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RESUMO 

 

Objetivo - Este trabalho tem como objetivo estudar o impacto dos novos modelos de negócio 

da moda como o “see now buy now” e a indústria 4.0 no mercado de moda carioca, analisando 

empresas de pequeno e médio porte do Rio de Janeiro. 

Metodologia - Para isso, primeiramente, foi realizada uma revisão da literatura existente sobre 

cadeia de valor de moda e processo produtivo, “see now buy now” e indústria 4.0, entrevistas 

com as organizações de moda da amostra selecionada para mapeamento dos processos e 

identificação dos principais obstáculos ao processo produtivo e, também, entrevistas com 

especialistas da planta de Confecção 4.0 do Senai Cetiqt, com o objetivo de compreender as 

inovações propostas para a indústria e quais os impactos destas no processo produtivo das 

organizações de moda nacionais. 

Resultados - Como conclusão, foram identificados diferentes modelos de negócio e diferentes 

aplicabilidades das inovações da indústria 4.0, assim como alguns obstáculos atuais das 

organizações de pequeno porte do Rio de Janeiro. Sendo assim, foi possível perceber que a 

indústria 4.0 pode impactar de diferentes maneiras as organizações de moda, de acordo com o 

modelo de negócio, estratégia escolhida e percepção de limitações tecnológicas, humanas e 

financeiras destas organizações. Além disso, pode-se perceber que o panorama tecnológico da 

Indústria 4.0 pode ser um viabilizador para implantação do modelo “see now buy now” no 

mercado brasileiro, mesmo quando consideradas empresas de pequeno porte. 

Limitações - As principais limitações da pesquisa são: sua aplicação a um cenário restrito das 

organizações de moda carioca e o fato de que algumas das inovações tecnológicas consideradas 

no estudo encontram-se, no Brasil, em caráter experimental, sendo necessária a comprovação 

de sua viabilidade e utilidade prática. 

Contribuições práticas - O trabalho evidencia a possibilidade das inovações da indústria 4.0 

e como elas podem revolucionar o mercado de moda brasileiro, porém não terão os mesmos 

impactos e aplicação comum nas organizações de moda analisadas. 

Originalidade – Análise do impacto dos modelos de negócio mais recentes em empresas de 

pequeno porte do Rio de Janeiro e como as inovações tecnológicas da indústria 4.0 podem 

modificar ainda mais esse cenário. 



 

 
 

Palavras-chave: Moda, cadeia de valor, see now buy now, indústria 4.0, fashion, fast fashion, 

confecção 

Categoria do artigo: Dissertação de Mestrado.  



 

 
 

ABSTRACT 

 

Purpose – This paper aims to study the impact of new business models like “see now buy now” 

and the Industry 4.0 in the fashion market of Rio de Janeiro, by analyzing small and medium 

organizations from this region. 

Methodology – It was conducted a literature review on fashion value chain, production process, 

“see now buy now” and Industry 4.0, then interviews with the fashion organizations selected 

for process mapping, recognition of the main obstacles of the production process and, also, 

interviews with Senai Cetiqt experts for Manufacturing 4.0 in fashion, with the goal to 

understand the innovations proposed to the industry and the impact of those on the production 

of the national companies. 

Findings – Different business models were identified and different applications of the 4.0 

Industry innovations in the mains obstacles of the organizations interviewed. It is possible to 

understand that the 4.0 Industry may impact the fashion organizations in different ways, 

according to their business model, chosen strategy and perception of the organization’s 

technological, human and financial limitations. Besides, these innovations can represent an 

enabler to the implementation of the “see now buy now” in the Brazilian fashion market, even 

considering small and medium sized organizations. 

Research Limitations – The research main limitations are its application in a restrict scenario 

of fashion organizations of Rio de Janeiro and the fact that some technological innovations 

considered in this study are, in Brazil, still at an experimental feature, requiring proof of its 

viability and practical utility. 

Practical Implications – This paper shows the possibilities of the 4.0 Industry innovations and 

how they can revolutionize the Brazilian fashion market, and how they might not have the same 

application and impact in the organizations analyzed. 

Originality – Analysis of the impact of most recent business models in the small sized 

organizations from Rio de Janeiro, and how the 4.0 Industry might change this scenario even 

more. 

Keywords: Fashion, fashion markets, fast fashion, fashion value chain, see now buy now, 

industry 4.0 

Category: Masters dissertation.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 PROBLEMA 

 

O setor de moda internacional vem sofrendo mudanças no seu modelo de negócios, 

sobretudo com a difusão do compartilhamento de imagens de desfiles e suas roupas em redes 

sociais como Instagram, Snapchat e outros, em tempo real. Dessa maneira, as empresas buscam 

se adaptar a esta nova realidade para não prejudicar as receitas nem a sua representatividade no 

setor. Diante desta realidade surgiu o fenômeno “see now buy now”, uma tentativa das 

organizações de se posicionarem diante das mudanças (SALMON, MOUNTNEY e MURPHY, 

2017).   

Este fenômeno, o “see now buy now”, consiste basicamente na tentativa de redução dos 

tempos entre a apresentação das coleções nas principais passarelas das Semanas de Moda do 

mundo e a respectiva comercialização das peças de roupa apresentadas, reduzindo os prazos 

médios tradicionalmente praticados na indústria, de até 6 meses entre um momento e outro 

(CHRISTOPHER, LOWSON e PECK, 2004). Essa adaptação do modelo de comercialização 

das peças tem impactos consideráveis na cadeia de produção e suprimentos das empresas, que 

precisam redesenhar processos, negociar parcerias e modificar seu modelo de atuação 

tradicional para incorporarem a tendência e modificarem seu posicionamento (HOANG, 2016) 

; (DIDERICH, 2016). 

O escopo do estudo é entender de que maneira o fenômeno impacta a cadeia produtiva 

dessas organizações, visto que no momento de apresentação das peças todas as etapas de 

produção em escala já precisam estar finalizadas para se iniciarem as vendas. Esse modelo, 

trabalhado inicialmente em 2016 tem impactos relevantes na maneira como a produção de moda 

é tradicionalmente realizada, com prazos médios de até quatro meses entre a etapa de 

apresentação das peças e do conceito da coleção até o início da comercialização destas 

(CHRISTOPHER, LOWSON e PECK, 2004). 

A presente pesquisa propõe estudar estes impactos no setor de moda brasileiro, a partir 

de um estudo exploratório com empresas de pequeno e médio porte do Rio de Janeiro, e de que 

maneira as empresas têm se adaptado para adotarem o modelo “see now buy now” em suas 

coleções sazonais. Além disso, propõe uma avaliação de como novas tecnologias, tais como a 
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Indústria 4.0 podem modificar ainda mais esse cenário e quais os principais pilares do modelo 

estratégico de atuação das marcas estudadas que serão impactados por essas novas tecnologias.  

A Indústria 4.0 na moda consiste na utilização de tecnologias digitais, sensores e  

internet móvel, apoiando em praticamente todos os estágios da cadeia produtiva para a 

modificação e criação de novos modelos de produção e relacionamento com os clientes. A partir 

dessas inovações é possível reduzir o tempo de produção de uma única peça e modificar o 

processo produtivo para iniciar apenas após a venda e faturamento de pedido, proporcionando 

um benefício de redução de tempos médios de processo, redução de estoques de produtos 

acabados e investimento em diferentes tipos de matéria prima, como tecidos e aviamentos 

(BRUNO, 2016) ; (SEBRAE, 2017). 

Sendo assim, a pergunta que se pretende responder é: 

Quais os impactos causados pelo modelo “see now buy now” na cadeia produtiva das 

organizações de moda de pequeno porte do Rio de Janeiro, e como a Indústria 4.0 irá modificar 

ainda mais esse cenário? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

A pesquisa tem como objetivo geral entender o impacto do fenômeno “see now buy 

now” no modelo de negócios tradicional das organizações da indústria de moda e em sua cadeia 

produtiva, levando em conta que o processo formal de lançamento de coleções e a respectiva 

chegada das peças nas lojas possuem prazos médios mais longos e, também, como o cenário de 

evolução tecnológica protagonizado pela Indústria 4.0 poderá proporcionar as respostas 

demandadas por este novo modelo de negócios, no que toca a produzir com rapidez e eficiência 

uma variada gama de itens sob demanda. 

O resultado esperado pelo desenvolvimento da pesquisa é um estudo sobre este novo 

modelo de negócios e uma reflexão exploratória sobre as adaptações que foram necessárias à 

sua cadeia de valor para se adaptar a esta mudança. 

Com base neste objetivo geral, foram levantados outros objetivos específicos, que se 

relacionam com o modelo de negócio tema do trabalho e que contribuirão para a conclusão da 

pesquisa e resposta ao problema evidenciado na seção 1.1 - Problema.  
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• Objetivo específico 1: Entender as principais características do modelo “see now buy 

now” vinculado à produção de moda 

• Objetivo específico 2: Entender o modelo de cadeia de valor tradicional da indústria da 

moda 

• Objetivo específico 3: Entender o modelo de cadeia de valor das organizações que 

adotaram o modelo “see now buy now” 

• Objetivo específico 4: Entender as principais características do elo de cadeia de 

suprimentos na cadeia de valor tradicional da indústria de moda 

• Objetivo específico 5: Entender as principais características do elo de cadeia de 

suprimentos na cadeia de valor das organizações que adotaram o modelo “see now buy 

now” 

• Objetivo específico 6: Analisar o processo operacional de duas empresas de moda 

brasileiras, que trabalhem uma no modelo tradicional e outra no “see now buy now”, de 

forma a identificar na prática os desdobramentos desses posicionamentos de negócio na 

retaguarda de operações 

• Objetivo específico 7: Analisar os impactos do modelo “see now buy now” nos 

integrantes da cadeia de valor das organizações de moda 

• Objetivo específico 8: Analisar as possibilidades tecnológicas para a indústria da moda 

proporcionada pela Quarta Revolução Industrial, ou Indústria 4.0 

• Objetivo específico 9: Analisar de que maneira a indústria 4.0 poderá modificar o 

cenário de produção da indústria de moda e os processos produtivos adotados pelas 

organizações 

 

1.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

O estudo realizado aborda o tema com organizações de pequeno ou médio porte do 

mercado de moda nacional, baseadas no Rio de Janeiro, para compreender como funciona o 

modelo operacional em sua organização, quais os principais impactos do modelo escolhido em 

sua cadeia produtiva e estratégia, assim como as adaptações que precisaram ser empregadas 

para trabalhar com o modelo “see now buy now”, tais como as relações com os seus 
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fornecedores e parceiros. Abordar a relação destas empresas com os parceiros é importante para 

entender os impactos que o modelo de negócios tem não só nas organizações em estudo como, 

também, nos parceiros e fornecedores desta que também precisam adaptar os seus tempos de 

produção para entregas mais rápidas.  

Por se tratar de um estudo especificamente voltado para a realidade da indústria da moda 

feminina brasileira, as conclusões obtidas com a pesquisa não podem ser generalizadas, por se 

tratar da realidade da moda brasileira e de alguns integrantes da indústria, e não do setor de 

moda como um todo, se considerarmos que o fenômeno também pode ser encontrado em outras 

capitais da moda internacional. Além disso, a análise das modificações da indústria 4.0 ainda 

não estão acontecendo em larga escala, se tratando de uma análise de cenários futuros possíveis 

e como a aplicação de tais tecnologias podem beneficiar as organizações participantes e 

solucionar alguns de seus entraves. 

 

1.4 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

O estudo é relevante para as pesquisas relacionadas à indústria da moda e também para 

o gerenciamento de cadeia de suprimentos, dado que a celeridade no lançamento e início das 

vendas tem impacto significativo nos processos produtivos e gerenciamento de parceiros e 

fornecedores das organizações. O estudo destes impactos e como eles estão sendo abordados 

pelas empresas brasileiras que trabalham com este novo modelo de negócios é importante para 

a melhor compreensão da estrutura do setor e sua cadeia de valor. 

Além disso, por ser um fenômeno recente, o estudo de seus impactos irá auxiliar outras 

organizações a se adaptarem para entrarem nesse novo modelo de consumo de moda no qual os 

clientes podem adquirir as peças momentos depois de verem sua exibição na passarela ou 

showrooms da marca.  

Segundo o Sistema Moda Brasil (SMB), criado em novembro de 2008 pelo Ministério 

do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), o setor de Moda brasileiro tem 

um faturamento de US$ 67,31 bilhões, dos quais US$ 9,06 bilhões são provenientes de 

exportações, importa cerca de US$ 10,60 bilhões, e emprega mais de 10 milhões de pessoas em 

mais de 68 mil empresas nacionais (2014). Com base nesses dados, vemos que a maior parte 

do faturamento da indústria de moda brasileira é proveniente das vendas no mercado interno, 
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já que as exportações representaram, em dados de 2014, 16% do total do faturamento do setor 

(SISTEMA MODA BRASIL). 

De acordo com estudo publicado pela Associação Brasileira da Indústria Têxtil (ABIT), 

no documento “O Poder da Moda”, o Brasil ocupava em 2012 a quarta posição entre os maiores 

produtores mundiais de artigos de vestuário (com 2,7% do volume total de toneladas produzidas 

no mundo) e a quinta posição entre os maiores produtores de manufaturas têxteis (com 2,5% 

do total de toneladas produzidas no mundo, também dados de 2012) (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DA INDÚSTRIA TÊXTIL E DE CONFECÇÃO).  

Provavelmente relacionado ao prolongado período de crise econômica por que vem 

passando a economia brasileira a indústria de produtos têxteis apresentou um crescimento 

tímido de 0,08% em igual período, enquanto a indústria de Confecção de Artigos do Vestuário 

e Acessórios também ficou estagnada, com um crescimento de 0,02% no mesmo período. 

Apesar de sua relevância como um produtor mundial de artigos têxteis e de vestuário, no último 

ano o setor apresentou uma estagnação no Brasil.  

De acordo com a participação do Brasil na indústria mundial da moda e deste setor para 

o país, a pesquisa proposta se torna relevante, pois apresenta um novo modelo de negócios para 

as organizações de moda e avalia os impactos que este modelo tem na cadeia produtiva, 

possibilitando maior discussão da adoção com maior amplitude do modelo “see now, buy now” 

pelas marcas de moda brasileiras. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A MODA 

 

Os estudos e definições de moda são recentes e os primeiros estudos científicos que 

buscam apresentar uma definição do que ela significa datam do século XIX, caracterizando 

como a Moda é fruto da modernidade e das linhas de pensamento surgidas à época 

(SANT'ANNA, 2009). 

Diferentes filósofos, sociólogos e economistas procuraram definir em seus trabalhos o 

que representa a Moda na sociedade, o que a difere dos costumes tradicionais e quais os 

principais pilares de sustentação deste sistema. Dentre eles, é possível citar Herbert Spencer, 

Gabriel de Tarde, Thorstein Veblen, George Simmel e Gilles Lipovetsky que, cada um à sua 

maneira, desenvolveram teorias que contribuíram para a definição do que representa a moda e 

quais as suas principais características (SANT'ANNA, 2009). No livro “Teoria de moda: 

sociedade, imagem e consumo”,  Sant’Anna (2009) apresenta, de forma resumida, as principais 

teorias de moda descrita pelos autores citados acima. 

Herbert Spencer, em 1854, foi um dos primeiros que procuraram explicar a relação da 

moda com a estrutura social, evidenciando que a base da moda está nos processos de imitação, 

os quais funcionam pelo respeito inspirado por aquele que se quer imitar ou pelo desejo de se 

afirmar que se está em igual condição àqueles que se imitam. De acordo com este teórico, a 

imitação competitiva teria se iniciado no bojo da sociedade moderna europeia, e na constituição 

de uma classe rica o suficiente para rivalizar em ostentação com grupos socialmente mais 

evidenciados daquela sociedade. Spencer não encontrava sentido nas tendências de moda, 

afirmando não existir neste campo um progresso contínuo do ideal de elegância e harmonia, ou 

seja, os ideais que se queriam imitar eram razoavelmente estáticos e não deveriam sofrer 

grandes alterações (SANT'ANNA, 2009). 

Já Gabriel de Tarde, em 1890, reforça o papel de imitação da moda atribuído por 

Spencer, citado anteriormente. Segundo ele, a moda era um meio de reunir os seres em uma 

sociedade e de criar uma forma de relação entre os seres, uma veneração coletiva pela novidade, 

pelo processo de imitação entre os homens. Para Tarde, a moda teria existido em todas as 

épocas, sendo uma categoria trans-histórica. Este teórico classificava os períodos históricos em 

“eras de costume” e “eras da moda”, períodos incompatíveis entre si. O primeiro era marcado 
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pela tradição, enquanto o segundo pela efemeridade, constituindo um período revolucionário e 

transitório entre as “eras de costume”, que culminava no rompimento com a tradição anterior e 

o estabelecimento de uma nova tradição (SANT'ANNA, 2009).  

Thomas Veblen, em 1899, enfatizou a relação da moda com o consumo. Para este 

teórico a moda era a expressão perfeita para o consumo conspícuo. A moda serviria como um 

mecanismo de diferenciação social dos grupos mais abastados, ressaltando as conquistas de 

hora e prestígio destes grupos, não só em relação aos trajes como também nas regras de etiqueta 

e adoção de tudo o que fosse novo e luxuoso. Dentre esses elementos (moda, etiqueta, regras 

sociais, etc.) Veblen entendia que o vestuário era o que permitia possibilidades mais sutis e de 

maior alcance (SANT'ANNA, 2009). 

Já Simmel, a partir de 1905, desenvolveu sua teoria para os estudos de moda 

contextualizando a moda e a sua relação com a hierarquia social. Este teórico defendia que 

apenas no espaço urbanizado e industrializado, a moda pode se desenvolver adequadamente. A 

partir do ponto que as grandes cidades permitiam a acentuação da individualidade e novo status 

à apresentação e cuidados da aparência, a moda passou a ser um elemento importe na 

exteriorização da personalidade dos membros da sociedade (SANT'ANNA, 2009). 

Os quatro teóricos citados elaboraram suas teorias para o estudo de moda com base nas 

ideias de imitação e distinção social como um elemento explicativo para a existência e 

crescimento da moda nas sociedades modernas, servindo como um mecanismo de reforço e 

exteriorização da hierarquia social vigente (SANT'ANNA, 2009). 

Gilles Lipovetsky, filósofo francês e um dos autores mais conhecidos da formulação de 

teorias sobre o conceito de moda, rebate o conceito de distinção social como um conceito capaz 

de explicar a lógica de inconstância, e grandes mutações estéticas e organizacionais da moda. 

Na conceituação de Lipovetsky a distinção social representa uma função da moda e não uma 

razão que explique a sua origem. Na visão do filósofo, a moda constitui um sistema que 

representa a própria sociedade, e não um mecanismo para indicar os mudanças de gostos e 

comportamentos com o objetivo, sobretudo, de ressaltar a distinção social de determinados 

grupos (SANT'ANNA, 2009); (LIPOVETSKY, 2009).  
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2.1.1 A MODA E O VESTUÁRIO 

 

O ato de vestir, e consequentemente o vestuário, representam o campo de 

experimentação estética, que permite a apropriação e usufruto de determinados signos, tanto 

nas roupas quanto naqueles que as utilizam, caracterizando a externalização dos conceitos e 

fundamentos da moda como um conceito mais genérico, citados anteriormente (SANT'ANNA, 

2009). Portanto, as peça de roupa servem como externalização dos conceitos e significados da 

moda, como parte integrante de uma cultura à qual se quer pertencer ou se distinguir. Por mais 

que os dois conceitos estejam intrinsicamente ligados e o vestuário seja utilizado como meio de 

externalização da moda, estes não podem ser confundidos (SANT'ANNA, 2009). 

