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Introdução
Novas tendências da moda
Nos últimos anos, as indústrias da moda têm
vindo a sofrer alterações estruturais decorrentes
da liberalização do comércio internacional de
têxteis e vestuário, da globalização, da
urbanização e do surgimento e consolidação de
mercados emergentes como produtores.
Por outro lado, o fenómeno crescente das redes
sociais e da digitalização, juntamente com o
conceito da fast-fashion, modificaram
drasticamente o paradigma da moda e o seus
ciclos de vida. As tradicionais fashion weeks
têm-se vindo a adaptar a esta nova realidade e a
alterar o seu modo de operação, observando-se
uma crescente aposta no digital e nas redes
sociais como mecanismo de comunicação entre os
profissionais da indústria e os consumidores.
Neste contexto, tem-se observado uma forte
reconfiguração de toda a cadeia de valor, puxada
pelo comprador e pela diferenciação. Os ciclos de
vida dos produtos são cada vez mais curtos e
observa-se uma crescente preponderância dos
fatores intangíveis (e.g. moda, marca, design,
estatuto).
A nova realidade vivenciada nas indústrias da
moda tem conduzido à diminuição da
competitividade baseada nos preços reduzidos,
tornando, desta forma, a aquisição de novas
competências um fator crucial. A incorporação de
fatores críticos de competitividade, como a moda,
o design, o marketing, a logística avançada e a
inovação em termos de produtos e processos
tornaram-se essenciais para responder às
necessidades consumidores.

Por conseguinte, o investimento em novas áreas,
nomeadamente nas tecnologias de informação, na
formação e, em especial, na inovação constitui um
fator essencial para o desenvolvimento da
competitividade das empresas.

Em concreto, este estudo pretende fomentar o
conhecimento e a partilha de boas práticas, as
novas tendências do mercado e as melhores
soluções para valorizar e diferenciar o negócio
tanto a nível nacional como internacional.

Neste enquadramento, o presente estudo procura
sistematizar as principais tendências em curso
nas indústrias da moda que têm alterado as
dinâmicas da procura e da oferta. O estudo
insere-se no âmbito do projeto ModaLisboa Go
Global, promovido pela Associação ModaLisboa e
apoiado pelo Lisboa 2020. Este projeto encontrase a ser desenvolvido em estreita ligação com
parceiros estratégicos, entre os quais a Câmara
Municipal de Lisboa, a Entidade Regional de
Turismo de Lisboa e várias entidades setoriais
(e.g. CENIT, ANIVEC, APPICAPS), possuindo três
grandes ambições:

Com o propósito de identificar as tendências em
vigor ao nível da procura, da oferta e da interação
entre estas duas forças na criação de novos
modelos de negócio, optou-se por estruturar o
estudo em cinco capítulos, além da introdução:

 Aumentar a visibilidade e notoriedade
internacional da moda portuguesa a partir de
Lisboa, promovendo a região enquanto pólo de
excelência da moda nacional;
 Fomentar a incorporação de inovação e design,
quer ao nível do desenvolvimento de produtos,
quer na conceção de serviços e formas de
negócio diferenciadas;
 Promover a integração de jovens designers
qualificados nas atividades ligadas à moda.
O enfoque deste estudo será nas novas
tendências e práticas de desenvolvimento de
negócios no âmbito das indústrias da moda, onde
se enquadram naturalmente o recurso à economia
digital e o seu impacto a nível do marketing
estratégico das empresas.

