessidades atuais e futuras dos 

consumidores. 



Após o planeamento e desenvolvimento de uma coleção adequada ao consumidor final, Fashion Buyers e Merchandisers

deverão ser capazes de potenciar as vendas e otimizar stocks, maximizando a rentabilidade do negócio.

Esta proposta de formação pretende demonstrar qual é o papel atual dos Buyers e Merchandisers no mercado e como 

devem interagir com os departamentos de marketing e vendas dentro da organização, elucidar sobre o processo de 

compra e criação de coleções, analisar tendências de mercado, explicar o processo de seasonal planning e mostrar como 

alcançar os objetivos de rentabilidade definidos.



# Objetivo 1

Conhecer o funcionamento duma empresa de moda focada no mass market. Qual é a sua estrutura, interação entre 

diferentes equipas e funções.

# Objetivo 2

Elucidar sobre o processo de compra e criação de coleções, tanto desde uma perspetiva qualitativa como também 

quantitativa.

# Objetivo 3

Desenvolver uma proposta de compra para uma coleção específica, atendendo a análises de mercado, tendências, 

variáveis socio-económicas e sensibilidade de produto.



# Conteúdo

1. Introdução (10h)

I. Fashion Business.

II. Buying & Merchandising.

III. Modelos de negócio.

IV. Processo de compra.

V. Calendário de compra.

2. OTB (4h)

I. Vendas vs. Stock.

II. Métricas básicas.

III. OTB. Conceito e cálculo.

IV. Margem compra/comercial.

3. Merchandise plan (3h)

I. Ponto de partida.

II. Base de construção.

III. Stock vs. Espaço.

4.  Range plan (10h)

I. Repartição OTB.

II. Premissas de cálculo.

III. Criação de range plan.

5.  In-Season (2h)

I. Ficheiros de monitorização.

II. WSSI.

6.  Supply Chain (2h)

I. Estratégias.

II. Sourcing.

III. Processo de encomendas e re-orders.

IV. Alocação de produto inicial e 

reaprovisionamento.

7.  Estratégia (2h)

I. Elementos a considerar.



Formado em Gestão de Empresas e especializado em Investigação e Técnicas de Mercado, desenvolveu principalmente a sua formação em 

Espanha tendo a oportunidade de ampliar os seus conhecimentos em diferentes universidades internacionais. Frequentou vários cursos 

independentes, destacando o de gestão de compras na London College of Fashion ou Estratégia de Operações na Kellogg School of

Management.

Após a sua experiência internacional, integrou diferentes equipas dentro da Inditex. Numa primeira fase, junto das marcas Zara e Pull&Bear, 

onde foi responsável pela negociação de produtos, preços, leadtimes e gestão da produção internacional em parceria com as equipas de 

Design. Posteriormente, tornou-se responsável pela coleção de calçado da Zara Kids em diferentes países do Médio Oriente, garantindo os 

objetivos estabelecidos pela empresa. 

Já em 2013, integra a Sonae, como responsável da marca Zippy no Médio Oriente. Após um ano de expansão da marca, é desafiado para 

liderar a equipa de calçado e acessórios onde coordenou as equipas de Design, Buying e Merchandising, sempre em estreita relação com as 

equipas de Qualidade e Upstream. 

Atualmente, colabora ativamente em vários negócios e com Gudi no seu desenvolvimento nas diferentes áreas de formação.

# Formador

Sergio Martínez

https://www.linkedin.com/in/sergio-pacheco-martinez/


# Horário

33 horas

18:30h – 21:30h

Horário pós-laboral | segunda e quarta-feira

# Dirigido a

Pessoas interessadas na área de gestão de moda, profissionais com pouca experiência na área, profissionais da área

de moda que pretendam adquirir novos conhecimentos em compras e planeamento.

# Saídas profissionais

Buyer Assistant, Buyer, Merchandiser Assistant, Merchandiser, Allocator, Upstream, Downstream, Supply Chain,

Business Analyst, Controller.