Oliveira (1997) traz uma definição interessante das diferentes funções que podem ser 

atribuídas às roupas, tanto por sua função utilitária, de proteção da pele e cobertura de agentes 

externos como de atribuição de significados e pertencimento de uma cultura: 

“as roupas compõem uma arquitetura têxtil onde cada linha tem um 

sentido: aquele de um conjunto de objetos fabricados servindo de um 

lado para cobrir o corpo humano, para o proteger e, de outro, para 

embelezá-lo, ornamentá-lo ou dar-lhe uma característica determinada 

como propósito de marcar o seu papel na cena”. 

Já Sant’Anna (2009) apresenta um distinção clara entre a moda e o vestuário, ressaltando 

a definição de moda mais aproximada dos teóricos citados anteriormente, sobretudo Simmel e 

Veblen (SANT'ANNA, 2009), com uma função sociológica e comportamental de distinção 

social de grupos e hierarquização de determinados signos. 

“A moda, por sua vez, está situada num campo indefinido de 

materialidade, pois se ela se apresenta por meio de toda essa 

expressividade do vestuário, se dá sentido às semioses que são 

estabelecidas com as cores, formas, textura e ritmo das roupas não 

pode ser confundida com os processos que desencadeia. Mesmo 

quando esses processos são tão fundamentais à sociabilidade, sejam 

como mecanismos de distinção e hierarquização social ou como 

instrumentos indispensáveis à constituição das relações de poder.” 
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2.2 MERCADO DE MODA 

 

O mercado de moda (ou fashion markets) pode ser definido por um mercado que abrange 

produtos com um elemento de estilo com potencial de relativo curto ciclo de vida. Esses 

mercados podem ser descritos por sistemas abertos e complexos com alto nível de “caos” em 

sua gestão, e cuja demanda é difícil de ser prevista no longo prazo (CHRISTOPHER, LOWSON 

e PECK, 2004). Christopher, Lowson e Peck (2004) descreveram o mercado de moda como um 

sistema que tipicamente apresenta as seguintes características: (i) curtos ciclos de vida, (ii) alta 

volatilidade, (iii) baixa previsibilidade da demanda e (iv) alto volume de compras por impulso 

(CHRISTOPHER, LOWSON e PECK, 2004).  

• Curtos Ciclos de vida: Baseados em produtos efêmeros, desenvolvidos para 

capturar o estilo e estado de espírito do momento em uma sociedade. A partir 

desta característica, os produtos possuem um ciclo de vendas reduzido e sazonal, 

podendo ser mensurado em meses ou semanas. 

• Alta Volatilidade: A demanda por estes produtos de moda não é estável ou 

linear, podendo ser altamente influenciadas por variações no clima, cultura, 

programas de TV, celebridades e, mais recentemente, blogueiros. 

• Baixa Previsibilidade: Em função da volatilidade da demanda, é mais difícil 

realizar previsões de demanda dos produtos com uma alta acurácia, até mesmo 

previsões semanais ou por item comercializado. 

• Compras com alto grau de Impulsividade: As decisões de compra dos 

consumidores são realizadas no ponto de venda, ou seja, a disponibilidade do 

produto é essencial para uma decisão de compra, dado que o consumidor tende 

a tomar uma decisão apenas no momento de aquisição. 

Atualmente, o mercado global de moda é altamente competitivo, estimulando uma 

constante necessidade por ofertar novos produtos rotineiramente, em um movimento constante 

para aumentar o volume de coleções desenvolvidas durante um ano e, também, aumentar a 

frequência com que os produtos disponíveis são trocados em uma loja, aumentando a sensação 

de escassez destas peças (CHRISTOPHER, LOWSON e PECK, 2004). Além das tradicionais 

duas ou três coleções anuais, as organizações de moda também desenvolvem coleções 

intermediárias, reduzindo o ciclo de vida de produtos de vestuário e sistematicamente 

renovando os produtos ofertados no varejo (LIBÂNIO e AMARAL, 2017).  
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Bonetti e Schiavone (2014) apresenta uma definição do mercado de moda além dos 

produtos de vestuário. O mercado de moda, apesar de ser parte integrante da indústria têxtil e 

de confecção, também pode integrar outros produtos que não estão diretamente relacionados 

aos artigos têxteis, como fones de ouvido, aparelhos eletrônicos, dentre outros (BONETTI e 

SCHIAVONE, 2014). 

A indústria da moda atrai o interesse da academia tantos nas esferas sociológica como 

econômica. O primeiro foca o interesse nas dinâmicas sociais em relação ao sucesso de alguns 

produtos e o comportamento dos consumidores. Já a segunda tende a analisar a habilidade do 

fenômeno em criar valor e rentabilidade para a indústria, analisando tanto a cadeia logística e 

de valor das organizações inseridas neste contexto, assim como gestão financeira, de marca, 

distribuição e qualidade dos produtos desenvolvidos (BONETTI e SCHIAVONE, 2014). Os 

autores apresentam a necessidade para as indústrias de focarem esforços na gestão do “fashion 

pipeline”, ou seja, a gestão da cadeia de valor da moda para entrega dos produtos ao mercado 

consumidor. Sendo assim, para uma efetiva gestão da cadeia e valor, é importante que as 

organizações gerenciam a sua cadeia logística, desde a gestão de matérias-primas até o produto 

acabado e, também, os estágios de distribuição (BONETTI e SCHIAVONE, 2014). 

 

2.3 CADEIA DE VALOR DA MODA 

 

Os autores Christopher, Lowson e Peck (2004) ressaltam que pela baixa previsibilidade, 

característica intrínseca dos mercados de moda, não é possível para essas organizações 

desenvolverem modelos consistentes de previsão de vendas no nível de item. Sendo assim, estas 

devem procurar desenvolver modelos de redução de lead times, em detrimento de investir em 

maior confiabilidade das previsões de demanda (CHRISTOPHER, LOWSON e PECK, 2004). 

Por definição, menores lead times contribuem para a redução da janela de previsão de demanda, 

o que, por sua vez, contribui para a redução do risco resultante de uma baixa acurácia nos 

resultados das previsões. 

Para realizar a gestão do lead time da indústria, existem três grandes lead times que 

devem ser gerenciados pelas organizações inseridas no mercado de moda para obter vantagem 

competitiva no mercado (CHRISTOPHER, LOWSON e PECK, 2004):  

• Tempo de Chegada ao Mercado: o tempo necessário para identificar 

tendências e oportunidades de mercado e transformá-las em produtos 
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disponíveis. A ineficiência em gerenciar esses tempos resulta em perda de 

oportunidades de venda, pois ao chegar ao mercado o produto não tem mais o 

mesmo apelo anterior e perda de momento de venda, resultando em necessidade 

de realização de promoções e descontos para não permanecer com produto 

acabado em estoque que não será comercializado. Investimentos em aumento da 

flexibilidade de produção e gestão de lotes de produção tem contribuído para a 

redução destes tempos médios. 

• Tempo de Servir: o prazo necessário para receber os pedidos e entregar os 

produtos nos pontos de venda e satisfazer a demanda do consumidor. 

Historicamente, a indústria trabalhava com longos tempos de servir, sendo 

comum a espera de até nove meses para a entrega dos pedidos. A ineficiência na 

gestão desses prazos resulta em risco de obsolescência do produto, ruptura de 

estoques e aumentos dos custos de manutenção de estoques na cadeia de 

suprimentos. Uma das razões para o longo prazo médio de servir é a utilização 

de modelos tradicionais de produção em lotes, no qual a gestão da execução das 

atividades é realizada separadamente, e cada uma delas possui um lote 

econômico que otimizam os custos da atividade, porém sem considerar a visão 

do processo produtivo como um todo.  

• Tempo de Reação: os prazos necessários para realizar ajustes na produção e 

responder às volatilidades da demanda. Porém, uma das grandes barreiras 

enfrentadas para atender a demanda no momento que ela ocorre são os lead times 

citados anteriormente: tempo de chegada ao mercado e tempo de servir. A 

questão fundamental para o gerenciamento deste lead time é que os prazos para 

compra de matéria-prima, por exemplo os tecidos utilizados na confecção e 

demais aviamentos, prazo de confecção e, também, os prazos médios de 

distribuição, costumam ser superiores ao tempo que o consumidor está disposto 

a aguardar pelos produtos. 

Bonetti e Schiavone (2014), por sua vez, definiram um framework para cadeia de valor 

dos mercados de moda, utilizando os conceitos de cadeia de valor de Porter , e, a partir deste 

framework, classificou organizações da indústria de moda italiana, dando maior enfoque para 

as atividades que contribuem diretamente para a geração de vantagem competitiva para as 

organizações. Esta cadeia de valor possui quatro grandes pilares, que serão detalhados a seguir, 

(i) Desenho; (ii) Manufatura; (iii) Branding ou Gestão da Marca; e (iv) Distribuição. 
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O primeiro pilar, Desenho, consistem nas atividades de criação e definição do estilo e 

qualidade dos produtos criados, refletindo a capacidade da organização de combinar 

criatividade, conceito e monetização dos produtos. Neste pilar existem três diferentes modelos 

de atuação das empresas: estas que podem optar por ter total controle dessas atividades, por 

entenderem que estas têm relevância estratégica para a empresa; as organizações podem optar 

por um modelo de controle mais fraco, aonde não entendem que essa atividade apresenta um 

diferencial estratégico, mas preferem mantê-lo internamente por questões de benefício 

econômico ou por uma justificativa histórica da organização e, por fim, nenhum controle, ou 

seja, a organização optou por terceirizar totalmente essas atividades, em virtude de um diferente 

posicionamento estratégico, no qual as atividades de Desenho não representam vantagem 

competitiva para a organização (BONETTI e SCHIAVONE, 2014). 

Em seguida, existem as atividades de Manufatura, que consistem na forma como as 

organizações distribuem suas atividades de produção das peças (“make”), ou de aquisição de 

produtos acabados (“buy”), de acordo com o posicionamento estratégico da organização. Para 

estas atividades, ainda é possível a utilização de um modelo híbrido (“in partnership buy”), no 

qual as organizações utilizam empresas terceiras, muitas vezes localizadas em países de 

economia emergente, para a produção de suas peças, com o estabelecimento de parcerias de 

longo prazo, caracterizadas por troca de experiências, conselhos, assistência técnica e 

transferência de tecnologia, assim como a manutenção de pedidos estáveis e consistentes 

(BONETTI e SCHIAVONE, 2014).  

Com a utilização da estratégia “make” as empresas conseguem garantir um maior nível 

de assertividade da qualidade e prazos de produção, assim como uma maior flexibilidade na 

administração dos  lotes de produção, o que contribui na minimização dos efeitos do mercado 

de moda, evidenciados anteriormente no item 2.1. Porém, por outro lado, este posicionamento 

requer maior volume de investimentos e custos fixos mais altos, a partir da internalização das 

etapas de produção e confecção das peças. Já a segunda estratégia citada, “buy”, envolve 

benefícios sobretudo em relação aos preços de compra obtidos e, por outro lado, demandam 

maiores esforços para gestão de parcerias e fornecedores, controle de qualidade das peças 

produzidas, assim como dificuldades de adaptação a grandes variações de demanda. Por fim, o 

modelo híbrido de “in partnership buy” proporciona um meio termo entre os custos e benefícios 

de cada um dos posicionamentos anteriores. Ou seja, envolve relações mais estáveis com 

fornecedores e, por essa razão, benefícios do modelo “make” porém sem necessitar se 
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disponibilizar grandes esforços para as atividades de controle de qualidade, e de produção das 

peças (BONETTI e SCHIAVONE, 2014). 

O pilar estratégico de Gestão de Marca diz respeito a como a organização utiliza as suas 

marcas e como estas marcas influenciam a maioria de suas decisões estratégicas e operacionais 

de marketing. Este pilar também apresenta três diferentes modelos de posicionamento 

estratégico: (i) estratégia de marcas próprias (“own brand”); (ii) marcas de terceiros (“third-

party brand”); e (iii) sem marca (“no brand”) (BONETTI e SCHIAVONE, 2014). 

O primeiro tipo de estratégia identificado, é utilizado por empresas que possuem uma 

ou mais marcas com alto nível de reconhecimento nos mercados-alvo, e suportadas por 

atividades específicas de marketing, assim como investimentos direcionados, gerenciados por 

recursos dedicados. A segunda estratégia identificada é utilizada por organizações que utilizam 

licenças de marcas nacionais ou internacionais e. dessa forma, conseguem reduzir os esforços 

necessários, sobretudo de caráter econômico para atingir um dado nível de reconhecimento da 

marca, assim como estabelecer posições de maior poder de barganha com fornecedores. Por 

outro lado, a organização perde controle em relação às decisões gerenciais e de marketing, 

assim como aumenta o risco da organização, caso esta perca o licenciamento. Por fim, a 

estratégia “no brand” é utilizada por organizações que se posicionam indiretamente no 

mercado, via terceiros, ou por empresas que possuem marcas próprias, mas não as utilizam 

como ferramenta de diferenciação no mercado, optando por outras abordagens, o que torna a 

marca desconhecida pelo mercado. Nesse caso, não são destinados investimentos específicos 

para a gestão de marca, dado que esta não é reconhecida como uma vantagem competitiva para 

a organização (BONETTI e SCHIAVONE, 2014). 

O último pilar é o de Distribuição, que pode ser adotada de três diferentes maneiras: (i) 

cadeia própria (“own direct distribution”), (ii) distribuição por parceiras (“in-partnership 

distribution” e (iii) distribuição indireta (“indirect distribution”). O primeiro modelo pode ser 

identificado quando as organizações de moda utilizam suas lojas e recursos próprios para 

distribuição dos produtos, garantindo altos níveis de controle sobre os canais de distribuição e, 

também, maior contato com o seu cliente. Esse modelo de distribuição requer maiores 

investimentos financeiros, de equipe e habilidades para gerenciar sua cadeia de distribuição 

(BONETTI e SCHIAVONE, 2014).  

O segundo modelo identificado, de distribuição por parcerias, é caracterizado pela 

utilização de franquias ou outras formas de parcerias para distribuição dos produtos. Dessa 

forma, é possível estabelecer uma rede mais ampla de distribuição, porém mantendo os custos 
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mais baixos, garantindo um certo controle sobre o canal e, também, a manutenção de um poder 

de barganha significativo em relação aos demais parceiros (BONETTI e SCHIAVONE, 2014). 

Já o terceiro modelo, distribuição indireta, é caracterizado pelo uso de uma rede de 

intermediários de vários tipos para distribuir os produtos ao cliente final. Esse modelo garante 

que a organização tenha uma ampla rede de distribuição, porém sem precisar de altos 

investimentos em logística, lojas e equipe para gerenciamento dos canais. Por outro lado, este 

modelo representa a perda de controle sobre o canal e aumenta o risco da organização ocupar 

uma posição de fraqueza em relação aos parceiros comerciais (BONETTI e SCHIAVONE, 

2014). 

Em relação ao processo produtivo da indústria têxtil como um todo, são considerados 

na cadeia de valor da moda os seguintes estágios: (i) produção da matéria-prima; (ii) fiação; 

(iii) tecelagem; (iv) beneficiamento /acabamento; (v) confecção; (vi) mercado (RECH, 2006).  

Esta é uma representação linear e conceitual das diferentes fases que compreendem a 

cadeia produtiva da moda, da etapa de desenvolvimento de matéria-prima até o produto 

comercializado. Porém, existem uma série de outras operações (mecânico-têxtil), segmentos de 

serviços (editoras especializadas, feiras de moda, agências de publicidade e comunicação, 

estúdios de criação em design de moda) e funções corporativas (marketing, finanças, marcas, 

entre outras) que atuam transversalmente à cadeia (RECH, 2006). 

Segue abaixo uma breve descrição das etapas envolvidas na cadeia produtiva da moda: 

• Produção da matéria-prima: esta fase diz respeito ao desenvolvimento de 

fibras e/ou filamentos que serão preparados e utilizados na etapa da fiação. 

Compreende o processo químico-físico (fibras químicas - artificiais e sintéticas) 

e a produção agrícola (fibras naturais vegetais) ou pecuária (fibras naturais 

animais); 

• Fiação: reporta-se à produção de fios, ou seja, transformação das fibras em fios, 

que serão posteriormente utilizados na tecelagem; 

• Tecelagem: os tecidos são obtidos através de processos técnicos diferentes: a 

tecelagem de tecidos planos, a malharia (circular e retilínea) e a tecnologia de 

não-tecidos; 

• Beneficiamento/Acabamento: compreende uma série de operações que outorga 

propriedades específicas ao produto; 
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• Confecção: esta é a fase da elaboração das peças de vestuário e abrange a 

criação, a modelagem, o enfesto, o corte, a costura e o beneficiamento do 

produto (serão detalhados a seguir); 

• Mercado: são os canais de distribuição e comercialização das peças 

confeccionadas (atacado e varejo) (RECH, 2006). 

Uma classificação um pouco mais detalhada da indústria de confecção especificamente, 

ou seja, a etapa da cadeia produtiva da indústria têxtil, foi apresentada por Cunha (2002), 

complementando a visão de Rech (2006). Na etapa de confecção, existem as seguintes fases de 

produção: (i) criação de moda / design; (ii) modelagem (iii) corte; (iv) costura; e (v) 

acabamento, que serão detalhadas a seguir (RECH, 2006) ; (CUNHA, 2002). 

• Criação de moda / design: esta fase, realizada pelo estilista, compreende a 

concepção da temática da coleção e das roupa em si, ou seja, os modelos são 

desenhados e, também, são escolhidos os tecidos e padronagem das peças. Essa 

etapa exige conhecimento de moda, principais tendências, objetivos da 

organização, dentre outras (CUNHA, 2002).  

• Modelagem: Esta etapa compreende a concretização dos desenhos e ideias do 

estilista em protótipos e moldes. Ela normalmente executada pelo modelista, que 

adapta os desenhos a uma peça tridimensional, assim como define os moldes 

para as grades de tamanho da organização. Na modelagem inclui-se ainda a 

atividade de encaixe, que é o posicionamento dos moldes no tecido de forma a 

se obter o melhor aproveitamento, minimizando-se o desperdício (CUNHA, 

2002). 

• Corte: Esta atividade pode ser feita de forma manual com o auxílio de uma serra 

fita ou circular, tesouras, ou, até mesmo, a partir do uso de uma guilhotina, 

utilizada em organizações de confecção maiores. Outra forma de realizar o corte 

é por máquinas automatizadas: um equipamento de controle numérico é ligado 

ao sistema CAD de gradeamento e encaixe, fornecendo as instruções que irão 

guiar a lâmina de corte. O corte segue o formato e instruções dos moldes 

elaborados pelo modelista na etapa anterior (CUNHA, 2002). 

• Costura: Esta etapa compreende a parte mais complexa e intensiva em trabalho 

manual e humano em todo o processo de confecção. Existem diversos tipos de 

costura, que podem ser realizadas em máquinas especializadas. Em razão da 
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complexidade envolvida no manuseio do tecido, há grande dificuldade de se 

substituir a mão-de-obra aplicada nessa atividade e, por isso, a fase da costura é 

a que concentra maior parte do valor agregado das peças, sobretudo em relação 

à quantidade relativa de trabalho incorporada. Nessa fase, são encontradas 

algumas dificuldades que retardam os avanços tecnológicos no campo da 

automação industrial. Por exemplo: as características do tecido, como 

maleabilidade, que dificulta o seu manuseio, e as diferentes texturas encontradas. 