 Um capítulo sobre tendências do lado da
procura, enfatizando as características dos
consumidores contemporâneos e o papel de
fenómenos como a urbanização, o crescimento
das economias emergentes, a digitalização, os
padrões e formas de consumo e a comunicação;
 Um capitulo sobre tendências do lado da
oferta, aludindo ao crescente papel da
inteligência artificial, das novas tecnologias de
automação e da aposta em plataformas de
comércio eletrónico na otimização da
experiência do consumidor;
 Um capítulo sobre novos modelos de negócio,
procurando analisar a conjugação entre as
alterações observadas na procura e na oferta e
as suas implicações no modo de operação das
empresas;
 Um capítulo de conclusões, onde se sumariza a
mudança de paradigma nas indústrias da moda
em resposta às tendências em vigor e se
destaca o papel e as iniciativas da ModaLisboa
orientadas para o desenvolvimento e
promoção da moda portuguesa.
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Tendências do lado da procura
Consumidores contemporâneos
A globalização das economias e a crescente
introdução e utilização das novas tecnologias têm
induzido alterações significativas na procura, com
consequências não só ao nível das características
que valorizam num produto, mas também em
termos dos novos padrões e formas de aquisição.
A contribuir para este fenómeno está também a
crescente importância das cidades e das
economias emergentes, contribuindo para a
mudança de estilos de vida e para o
desenvolvimento de mercados específicos.
As tecnologias digitais trouxeram consigo uma
revolução na sociedade no que respeita ao
comportamento do consumidor, alterando
radicalmente os seus paradigmas. A ascensão da
internet revolucionou mercados e indústrias,
repercutindo-se na crescente utilização de
plataformas digitais. O comércio eletrónico tem
vindo a solidificar a sua relevância, integrando-se
nas experiências offline dos consumidores.
Têm surgido também novas formas de
comunicação e de promoção de produtos e
marcas junto dos consumidores. Neste domínio,
as redes sociais, os blogs, os opinion leaders e os
influncers/trendsetters têm adquirido um
protagonismo notório nas decisões de compra
dos consumidores.
Com a facilidade e rapidez de acesso à
informação, o nível de exigência dos
consumidores subiu, procurando experiências e
respostas mais rápidas e customizadas às suas
necessidades. Além disso, as questões de
transparência e de sustentabilidade e as
promoções/desconto assumem uma importância
cada vez maior.
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Megatrends
Urbanização e mercados emergentes
A crescente urbanização, centrada sobretudo em
economias emergentes, tem induzido várias
modificações no mercado global da moda,
implicando a adoção de novas estratégias de
abordagem dos consumidores.

Nos últimos anos, destaca-se o surgimento de uma
nova classe de cidades em rápido crescimento quer
em termos populacionais quer em termos de PIB,
tornando-se um público cada vez mais importante
no contexto do mercado global da moda.
Atualmente, a China e os países emergentes da
Ásia-Pacífico representam cerca de 30% do
mercado global da moda. O potencial de
crescimento do mercado da moda tem-se vindo a
deslocar gradualmente para estas economias,
estimando-se que, em 2025, alcancem 42% das
vendas. Em particular, a China representará 30%
desse volume.

2020

A nova onda de urbanização na China, Índia e outras Variação do número de família de classe alta e
nações populosas está concentrada essencialmente média-alta (em milhões) | 2015-2025
nas cidades de média dimensão. Além disso, não
obstante a sua relevância em termos de consumo,
China
141
estas cidades (e.g. Kuwait, Cidade do México)
também se têm tornado importantes fontes de
Índia
118
criatividade e de inspiração para produtos.
Os desafios colocam-se não só ao nível da
adaptação da estratégia global às especificidades
locais dos novos centros urbanos, mas também no
que respeita à concorrência de marcas locais que
têm ganho posicionamento no mercado. A título
ilustrativo, na Índia, players como a Inditex e a H&M
têm enfrentado a concorrência de players
emergentes como a UNIQLO ou a Flipkart.

Indonésia

23

EUA

15

Paquistão

10

Brasil

10

Ainda assim, cidades como Nova Iorque, Londres,
Tóquio e Los Angeles permanecerão entre os 10
principais mercados da moda a nível global.

Egito

9

Nigéria

8

Variação estimada da despesa em vestuário e
calçado | 2015-2022

México

8

Rússia

8

67%

Outros

33%

¼ PIB mundial em
60 megacidades
Fonte: Análise AM&A baseada em ONU

Mundo
Fonte: Análise AM&A baseada em BMI Research

153

Mundo
503
China
Índia
Fonte: Análise AM&A baseda em várias fontes
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Megatrends
Moda como fator de diferenciação das cidades
Juntamente com a globalização, a tendência de
urbanização tem originado a ascensão de
megacities, funcionando como motores de estímulo
ao comércio e às próprias indústrias.
Os rápidos desenvolvimentos tecnológicos e a
alteração no âmbito de atuação de local para global
estão a fomentar cada vez mais a concorrência
entre cidades, no sentido de se transformarem em
destinos mais atrativos para residentes, empresas,
investidores e turistas.
Neste contexto, o papel das indústrias culturais e
criativas, como é o caso da moda, têm vindo a
assumir maior preponderância, particularmente no
reforço e na diferenciação do posicionamento
internacional das cidades e na sua afirmação como
destinos turísticos.

Atualmente, a moda assume um papel crucial na
afirmação internacional de várias cidades. A
alteração dos padrões de consumo e de produção
de artigos de moda, a maior relevância de
atividades e negócios intangíveis e a afirmação do
conceito de cidade criativa têm conduzido à
ascensão das fashion cities. Observa-se, portanto,
uma crescente interligação entre a moda, as
estratégias de desenvolvimento turístico e os
planos de marketing territorial.
Por um lado, as cidades que apostam na moda
como catalisador do desenvolvimento urbano
tornam-se mais atrativas para empresas e
profissionais especializados. Por outro lado, as
experiências turísticas potenciam de forma
relevante as compras de produtos de moda e de
luxo, para além da oferta associada às atividades
criativas e culturais.