O principal equipamento utilizado neste processo é a máquina de costura e esta 

atividade continua extremamente dependente da habilidade e do ritmo da mão-

de-obra (CUNHA, 2002).  

• Acabamento: Esta etapa final compreende a lavagem e limpeza e passadoria das 

peças. A lavagem das peças já prontas não é realizada em todos os artigos 

confeccionados, ela depende da natureza do tecido utilizado e do aspecto que o 

produto final terá. Ela é realizada em jeans e em outros artigos de tecido plano, 

que adquirem maciez e aparência de lavados. Artigos de malha também podem 

passar por essa etapa. Já na etapa de limpeza e passadoria das peças, são 

executadas tarefas de acabamento como corte de linhas aparentes, de sobras de 

pano e passadoria da roupa pronta, a fim de deixá-la preparada para embalagem 

e transporte (CUNHA, 2002). 

O processo produtivo da indústria do vestuário caracteriza-se por ser heterogêneo tanto 

em relação aos diferentes níveis tecnológicos e gerenciais encontrados dentro de um mesmo 

segmento quanto no interior das organizações, que conservam equipamentos de diversas 

gerações operando em uma unidade produtiva. Dentro de uma empresa podem coexistir 

variados níveis de atualização tecnológica, com máquinas de costura mecânicas, elétricas e de 

controle numérico, o que prejudica o gerenciamento da produção, tornando-o complexo 

(CUNHA, 2002).   

 

2.4 CADEIA DE SUPRIMENTOS DE MODA 

 

Caniato et al. (2011) realizou um estudo com 15 empresas de moda de luxo italianas, 

para investigar a estrutura de Cadeia de Suprimentos (SC) de cada uma delas, e categorizou-as 

em 3 principais clusters: (i) fashion Golias; (ii) Davis de qualidade; (iii) prestígio tecnológico 
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(techstige). A análise obtida  por eles apresentam um extrato da indústria de moda, apesar de 

existir diferenças entre a indústria de luxo italiana e as empresas estudadas neste trabalho, é 

interessante entender algumas caracterizações da cadeia de Suprimentos existentes no mercado 

de moda. 

O primeiro cluster inclui os grandes players da moda internacional, que possuem alto 

volume de vendas produtos e suas marcas possuem grande prestígio e reputação no mercado, 

são reconhecidas. O seu processo de manufatura engloba três grandes etapas, altamente 

sazonais: desenho de coleções e apresentação destas para o mercado, normalmente em desfiles 

ou showrooms, produção, realizada pós apresentação das peças, e reposição nos pontos de 

venda. Estas empresas possuem maior volume de vendas e um ciclo de vida dos produtos mais 

longo, devido à força de sua marca e, por isso, conseguem implementar algumas decisões 

logísticas mais eficientes como manutenção de estoques, produção offshore e uso de sistemas 

de controle de materiais (MRP). Otimização de custos não é foco para a cadeia, e sim a 

manutenção da qualidade dos insumos, da produção e da utilização dos canais, sendo assim, os 

mecanismos de controle são bem definidos. Como exemplo de empresas neste cluster é possível 

citar empresas como Chanel e Louis Vuitton (CANIATO, CARIDI, et al., 2011). 

O segundo cluster inclui pequenas empresas, focadas em nichos de mercado, que 

possuem baixo volume de vendas, porém cujas marcas são reconhecidas, sobretudo, 

tecnicamente. Portanto, este cluster engloba organizações que fabricam produtos artesanais e 

de qualidade reconhecidamente superior. O seu processo produtivo apresenta longo lead times, 

pois optam por apresentar os produtos amostra e aguardar os pedidos, trabalhando com 

produção gerada por pedidos (make to order), dado o caráter de customização e produção sob 

medida de suas peças. Estas empresas estabelecem parcerias de longo prazo com seus 

fornecedores e parceiros, selecionados sob critérios restritos, dado o objetivo de trabalhar com 

empresas de qualidade superior. Como exemplo de empresas neste cluster é possível citar 

empresas como Hermès e linhas de alta costura das principais empresas. (CANIATO, CARIDI, 

et al., 2011). 

O terceiro cluster engloba grandes empresas com baixo volume de vendas, cujas marcas 

são reconhecidas tanto por sua qualidade técnica, quanto pela sua reputação e simbolismo. Estas 

empresas se diferem das anteriores por tratarem de produtos de alta complexidade e não estão 

diretamente ligados do mercado de moda especificamente. Por estarem separados da influência 

de tendências, estes conseguem ciclos de vida de produtos mais longos, assim como uma 

previsão de demanda mais assertiva, dado à menor influência de variações sazonais. Com isso, 
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o planejamento de produção, ressuprimento e demais atividades pode ser realizado 

considerando ciclos de produção mais longos. Ainda assim, é necessário manter certa 

flexibilidade na produção, visto que a customização do produto é muito importante para os 

clientes, permitindo modificações em todas as etapas da produção, se assemelhando a uma 

produção de montagem por pedido (assemble to order). Como exemplo de empresas neste 

cluster é possível citar marcas de automóveis (Ferrari) e barcos de luxo (CANIATO, CARIDI, 

et al., 2011). 

Recentemente, tem se visto uma tendência no mercado de moda que contribui 

consideravelmente para o aumento da complexidade e dificuldade de gerenciar a cadeia 

logística das organizações: a transferência de atividades produtivas para locais offshore, 

aumentando significativamente o lead time destas atividades (CHRISTOPHER, LOWSON e 

PECK, 2004). 

Em contraponto à descrição do mercado de luxo apresentada acima, existe o trabalho e 

Christopher e Towill (2002), que estabelece as principais características de um modelo de 

cadeia de suprimentos ágil, mais comumente utilizada para produtos de moda além do mercado 

de luxo. Esses produtos possuem como característica uma demanda volátil, grande  variedade 

de produtos, ciclo de vida pequeno e a decisão de compra dos consumidores é direcionada pela 

disponibilidade das peças nos pontos de venda das organizações. O modelo de cadeia de 

suprimentos ágil pode ser detalhado pelo movimento de “Resposta Rápida” ou “Quick 

Response” (QR). Este modelo (QR) é caracterizado por esforços cooperativos entre os membros 

da cadeia de suprimentos, desde os fornecedores de matéria-prima até o cliente final 

(CHRISTOPHER e TOWILL, 2002). 

Sendo assim, o modelo de QR proporciona às organizações de moda a possibilidade de 

tomar decisões com base em informações de demanda disponibilizadas no último minuto, o que 

garante uma maior diversidade de produtos ofertados, assim como a minimização dos tempos 

médios de entrega, custos e estoques envolvidos. Este modelo enfatiza a flexibilidade e 

velocidade de circulação dos produtos para atingir os requerimentos do mercado de moda, 

caracteristicamente competitivo, volátil e com alto grau de dinamismo (CHRISTOPHER e 

TOWILL, 2002). 

Com o QR, as ações tomadas na gestão da cadeia de suprimentos têm como objetivo 

aumentar a velocidade dos fluxos nas duas direções: tanto  fluxo de produtos a manufatura para 

o cliente final, como o fluxo de informações do cliente para a produção. Sendo assim, com o 

modelo de QR o processo de produção e escoamento dos produtos deve ser redesenhado para 
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garantir maior agilidade no envio das peças para o mercado, ou seja, reduzir os tempos de ciclo 

entre as etapas do processo de manufatura. Porém, também é necessário tomar ações para 

melhorar a responsividade do sistema e melhorar a comunicação das preferências do 

consumidor para todos os membros da cadeia de suprimentos (CHRISTOPHER e TOWILL, 

2002). 

 

2.5 SEE NOW BUY NOW 

 

Nos tempos de gratificação instantânea, mídias sociais e fluxo rápido de informações, 

não é mais suficiente para muitos consumidores receber novidades de moda apenas com as 

mudanças das estações. Os consumidores, sobretudo os mais novos, esperam ter os modelos 

apresentados na passarela disponibilizados para a venda em poucos dias e, além disso, são muito 

influenciados pelas roupas que as celebridades e modelos postam nas redes sociais (SALMON, 

MOUNTNEY e MURPHY, 2017). Um estudo realizado com consumidores do Reino Unido de 

18-24 anos mostra que 52% dos entrevistados utilizam as redes sociais para obter inspirações 

de moda, 60% utilizam um produto comprado na primeira semana e 25% dos entrevistados 

usam um item por seis meses ou menos antes de se desfazerem da peça (SALMON, 

MOUNTNEY e MURPHY, 2017). 

Recentemente, é possível perceber na indústria de moda a adoção de desfiles no modelo 

“see now buy now”, no qual as organizações de moda optam por encurtar os tempos de exibição 

das novas coleções e efetiva chegada das peças nos pontos de venda. Essa estratégia é vista por 

muitos analistas do mercado como uma maneira de reduzir os tempos que as outras empresas 

possuem para copiar as tendências e estilos apresentados nas semanas de moda (DIDERICH, 

2016); (ABNETT, 2016).  

No processo tradicional, a moda era definida em fases: os estilistas passavam por todo 

o processo criativo, definiam a temática de toda a coleção, criavam as peças, as apresentavam 

para os principais compradores e influenciadores da moda, coletavam os pedidos e, então, 

iniciavam a produção em maior escala para distribuição aos principais pontos de venda (LEVY, 

2017). Sendo assim, o objetivo do desfile era apresentar as peças para os principais compradores 

e a imprensa e, então, esse conteúdo já filtrado e aprovado por esses influenciadores chegariam 

aos consumidores, por meio de campanhas publicitárias, colocação das peças mais apreciadas 
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nas araras das lojas e exibição dos looks em editoriais das principais revistas de moda do 

mundo. Conforme Levy (2017) cita: 

“Os desfiles costumavam ter como objetivo os buyers e a imprensa, que 

mostraria alguns modelos em suas revistas, criando, junto com as 

campanhas das marcas, desejo nos consumidores. Esse processo tinha 

um ritmo próprio, gradual, que funcionava muito bem até as redes 

sociais estourarem.” 

Apesar de ser um fenômeno razoavelmente novo, já é possível identificar um 

movimento de migração de muitas marcas para este modelo, cujos os primeiros expoentes 

aconteceram em 2016, nos desfiles de Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Burberry, Rebecca 

Minkoff e Tom Ford (LOCKWOOD e EDELSON, 2016).   

Além destes exemplos supracitados, Michael Kors, Courrèges, Moschino, Paco 

Rabbane e DVF surpreenderam o mercado ao colocar algumas peças, acessórios ou até mesmo 

a coleção inteira, no caso da Courrèges, à venda após a exibição do seu desfile de Inverno 2017 

em e-commerces próprios da marca ou em sites de multimarcas parceiras (MICHELS). 

As mudanças para esse novo modelo têm um impacto significativo na gestão da cadeia 

de suprimentos das organizações e como esta irá definir o seu processo produtivo, dado que o 

tempo médio entre a apresentação das coleções (time do market) para os compradores e a 

chegada destas nas lojas é de aproximadamente quatro meses (LEVY, 2017), porém o processo 

total do ciclo de produção pode chegar a até nove meses de duração entre o início da criação 

(CHRISTOPHER, LOWSON e PECK, 2004). 

Para satisfazer a demanda por “see now buy now” as organizações precisam ter 

agilidade, flexibilidade e rápida tomada de decisão, dado que há uma necessidade cada vez 

maior de resposta rápida das organizações às mudanças de estímulo e aproveitamento de 

oportunidades como novas tendências. Para se tornar mais ágeis, é necessário maior integração 

entre as equipes e departamentos e uma estrutura de gestão e tomada de decisão mais flexível. 

(SALMON, MOUNTNEY e MURPHY, 2017) 

 Sendo assim, com essa estratégia e a constante publicação das imagens dos desfiles nas 

redes sociais, as organizações procuram reduzir o tempo de espera, normalmente de quatro 

meses, entre a exibição das peças das novas coleções e a sua chegada às lojas, seja estas 

próprias, multimarcas ou e-commerce (LEVY, 2017). Um dos grandes drivers para a utilização 

do “see now buy now” pelas organizações de moda está ligado à incapacidade dos consumidores 
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de esperarem para poder adquirir os produtos comprados, dado que estes tendem a perder o 

interesse nos produtos à medida que o tempo passa entre a apresentação da coleção e a chegada 

das peças mais aguardadas às lojas e multimarcas. (FRIEDMAN e ZACZKIEWICZ, 2016) 

Uma outra estratégia que também vem sendo adotada pelas empresas é a criação de 

pequenas coleções cápsulas menores, com lançamentos constantes, e que se conectam na 

temática principal da coleção exibida anteriormente. Sendo assim, as peças são colocadas à 

venda aos poucos, e a chegada das roupas nos pontos de venda são realizadas periodicamente, 

para manter o interesse do mercado consumidor nas peças e estilos apresentados. Sendo assim, 

um exemplo seria a comercialização de lotes menores dos produtos, em pequenos lançamentos, 

porém todos concebidos e desenvolvidos como a coleção principal, mantendo o estímulo de 

consumo entre os clientes (LEVY, 2017). A Burberry é um exemplo de marca que vem 

perseguindo essa estratégia, focando em distribuir as peças exibidas em entregas menores e 

mais frequentes, com o objetivo de manter o estímulo de compra no cliente e prolongar o seu 

engajamento com a marca (CONTI, 2018). 

 

2.6 APLICAÇÃO PRÁTICA DO MODELO “SEE NOW BUY NOW” NA MODA 

 

Como exemplo de aplicação do modelo de “see now buy now” no calendário da moda 

atual pode ser citado o caso da Burberry, uma das pioneiras em utilizar esse modelo de produção 

entre as grandes marcas do setor (HOANG, 2016). Além de antecipar algumas etapas do seu 

processo produtivo, uma outra mudança estabelecida pela empresa e fundamental para a 

aplicação do novo modelo foi a adoção de coleções “seasonless”, ou seja, sem estações do ano 

pré-definidas, como outono/inverno ou primavera/verão. 

O esquema apresentado abaixo apresenta todas as etapas produtivas, assim como a linha 

do tempo de execução de cada uma delas (HOANG, 2016). 

De acordo com o modelo apresentado, nove meses antes da apresentação das roupas na 

passarela durante a Semana de Moda de Londres, é iniciado o processo de desenho e concepção 

de toda a coleção. Em paralelo, também são iniciadas as conversas com os parceiros de toda a 

cadeia de produção para alinhamento de prazos de entrega e lead times de produção necessários. 

(HOANG, 2016). 

Pelos quatro meses seguintes, é realizado o desenvolvimento das peças modelo, para 

que estas possam ser apresentadas de maneira exclusiva e antecipada para os principais 
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compradores e jornalistas de moda, para que esses possam ter visibilidade do que será 

apresentado ao grande público na Semana de Moda seguinte. 

Os moldes também são utilizados para fotografia das campanhas de divulgação e capas 

das principais revistas de moda, para que tudo esteja pronto para o início da comercialização. 

Originalmente, essas peças modelo é que seriam apresentadas na Semana de Moda, porém com 

a antecipação do período de vendas, muitas etapas de pré-venda foram antecipadas em, 

aproximadamente, três meses para se acomodar no novo modelo desenvolvido (HOANG, 

2016). 

Dessa forma, as peças de divulgação são criadas três meses antes da apresentação da 

coleção na passarela da Semana de Moda, utilizando os moldes desenvolvidos na etapa anterior 

de produção. No mês seguinte (M – 2) à criação das peças publicitárias, os looks desenvolvidos 

são apresentados para os principais compradores e jornalistas especializados, para que estes 

possam conhecer a nova coleção e realizar a colocação de pedidos de compra ou empréstimo 

de peças para editoriais em suas revistas e jornais. Essa etapa de exibição, no processo 

tradicional, era realizada após o desfile na passarela. Para proteger a confidencialidade do 

processo e garantir que as imagens não fossem vazadas, a Burberry emitiu um contrato de 

Confidencialidade, assim como divulgou imagens com a marca d’água de alguns nomes, para 

prevenir certos vazamentos. 

Com a colocação dos pedidos dos principais compradores, a marca pôde, enfim, 

direcionar o início da etapa produtiva com os seus principais parceiros, já considerando os 

tempos médios e prazos de entrega acordados anteriormente (HOANG, 2016). 

 

Figura 1. Modelo de Produção Burberry. Fonte: HOANG, 2016. 
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2.7 SEE NOW BUY NOW NO MERCADO BRASILEIRO 

 

O mercado de moda brasileiro também vem se estruturando para adotar o modelo mais 

imediatista, com o São Paulo Fashion Week (SPFW) modificando o seu calendário de desfiles 

para se distanciar da divisão em estações (Primavera-Verão e Outono-Inverno) e, por sua vez, 

apresentar coleções sem essa divisão, que podem ser comercializadas imediatamente após o 

desfile para os seus convidados (GRIMBERG, 2016). Algumas empresas como Animale, 

Lenny Niemeyer e À La Garçonne já adotaram essa postura nos desfiles de 2016, enquanto 

outros participantes do SPFW estão se estruturando para, a partir de 2017, reduzirem os prazos 

médios entre a apresentação das coleções e tendências e a chegada destas às lojas, com o 

objetivo de aumentar as vendas e se protegerem de possíveis cópias e adaptações de outros 

players no mercado, que tem um time to market mais acelerado que as demais. 

Um outro exemplo da utilização do modelo no cenário brasileiro online foi a parceria 

da La Rouge Belle com a Shop2gether, cujo desfile foi transmitido online e as peças colocadas 

à venda no e-commerce da multimarcas em seguida (LEVY, 2017).  

No Rio de Janeiro o evento Rio Moda Rio, realizado em junho de 2016 também trouxe 

a aplicação do modelo “see now, buy now” em sua concepção, sendo uma das primeiras 

iniciativas de utilização deste na moda carioca. Marcas como Alessa, Blue Man, Isabela Capeto, 

Lenny Niemeyer, Martu e The Paradise foram selecionadas para participar dos desfiles e 

colocaram à venda alguns itens, ou até mesmo a coleção inteira, do que foi apresentado nas 

passarelas (LEVY, 2016).  

Já em Minas Gerais, no principal evento de moda do estado, o Minas Trend, algumas 

marcas como Lucas Magalhães e Sonia Pinto também optaram por disponibilizar itens exibidos 

nas coleções logo após o desfile, para venda imediata (MICHELS).  

 

2.8 AS REVOLUÇÕES INDUSTRIAIS E A INDÚSTRIA 4.0 

 

As grandes Revoluções aconteceram ao longo da história da Humanidade, a partir da 

introdução de novas tecnologias e, consequentemente, novos métodos produtivos, 

proporcionaram uma mudança radical no mundo, nos sistemas econômicos e estruturas de 

sociedade. Algumas das revoluções as quais passaram a sociedade moderna estão 
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exemplificadas no esquema abaixo, obtidos no artigo “Os Impactos da Quarta Revolução 

Industrial” (MAGALHÃES e VENDRAMINI, 2018). 

 

Figura 2. As quatro revoluções industriais. (MAGALHÃES e VENDRAMINI, 2018) 

 

A primeira das grandes Revoluções pelas quais passou a sociedade humana foi a 

Revolução Agrária, não presente no esquema acima. Esta revolução foi possível a partir da 

modificação das sociedades e o início da domesticação animal, em detrimento dos métodos dos 

caçadores-coletores (SCHWAB, 2016). Essa mudança social proporcionou melhorias nos 

sistemas de produção, transporte e comunicação entre os conjuntos sociais, a partir da 

combinação dos esforços dos humanos com os dos animais recém domesticados. Em função 

dessas melhoras, a produção de alimentos aumentou, contribuindo para o crescimento 

populacional, a manutenção de maiores aglomerados civis e as primeiras criações de 

civilizações, como hoje são conhecidas (HARARI, 2018). 

A Primeira Revolução Industrial ocorreu entre os séculos XVIII e XIX, impulsionada 

pela invenção das máquinas a vapor, que proporcionaram a construção de ferrovias e 

melhoraram os sistemas de transporte e comunicação entre as localidades, representando outro 

grande momento de mudanças bruscas na sociedade e métodos produtivos a partir de novas 

tecnologias (SCHWAB, 2016). 

A Segunda Revolução Industrial ocorreu no final do século XIX e início do século XX, 

a partir do advento da energia elétrica, que proporcionou o aumento das produções em larga 

escala e a criação de linhas de produção, marcadas historicamente pela invenção do Ford T e o 

modelo de produção fordista (SCHWAB, 2016); (PEREIRA e SIMONETTO, 2018). 

A Terceira Revolução Industrial, também conhecida como a Revolução Digital, iniciou 

nos anos 1960, a partir do desenvolvimento de semicondutores e sistemas mainframe, 
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computadores pessoais e a internet (SCHWAB, 2016); (PEREIRA e SIMONETTO, 2018). 

Essas inovações digitais proporcionaram uma maior automação da produção e dos sistemas, 

acelerando os tempos empreendidos nessas etapas (SCHWAB, 2015). 

Por fim, a Quarta Revolução Industrial, como está sendo chamada, se iniciou na virada 

do século XXI (SCHWAB, 2016) e se baseia na revolução digital para modificar, acelerar e 

propor novos modelos de negócio, produção e organização das cadeias produtivas em todos os 

setores, proporcionando uma transformação na sociedade e economia global. Essa Revolução 

baseia-se em uma internet móvel e onipresente, no barateamento de sensores, mecanismos de 

inteligência artificial e machine learning, contribuindo para uma convergência tecnológica com 

a máquina, a partir destas inovações tecnológicas e integração da tecnologia dos sensores, 

contribuindo para uma tomada de decisão superior a atual.   

Também conhecida como “Indústria 4.0”, termo primeiramente utilizado na Feira de 

Hannover (Alemanha), ocorrida em 2011 (SCHWAB, 2016), a Quarta Revolução Industrial 

tem o potencial de modificar as bases das cadeias produtivas globais, a partir da maior e mais 

flexível cooperação de sistemas de manufatura globais, tanto virtuais quanto físicos. A criação 

dessas fábricas inteligentes torna possível a customização em massa de produtos e criação de 

modelos de operação inovadores (SCHWAB, 2016). 

Além da mudança tecnológica existente entre a Terceira e a Quarta Revolução 

Industrial, o que é característico do novo fenômeno é a velocidade na qual as inovações vem 

acontecendo mundialmente, algo sem precedente histórico até hoje (SCHWAB, 2015). As 

Revoluções Industriais citadas anteriormente ocorreram ao longo de muitos anos, em janelas  

cada vez mais curtas, porém de uma velocidade linear de evolução das tecnologias e 

modificações dos sistemas em voga. A característica do fenômeno atual é a velocidade 

exponencial na qual as mudanças estão acontecendo, com a capacidade de modificar de maneira 

disruptiva diferentes indústrias e em diferentes países, transformando por completo cadeias de 

valor, sistemas produtivos, de gerenciamento e governança (SCHWAB, 2015). 

Klaus Schwab apresenta uma definição importante da Quarta Revolução Industrial, ou 

Indústria 4.0 em seu livro “A Quarta Revolução Industrial” publicado pelo Fórum Econômico 

Mundial: 

“A Quarta Revolução Industrial, por sua vez, não é somente sobre 

máquinas e sistemas inteligentes e conectados. O seu escopo é muito 

mais abrangente. Estão acontecendo simultaneamente ondas de 
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inovações mais profundas em áreas que vão do sequenciamento 

genético a nanotecnologia, de renováveis a computação quântica. É a 

fusão dessas tecnologias e suas interações através dos domínios físicos, 

digitais e biológicos que irão tornar a quarta revolução industrial 

fundamentalmente diferente das revoluções anteriores”1. 

 

Segundo Hermann, Pentek e Otto (2015) existem quatro elementos principais para a 

formação da Indústria 4.0: (i) Cyber Physical Systems – CPS; (ii) Internet das Coisas (IoT); 

(iii) Internet de Serviços (IoS); (iv) Fábricas Inteligentes (HERMANN, TOBIAS e BORIS, 

2015); . 

O primeiro elemento (i) Cyber Physical Systems – CPS corresponde a sistemas 

inteligentes que permitem a integração entre processos físicos e virtuais, nos quais um sistema 

computacional e de redes consegue controlar e monitorar processos físicos, a partir de sensores 

e mecanismos de resposta instantânea. Existem diferentes modelos de CPS como, por exemplo, 

etiquetas RFID, sensores infravermelhos, assim como mecanismos de armazenamento e análise 

de dados. 

Já o segundo, (ii) Internet das Coisas (IoT) e o terceiro (iii) Internet dos Serviços (IoS) 

correspondem a sistemas que permitem que coisas e objetos como sensores, RFID, smartphones 

consigam se comunicar uns com os outros a partir de ligações únicas, sobretudo alavancando 

os mecanismos de CPS, citados anteriormente. Já a Internet dos Serviços (IoS) diz respeito à 

possibilidade de prestação de novos serviços combinados e por múltiplos fornecedores pela 

internet, a partir da utilização da rede de IoT e conexões entre diversos equipamentos. Essa 

nova camada de prestação de serviço agregará novos conceitos de valor e distribuição para os 

clientes. 

Por fim, o conceito de (iv) fábricas inteligentes corresponde a utilização dos CPS nos 

sistemas produtivos, utilizando os mecanismos de conexão entre eles e entre os sistemas (IoT) 

para auxiliar máquinas e pessoas na execução de suas tarefas diárias dentro da manufatura. 

Sendo assim, as fábricas inteligentes possuem a capacidade de utilizar os CPS e as conexões 

                                                           
1 SCHWAB, K. The Fourth Industrial Revolution. Geneva: World Economic Forum, 2016.  

Tradução livre do autor deste trabalho. 
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entre as máquinas e sistemas para gerar ganhos de eficiência, recursos, tempo e custos nos 

processos operacionais (SISTEMA FIRJAN, 2016). 

Ainda sobre esse cenário, Magalhães e Vendramini (2018) mencionam algumas 

tecnologias que caracterizam a indústria 4.0, proporcionadas pelos quatro elementos principais 

citados anteriormente, podem ser elencadas neste trabalho, como blockchain, internet das coisas 

(IoT), impressão 3D, inteligência artificial, robótica, neurotecnologia e biotecnologia 

(MAGALHÃES e VENDRAMINI, 2018). O quadro abaixo, adaptado do trabalho de 

Magalhães e Vendramini (2018) apresenta uma breve descrição de cada uma das tecnologias 

citadas acima: 

 

Tecnologia Descrição 

Blockchain Registra transações financeiras em um arquivo digital de forma 

distribuída, imutável, transparente e auditável. Também pode ter 

outros usos, como monitoramento de cadeias de fornecimento, de 

registros e de certificações diversas. 

Inteligência artificial Permite que os sistemas aprendam sem necessidade de programação. 

É usada na identificação facial e de voz, em veículos autônomos e na 

automação de processos e serviços. 

Robótica Produz robôs para automação de atividades a custos decrescentes. 

Biotecnologia Usa organismos vivos na produção de medicamentos, nutrientes 

químicos, combustíveis e materiais diversos. 

Neurotecnologia Implanta equipamentos eletrônicos nos organismos, com potencial de 

melhorar o monitoramento de saúde e o tratamento de doenças e de 

ampliar a capacidade cognitiva. 

Internet das coisas 

(IoT) 

Conecta máquinas, eletrodomésticos, veículos, produtos ou qualquer 

coisa, inclusive pessoas, à internet. É utilizada em diversos setores, 

na gestão das cidades e nas residências. 



 

 38 

Tecnologia Descrição 

Impressão em três 

dimensões (3D) 

Permite a produção de qualquer coisa, com o uso de qualquer 

material, em um sistema de pequena escala. 

Tabela 1. Descrição das tecnologias características da Indústria 4.0 (MAGALHÃES e VENDRAMINI, 2018) 

 

Essas tecnologias citadas acima, associadas com maiores velocidades de 

processamento, capacidade de armazenamento de informações e acesso a diferentes bases de 

conhecimento proporciona uma capacidade de arranjos produtivos e sociais diferentes e de 

ilimitadas possibilidades (SCHWAB, 2015).  Além disso, estas tecnologias inovadoras 

facilitam a formação de novas redes de mercados e organizações, em menor escala e com 

cadeias mais curtas de fornecimento e interação, proporcionando novos modelos de negócios 

baseados em tecnologia (MAGALHÃES e VENDRAMINI, 2018). 

As modificações nos sistemas produtivos proporcionadas pela Indústria  4.0 podem ser 

percebidas nos dois espectros da cadeia produtiva: (i) demanda e (ii) fornecimento de produtos. 

As mudanças no primeiro podem ser caracterizadas pelo aumento da transparência nas relações, 

maior engajamento dos consumidores e novos padrões de consumo, pautadas no maior acessos 

às tecnologias móveis e dados (SCHWAB, 2015).  Já no lado do fornecimento de produtos e 

serviços, as novas tecnologias disponíveis, algumas das quais citadas acima neste trabalho, 

estão proporcionando novos modelos de atendimento das necessidades dos consumidores, 

melhorias nos sistemas atuais de transporte e compartilhamento de produtos, dados e 

informações, o que modifica as cadeias de valor estabelecidas e, a partir do acesso a plataformas 

digitais de compartilhamento de dados, pesquisas e conhecimentos, conseguem aprimorar a 

qualidade, velocidade e preço no qual os produtos e o valor final são comercializados 

(SCHWAB, 2015). 

Klaus Schwab (2015) argumenta que a Quarta Revolução Industrial possui quatro 

grandes efeitos nos negócios e organizações: (i) na expectativa dos consumidores; (ii) melhoria 

dos produtos ofertados; (iii) inovação colaborativa e (iv) modelos de organização. O primeiro 

ponto diz respeito à mudança de percepção dos consumidores e das empresas em relação ao 

papel do primeiro grupo na economia e como estes percebem o valor recebido pelos serviços 

ou produtos adquiridos. Cada vez mais os consumidores estarão posicionados no centro da 

decisão e as novas tecnologias de interação com estes, assim como as inúmeras possibilidades 
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de aprimoramento de produtos como digitalização, nanotecnologia, biotecnologia e outras serão 

fundamentais para mantê-los nessa posição.  

O terceiro ponto, de inovação colaborativa, parte da premissa que os novos modelos de 

interação entre os negócios e os consumidores, assim como possibilidades de inovação e 

aprimoramento de produtos, precisarão de modelos colaborativos e mais ágeis de interação, a 

partir do aumento do uso de analytics e dados para a tomada de decisão, assim como a redução 

das janelas de maturidade de inovações tecnológicas e mudanças rápidas. Por fim, o surgimento 

de plataformas globais e modelos de negócios baseados na colaboração e na troca de 

informações demandarão novas formas organizacionais para suportar e gerenciar todas as 

mudanças ocorrendo nos negócios (SCHWAB, 2015). 

 

2.9 A INDÚSTRIA 4.0 NO BRASIL 

 

Um estudo da Firjan sobre o Panorama da Inovação 4.0 (SISTEMA FIRJAN, 2016) 

discorre que, no Brasil, a indústria nacional ainda se encontra, majoritariamente, numa etapa de 

transição entre a indústria 2.0 e a indústria 3.0, ou seja, entre a utilização de linhas de montagem 

e energia elétrica para um cenário de automação via robótica, eletrônica e programação 

(SISTEMA FIRJAN, 2016). Segundo documento de análise da indústria da Firjan (2016), o 

setor com maior propensão para adotar iniciativas da indústria 4.0 seria o setor automotivo, por 

estar mais avançado na utilização de tecnologias da indústria 3.0 em suas linhas de produção. 

Além disso, os profissionais que trabalham nesse setor tendem a estar mais qualificados para 

atender as novas demandas de mercado da indústria (SISTEMA FIRJAN, 2016).  

Outros setores nacionais que parecem estar mais aptos a adotar iniciativas da indústria 

4.0 ou já possuem experiências interessantes nesse sentido são os setores agrícola e financeiro 

(MAGALHÃES e VENDRAMINI, 2018). O primeiro possui experiências com o uso de 

biotecnologia e edição genética para melhorar a produtividade e resistência de plantas, assim 

como a utilização de robôs e drones para monitoramento de safra, qualidade do solo e existência 

de doenças, pragas e demais condições adversas no processo de cultivo. Já o setor financeiro 

vem implantando o uso de blockchain para aprimorar os seus serviços prestados, reduzir os 

custos e aumentar a confiabilidade das transações. 

Porém, quando tomamos a indústria como um todo, em sua forma de atuação média,  

parece haver um obstáculo comportamental para a adoção de tecnologias disruptivas para 
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melhoria operacional. Segundo estudo da Confederação Nacional da Indústria, citado no 

trabalho de Magalhães e Vendramini (2018), no Brasil, é mais comum a busca por melhorias 

incrementais e aumento de eficiência e produtividade, ou seja, não é comum o uso de 

tecnologias inovadoras para promover mudanças estruturais nos processos, como o 

desenvolvimento de novos produtos ou novos modelos de negócios (MAGALHÃES e 

VENDRAMINI, 2018). Alguns dos fatores limitantes citados são o baixo conhecimento acerca 

dessas tecnologias, e quais as mais adequadas para cada cenário, assim como os altos custos de 

implantação e baixa qualificação da equipe envolvida no processo de mudança. 

 

2.10 INDÚSTRIA 4.0 NA MODA 

 

No mercado de moda, a Indústria 4.0 tem proporcionado o surgimento de novas 

tecnologias e modelos de produção que possuem potencial para transformar o setor como é 

conhecido atualmente e significar novos formatos de organização, tanto no conceito de 

confecção, relacionamento com os clientes e desenvolvimento de produtos (BRUNO, 2016). 

São sete as principais aplicações destas novas tecnologias de produto, processo e gestão no 

mercado de moda e confecção identificadas na literatura: (i) Purchase Activated Manufacturing 

(PAM); (ii) Active Tunnel Infusion (ATI); (iii) Minifábricas; (iv) Sistemas Automatizados de 

Confecção; (v) Social Manufacturing; (vi) Tecidos Inteligentes e Wearables; (vii) Impressão 

3D (BRUNO, 2016); (SEBRAE, 2017), das quais as cinco primeiras serão detalhadas a seguir. 

O (i) Purchase Activated Manufacturing (PAM) representa um modelo de produção no 

qual nada é produzido antes que a ordem de compra seja finalizada e faturada pelo cliente. 

Sendo assim, toda a produção é modificada para um modelo make to order (CANIATO, 

CARIDI, et al., 2011), porém com um prazo de entrega reduzidos para dias e não meses, a partir 

da automação e integração da fábrica, tópico que será melhor explicado no item (iii) (BRUNO, 

2016). A estratégia PAM se baseia na manutenção em estoque de tecidos brancos, que serão 

tingidos ou estampados no momento de confecção do produto final. 

A tecnologia (ii) Active Tunnel Infusion (ATI) possibilita a troca de cor do tecido para 

a produção de uma peça específica, eliminando a necessidade de estoque de produtos acabados 

em cada uma das cores ou estampas disponibilizadas para produção (BRUNO, 2016). Abaixo 

a explicação da tecnologia, conforme presente em Polvinen (2012): 
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O princípio da ATI é que cada fibra possua energia armazenada em sua formação 

suficiente para que sejam criados canais por onde o corante caminhe e penetre em seu interior. 

 

‘Os canais abertos nas estruturas amorfas, estimulados por fótons e 

calor, fecham-se ao final do processo, retendo fisicamente o corante. O 

produto final é resistente ao desbotamento com água sanitária e não 

sofre os efeitos de esmaecimento da cor por estiramento do tecido, 

como ocorre nos processos de tingimento por sublimação. Muitos 

processos de tingimento requerem a produção em massa por meio de 

múltiplos processos físico-químicos, o que geralmente resulta em 

tecidos fabricados em excesso pela produção superestimada. No 

processo de ATI, apenas as partes projetadas para receber tingimento, 

estamparia e etiquetagem são atingidas, tudo em uma única máquina, 

em um único passo, em uma programação muito mais rápida, evitando 

ordens enviadas para que diversos beneficiadores, estamparias e 

tinturarias reservem espaços em suas produções mundo afora.” 

(POLVINEN, 2012) 

 

A utilização das tecnologias de PAM e ATI proporcionam a criação de minifábricas. 

Este conceito de (iii) Minifábricas implica em uma unidade de instalação fabril verticalizada, 

modular, flexível e de pequenas dimensões. Esta unidade tem a capacidade de abranger e 

integrar as etapas de processamento de pedidos, design de produtos, modelagem, tingimento e 

estamparia, corte, acabamento e expedição dos produtos (BRUNO, 2016). Dessa maneira, o 

modelo de produção da peças de vestuário pode ser modificado para uma produção sob medida 

e contra pedidos automaticamente, reduzindo os tempos médios de execução das atividades e 

proporcionando maior lucratividade que a produção em modelo tradicional, de massa. As 

minifábricas baseiam-se na utilização de tecnologias que possibilitam a automação e a 

integração de todos os processos produtivos. Com a manufatura sob demanda, os estoques 

podem ser mínimos, reduzindo-se, materialmente, a um rolo de tecido branco e à reposição de 

corantes e de materiais auxiliares (BRUNO, 2016). 

O protótipo de minifábrica de produção de roupas, existente no Senai Cetiqt possui a 

seguinte processo produtivo, conforme vídeo disponível no Youtube e produzido pela 
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organização (SENAI, 2018); (SAKKIS, 2018). Nesse modelo de fábrica, o consumidor utiliza 

um espelho virtual para criar a sua peça de roupa personalizada, a partir das opções 

disponibilizadas na tela, e realizar o seu pedido. Em seguida, por meio da tecnologia de Internet 

das Coisas (IoT), este pedido é enviado para a máquina de tingimento e corte, para que o tecido 

branco seja tingido na cor e/ou estampa especificada, e cortado no modelo solicitado. A partir 

disto, as peças são enviadas para a etapa de costura que, no exemplo da estação elaborada pelo 

Senai, é a única etapa que é realizada de forma manual, porém em outros experimentos essa 

atividade pode também ser realiza em estações automatizadas (BRUNO, 2016). 