A tendência para os centros de moda estarem
associados às grandes cidades tem-se acentuado.
Os designers beneficiam dos efeitos da
clusterização em ambientes cosmopolitas atrativos
para talentos, escolas de design, revistas de moda
e outros agentes complementares.
As próprias cidades integram nas suas estratégias
de competitividade o objetivo de se afirmarem
como centros culturais e de criatividade à escala
global, sendo a moda um dos elementos de grande
visibilidade para essa afirmação.
O estreitamento da relação entre as cidades e as
indústrias criativas, em particular as indústrias da
moda, tem contribuído para uma crescente
relevância dos centros urbanos na definição de
tendências.
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Megatrends
Mudança de estilos de vida e desenvolvimento de públicos específicos
Nos últimos anos, o mercado mundial da moda tem
registado diversas alterações, principalmente em
resposta às mudança de estilos de vida da
sociedade.
Em primeiro lugar, destaca-se a intensificação
perspetivada do segmento relativo à active wear,
estando em consonância com o enraizamento da
cultura fitness na sociedade. Subjacente ao
crescimento deste segmento, encontram-se
também as motivações relacionadas com a saúde e
o bem-estar físico, cada vez mais importantes num
contexto de envelhecimento da população.
A mudança da pirâmide demográfica a nível global
coloca indubitavelmente novos desafios aos
grandes players da moda. Esta questão obriga a
repensar o “culto à juventude” dominante nas
últimas décadas e a desenvolver uma estratégia na
valorização de uma estética mais abrangente. A
par dos millenials (geração Y), a população com
idade superior a 50 anos vai constituir uma das
mais importantes classes de consumo de produtos
de moda. A adaptação às necessidades especificas
destes grupos de consumidores constituirá um
fator fulcral.
O desafio coloca-se também em aspetos
relacionados com o peso, verificando-se um
crescente impacto da moda plus-size. Modelos
plus-size e over-60 já foram distinguidas em capas
de revistas e participaram em campanhas de
publicidade de marcas de alta gama.
Finalmente, importa não esquecer a genderless
fashion, verificando-se um crescente número de
coleções de moda unissexo, e o lançamento de
coleções adaptadas a crenças religiosas específicas
(modest fashion).

Active wear
$351b | 2017
 7% até 2024

Genderless fashion

Mudanças de estilo
vida

Modest fashion
$270b | 2017
 5% até 2023

 Número de coleções unissexo

Novos segmentos de
moda

XL
Ger.Y | Ger. Aged >50
Principais classes
de consumo em
2020

Plus size fashion
£6.6b | 2017 | UK
 5% até 2022

Fonte: Análise AM&A baseada em BBC, Business Wire e Thomson Reuteurs
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Megatrends
Preocupação com a sustentabilidade e transparência
A preocupação dos consumidores em torno da
sustentabilidade e da transparência das empresas
ao longo de toda a cadeia de valor é outra
megatrend que tem vindo a moldar o mundo da
moda.

42%

dos millenials deseja saber qual o conteúdo dos produtos

De facto, é notória a consciencialização dos
consumidores, sobretudo os mais jovens, no que
respeita a valores ambientais e sociais, estando
cada vez mais presentes nas suas decisões de
compra. Naturalmente, esta tendência promoverá o
desenvolvimento futuro de novos modelos de
negócio.

52%

dos millenials informam-se sobre o produto antes da compra

66%

dos millenials estão dispostos a pagar mais por produtos
sustentáveis

Neste sentido, a transparência está a tornar-se um
elemento fulcral no seio da cadeia de valor da
moda, observando-se uma preocupação crescente
com a adoção de práticas laborais justas, a
sustentabilidade dos recursos e o ambiente. Os
consumidores desejam apoiar marcas que
demonstrem comportamentos positivos com o
mundo.
Em particular, esta tendência coloca sérios
desafios aos players que operam no segmento da
fast fashion, tradicionalmente caraterizados por
padrões sociais e ambientais pouco sustentáveis
(e.g. elevado consumo de água, produção de
resíduos, incumprimento de normas laborais).
Outra preocupação crescente dos consumidores
coloca-se ao nível do value for money, emergindo
uma cultura de budget consciousness. Num
contexto pautado pela saturação de produtos, pela
proliferação da informação e pela crescente
capacidade de comparar produtos, os
consumidores exigem que as marcas sejam
transparentes ao nível da especificação dos custos,
práticas laborais, impostos e margem de lucro.

da Geração Z acredita que as empresas têm
9 em indivíduos
responsabilidade de responder a questões ambientais e
10 sociais
Marcas que publicaram detalhes pelo menos sobre
os fornecedores Tier 1
37%

Movimentos sociais com impacto no mundo da
moda

#metoo

#timesup

#blacklivesmatter
13%
2016

2018

#whomademyclothes

Fonte: Análise AM&A baseada em betterplacelab.org e McKinsey Global Institute
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Megatrends
Fast-fashion e customização
Nos últimos anos, o mercado da moda tem
assistido também a uma alteração profunda dos
modelos de negócio, constatando-se uma resposta
cada vez mais rápida ao mercado e uma elevada
rotação de coleções e produtos oferecidos nos
estabelecimentos comerciais.
Suportado por grandes grupos internacionais do
mundo da moda (e.g. Inditex, H&M), o fenómeno da
fast-fashion revolucionou o panorama geral do
retalho de produtos de moda, repercutindo-se
também em outros aspetos, como, por exemplo, a
alteração dos mecanismos existentes nas cadeias
de abastecimento, a organização das lojas e as
relações quer com clientes quer com fornecedores.

Num contexto marcado por consumidores com um
crescente nível de exigência, as marcas sentiram a
necessidade de criar constantemente uma oferta
adicional, procurando a satisfação instantânea dos
clientes e aumentando a velocidade de entrega de
produtos em todos os segmentos do mercado da
moda. A diminuição do time-to-shelf tem sido
claramente visível em várias empresas, merecendo
especial destaque os retalhistas online (e.g. ASOS).
O fenómeno da fast-fashion encontra-se
particularmente relacionado com o mercado de
massas, estando também já a influenciar alguns
mercados de luxo, sobretudo os que apresentam
preços mais acessíveis (e.g. Tous).
Nos próximos tempos, não se prevê um
abrandamento desta tendência. A crescente
circulação da informação em vários veículos de
comunicação tem estimulado uma procura
incessante por novidades, com os clientes a
exigirem uma resposta imediata às suas
necessidades.

Tempo médio desde o design até à colocação do
produto para venda no segmento fast-fashion (em
semanas)
Tradicional

12

ASOS

6

Zara

5

Boohoo

Missguided

2
1

70%

dos consumidores dos EUA
esperam que o comércio online
seja personalizado

76%

das marcas consideram a
personalização um fator crítico
de sucesso

Em paralelo com o fenómeno da fast-fashion, o
mercado mundial da moda tem também exibido
uma tendência ao nível da personalização/
customização dos produtos.
Naturalmente, esta realidade tem impacto na
cadeia de valor e repercute-se no modo de operar
das empresas, uma vez que têm de adequar os
seus produtos às exigências e necessidades dos
consumidores, fornecendo-lhes soluções que
primem pelo seu bem-estar e satisfação, a preços
que eles considerem justos.
Nas sociedades ocidentais, os consumidores
tendem a definir a sua personalidade e status
através da compra de determinados bens de
consumo, privilegiando produtos customizados e
adaptados ao seu estilo de vida. Contudo, os
consumidores atuais são cada vez mais budget
consciousness, o que obriga as empresas a
desenharem e oferecerem produtos personalizados
a preços de fast-fashion. Falamos assim de uma
affordable fashion que abre claras oportunidades
para novos criadores e novas marcas.
Neste cenário, torna-se fundamental uma rigorosa
e meticulosa organização da cadeia de
abastecimento, de modo a permitir que o produto
de luxo possa ser colocado no mercado a um preço
próximo ao da fast-fashion.
A monitorização constante das vendas, a resposta
de forma mais rápida aos clientes, a apresentação
de produtos que vão encontro das várias
exigências dos consumidores, a inovação e o
contínuo investimento nas tecnologias já estão e
continuarão a influenciar o mercado da moda a
nível mundial.

Fonte: Análise AM&A baseada em McKinsey Global Institute
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Megatrends
Foco nas redes sociais e nas experiências
A personalização constitui, de facto, uma das
grandes tendência que irão influenciar o mercado
da moda a nível global. As empresas terão de
adaptar e customizar a sua forma de atuação no
mercado, procurando desenvolver produtos,
fornecer recomendações e implementar campanhas
de comunicação que vão ao encontro das
exigências específicas dos consumidores.

Trata-se de uma evolução no comportamento dos
consumidores, motivado essencialmente pelas
gerações mais novas, entre as quais se constata
uma primazia das experiências sobre a “simples”
aquisição e uma preocupação com a imagem
comunicada nas redes sociais.