Este conceito de minifábrica, possível a partir das tecnologias de Purchase Activated 

Manufacturing (PAM) e Active Tunnel Infusion (ATI), proporciona uma redução significativa 

redução no tempo total de produção das peças e, consequentemente, redução de estoque de 

produtos acabados. Em uma minifábrica, é possível iniciar a produção apenas quando os 

produtos já foram vendidos e faturados, reduzindo drasticamente a necessidade de manutenção 

de estoques de produtos acabados (POLVINEN, 2012). Além disso, Bruno (2016), que 

apresentou esses conceitos em seu livro sobre Indústria 4.0 na indústria têxtil, ressalta que a 

possibilidade de maior automação, dimensões reduzidas da planta fabril, assim como o menor 

impacto ambiental de resíduos e sobras do processo, permitem que essas unidades de produção 

possam ser instaladas em locais urbanos e mais valorizados, inclusive aproximando a produção 

do mercado consumidor.  

As minifábricas tem o potencial de auxiliar as organizações de moda em três grandes 

estratégias (POLVINEN, 2012): 

• Desenvolvimento de Produtos e testes: a flexibilidade proporcionada por essas 

unidades permite que as empresas produzam peças piloto de testes sem os custos 

de produção mínima necessários no modelo de produção tradicional. Além 

disso, as organizações podem optar por lançar diferentes versões de um mesmo 

modelo, alterando cores e estampas, e produzir em maior escala apenas aqueles 

com melhor recepção pelo mercado, ou até mesmo, proporcionar opções de 

escolha aos seus clientes, dentro de uma paleta específica de cores e estampas 

disponíveis. 

• Produção de produtos de alto valor e baixo volume: Empresas que trabalham 

com nicho ou não possuem volume de produção suficiente para trabalhar com 

os lotes mínimos exigidos no mercado como produção de tecidos exclusivos, 
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lotes de confecção, dentre outros. Como o modelo de minifábricas não exige 

produção mínima, essas organizações podem produzir em lotes únicos, 

igualando o volume de pedidos e produção, reduzindo a necessidade de 

aquisição de matéria prima superior ao necessário, que reduzem as margens 

dessas organizações. 

• Varejo Multicanal: este modelo de produção integrado permite desassociar o 

local aonde os clientes poderão colocar os seus pedidos e a unidade fabril. Sendo 

assim, é possível estabelecer uma conexão entre quiosques de escaneamento do 

corpo, no qual os clientes poderão colocar os seus pedidos e customizar as suas 

peças, e o local de produção efetiva desta. Sendo assim, existe um aumento do 

volume de vendas por metro quadrado ocupado de cada loja. Os quiosques 

podem ser o ponto de contato da organização com os clientes que receberão, 

posteriormente, os produtos customizados em casa, estabelecendo uma 

integração de canais para a organização.  

A quarta aplicação das tecnologias da Indústria 4.0 são os (iv) Sistemas Automatizados 

de Confecção. Este modelo consiste na utilização de sistemas automatizados para a confecção 

e costura dos produtos de vestuário. Atualmente, o processo de costura em larga escala é 

majoritariamente manual, com alguns processos realizados de forma automática (BRUNO, 

2016). A associação de robótica e sistemas de processamento de imagens de alta precisão e 

máquinas de alta velocidade possibilitam o desenvolvimento de processos de confecção, a partir 

da automação das atividades de costura e controle de qualidade visual das peças sendo 

produzidas, a partir do monitoramento dos fios individualmente ao longo do processo produtivo 

processos realizados de forma automática (BRUNO, 2016) ; (NAGEL, 2014).  

Por fim, o conceito de (v) Social Manufacturing corresponde a um modelo de produção 

no qual qualquer pessoa possa participar do processo de manufatura da organização. Neste 

modelo, com a utilização das plataformas de serviço em nuvem, o cliente pode ser envolvido 

no processo produtivo através da Internet e demais tecnologias emergentes como a utilização 

de espelhos virtuais, ferramentas de escaneamento corporal e virtualização da prova das roupas 

(BRUNO, 2016). Social Manufacturing é um princípio de produção que reúne o consumidor e 

o sistema produtivo por meio da integração de tecnologias de projeto e produção, de comércio, 

serviços, de comunicação, informação e computação. Sua principal característica é a ênfase em 

tornar viável a produção individual em lugar da produção de massa (BRUNO, 2016). 
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3. METODOLOGIA 

 

A pesquisa proposta tem características descritiva e exploratória. Esta pesquisa buscou  

entender o modelo operacional de empresas tradicionais de moda no confronto com o de outra 

que trabalha com um modelo mais acelerado, compatível com o fenômeno “see now, buy now”. 

Pretendeu-se assim, por meio de uma análise comparativa, contribuir com o entendimento sobre 

os impactos que a mudança pode vir a acarretar em toda a cadeia produtiva das organizações 

de moda brasileira que vierem a optar por adotar esse modelo de negócio. 

 Por abordar um fenômeno recente na indústria da moda, cujos primeiros expoentes 

surgiram em 2016, e tecnologias ainda novas para a indústria, e a realização da pesquisa exerce 

pouco controle sobre a estratégia adotada pelas organizações, o método utilizado para a 

realização da pesquisa foi o Estudo de Caso. Como se sabe, este método é indicado para 

pesquisas com perguntas de “como” e “por quê” sobre eventos contemporâneos, dos quais o 

investigador tem pouco ou nenhum controle sobre (YIN, 1989). 

A partir da revisão bibliográfica apresentada na seção 2 deste trabalho, decidiu-se focar 

a reflexão no modelo “see now buy now”, cujo termo, conforme exposto, caracteriza os modelos 

de desfiles utilizados por algumas marcas atualmente, onde as coleções exibidas nas semanas 

de moda podem ser adquiridas logo após a sua exibição, com o objetivo de gerar receitas sobre 

o interesse e excitação gerados no público com os desfiles (ABNETT, 2016). Com essa 

estratégia e a constante publicação das imagens dos desfiles nas redes sociais, as organizações 

procuram reduzir o tempo de espera, normalmente de quatro meses, entre a exibição das peças 

das novas coleções e a sua chegada às lojas, seja estas próprias, multimarcas ou e-commerce. 

Também a partir da pesquisa bibliográfica apresentada optou-se por adotar como 

framework de cadeia de valor para o setor de moda, a definição de Bonetti e Schiavone (2014), 

cujos quatro grandes pilares, são (i) Desenho; (ii) Manufatura; (iii) Branding ou Gestão da 

Marca; e (iv) Distribuição. O estudo será mais direcionado para o segundo e quarto pilares 

(Manufatura e Distribuição), que sofrem os maiores impactos com a mudança para um modelo 

“see now buy now”, que demanda modificação significativa no modelo de produção e nos 

prazos tradicionalmente praticados pela indústria. 

O estudo de caso foi realizado com base em análise comparativa do modelo operacional 

de três empresas de moda brasileiras, uma que trabalha com o conceito tradicional de produção, 
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outra que trabalha com um modelo mais semelhante ao fenômeno “see now, buy now” e outra 

que já trabalhou com o modelo de uma forma híbrida. A construção do roteiro das entrevistas 

valeu-se dos modelos e reflexões propostas pelos autores referenciados no capítulo 2, que 

possibilitou uma visão mais ampla da cadeia de valor da indústria da moda e confecção. 

Além disso, foram realizadas entrevistas com especialistas do tema de indústria 4.0 do 

Senai Cetiqt e visitas à minifábrica experimental que foi desenvolvida pelo Centro de Estudos 

de Moda, no Rio de Janeiro, para melhor entendimento das inovações e tecnologias que poderão 

ser utilizadas pelas organizações no futuro e todo o conceito destas tecnologias para o setor. 

O mapeamento dos processos da cadeia produtiva foi realizado com base em entrevistas 

com as empresas escolhidas, e estas foram compostas por quatro grande etapas: a primeira teve 

como objetivo (i) entendimento e mapeamento de todas as etapas da cadeia produtiva da 

empresa; depois (ii) principais atividades que agregam valor ao processo de desenvolvimento 

de produtos; (iii) os impactos que o modelo tem na cadeia produtiva da empresa e, por fim. (iv) 

quais adaptações foram necessárias para adotar o modelo na organização entrevistada. 

 

3.1 PROCESSO DE SELEÇÃO DE EMPRESAS ENTREVISTADAS 

 

A seleção das empresas entrevistadas foi feita a partir do levantamento de marcas de 

moda cariocas e atuais, que tivessem alguma relevância no mercado, seja pela participação 

destas no Veste Rio, um evento de moda que substituiu o Fashion Rio e serve como plataforma 

de divulgação de coleções para compradores, jornalistas e influenciadores da moda, de novas 

marcas nascidas no Rio de Janeiro, sobretudo via a plataforma Novos Talentos, que procura 

impulsionar o contato de novos criadores com a indústria de moda nacional (VOGUE BRASIL, 

2018). 

Além disso, foi feito um levantamento de marcas em sites de moda, blogs e demais listas 

(COLERATO, 2018); (STARVING, 2018); (VESTE RIO, 2018) para identificar aquelas que 

tivessem maior relevância na moda do Rio de Janeiro atualmente e tivessem modelos de 

negócio e produção diferenciados, ou seja, algumas que trabalhassem ou já tivessem 

experimentado o modelo “see now, buy now”, outras que trabalhassem com um modelo de 

produção mais tradicional e outras que tivessem um modelo produtivo intermediário entre os 

dois polos e pudessem representar um contraponto entre os dois extremos. 
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A partir deste levantamento foram enviadas solicitações de contato para 16 marcas de 

moda e vestuário criadas no Rio de Janeiro, das quais ao menos 4 delas já teriam trabalhado 

com o modelo “see now, buy now”, sobretudo em função da sua participação no Veste Rio. As 

marcas com as quais foi solicitado contato para entrevista e participação neste trabalho foram 

as seguintes: 

 

• Angela Brito • Augustana 

• Bazis • Caiz Store 

• Dress To • Dupla Carioca 

• Haight • Lale 

• Loja Tres • L’Usine 

• ManuManu Brand • Martu 

• SOMA • The Paradise 

• Verve • Wymann 

A partir da seleção da amostra de organizações de moda carioca novas no mercado, 

optou-se por focar os esforços nas empresas de pequeno e médio porte, como uma restrição do 

tamanho e modelo das organizações selecionadas. A partir deste filtro, foi possível obter contato 

e motivação para participação no trabalho de duas organizações, uma que trabalha com um 

modelo de negócio mais próximo do conceito de “see now buy now” e outra cujo modelo de 

operação se assemelha ao mais tradicional.  

Ao se iniciar as entrevistas com as duas organizações participantes, foi indicada pela  

empresa entrevistada outra organização que se encaixaria na pesquisa, pelo perfil selecionado 

e não havia sido mapeada previamente, sugestão que foi acatada prontamente. Dessa forma, foi 

solicitado contato com esta terceira organização, que se situava no meio termo entre os dois 

espectros mapeados, chegando ao total de três organizações selecionadas e exploradas nesta 

pesquisa. 
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3.2 DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS ANALISADAS 

 

3.2.1 EMPRESA 1 – “SEE NOW BUY NOW” 

 

A primeira organização entrevistada, possui um processo produtivo mais próximo do 

modelo “see now buy now”, dado que a sua produção total é anterior ao processo de divulgação 

das peças ao mercado e a tomada de pedidos. A organização foi fundada em 2014 e segue o 

movimento de slow fashion, que procura valorizar os processos de produção artesanais e criação 

de peças atemporais e sem a vinculação clara com coleções sazonais (primavera/verão e 

outono/inverno) (CRAFT BRASIL). 

A organização comercializa os seus produtos pelas suas plataformas online (site, redes 

sociais e mensagens diretas com lista de clientes selecionadas), assim como lojas localizadas 

em Ipanema, Lapa e no próprio ateliê da marca. Todavia, os principais canais de venda, 

conforme citado pela fundadora na entrevista, são os canais próprios da marca: Redes Sociais 

e lista de mensagens com as clientes. 

A entrevista foi realizada em agosto/2018 e teve uma duração média de 1h30min. Esta 

foi conduzida no ateliê de criação da organização, o que proporcionou a possibilidade de 

conhecimento do processo de criação e entendimento da produção realizada in house pela 

marca. 

 

3.2.2 EMPRESA 2 – MODELO TRADICIONAL 

 

A segunda organização entrevistada apresenta um modelo tradicional de confecção e 

produção, realizando inicialmente o processo de criação das peças piloto e apresentação ao 

mercado para, então, iniciar o processo produtivo apenas das peças que tiveram pedidos pelos 

compradores de atacado. A marca também foi fundada em 2014. A marca começou a 

comercializar os seus produtos em feiras de exposição de novos produtores realizada de forma 

itinerante na Zona Sul do Rio de Janeiro (DISITZER, 2017). A marca também trabalha um 

conceito de slow fashion e moda consciente, priorizando a produção nacional, maior 

transparência no processo produtivo e utilização de tecidos naturais e, também, provenientes de 

fornecedores brasileiros, conforme explicitado na entrevista que será detalhada abaixo. 
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A organização comercializa suas peças em sua loja própria, localizada em Ipanema, no 

e-commerce da marca e via multimarcas online como a Shop2gether. 

A entrevista foi realizada em agosto/2018 e teve uma duração média de 1h. Esta foi 

conduzida na loja própria da marca. A escolha do local da entrevista foi feita pelo entrevistado 

e entrevistador, em função de disponibilidade de agendas, dado que foi realizada no período 

anterior ao lançamento da nova coleção. 

 

3.2.3 EMPRESA 3 – MODELO DE PRODUÇÃO INTERMEDIÁRIO 

 

A terceira organização entrevistada possui um modelo de produção intermediário, dado 

que já tentou trabalhar com o “see now buy now” nas primeiras feiras de moda que participou 

no Rio de Janeiro e, hoje, optou por voltar ao modelo tradicional, por uma questão de 

posicionamento estratégico. A organização também foi fundada em 2014, no Rio de Janeiro. A 

fundadora iniciou a divulgação de suas peças na rede social Instagram, chamando atenção de 

multimarcas como Gallerist e uma loja em Nova York. Com isso, ela iniciou a produção das 

peças de maneira caseira, para atendimento dos pedidos realizados via rede social. 

Em dois anos a marca foi crescendo organicamente, com produção artesanal das peças. 

Após se associar com outras  duas profissionais com experiência no mercado de moda, luxo e 

planejamento, a marca conseguiu tomar novos rumos e expandir sua operação, abrindo um 

espaço no Leblon que passou a funcionar como centro da marca: lá concentrava as atividades 

de ateliê, loja e produção geral (BREVES, 2016). 

A organização expõe suas coleções no Veste Rio e comercializa suas peças através de 

três grandes canais: multimarcas como Gallerist, Oqvestir, Shop2gether e Farfetch, dentre 

outras, sua loja própria, inaugurada no Shopping Leblon em setembro de 2018 e no e-commerce 

da marca. 

A entrevista foi realizada com a  sócia fundadora da marca, em outubro/2018 e teve uma 

duração média de 40 minutos. Esta foi conduzida por telefone, por indisponibilidade de agenda 

da entrevistada, dado que estava em processo de abertura recente da loja própria e preparação 

final da coleção para apresentação no Veste Rio, realizado na segunda quinzena de outubro. 
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4. RESULTADOS E ANÁLISE 

 

4.1 MODELOS DE PRODUÇÃO IDENTIFICADOS 

 

4.1.1 EMPRESA 1 – “SEE NOW BUY NOW” 

 

O processo produtivo da primeira organização entrevistada segue o modelo esquemático 

abaixo, que representa as macro atividades envolvidas no processo. A empresa trabalha com 

coleções menores, de oito ou três peças, sem considerar os diferentes tamanhos que serão 

produzidos posteriormente, porém com lançamentos para o cliente final em janelas menores de 

tempo, de dois ou três meses. 

 

Figura 3. Modelo esquemático produção entrevistada 1 

 

O processo se inicia com o desenho e concepção das peças, que pode tanto partir de 

ideias obtidas a partir de influências externas como um filme, uma exposição ou uma temática 

pré-definida como a partir da escolha das estampas que serão utilizadas em cada uma delas. Os 

tecidos que serão utilizados nas peças de roupa, em geral, já são de conhecimento, pois a sua 

compra é feita desassociada do processo produtivo, ou seja, a estilista mantém um estoque de 

tecidos e estampas disponíveis para as criações. 

A partir do desenvolvimento do conceito ou escolha da estampa que será trabalhada nas 

peças em desenvolvimento, são desenvolvidos os desenhos, no caso de novas modelagens não 

trabalhadas anteriormente. Com o desenho e ideia da peça definido, é necessário preencher a 

ficha técnica da peça com as especificações funcionais destas como medidas, tamanho das 

mangas, detalhes, dentre outros. Essa ficha técnica é passada para a modelista, profissional 

terceirizada, que produz uma peça piloto do desenho, com sobras de tecidos ou até mesmo 

algodão cru, apenas para visualização real de qual será o resultado final do produto. Esta etapa 

de modelagem, na cadeia de produção da organização entrevistada demora, em média, um mês 

e meio para ser finalizada, pois, normalmente, são necessários alguns ajustes até a aprovação 

do modelo final. A ficha técnica, então, é atualizada com as informações gerais do molde 
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aprovado, pois ela é o guia para o cálculo da quantidade de tecido que será necessário para a 

produção de cada produto, de acordo com o tamanho definido. 

Com a aprovação do molde final da peça, é iniciada a etapa de escolha e definição do 

tecido ou estampa que serão utilizados na produção. Normalmente os tecidos e estampas são 

adquiridos previamente e mantidos em estoque para utilização nas coleções seguintes, 

conforme citado anteriormente. Após a definição do tecido e estampa, que terão melhor efeito 

no modelo escolhido, e a grade de tamanhos (P, M ou G) que serão produzidas as peças, o 

processo segue para a etapa de corte do tecido para confecção das peças. 

 

“Por isso é importante fazer a peça piloto, para a gente saber 

exatamente o que vai precisar, como vai ficar e ter menos desperdício 

de tecido na hora do corte.” 

 

O corte do tecido nos pedaços que irão compor a peça final é realizado por um 

profissional terceirizado. Este recebe o molde da peça-piloto, os tecidos e a ficha técnica do 

produto, que possui as especificações dos diferentes pedaços que deverão ser cortados, as 

metragens de cada um para cada tamanho da grade (P, M ou G) e os detalhes como encaixe das 

estampas, e quaisquer outras instruções relevantes para o acabamento final do produto. Após a 

finalização do corte, os pedaços e as sobras de tecido retornam para o ateliê, com a especificação 

de quantos metros foram utilizados em cada peça. A gestão do consumo da matéria prima é 

fundamental para a produção, pois direciona o quanto será necessário adquirir de tecido para 

produção de outros produtos com a mesma modelagem, que pode ser reutilizada em outras 

coleções, caso assim o desejar. 

Com a devolução dos tecidos cortados, é iniciada a atividade de confecção e costura das 

peças. É nessa etapa que os diferentes pedaços de tecido são juntos e costurados para compor o 

produto. A empresa trabalha com a contratação de costureiras por diária, modelo um pouco 

diferente das grandes marcas, que remuneram suas costureiras por peça produzida. Na opinião 

da entrevistada, o modelo de remuneração por produtividade não proporciona a qualidade 

esperada das peças, pois as costureiras são estimuladas a produzirem com mais rapidez. Ao 

contratar a profissional por diária, independente do volume de peças produzidas, a organização 

entende que se perde o estímulo à produção rápida, logo as profissionais podem dedicar mais 

tempo para confeccionar as peças com o cuidado necessário para garantir um acabamento 



 

 51 

satisfatório das peças finais, reduzindo, assim, o volume de retrabalho com ajustes de pós-

produção. Sendo assim, a confecção é realizada no próprio ateliê da marca, com uma 

profissional contratada para a execução do serviço. 