Esta tendência é fundamentalmente motivada pelo
desejo de novidade enraizado nos estilos de vida
Subjacente à emergência da tendência da
dos millenials e da geração Z, ao mesmo tempo que
personalização, encontra-se a crescente motivação procuram marcas que se enquadrem nos seus
dos consumidores em utilizar as suas escolhas de
valores, em particular ao nível da sustentabilidade.
moda para expressar o seu próprio estilo, imagem e Os modelos assentes no aluguer, na revenda e na
valores.
reparação permitem incrementar o ciclo de vida
dos produtos e, em simultâneo, oferecer aos
Por um lado, ancorados à progressiva utilização
consumidores as novidades que procuram.
das tecnologias digitais, uma larga proporção de
consumidores (sobretudo os Millenials e da Geração
Z) partilha todas as suas escolhas nas redes
sociais, procurando construir a sua marca pessoal.
Por outro lado, existe um grupo de consumidores
que não valorizam as redes sociais, preferindo
fazer escolhas mais honestas e marcas que sejam
autênticas e alinhadas com os seus valores. Neste
caso, verifica-se, portanto, um enfoque especial
nas experiências que as marcas proporcionam e
nos valores que transmitem.
A par da crescente importância da
sustentabilidade, da cultura de budget
consciousness e do desejo dos consumidores por
variedade, estas tendências têm conduzido a
alterações nos modelos de negócio.
Tal como sucede noutras indústrias, observa-se por
exemplo uma preferência por alugar produtos ou
adquiri-los em segunda mão, em detrimento dos
tradicionais modelos de propriedade.

30%

dos consumidores de vestuário
do Reino Unido utiliza as redes
sociais na sua escolha

74%
dos consumidores online
realizam compras influenciadas
pelas redes sociais

Fontes de inspiração na aquisição de produtos de
moda
Instagram

56%

Pinterest

53%

TV

48%

Facebook

46%

Revistas de moda
Snapchat

36%
26%

Fonte: Análise AM&A baseada no Facebook Business e no GlobalData Retail
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Marketing e promoção
Novas formas de comunicação e influência
À semelhança de outras áreas, o marketing da
moda tem vindo também a sofrer alterações
profundas, motivadas, em larga medida, pela
crescente utilização das novas tecnologias.
O e-commerce tem vindo a ganhar cada vez mais
peso, as redes sociais e as empresas da nova
economia (e.g. Google) trouxeram uma nova forma
de comunicar e chegar aos consumidores.

Influencers
trendsetters

Opinion
leaders

Fashion
blogs

Social
media

As novas formas de comunicar e de promover
produtos e marcas provocaram a diminuição do
protagonismo dos meios de promoção tradicionais,
A revolução tecnológica trouxe consigo uma
multiplicidade de novos meios de divulgação e
promoção de produtos e marcas.

O surgimento das empresas da nova economia
potenciou a facilidade, a liberdade e a fluidez na
comunicação, possibilitando novas formas de
interação com os consumidores. De facto, estes
agentes tem influenciado as correntes estéticas e
culturais, na medida em que promoveram a
chegada de novos influencers e trendsetters.
Atualmente, constata-se também a procura de
opinion leaders no mundo das celebridades,
aproveitando o alcance que têm junto dos
consumidores. É igualmente usual a associação do
nome de celebridades a determinadas linhas de
produtos.
Os blogs de moda e as redes sociais também têm
constituído um importante fator de influência junto
dos consumidores. Os autores dos primeiros
têm-se tornado figuras chave na indústria, ao
passo que as segundas alteraram drasticamente a
comunicação entre as marcas e os consumidores,
fomentando novas práticas de promoção da moda
digital no universo digital.

Principais fontes de informação dos millenials em
termos de recomendações e ideia de moda
Influencers
Bloggers

41%

Fatores importantes para os millenials seguirem
influencers/trendsetters

60%

41%
Família/amigos

Websites/apps das
marcas

37%

33%
Estilo

Sentimento de
identificação

Fonte: Análise AM&A baseada em GlobalData Retail
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Novos padrões e formas de aquisição
Canais digitais

Espera-se também a contínua integração das
vendas nas redes sociais e a otimização da
experiência de compra dos utilizadores. Neste
sentido, antecipa-se o estabelecimento de
parcerias com empresas tecnológicas, no sentido
de desenvolver ferramentas que proporcionem uma
melhor experiência aos consumidores (e.g. motores
de pesquisa visuais). A aposta em tecnologias que
diminuam o tempo entre a descoberta e a aquisição
dos produtos também é um objetivo.

$693b
$171b

$459b
$96b

2015

2016

$288b

$51b

2014

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2021

$713b

$662b

Ainda assim, os consumidores esperam que as
marcas de moda se adaptem à conveniência das
transações móveis, capitalizando a abundância de
soluções de pagamento móvel já disponíveis
globalmente.