Para finalizar, são realizadas as etapas de caseamento e acabamento das peças. O 

caseamento, quando necessário, é realizado por uma costureira terceirizada, desta vez fora do 

ateliê da marca. A etapa de caseamento consiste no corte e costura dos espaços para colocar 

botões na roupa. O profissional responsável por essa etapa também costura todos os botões 

necessários. Como não são todas as peças fabricadas que possuem botões, a marca opta por 

acumular uma quantidade suficiente para, então, enviar para o caseamento. Já o acabamento é 

realizado no ateliê novamente, e consiste em eliminar quaisquer fios soltos que eventualmente 

ficarão nos produtos, realizar pequenos acertos, verificar o padrão de qualidade para embalar e 

iniciar a pós-produção. 

Para que as peças possam começar a ser comercializadas, é necessário concluir as fotos 

de divulgação, que serão veiculadas nas redes sociais e e-commerce da marca. Após a conclusão 

desta etapa final, as peças estão prontas para distribuição para os pontos de venda parceiros e 

para recebimento de pedidos das clientes finais. Para a distribuição e comercialização do 

produto final, as peças já foram produzidas em todos os tamanhos da grade, seguindo a 

estratégia de quantidade adequada. Usualmente, para novas modelagens, são fabricadas de dois 

a três produtos em cada tamanho da grade (PP, P, M, G e GG), com exceção do GG, que tem 

produção unitária. Sendo assim, quando são realizados os pedidos, a empresa já possui todas as 

peças fabricadas para entrega imediata. 

Em cada mini coleção colocada no mercado são produzidos, no máximo, sessenta e 

quatro (64) peças de roupa, dado que uma coleção pode ter até oito variações de modelagem e 

são fabricadas duas peças em cada tamanho da grade, com exceção do GG, cuja produção é de 

apenas uma unidade. As peças produzidas que estão destinadas à venda pelos canais próprios 

da marca tais como lista de mensagens, rede social e e-commerce, são mantidas em estoque no 

ateliê. Já as demais peças são armazenadas no estoque da loja parceira, por no máximo dois 

meses, em um contrato consignado. Caso a venda não seja realizada, esses produtos retornam 

para o estoque do ateliê, se juntando às demais. 

A organização entrevistada optou por segmentar o processo de desenvolvimento de 

produtos em mini coleções, introduzindo novos produtos ao mercado trimestralmente por 

entender que as suas clientes estão sempre buscando novidades e é fundamental para a marca 

mantê-las engajadas.  
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“É um problema da moda independente. A gente quer trabalhar com 

coleções completas e maiores, mas as minhas clientes querem tudo 

novo o tempo todo. Esse é um problema, porque eu vou fazer uma 

coleção com oito peças, mas logo as fotos ficam ‘velhas’ e eu preciso 

trazer novidades para os meus clientes” 

 

Uma das razões entendidas pela entrevistada para a maior velocidade percebida na 

indústria da moda atualmente é a forma como os consumidores foram acostumados a ser 

estimulados com fotografias e publicidade instantânea de inúmeras marcas, o que contribui para 

o aumento do desejo imediato pelos produtos divulgados.  

 

“As pessoas estão com muita a ideia do fast fashion, vendo coisas novas 

o tempo todo, mesmo eu explicando que sou slow fashion, e trabalho 

de uma forma mais artesanal, na qual eu não alimento com novidades 

o tempo todo, eu preciso manter as minhas vendas, logo preciso dessa 

agilidade.” 

 

Ao final, a entrevista abordou o impacto e a importância das inovações da indústria 4.0 

no mercado de moda, e a entrevistada apresentou um posicionamento mais cético em relação à 

questão, alegando que outras inovações ainda precisam acontecer e que não acredita que as 

inovações da Quarta Revolução Industrial irão influenciar, no curto prazo, o mercado de moda 

na qual está inserida, de marcas menores e slow fashion. 

 

“Sendo bem realista não acredito que isso venha acontecer nos 

próximos anos, ainda precisamos resolver alguns pendências em 

questão de sustentabilidade e tecido, impressão e robótica ainda é um 

passo a mais que precisaremos dar” 
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Na sua percepção, a indústria da moda ainda possui uma série de pontos de melhoria 

antes de iniciar a transição para tecnologias e inovações mais disruptivas como as 

proporcionadas pela Indústria 4.0.  

 

4.1.2 EMPRESA 2 – MODELO TRADICIONAL 

 

O processo produtivo da segunda organização entrevistada segue o modelo esquemático 

abaixo, que representa as macroatividades envolvidas no processo e tem um tempo médio de 

execução de seis a oito meses. A empresa trabalha com o desenvolvimento de duas coleções 

por ano, de aproximadamente 60 peças diferentes, excluindo variações de tamanho ou cor que 

são produzidos posteriormente. 

 

Figura 4. Modelo esquemático produção segunda organização entrevistada 

 

O processo produtivo se inicia com o desenvolvimento da temática da coleção, a partir 

de inspirações diversas, porém as principais citadas pela entrevistada foram redes sociais e 

lifestyle da mulher que representa as clientes da marca, ou a persona desenvolvida para a 

organização. A partir do desenvolvimento do conceito da coleção e qual será o tema principal 

desta, são iniciados os desenhos das peças e, também, preparado o briefing que será enviado 

para a equipe de estamparia desenvolver as estampas que serão utilizadas nas peças para aquela 

coleção específica. 

Com a aprovação da estampa que será utilizada na coleção, a marca solicita para a 

indústria têxtil parceira o desenvolvimento de alguns metros de tecido para testes, com o 

objetivo de avaliar a coloração no tecido escolhido e garantir que a estampa terá o efeito 

esperado na peça. Após a etapa de estamparia, são desenvolvidos os modelos e protótipos das 

peças e, consequentemente, as peças-piloto que serão apresentadas na passarela e showroom do 

Veste Rio, por exemplo, e representam a base para o recebimento de pedidos de multimarcas e 

clientes do atacado. 

No salão de negócios do Veste Rio, principal evento de moda do Rio de Janeiro, cuja 

marca é participante, são recebidos os pedidos de multimarcas e clientes do atacado, e outras 
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empresas que adquirem os produtos das marcas no atacada para revenda em suas plataformas. 

Após a colocação dos pedidos, a empresa tem um prazo para enviar os modelos, tecidos e 

quantidades para as confecções terceirizadas, que realizam todo o processo de costura e 

acabamento das peças. 

A produção das peças que serão vendidas no varejo, ou seja via e-commerce ou loja 

própria da marca, também é enviada para os fornecedores parceiros em conjunto com os 

pedidos do atacado, com o objetivo de reduzir os custos e consolidar as remessas. Os pedidos 

dos clientes de atacado ainda não possuem um volume significativo que justifique produções 

independentes entre atacado e varejo, logo eles são tratados da mesma forma e enviados para a 

produção no mesmo momento. 

Esse ponto de separação entre os pedidos de atacado e varejo foi citado como um 

problema parcial para a empresa, em função do tamanho das duas coisas. O varejo representa a 

maior parte de suas vendas e maior parte da produção, porém a organização entende ser 

importante estar presente nos grandes clientes de atacado, por proporcionar visibilidade 

nacional dos produtos e, também, ser um importante canal de vendas. Sendo assim, para 

controlar o componente de custos da etapa de confecção das peças, a organização realiza o 

pedido de produção das peças que irão atender o atacado e o varejo de forma conjunta. 

 

“É difícil separar uma coleção para atacado e outra para varejo, 

porque o timing da produção é muito diferente. Porém, o atacado é 

fundamental para mim, eu acho importante fazer, importante participar 

do Veste Rio, e estando lá eu to aberta a receber pedidos.” 

 

Uma consequência dessa decisão estratégica é a necessidade de estocar produto acabado 

que será comercializado no varejo, pois, para estes canais, são realizadas entradas de produtos 

de forma parcial, de modo a manter a cliente engajada com a organização e sempre procurando 

ativamente por novidades nas lojas.   

 

“O meu varejo entra aos poucos, a cliente quer ver novidade toda hora. 

No varejo lanço parcial as referências, mas a produção é feita 

consolidada, pois preciso fazer com o atacado.” 
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Em coleções que ficarão mais tempo em exposição, como a trabalhada no verão, a 

organização adotou outro posicionamento estratégico: dividir as peças em duas entradas 

diferentes ao mercado, de maneira a aumentar o engajamento com a marca e gerar maior volume 

de vendas, sobretudo no alto verão – dezembro ou janeiro -, pois as peças já estão presentes no 

mostruário da loja há, aproximadamente, seis meses, considerando que as vendas foram 

iniciadas em agosto do mesmo ano. Nesse modelo de duas entradas os produtos podem ser 

fornecidos ao atacado mais rapidamente, pois estão disponíveis nos materiais de divulgação 

online da marca e parte da produção já foi iniciada para entrada no varejo e, de acordo com o 

histórico, os pedidos da segunda entrada de verão são menos representativos.  

Em relação ao fornecimento dos tecidos utilizados nas coleções, a empresa trabalha com 

fornecedores nacionais, por optar por um posicionamento mais sustentável, na qual conhece o 

processo produtivo dos tecidos e, também, se desassociando dos importadores chineses, dado 

que este mercado produtivo é conhecido por proporcionar condições de trabalho extremamente 

difíceis para os seus operários, sobretudo na indústria da moda, confecção e têxtil (THOMAS, 

2008). Além disso, os fornecedores de costura parceiros da empresa também seguem a mesma 

diretriz de sustentabilidade, a organização conhece o processo produtivo de cada uma, verifica 

as certificações necessárias e acompanha as condições de trabalho proporcionadas. Além de se 

tratar de uma questão ética para a organização, também se relaciona com o posicionamento 

estratégico da empresa, pois esta proposta mais sustentável está alinhada com os valores da 

organização. 

“Tenho proposta de sustentabilidade então eu acompanho de perto as 

condições de trabalho dos meus fornecedores parceiros, todos 

corretinhos (sic), fiscalizo, sei onde estão as costureiras. (...) A 

indústria nacional de tecidos está crescendo, sobretudo pelo 

movimento de conscientização das marcas nacionais, que querem se 

distanciar de fornecedores chineses, muito associados ao trabalho 

escravo e tal” 

 

Um questionamento da entrevista sobre o processo produtivo da organização foi a 

questão da flexibilidade para processar novos pedidos do atacado após a primeira entrega, dado 

que, a confecção das peças é feita contra os pedidos colocados no Veste Rio e eles não 
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acumulam estoques de produto acabado. Segundo a entrevistada, algumas peças são mais 

complexas de serem produzidas novamente que outras, em função da disponibilidade de tecidos 

para novas confecções. Para peças estampadas, por exemplo, seria necessário solicitar a 

coloração de um lote de tecidos e, como o lote econômico de pedido para os fabricantes têxteis 

é alto, o consumo deste tecido para a produção de novos pedidos seria muito inferior ao lote 

mínimo, inviabilizando o atendimento de pedidos adicionais. Por outro lado, caso o tecido esteja 

disponível no ateliê ou para pronta entrega do fabricante, a organização passa a ter alguma 

flexibilidade para atendimento. 

 

“O atendimento de segundos pedidos geralmente não funciona. 

Quando é um produto de tecido liso, e se a fábrica ainda tiver em 

estoque, eu consigo pedir pronta entrega e fazer uma segunda 

produção das peças, caso contrário é inviável para mim” 

 

Sendo assim, um dos grandes gargalos para a produção dos peças da organização não 

são os parceiros de confecção, mas sim os parceiros da indústria têxtil, sobretudo em relação à 

produção dos tecidos feitos sob medida como estampas ou cores específicas da cartela 

solicitadas pela empresa.  

Já o principal impacto do “see now buy now”, na opinião da entrevistada, é a necessidade 

de grandes investimentos em capital para garantir estoque de produtos acabados para 

atendimento de pedidos imediatamente, assim como de tecidos e matéria-prima. Para trabalhar 

com um modelo de produção parecido, é necessário que a organização acerte, inclusive, nos 

modelos e tamanhos que selecionou para produção, pois não há como produzir apenas aquilo 

que os clientes de atacado já deram a sua aprovação técnica de que pode ter maior repercussão 

e pedidos no mercado final. Pelo contrário, seria necessário apostar em produtos, o que aumenta 

o custo da produção, os estoques e o risco inerente ao processo. No modelo tradicional, a 

empresa produz apenas aquilo que os clientes de atacado solicitam, e finaliza por basear a sua 

produção de varejo nestas demandas dos compradores, conhecidos como especialistas no 

assunto. Já na migração para o modelo do “see now buy now”, a organização precisa apostar 

nas peças que serão colocadas à venda, e produzir em maior escala todos os modelos 

desenhados, o que aumenta os estoques envolvidos, o volume de investimentos iniciais 

necessários e o risco de essa produção não converter em vendas, perdendo valor agregado. 



 

 57 

 

4.1.3 EMPRESA 3 – MODELO DE PRODUÇÃO INTERMEDIÁRIO 

 

O processo produtivo da terceira organização entrevistada se inicia cinco meses antes 

dos eventos de apresentações das coleções no Veste Rio, evento de moda carioca de fomento 

de negócios, no qual os compradores colocam os pedidos para as marcas participantes, com 

base nas peças que mais lhe agradaram na apresentação das coleções na passarela e showrooms 

do evento. Para contextualização, o processo de produção das peças modelo pertencentes à 

coleção que foi apresentada no Veste Rio de outubro/2018 foi iniciado em maio/2018 e a 

comercialização para o cliente final será feita após fevereiro/2019, a partir dos pedidos das 

multimarcas compradoras da marca. 

O modelo esquemático abaixo representa as etapas envolvidas nas atividades. 

 

Figura 5. Modelo esquemático cadeia de valor da terceira organização entrevistada 

 

O processo de concepção da coleção e das peças que irão compô-la, segundo a 

entrevistada, sócia da organização selecionada para esse trabalho de pesquisa, não é a atividade 

que mais consome tempo no processo produtivo. Essa etapa tem a duração média de 15 dias, e 

se inicia com o desenvolvimento do conceito que será abordado naquela coleção. A partir do 

desenvolvimento do conceito, são iniciados os testes com os modelos e coloração dos tecidos, 

para definição de quais serão os modelos finais que farão parte da coleção semestral. 

Atualmente uma coleção inteira é composta por uma média de 120 peças de vestuários, dentre 

vestidos, saias, camisas, calças, e outros.  

A partir do desenvolvimento da coloração e tecidos que serão utilizados nas peças, é 

realizado o contato com o fornecedor destes para que seja feita a produção dos tecidos 

acordados nas quantidades necessárias. A empresa trabalha apenas com um fornecedor de 

tecidos parceiro, uma organização nacional de Minas Gerais e uma das mais avançadas no 

mercado, solicitando lotes de 200 metros de cada tecido, o que representa o seu lote econômico 

de compra com este parceiro. 
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Após essa etapa são realizados os cortes dos tecidos para a posterior costura das peças. 

Todos os cortes são realizados in-house, no ateliê da marca, com o objetivo de reduzir o 

desperdício das sobras dos tecidos. Segundo a entrevistada: 

 

“Como eu tenho o olhar do estilista, qualquer espaço nas sobras dos 

tecidos eu consigo imaginar uma peça, outro modelo, e outras 

empresas terceiras não terão o mesmo olhar. Manter essa atividade em 

casa é uma vantagem para a minha operação.” 

 

A etapa de corte dos tecidos nos moldes já foi realizada por parceiros terceirizados no 

início da marca, porém ao perceber a possibilidade de redução de custos de sobra dos tecidos, 

a empresa optou por consolidar essa atividade internamente, ganhando escala e tempo de 

execução das atividades. 

Para a macroatividade de confecção das peças modelos, a empresa tomou a decisão 

estratégica de contratar costureiras autônomas, permitindo que estas trabalhem de suas casas 

nos processos de costura e acabamento das peças. Para isso, foi contratada uma gerente de 

produção freelancer, que é responsável por distribuir as demandas entre as costureiras parceiras 

e centralizar o recebimento das peças finalizadas. A percepção da empresa é que este modelo 

traz mais celeridade ao processo, ao passo que proporciona uma melhor qualidade de vida e 

aproveitamento do tempo disponível das costureiras.  

A distribuição é feita para os clientes do atacado, como Shop2gether, OQVestir, 

Farfetch e outras multimarcas online que comercializam as peças da marca. Os pedidos dos 

compradores destes clientes são colocados nas apresentações das coleções no Veste Rio, por 

exemplo, ou demais feiras de comércio de moda carioca. A partir dos pedidos realizados, a 

empresa dispara a produção das peças para atendimento dos pedidos, distribuindo os lotes de 

costura para as costureiras parceiras, via despacho da gerente de produções, e, então, 

centralizando-os novamente no ateliê para envio dos parceiros. 

As peças que são comercializadas no e-commerce ou loja própria da marca também são 

confeccionadas em conjunto com as peças produzidas para pedido, com o objetivo de otimizar 

a distribuição da produção para as costureiras parceiras. A definição das peças que serão 

comercializadas nos canais próprios é realizada a partir do volume de pedidos realizados e, 
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também, como uma aposta do que entende que o mercado irá consumir dos seus produtos no 

momento de início das vendas. 

Questionada se esta já havia trabalhado com o “see now buy now” e quais os principais 

impactos que foram percebidos nessa atividade, a empresa respondeu que sim, já havia 

trabalhado com o modelo, para o primeiro Veste Rio que participou, dado que a temática que 

havia sido divulgada pelo evento era justamente abordar esse novo modelo de negócios. Porém, 

o que percebeu era que as próprias empresas compradoras existentes no evento não estavam 

organizacionalmente preparadas para trabalhar com esse modelo, solicitando que as entregas 

fossem realizadas nos prazos tradicionais. 

A grande diferença no processo produtivo, observada pela entrevistada, é a necessidade 

de grandes investimentos em capital e manutenção de estoque para antecipar a produção das 

peças para o período anterior à exibição das coleções nos eventos de moda. Sendo assim, esse 

modelo demanda a necessidade de manutenção de toda a coleção em uma grade satisfatória de 

tamanhos para pronta entrega.  

Outro grande problema enfrentado pela entrevistada ao trabalhar com o modelo de “see 

now buy now” no Veste Rio, conforme citado anteriormente, foi a dificuldade dos próprios 

compradores de trabalharem com esse modelo proposto pelos organizadores. Ao realizarem os 

pedidos das peças, as empresas  não possuíam interesse em adquiri-las naquele momento, pois 

a sua cadeia de valor não estava adaptada para trabalhar com um modelo mais ágil de 

distribuição das coleções de moda. Sendo assim, a adaptação desse modelo por apenas um elo 

da cadeia de distribuição das coleções da organização entrevistada contribuiu para a geração de 

um volume de estoque acima do necessário e esperado, pois, como os compradores só queriam 

receber as peças alguns meses depois, mantendo o cronograma tradicional de distribuição das 

coleções de moda, a organização precisou estocar os produtos em seu ateliê, gerando um custo 

de capital parado para a empresa. 