Evolução das receitas globais de m-commerce |
2014-2019

Evolução futura das receitas online globais da indústria da moda | 2018-2022

$606b

O aumento das transações online está a ocorrer
sobretudo nos dispositivos móveis, apesar destes
ainda não terem atingido um nível de maturidade
que conquiste a confiança dos consumidores. As
taxas de conversão das vendas por via dos
smartphones ainda são reduzidas quando
comparadas com outras plataformas digitais.

Não obstante a sua orientação (massas,
especialista ou premium), as plataformas vão
continuar a crescer em escala e alcance,
tornando-se importantes instrumentos para os
consumidores e obrigando as empresas a
desenvolverem novas formas de envolvimento com
estes canais de venda. Uma dessas formas
consiste, por exemplo, no desenvolvimento de
produtos a serem comercializados exclusivamente
em determinadas plataformas.

$545b

As necessidades e comportamentos do consumidor
estão mais sofisticadas, tecnológicas e difíceis de
antecipar. As marcas terão de repensar o futuro
das lojas e redesenhar a experiência dos clientes,
em especial através da implementação de uma
estratégia omnicanal, potenciando a integração de
todos os canais numa única linha de comunicação e
comercialização.

Destaca-se também o crescimento das plataformas
online como primeira forma de pesquisa, em
especial devido à sua conveniência, relevância,
abrangência e integração de serviços. Já se
constata inclusive o investimento das plataformas
no mundo da moda, criando as suas próprias
marcas e influenciando as escolhas dos
consumidores.

$481b

As tecnologias digitais induziram diversas
modificações no comportamento do consumidor,
alterando a forma de funcionamento do retalho,
pautado pela ascensão do online e diminuição do
offline.

2022

Fonte: Análise AM&A baseada em Statista e Shopify

Novas Tendências da Moda | AM&A | 15

Novos padrões e formas de aquisição
Cultura do desconto/off-price
O aumento da utilização das tecnologias digitais
tem sido acompanhada por uma preocupação
crescente com o fator preço. Por um lado, a
massificação da informação, dos canais de venda
digitais e da consciencialização dos consumidores,
num clima pautado pela incerteza, tem fomentado
a comparação intensiva de preços.
Por outro lado, a emergência de outros mercados
com níveis de rendimento mais baixos intensifica a
procura de produtos que aliem o fator moda a
preços acessíveis. Na realidade, os consumidores,
para além de demonstrarem um nível de exigência
superior, quer no que respeita à qualidade quer no
que toca à inovação e customização, exigem
produtos a preços cada vez mais baixos.
Apesar de continuarem dispostos a pagar pela
qualidade e inovação, os consumidores atuais são
muito mais exigentes e criteriosos nas suas
decisões, evidenciando uma crescente preferência
por promoções e descontos. A preocupação com o
fator preço é sobretudo visível nos países em
desenvolvimento, devido ao baixo rendimento per
capita, mas também é uma realidade bem presente
nas economias desenvolvidas, onde as sucessivas
crises económicas motivaram alterações nos perfis
de consumo.
A este novo tipo de consumidor, cada vez mais
preocupado com o fator preço, alia-se o desafio da
inovação, da personalização, da sustentabilidade e
do bem-estar, colocando desafios ao nível dos
processos industriais. Esta pressão levará as
empresas a focar-se nas áreas em que são mais
competentes, externalizando as outras, procurando
maximizar os seus resultados e o valor gerado para
o consumidor.

Perda de receita devido ao excesso de inventários
no retalho (b$) | 2012-2016
472

Aposta no off-price

362

2/3

2012

2016

dos consumidores dos EUA
recorreram a lojas off-price
em 2016

Fonte: Análise AM&A baseada em várias fontes
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Tendências do lado da oferta
Digitalização e inovação tecnológica
Do lado da oferta, as tendências em operação no
mundo da moda prendem-se essencialmente com
a inovação tecnológica e a digitalização da cadeia
de valor.
Os investimentos em tecnologia encontram-se
ancorados em duas grandes motivações. Por um
lado, as tendências de mercado (e.g. diminuição
dos ciclos de vida dos produtos, estratégias
omnicanal, modificação dos principais centros de
consumo, preocupações em torno da
sustentabilidade) puxam em diferentes direções.
Sem melhorias tecnológicas ao longo da cadeia de
valor, não é possível que as empresas se dirijam
nestes sentidos todos.
Por outro lado, a tecnologia é encarada como a
solução principal para responder aos desafios
colocados pelas cadeias de abastecimento e
aprovisionamento, onde o objetivo primordial é
melhorar as margens de rentabilidade.
Conjuntamente, estas pressões estão a tornar a
automação, a robótica e a digitalização da cadeia
de valor mais preponderante para as indústrias da
moda.
De acordo com a Organização Internacional do
Trabalho, dentro de algumas décadas, mais de
metade dos trabalhadores podem ser substituídos
por tecnologias avançadas, sendo que a disrupção
pode ser liderada pelas indústrias dos têxteis e do
vestuário.
Deste modo, nos próximos tempos, os temaschave para as indústrias da moda serão a
digitalização e automatização dos processos, a
fabricação aditiva, a transparência, a análise
preditiva, entre outros.
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Digitalização da cadeia de valor
Informação e inteligência artificial
A crescente utilização da inteligência artificial
(IA) como ferramenta de exploração de novas
formas de criação de valor marcará o percursos
da indústria da moda nos próximos anos.
Com a disponibilização de grandes conjuntos de
dados e os avanços nos algoritmos e no poder da
computação matemática, a IA desenvolveu-se
significativamente. Os avanços observados vão
além da tradicional área das máquinas, atingindo
também os processos criativos e de interação
com os consumidores.