O último ponto abordado da entrevista foi a percepção da entrevistada sobre o impacto 

da indústria 4.0 na moda, sobretudo em relação às iniciativas de impressão 3D que estão sendo 

desenvolvidas nos centros tecnológicos de desenvolvimento de moda do Senai Cetiqt. Na sua 

opinião, essas tecnologias irão revolucionar o mercado de moda nacional, trazendo um enorme 

benefício para as empresas, dado que, atualmente, a produção é majoritariamente manual e 

custosa. 
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As novas tecnologias proporcionadas pela indústria 4.0 trariam agilidade nos processos 

como, por exemplo, o processo de corte dos tecidos, hoje realizado com tesoura de forma 

manual e até arcaica, na sua opinião. Com isso, contribuiria para a redução dos tempos de 

processo e do desperdício de matéria prima, como as sobras de tecido resultantes do processo 

de corte.  Um exemplo citado pela entrevistada foi a indústria automotiva que, atualmente, já 

trabalha com automatização de processos e robotização em sua linha de produção: 

 

“Com a indústria de carros quase tudo é automatizado e aqui a roupa 

é uma coisa que precisa pegar na mão e costurar, porque não tem 

programado, sempre me pergunto isso. Na hora que essas mudanças 

acontecerem, será uma revolução. Eu não sei porque ainda não 

aconteceu, talvez a indústria não está interessada nisso, eu não sei. O 

mundo da moda é um mercado que dá muito dinheiro, deveria ser tudo 

já automatizado.” 

 

Um dos entraves apresentados pela entrevistada para que as mudanças ainda não tenham 

acontecido com mais rapidez no mercado de moda brasileiro e, sobretudo, carioca, está 

vinculado à especialização dos profissionais da indústria. Na opinião da entrevistada, no Brasil, 

alguns estilistas possuem um foco maior nos desenhos e na parte lúdica e criativa do 

desenvolvimento das peças, porém pouco no processo produtivo em si e nas possibilidades que 

este processo traz para o trabalho desenvolvido.  

Segundo a entrevistada para esse trabalho, o estilista brasileiro tem um grande 

conhecimento de combinações de peças, desenhos, estamparia, ele possui noções claras de 

quais elementos compõem uma roupa bonita ou uma tendência interessante, porém não 

compreende as atividades que fazem parte do processo e da cadeia de valor da criação de roupas, 

como se constrói a modelagem, dentre outras etapas. Por isso, a introdução de tecnologias e 

funcionalidades mais modernas, nesse ponto da especialização do mercado brasileiro não 

conseguirão auxiliar muito essas empresas, pois é necessário um conhecimento maior do 

processo produtivo e suas etapas para entender em que fase as inovações da indústria 4.0 

poderão contribuir para a otimização dos processos e consequente redução de custos. 
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“Aqui no Brasil a educação de estilista é muito superficial, a maioria 

dos estilistas não entende de modelagem, entende de como uma roupa 

fica bonita e não como essa roupa está sendo construída. Um estilista 

nada mais é do que um arquiteto que tem que ter uma noção de 

engenharia. Se você não entende nada de engenharia, o produto criado, 

aquela ‘estátua’ não vai funcionar em um corpo específico.” 

 

4.1.4 PRINCIPAIS COMPARAÇÕES EXTRAÍDAS 

 

Os processos produtivos identificados na etapa de coleta de dados apresentaram as 

principais etapas da cadeia de valor de confecção, conforme descrito por Rech (2006) e Cunha 

(2002). Apesar de os trabalhos terem sido elaborados há mais de uma década, esta constatação 

mostra que, ao menos nas empresas que compuseram a amostra estudada neste trabalho, o setor 

de moda e confecção não sofreu, ainda, grandes transformações no seu processo produtivo, 

muito baseado no trabalho manual de corte e costura dos tecidos. 

A partir das entrevistas realizadas, foi possível identificar semelhanças e diferenças nos 

processos analisados e tamanho da escala de cada uma das organizações entrevistadas, 

sobretudo em relação ao processo produtivo de cada uma e a forma como comercializam seus 

produtos. Apesar de as três organizações serem de pequeno porte e estarem inseridas no 

mercado de moda carioca e trabalharem com um conceito de moda autoral, as três possuem 

diferenças importantes, principalmente em relação aos processos e parcerias utilizadas e o 

tamanho das coleções comercializadas, relacionado ao número de peças de vestuário 

desenvolvidas por coleção. 

A primeira comparação possível de ser extraída é em relação ao momento que cada 

organização entrevistada inicia a produção das peças para comercialização. A primeira trabalha 

com um modelo “make to stock”, conforme descrito por Caniato et al (2011), ou seja, produz 

todas as variações de peças da nova coleção que serão entregues ao mercado para depois iniciar 

o processo de divulgação e distribuição, sem a necessidade de recebimento de pedidos prévios 

à produção. Já as outras duas organizações entrevistadas trabalham com um modelo “make to 

order”, no qual produzem inicialmente apenas as peças piloto ou de mostruário para exibição 

aos compradores, aguardando o recebimento de pedidos dos clientes de atacado para iniciarem 
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a produção em maior escala das peças das coleções, incluindo as variações e tamanho e cores 

dos modelos (CANIATO, CARIDI, et al., 2011). 

A segunda comparação extraída das entrevistas e que está ligada ao tamanho 

organizacional das entrevistadas é o tamanho e periodicidade das coleções apresentadas ao 

mercado. Enquanto a primeira optou por trabalhar com coleções menores, de três a oito peças 

por coleção, o que reduz o tempo de apresentação ao mercado de cada uma para três meses, as 

outras duas organizações optam por coleções maiores, de 60 modelos no segundo caso e 120 

peças no terceiro, com coleções semestrais.  

O primeiro modelo proporciona uma apresentação ao mercado em intervalos menores, 

sobretudo em função da escolha de utilizar apenas os tecidos mantidos em estoque e adquiridos 

previamente, assim como a possibilidade de repetir algumas modelagens, alternando estampas 

e cores que se adaptem à temática escolhida para aquela coleção. Esse modelo de negócio 

escolhido reduz o tempo de chegada ao mercado (CHRISTOPHER, LOWSON e PECK, 2004), 

porém contribui para a redução da variedade de produtos disponibilizados por ciclo de coleção. 

Esse modelo de negócios proporciona menor risco de produção, pois são escolhidas um volume 

menor de peças para fabricação por ciclo e o volume de produção é feito em menor escala, 

adaptando os estoques de acordo com as vendas registradas. Porém, ainda assim, ao utilizar um 

modelo “make to stock”, por mais que sejam de uma gama menor de peças disponibilizadas, 

aumenta o risco de manutenção de estoque de produtos acabados e maior capital investido. 

Os outros dois modelos analisados, ao optar por desenvolver coleções mais complexas 

e com maior volume de peças disponibilizadas por período, é possível aumentar a variedade de 

produtos ofertados, porém com um prazo maior de produção e tempo de “time to market” 

(CHRISTOPHER, LOWSON e PECK, 2004), dado que, para gerenciamento do risco de uma 

produção total das coleções a priori, o modelo de produção contra pedido foi escolhido. Sendo 

assim, as organizações possuem maior variedade de produtos, porém com uma flexibilidade de 

produção menor, vinculada à disponibilidade de matéria prima para produção de novos lotes de 

pedidos. 

Já em relação à utilização de tecidos para confecção das peças, a primeira organização 

analisada opta por uma estratégia de compra das matérias primas já prontas, sem possibilidade 

de alteração ou criação de estampas exclusivas, optando por uma estratégia de “buy”, conforme 

descrito por Bonetti e Schiavone (2014) em sua proposta de framework da cadeia produtiva da 

moda. Sendo assim, uma das inspirações e ponto de partida da coleção é a disponibilidade de 

tecidos para criação das peças. A segunda organização entrevistada adota um modelo de 
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produção das estampas exclusivas e, também, adaptação da cartela de tecidos disponibilizada 

pelo fornecedor para a coleção em tratativa, ou seja, um modelo híbrido entre a utilização de 

produtos de prateleira e a utilização de produtos personalizados, optando, portanto por uma 

estratégia “make” (BONETTI e SCHIAVONE, 2014). Já a última organização entrevistada 

também utiliza tecidos customizados para a coleção, agregando a etapa de coloração e 

desenvolvimento de tecidos para a produção daquela estação. É possível perceber, novamente, 

como os modelos de negócio escolhidos por cada organização impactam no tempo médio de 

chegada ao mercado e influenciam nos principais pilares de produção identificados: tempo, 

variabilidade e custo. 

Em relação aos fornecedores para confecção, foram identificados três grandes modelos 

de produção: (i) Produção “in house”; (ii) Parceria com fornecedores específicos e parcerias 

duradouras; (iii) Parceria com costureiras autônomas. O primeiro modelo apresenta uma 

produção majoritariamente concentrada no ateliê e a partir da contratação para a produção de 

profissionais parceiras. Dessa forma, o controle de qualidade é realizado ao longo da produção, 

pela proximidade do designer com o processo produtivo. Já o segundo modelo identificado é a 

produção com empresas parceiras, cada uma especializada em um tipo de tecido e técnica 

diferente. Sendo assim, é possível otimizar e ganhar vantagem com a expertise de cada uma, 

porém o acompanhamento da qualidade e das condições de trabalho ofertadas nos parceiros 

deve ser acompanhado de perto, a partir de certificações, visitas e estabelecimento de uma 

parceria de longo prazo. Por fim, foi identificado um outro modelo de produção que se mostrou 

eficaz para a empresa que é a parceria com costureiras para produção em suas próprias 

residências. Dessa forma, é possível diversificar a produção, não dependendo de apenas um 

fornecedor, o que reduz o risco de não atendimento das entregas e cumprimento dos prazos 

acordados com os clientes, porém, também é necessário maior controle da produção entregue, 

para garantir que os padrões de qualidade exigidos estão sendo entregues corretamente. 

Sendo assim, estas optaram por modelos diferentes de negócio para gerenciar os tempos 

de gestão do lead time da indústria, conforme descrito por Christopher, Lowson e Peck (2014). 

A primeira organização  possui um tempo de chegada ao mercado menor do que as outras, 

porém, para isso, precisou abrir mão da variabilidade dos produtos ofertados, realizando 

coleções menores. Já as outras duas entrevistadas, trabalham com um tempo de chegada ao 

mercado maior, porém aumentando a variabilidade dos produtos, e um tempo de servir menor, 

a partir da colocação do pedido no Veste Rio, por exemplo, estes demoram cerca de um mês 

para serem entregues. Por outro lado, o tempo de reação das organizações entrevistadas é 
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limitado, pois, ao dependerem de outras indústrias como a produção de tecidos, estes só 

conseguem reagir a novos pedidos, iniciando uma segunda produção, caso os fornecedores de 

tecido possuam disponibilidade de entrega.  

Por fim, foi possível perceber na análise dos casos entrevistados que a adoção do modelo 

“see now buy now” não é tão rápida e simples, pois requer que outros envolvidos na cadeia 

global de produção e distribuição de produtos de moda também estejam adaptados e receptivos 

à mudança do modelo tradicional de moda. Ao tentar trabalhar com este modelo, a terceira 

organização entrevistada não percebeu que os clientes de atacado estavam receptivos e viam 

valor nessa produção, optando por receber as entregas dos produtos posteriormente, conforme 

tradicionalmente é realizado na indústria de moda nacional. Sendo assim, para não aumentar os 

riscos de aumento significativo dos estoques de produto acabado por um grande período de 

tempo, aguardando os pedidos dos clientes, esta optou por retornar ao modelo tradicional, 

entendendo que os outros players da indústria da moda nacional ainda não se encontram tão 

receptivos a flexibilizar os seus processos e trazer mais agilidade à entrega dos produtos ao 

cliente final. 

Ainda assim, as organizações entrevistadas entendem a necessidade de manter o cliente 

engajado com a marca e, também, reconhecem que estes precisam ser alimentados com 

novidades constantemente para seguir adquirindo os produtos. Sendo assim, a segunda 

organização entrevistada optou por segmentar as entradas da coleção no ponto de varejo – loja 

própria e e-commerce – o que ainda mantém um viés de novidade para os produtos, porém com 

maior controle dos tempos de produção e de chegada ao mercado dos produtos. Dessa forma, é 

possível interagir com o imediatismo dos consumidores, conforme explicitado na pesquisa 

realizada por Salmon, Mountney e Murphy (2017), que analisou o comportamento de consumo 

de produtos de moda por gerações mais novas (millenials) e a influência deste no “see now buy 

now”, porém sem modificar o processo de produção ou antecipar etapas, um dos grandes 

diferenciais do novo modelo. 

Já a primeira organização entrevistada para este trabalho estabeleceu o seu modelo de 

negócio para um oferecimento de menos variedade de peças por coleção e entregas mais rápidas 

do produto final, com produção prévia à etapa de recebimento de pedidos. Sendo assim, esse 

modelo produtivo se assemelha ao requerido pelo “see now buy now”, dado que, no momento 

de divulgação das peças para os consumidores, o processo de produção já foi concluído e as 

peças estão prontas para comercialização imediata. Para a organização, é necessária a 

divulgação constante de produtos novos no mercado, para aumentar o volume de vendas e 
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manter o seu cliente final engajado com os produtos e a marca. Sendo assim, optou-se por 

reduzir o volume de peças por coleção, para que fosse possível controlar o tempo médio de 

chegada dos produtos ao mercado. 

O quadro abaixo apresenta um resumo das principais comparações percebidas na análise 

dos processos produtivos das empresas entrevistadas. 

 Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 

Volume de peças 

por coleção 
3 a 8 peças 60 peças 120 peças 

Coleções por ano Em média 4 coleções 

por mano 
2 coleções por ano 2 coleções por ano 

Modelo de 

aquisição de 

matéria-prima 

Compra tecidos e 

estampas 

antecipadamente, sem 

definição prévia da 

coleção 

Desenvolve, em 

média, duas 

estampas por 

coleção (exclusivas) 

Desenvolve estampas 

e colorações 

diferentes por coleção 

Modelo de 

confecção 

Contratação de 

costureira por diária, 

produção no ateliê 

Contratação de 

fornecedores para 

cada tipo de tecido / 

confecção 

Parceria com 

costureiras 

autônomas, que 

trabalham em suas 

casas (profissional 

dedicada para gestão 

da produção) 

Comercialização 

das peças 

Redes sociais, lista de 

mensagens, lojas 

parceiras, e-

commerce 

Loja própria, 

Multimarcas, e-

commerce, redes 

sociais 

Loja própria, 

Multimarcas, e-

commerce, redes 

sociais 

Processo de 

Recebimento de 

Pedidos 

Pronta-entrega, as 

peças já estão todas 

confeccionadas para 

comercialização ao 

receber os pedidos 

Pedidos do atacado 

são recebidos com 

base no mostruário. 

Após os pedidos se 

inicia a etapa de 

produção 

Pedidos do atacado 

são recebidos com 

base no mostruário. 

Após os pedidos se 

inicia a etapa de 

produção 

Tempo total de 

Processo 

Aproximadamente 3 

meses 
6 a 8 meses 

Aproximadamente 6 

meses 

Tabela 2. Principais diferenças identificadas no modelo de produção de moda das entrevistadas 

 

Já o quadro abaixo apresenta os impactos dessas diferenças em três variáveis: 

variabilidade dos produtos, volume de coleções desenvolvidas e exclusividade dos produtos. 
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Variabilidade de 

Produtos 

Volume de 

Coleções 

Exclusividade dos 

Produtos 

Empresa 1 - + - 

Empresa 2 + - + 

Empresa 3 + - + 

Tabela 3. Comparação dos modelos de negócio analisados 

 

4.2 IMPACTO DA INDÚSTRIA 4.0 E VISÕES PARA O FUTURO 

 

A indústria 4.0, conforme apresentado anteriormente, tem o potencial de solucionar 

alguns obstáculos de produção apresentados pelas organizações entrevistadas neste trabalho, 

sobretudo ao permitir a redução dos tamanhos dos lotes mínimos e produção de tecidos, 

aumentando a possibilidade de compra de matéria prima em metragens menores e consequente 

redução de estoques de produtos acabados. partir do uso de tecnologias de Active Tunnel 

Infusion (ATI) será possível para as organizações tingirem apenas a quantidade necessária de 

tecido para a produção dos pedidos, sejam iniciais ou reprocessamentos. Ademais, essa 

tecnologia não necessita o uso de produtos químicos e diferentes etapas do processo de 

tingimento têxtil, o que contribuiria para a redução do lead time de desenvolvimento dos tecidos 

e estampas de aproximadamente um mês, conforme descrito pelas entrevistadas 2 e 3. 

Além disso, a utilização da tecnologia de Active Tunnel Infusion (ATI) também 

possibilitará que as organizações de moda de diferentes estruturas proporcionem aos seus 

clientes maiores possibilidades de customização dos produtos, como troca de estampas, 

coloração e pequenas variações de modelos, dado que o tingimento do tecido é realizado no 

momento da confecção e pode ser segmentado por peça. Sendo assim, a produção se torna mais 

flexível, assim como a oferta de peças, porém com redução do risco de aumento substancial dos 

estoques de matéria prima e produtos acabados, sobretudo em se tratando de um mercado cuja 

demanda é marcada pela sazonalidade e pela velocidade no lançamento de novos produtos, o 

que reduz o apelo das peças de coleções ou estações anteriores ao mercado consumidor.  

Por outro lado, a tecnologia de Active Tunnel Infusion (ATI\) já desenvolvida e em 

operação em caráter experimental no Brasil atualmente não permite se trabalhar com uma 

variedade de tecidos ou designs, necessitando ajustes no software da ferramenta para que esta 

consiga identificar diferentes densidades de tecidos. Sendo assim, apesar de contribuir para a 
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produção de lotes menores de tecido, aumentando a variedade de estampas disponibilizada aos 

clientes, atualmente a tecnologia disponível para o mercado brasileiro também restringe os tipos 

de tecidos que podem ser trabalhados nas coleções. 

A utilização da metodologia de Purchase Activated Manufacturing (PAM), associado à 

maior automação e integração das fábricas, poderá contribuir para uma melhor e efetiva 

utilização do conceito de “see now buy now”, sobretudo para organizações de moda de pequeno 

e médio porte, a partir da redução dos lead times de produção e modificação do momento de 

início da confecção das peças para após a realização dos pedidos e faturamento do cliente. 

Além disso, a combinação das tecnologias da indústria 4.0 (ATI, PAM, minifábricas) 

proporciona maiores possibilidades de concentrar as atividades do processo produtivo de moda 

em um único espaço, ou seja, as etapas de tingimento dos tecidos, modelagem, corte e costura 

poderão ser realizadas no mesmo local, reduzindo os tempos de espera entre cada uma destas 

atividades e melhorando a eficiência da produção. Com isso, será possível reduzir os prazos 

médios de entrega dos pedidos, e acelerar o fluxo de entrada de receitas com a venda dos 

produtos e, também, reduzir os estoques médios de produtos acabados. 

Em paralelo, o investimento em minifábricas ou confecções 4.0, conforme descrito 

anteriormente, proporciona uma maior diversificação dos locais de produção e comercialização, 

e as entrevistas constataram essa possibilidade já apresentada conceitualmente no Capítulo 2, 

conforme explicitado por Bruno (2016) e Polvinen (2012). A partir desta inovação, é possível 

colocar um espelho virtual em quiosques e pontos de venda menores para mostrar os produtos 

aos clientes e estabelecer a sensação de experiência de compra com estes, porém com a 

produção e manutenção de estoques de produtos acabados em outra localidade, onde será 

realizada de fato a produção do produto customizado ou solicitado pelo cliente. Com a redução 

do tempo médio de produção essa peça poderá ser entregue posteriormente na residência do 

cliente ou em outros locais de fácil acesso. Dessa forma, esse modelo de negócio aumenta as 

oportunidades de acesso ao mercado consumidor para essas organizações, reduzindo os custos 

operacionais com pontos de venda, porém exigindo investimentos e expertise em distribuição 

e tecnologia, para montagem de uma nova planta de confecção 4.0. 