Rapidez e
flexibilidade
Custos

Inteligência Artificial

As inovações ao nível da IA podem incluir uma
maior capacidade preditiva, de planeamento e de
automatização da comercialização, da produção e
da logística. Todavia, o potencial da IA na
indústria da moda vai para além da automação
dos processos, uma vez que transcende as
tarefas das máquinas e elimina as linhas entre a
criatividade e a tecnologia.
Os players da moda irão pautar as suas operações
pela aposta na IA como instrumento para
melhorar o seu processo de design e
desenvolvimento de produto. Vão, por exemplo,
apostar na utilização de algoritmos para analisar
vastas quantidades de dados com o objetivo de
prever quais as características dos produtos que
os consumidores tendem a preferir.
Uma outra área possível de interesse é a gestão
dos relacionamentos com os clientes, permitindo
melhorar as perceções sobre os consumidores e
fornecer recomendações na fase oportuna do
processo de compra (e.g. chatbots, permitindo
um envolvimento 24/7 com os consumidores). A
IA também poder utilizada offline, baseando-se
nas experiências dos clientes em lojas físicas.

Melhor disponibilidade
de produtos e entregas
mais precisas e rápidas

20%-30%

das atividades de design podem ser automatizadas

Até 50%

de redução dos erros de previsão da procura

Tecnologia demasiado mecânica
para ser aplicada a uma
indústria criativa como a moda

?

•

Amazon – algoritmo para desenho de peças de
vestuário através da análise de imagens

•

Farfectch – desenvolvimento da loja do futuro
com integração de IA

Fonte: Análise AM&A
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Desenvolvimento de novas ferramentas
Start-ups e parcerias tecnológicas
Uma das formas de promover a inovação é por via
da aquisição de start-ups. O investimento de
capital de risco dentro do ecossistema da moda vai
aumentar, assim como a concorrência para
adquirir as mais atrativas do ponto de vista
tecnológico.
Os players do mundo da moda também vão
explorar novos modelos de colaboração com o
intuito de aumentar a rapidez da inovação. Tais
modelos podem incluir parcerias com empresas
tecnológicas ou universidades, no sentido de
incluir competências desta natureza no ensino da
moda. A este nível, destaca-se, por exemplo, a
parceira da H&M com a Google para alavancar as
perceções sobre os consumidores e, deste modo,
desenvolver designs personalizados).

Shimmy

Em simultâneo, para competir com o crescente
número de empresas alojadas em canais digitais,
as empresas incumbentes no mercado irão apostar
na identificação de alvos de M&A que possam
alavancar o seu processo de inovação de modo a
dinamizarem o seu modelo de negócio e a
responderem mais rapidamente às tendências de
mercado. Neste contexto, a adoção de modelos de
operação mais ágeis e distintos das estratégias
tradicionais será crucial.

A aposta em inovação também intensificará a
concorrência por talento. Para acelerar o processo
de inovação, as empresas vão necessitar de novas
qualificações e competências, combinando
capacidades de análise de dados com skills
tecnológicos e empreendedores.

Vodj Studios

Aposta na IA no
processo de design de
vestuário

Tecnologia 3D para
produção de acessórios
de moda

Criação de vestuário
com ecrãs LED
incoporados

Estrategicamente, há diferenças entre as start-ups
e as marcas líderes. As empresas já estabelecidas
no mercado apresentam um processo de
adaptação à nova realidade mais lento,
essencialmente devido ao facto de existir um
maior custo e nível de disrupção associado aos
seus modelos de operação atuais.

Trainwear
Integração de um
personal trainer no
vestuário de desporto

NOVO ECOSSISTEMA DA MODA
Trafo Pop

A organização das equipas e das redes de
interação deve estar orientada para melhorar a
rapidez, flexibilidade e inovação, colocando a
empresa a funcionar como uma start-up.