Analisando os principais obstáculos no processo produtivo identificados nas entrevistas 

com as organizações selecionadas, é possível constatar que as tecnologias proporcionadas pela 

indústria 4.0 poderão contribuir positivamente em suas atividades de maneiras distintas, 

mostrando que, apesar de serem as mesmas tecnologias empregadas, estas possuem diferentes 

impactos nas organizações, de acordo com suas estratégias e modelo de negócio desenvolvidos. 
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 Para a primeira empresa entrevistada, a viabilidade da tecnologia de Active Tunnel 

Infusion (ATI) permitirá a criação de estampas exclusivas ou customizadas, aumentando a 

variedade de produtos ofertados por esta organização em suas coleções. Atualmente esta 

organização trabalha com tecidos adquiridos previamente e coleções menores, que lhe 

proporcionam menor tempo de produção entre cada uma delas. Com o uso das tecnologias da 

indústria 4.0, esta organização poderá aumentar o volume e variabilidade de produtos ofertados, 

a partir da customização de tecidos e designs, com a ATI e as minifábricas, porém sem aumentar 

o tempo médio de produção, uma vantagem competitiva considerada fundamental para a 

organização. 

Em relação à segunda empresa entrevistada, mesmo trabalhando em uma concepção de 

cadeia de valor de moda mais tradicional, as tecnologias da indústria 4.0 permitirão reduzir o 

tempo de reação da organização às mudanças do mercado consumidor ou, até mesmo, novos 

pedidos não previstos anteriormente. Tecnologias como ATI, PAM e minifábricas permitirão à 

organização postergar o momento de produção das peças até o momento de recebimento dos 

pedidos, ao passo que, em contrapartida, não aumenta os tempos de produção e entregas destes 

mesmos pedidos. Sendo assim, a organização tem maior poder de reação e consegue fazer isso 

em um prazo menor do que o atual, agilizando os seus fluxos de produção e entrega.  

Além disso, a possibilidade de produção das peças em lotes unitários, a partir da 

utilização de minifábricas da confecção 4.0 e tingimento do tecido no momento da confecção 

(via ATI) também possibilita à organização produzir pedidos unitários, reduzindo o seu tempo 

de reação e, até mesmo, atender segundos pedidos dos seus principais clientes do atacado, dado 

que atualmente o atendimento do segundo pedido normalmente não é possível devido à falta de 

estoque de matéria-prima no fornecedor e, também, a necessidade de produção de um lote 

mínimo de tecidos, bem superior às necessidades da organização, o que aumenta o estoque e 

capital investido na produção. 

Para a terceira entrevistada, a indústria 4.0 proporcionará benefícios e eficiência nos 

processos, como o corte e a costura das peças, a partir de sua automatização nas minifábricas 

propostas nas iniciativas de confecção 4.0. Atualmente, um dos entraves percebidos pela 

organização é a dificuldade de otimizar o uso dos tecidos e matérias primas na etapa de corte, 

pois evitar o desperdício nessa atividade é fundamental para conter os custos de produção da 

organização. Os sistemas automatizados das minifábricas, assim como a possibilidade de tingir 

o tecido no momento anterior à produção, auxilia na otimização da utilização da matéria-prima 

e dos tecidos base para produção. Nessa situação, a principal matéria prima a ser estocada serão 
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os tecidos em branco preparados para tingimento por ATI. A partir da realização dos pedidos e 

início da produção, estes tecidos serão tingidos e o corte será realizado por peça. Dessa forma, 

é possível otimizar o consumo de matéria-prima e manter os custos de produção sob controle. 
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5. CONCLUSÕES 

 

O mercado de moda, de maneira geral, está passando por um processo de modificação 

do modelo de negócio comumente trabalhado pelas organizações, a partir da maior utilização 

de redes sociais, agilidade no compartilhamento de informações e mudanças no comportamento 

do mercado consumidor, que passou a exigir maior rapidez no oferecimento das coleções de 

roupa apresentadas na semana de moda, sob o risco de essas peças serem esquecidas alguns 

meses depois. Sendo assim, algumas organizações de moda começaram a inovar as suas cadeias 

de produção e a desenvolver um modelo chamado de “see now buy now”, ou seja, 

disponibilizarem a venda das peças de roupa apresentadas nas semanas de moda assim que 

terminarem os desfiles, seja em lojas especializadas ou no e-commerce da marca. 

A aplicação deste modelo de negócio necessita a adaptação dos processos produtivos, e 

modelos de negócio das organizações, pois envolvem mudanças substanciais no jeito de operar 

no mundo da moda, não só das empresas de criação como dos outros atores envolvidos na 

cadeia de valor deste mercado, como a antecipação da produção, desenvolvimento de materiais 

de divulgação e estabelecimento de parcerias mais próximas para evitar o vazamento de 

informações confidenciais antes do tempo. 

Além dessas mudanças, estão surgindo outras possibilidades de processo produtivo de 

moda, a partir da utilização de tecnologias da indústria 4.0 e automações ao longo da cadeia 

produtiva. Essas inovações ainda são incipientes no mercado, porém podem proporcionar um 

ganho de redução de tempo significativo e contribuir para maior viabilização da aceleração dos 

processos para a indústria de moda. 

O estudo apresentado neste trabalho procurou compreender os modelos de negócios de 

algumas organizações de moda de pequeno e médio porte existentes no mercado do Rio de 

Janeiro e como estas trabalham a questão do “see now buy now”, além dos principais obstáculos 

percebidos em sua cadeia de valor. A partir disso, foram analisados esses impactos e propostas 

de melhorias e ganhos de eficiência com a utilização das tecnologias viabilizadas pela Indústria 

4.0. Sendo assim, foi possível analisar os principais benefícios que essas aplicações poderão 

trazer para as organizações e quais as oportunidades percebidas nos modelos analisados. 

O trabalho analisou de maneira exploratória e descritiva o modelo de negócios e 

produção de três organizações de moda de pequeno porte do Rio de Janeiro, selecionando uma 

organização cujo modelo de negócios se assemelhe ao “see now buy now”, conforme descrito 
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no capítulo 2, uma segunda que possui um modelo de negócios mais próximo do tradicional e 

uma terceira com um modelo híbrido, dado que já trabalhou com o “see now buy now” e hoje 

optou por se manter no modelo tradicional. O objetivo do estudo era compreender as principais 

diferenças entre os modelos analisados, quais os principais desafios e obstáculos referentes ao 

modelo escolhido, e de que maneira a indústria 4.0 e suas inovações tecnológicas podem 

contribuir para a aceleração da cadeia produtiva das organizações e permitir que estas alcancem 

um fluxo de produção e entrega mais ágil. 

Para conseguir trabalhar com o modelo “see now buy now”, a empresa analisada 

precisou abrir mão de algumas facilidades e limitar, de alguma maneira a sua produção. Esta 

optou por reduzir a variabilidade de produtos ofertados ao mercado por vez e trabalhar apenas 

com tecidos previamente adquiridos, o que contribuiu para a aceleração do seu processo 

produtivo e permitiu reduzir o tempo entre um lançamento e outro. Por outro lado, a 

organização mais tradicional indicou que o principal obstáculo para adoção do modelo é a 

necessidade de aumento de estoques de matéria-prima e produtos acabados, o que, para uma 

organização de pequeno porte, inviabilizaria as suas atividades. Sendo assim, uma questão 

importante observada nas análises foi que, para adoção de um modelo de comercialização mais 

rápido, existe um trade-off de posicionamento entre variedade e exclusividade e tempo de 

produção. 

Além disso, foi constatado pela organização de modelo híbrido que, ao trabalhar com 

atacadistas e multimarcas também acostumadas e participantes de uma cadeia tradicional, esta 

encontrou obstáculos, pois estes parceiros não estavam preparados e não possuíam interesse em 

adquirir os produtos após os desfiles e exibição das peças, fator chave do modelo “see now buy 

now”. Sendo assim, a adaptação desse modelo por apenas um elo da cadeia de produção não 

surtiu o efeito esperado, pelo contrário, contribuiu para a geração de um volume de estoque 

acima do necessário, pois, como os compradores só queriam receber as peças alguns meses 

depois, mantendo o cronograma tradicional de distribuição das coleções de moda, a organização 

precisa estocar as peças em seus ateliês, gerando um custo de capital parado para a empresa. 

Analisando como a indústria 4.0 pode contribuir para a redução e otimização de alguns 

obstáculos citados nas entrevistas, é possível citar como esta irá permitir a redução dos 

tamanhos dos lotes mínimos e produção de tecidos, aumentando a possibilidade de compra de 

matéria prima em metragens menores e consequente redução de estoques de produtos acabados, 

a partir do uso de tecnologias como Active Tunnel Infusion (ATI), Purchase Activated 

Manufacturing (PAM) e minifábricas. 
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A primeira, permitirá o tingimento apenas a quantidade necessária de tecido para a 

produção dos pedidos, sejam iniciais ou reprocessamentos. Ademais, essa tecnologia não 

necessita o uso de produtos químicos e diferentes etapas do processo de tingimento têxtil, o que 

contribuiria para a redução do lead time de desenvolvimento dos tecidos e estampas de 

aproximadamente um mês, conforme descrito pelas entrevistadas 2 e 3. Sendo assim, a 

utilização desta tecnologia contribuiria para a redução dos tempos de produção das 

organizações, tanto das peças modelo quanto das produções dos pedidos adicionais. Além disso, 

a utilização desta tecnologia de tingimento permitirá a redução dos tamanhos dos lotes mínimos 

de produção de tecidos, aumentando a possibilidade de compra de matéria prima em metragens 

menores e consequente redução de estoques de produtos acabados, um dos principais obstáculos 

apresentados nas entrevistas.  

Por outro lado, em virtude do grau de desenvolvimento tecnológico desta inovação, a 

AIT utilizada no Brasil não permite que se trabalhe com uma grande variedade de tecidos ou 

designs. Sendo assim, apesar de contribuir para a produção de lotes menores de tecido, 

aumentando a variedade de estampas disponibilizada aos clientes, atualmente a tecnologia 

disponível para o mercado brasileiro também restringe os tipos de tecidos que podem ser 

trabalhados nas coleções, representando uma redução de variedade para as organizações que 

optarem pela adoção desta tecnologia. 

A utilização da tecnologia de Purchase Activated Manufacturing (PAM), que significa 

iniciar o processo de produção das peças a partir de um pedido faturado do cliente, associada 

aos conceitos de minifábricas e plantas inteligentes, permitirá um processo de produção de 

pedido mais rápido e, consequentemente, contribuirá para a viabilização técnica do modelo “see 

now buy now”, dado que a maior utilização de sensores e integração entre os equipamentos, 

permite uma comunicação mais rápida entre os sistemas de pedido e de produção. 

O quadro abaixo apresenta os principais benefícios da indústria 4.0, sobretudo para 

aproximar as organizações do modelo “see now buy now”, identificados para cada uma das 

organizações de moda entrevistadas no trabalho, dado os principais obstáculos relatados ou 

percebidos nas entrevistas realizadas neste estudo. 
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 Obstáculo 
Benefício Indústria 4.0 para 

aproximação do “See now buy now” 

Empresa 1 

• Aumentar variedade de estampas 

• Aumentar variedade de produtos, 

mantendo o tempo de ciclo 

• ATI permitirá tingimento 

customizado dos tecidos  

Minifábrica permitirá produção mais 

ágil dos produtos 

Empresa 2 

• Reduzir o tempo de reação à 

novos pedidos 

• Confeccionar lotes menores sem 

aumento de custos 

• Reduzir o tempo de produção 

total do ciclo de coleção 

• ATI, PAM e minifábricas 

permitirão postergar a produção 

• ATI e minifábrica permitirão 

produção de lotes únicos 

• Processos mais ágeis e 

automatizados das minifábricas 

permitem redução do tempo de 

ciclo da produção 

Empresa 3 

• Otimizar o consumo de tecido nas 

atividades de corte e costura 

• Reduzir o tempo de ciclo da 

produção 

• Minifábricas e automatização 

permitirão maior eficiência nos 

processos e redução do tempo de 

ciclo e desperdícios 

• ATI permitirá o tingimento apenas 

do tecido a ser utilizado, reduzindo 

o desperdício de matéria-prima 

Tabela 4. Comparação dos modelos de negócio analisados 

 

5.1 IMPLICAÇÕES GERENCIAIS E ACADÊMICAS 

 

O trabalho contribuiu para o estudo de diferentes processos produtivos de organizações 

de moda de pequeno e médio porte do Rio de Janeiro, identificando as principais diferenças e 

comparações de cada um deles, assim como os principais obstáculos para a execução do 

processo e implantação de um modelo de negócio de produção mais rápida, conhecido como o 

“see now buy now”. A partir disso, foram analisadas possibilidades de alterações nestes 

processos a partir da implantação de tecnologias da indústria 4.0 como minifábricas, 

automações, Active Tunnel Infusion (ATI) e Purchase Activated Manufacturing (PAM) e como 

estas tecnologias podem viabilizar a redução dos tempos de ciclo de produção no mercado de 

moda nacional e aproximar às tendências internacionais de ciclos de produção mais rápidos e 

venda imediata dos produtos após exibição nas passarelas, mais conhecido como “see now buy 

now”. 
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Foi possível perceber que, em modelos gerais, o processo produtivo das organizações 

de moda não sofreram muitas alterações em relação aos modelos tradicionais de atividades, 

ainda muito baseado em processos manuais e intensivo em capital humano. Ainda que as 

organizações entrevistadas apresentaram ganhos de gestão e otimização de processos, muitas 

atividades exercidas no processo produtivo são realizadas de forma manual e apresentam 

grandes oportunidades de melhoria e ganhos de eficiência com a aplicação de tecnologias, 

automação e inovações atualmente em estudo e início de sua viabilidade prática. 

O estudo realizado concluiu que as tecnologias da Indústria 4.0 no mercado de moda e 

confecção, apesar de representar um novo modelo de produção padronizado, poderão ter 

diferentes aplicabilidades nas organizações entrevistadas, que fazem parte do mercado de moda 

do Rio de Janeiro, e contribuir para a solução de diferentes obstáculos encontradas pelas 

organizações. Dessa forma, se torna fundamental realizar uma análise do modelo de negócios, 

estratégia e principais dificuldades no cenário atual para compreender qual tecnologia será mais 

útil ao negócio e trará o melhor benefício, pois uma solução tecnológica não terá o mesmo 

impacto ou o mesmo benefício para todas as organizações do mercado. 

Sendo assim,  a pesquisa apresenta a necessidade de estabelecer um olhar gerencial e de 

estratégia ao entender o processo produtivo e as inúmeras possibilidades de redução de custo e 

tempos médios que a Indústria 4.0 proporciona às organizações, dado que é fundamental 

entender primeiro quais os obstáculos e principais gaps do processo para, então, definir quais 

tecnologias serão mais benéficas para a organização e como estas poderão ser introduzidas nas 

suas cadeia de valor. 

 

5.2 LIMITAÇÕES DE PESQUISA 

 

O estudo abordou uma pequena amostra de organizações de moda de pequeno e médio 

porte do Rio de Janeiro, limitando as conclusões do estudo para um cenário mais restrito de 

empresas e localmente centralizado e, também, analisou os possíveis impactos da indústria 4.0 

com base em iniciativas de minifábricas e plantas experimentais existentes em centros de 

pesquisa do Rio de Janeiro. As principais conclusões obtidas a partir de um cenário comparativo 

de processos de produção e modelos de negócio adotados foi realizada considerando o cenário 

de um tipo específico de organizações de moda e restringidos localmente ao mercado do Rio 

de Janeiro. 



 

 75 

Sendo assim, as conclusões obtidas têm uma perspectiva exploratória tendo como 

propósito contribuir para o entendimento de um fenômeno de contorno ainda pouco definido.  

O perfil da amostra selecionada restringe a possibilidade de extrapolação das conclusões para 

um cenário nacional de moda, pois possíveis variações regionais não foram levadas em 

consideração para a análise dos impactos e obstáculos percebidos na cadeia produtiva das 

organizações.  

Em relação às iniciativas da indústria 4.0, por ser um tema razoavelmente novo, ainda 

não existem no mercado muitos exemplos de aplicações comerciais e práticas destas 

tecnologias, o que restringe a análise de benefícios e aplicabilidades destas funcionalidades a 

um cenário conceitual de suas aplicações.  

 

5.3 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Diante dos resultados obtidos e das implicações da pesquisa elencados anteriormente, 

recomenda-se a elaboração de estudos futuros com o intuito de acumular novos conhecimentos 

sobre a cadeia produtiva de moda e o impacto das inovações de modelos de negócio e 

tecnológicas, para proporcionar maior robustez aos resultados encontrados. 

Inicialmente, propõe-se a realização do estudo com uma amostra de organizações de 

moda com um outro perfil, de empresas de grande porte, para avaliar se os obstáculos 

encontrados no processo são semelhantes, podendo ser solucionadas por inovações propostas 

pela Indústria 4.0 ou estas organizações enfrentam diferentes problemas em sua produção e, 

também, como essas tecnologias podem lhes auxiliar na solução desses obstáculos e melhoria 

de eficiência no processo. Esse novo estudo poderá ser contraposto com a pesquisa realizada 

neste trabalho e ampliar as percepções de impacto percebidas. 

Além disso, recomenda-se a ampliação do estudo para organizações localizadas em 

outros centros comerciais diferentes do Rio de Janeiro, para entendimento se as tecnologias 

terão o mesmo impacto neste novo cenário, e avaliar a existência de fatores regionais que 

contribuem para diferenças significativas nos modelos de negócio identificados. 

Por fim, seria interessante realizar estudos com organizações que aplicaram de forma 

comercial as tecnologias da Indústria 4.0 em seus processos produtivos, a fim de avaliar quais 

benefícios foram percebidos e os principais gaps que foram contornados ao alterar o modelo 

produtivo destas organizações. Com isso, será possível avaliar se os resultados obtidos nesta 
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nova pesquisa se assemelham aos benefícios e impactos identificados de maneira conceitual 

neste estudo, ampliando ainda mais os conceitos e percepções acerca do impacto da tecnologia 

e da Indústria 4.0 na indústria de moda brasileira. 
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7. ANEXOS 

 

LISTA DE PERGUNTAS PARA AS ENTREVISTAS 

 

1. Quais são as etapas envolvidas no trabalho de produção e comercialização da coleção? 

2. Como funciona a concepção da temática dos produtos? 

3. São consultadas fontes de informação / tendência para a concepção da temática? Quais? 

4. A partir do desenvolvimento do conceito, em qual momento é iniciada a produção das 

peças? 

5. As coleções são apresentadas ao mercado antes do período de lançamento?  

6. A produção da grade total de produtos é realizada antes ou depois da exibição para o 

mercado consumidor (compradores, clientes, lojas)? 

7. Como é realizada a produção das peças? Quais são as etapas do processo produtivo 

envolvidas? 

8. Como funciona a etapa de aquisição de matéria prima? Compra algo com antecedência? 

9. Como funciona o relacionamento com os fornecedores? 

10. A produção é realizada in-house (no atelier) ou existe terceirização de etapas? 

11. Como é feita a divulgação da coleção? 

 