Myntra

Lokad

Aposta na IA para
automatizar a produção

Software de otimização
preditiva aplicado na cadeia de abastecimento

Atualmente, observa-se uma clara
aposta das grandes marcas do mundo da
moda na inovação tecnológica. Marcas
como a Zara e a Gucci têm investido no
desenvolvimento dos seus canais
digitais, na “digitalização” das suas lojas
físicas e na criação de unidades de I&D.
Em simultâneo, evidencia-se também a
criação de programas de aceleração de
start-ups (e.g. La Maison des Startups
da LVMH).
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Desenvolvimento de novas ferramentas
Novas tecnologias de automação
Com a ascensão das redes sociais, atualmente, as
tendências são definidas pelos consumidores. A
moda está a vivenciar uma mudança radical no seu
paradigma, com importantes reflexos na relação
entre a procura e a oferta.
Tradicionalmente, o modelo da oferta baseava-se
na previsão da procura e da definição de
tendências propostas por designers e estilistas.
No presente, o aprovisionamento, a produção e a
distribuição de artigos de moda baseiam-se na
procura atual dos consumidores. Em certa medida,
verifica-se uma certa lógica de “supermercado”,
no qual os inventários só são repostos quando
consumidos.

Numa era em que as preferências se alteram muito
rapidamente, a capacidade de resposta às
alterações na procura e de adaptação a produção é
crucial, colocando a agilidade e a customização
como fatores críticos de sucesso no mercado da
moda. Neste sentido, a automação e os avanços
nas técnicas de análise de dados têm possibilitado
a adoção, sobretudo por um conjunto de start-ups,
de ciclos de produção ágeis e feitos por
encomenda.

Os players focados no mercado de massas irão
também adaptar o seu modo de operação,
respondendo mais rapidamente às tendências e
aos consumidores.

Isso irá determinar o aumento da produção just-intime, a redução do excesso de stocks e a
crescente importância de pequenos lotes de
produção.
As novas tecnologias de automação permitirão que
as empresas respondam rapidamente às questões
de aprovisionamento e de desenvolvimento de
produtos, diminuam os tempos de produção e
aprimorem o processo de distribuição. As startups encontram-se na vanguarda do processo,
verificando-se também uma crescente incursão
dos grandes players.

Produção just-in-time

Excesso de stocks

Pequenos lotes de produção

Capacidade de resposta às
necessidades especificas dos
consumidores
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Desenvolvimento de novas ferramentas
Intensificação do near e onshoring
A principal desvantagem subjacente à fabricação
de pequenos lotes corresponde aos elevados
custos, não só em termos de produção, mas
também ao nível de transporte (especialmente nos
casos em que a produção se encontra afastada dos
centros de consumo). Esta desvantagem pode ser
ultrapassadas através da deslocalização da
produção para geografias mais próximas,
permitindo agilizar a produção e a distribuição.
As novas tecnologias de automação constituem
um enabler da deslocalização da produção para a
proximidade dos centros de consumo. A
automação da produção de moda ainda não atingiu
a escala órtima, mas as tecnologias emergentes
têm demonstrado o seu potencial.

Em particular, evidencia-se a impressão digital e a
laser para acabamentos de produtos, as novas
máquinas de tricotar (e.g. baseadas no 3D
printing), a costura semiautomática e a logística
automática. Estes fatores possibilitam a redução
da intensidade de trabalho, uma maior aposta na
customização, menores tempos de produção e
uma maior fiabilidade dos produtos.
As micro-fábricas também são uma tendência de
futuro, permitindo maior agilidade e rapidez na
produção de produtos de moda. São utilizadas
tipicamente em estúdios de design, no sentido de
acelerar o processo de prototipagem, ou em
fábricas quando o intuito é fornecer maior
customização e menores desperdícios.

As start-ups estão a aproveitar estas tecnologias
para produzir produtos de moda on-demand. As
empresas tecnológicas assumem aqui um papel
relevante, em especial no fornecimento de
soluções que permitem automatizar o processo de
produção (e.g. costura robótica).
Os grandes players também estão a apostar na
renovação do seus processos de planeamento e
produção, potenciando a customização em larga
escala. Destaca-se, por exemplo, o
desenvolvimento de scanners corporais capazes
de identificarem as medidas que os produtos
devem ter para produção à medida e altamente
customizada aos pedidos e desejos (no limite) de
cada consumidor.

60% dos executivos da moda acredita que 20% da indústria assentará no nearshoring em 2025
Aumento do investimento em rapidez através da construção de
capacidade, de M&A, da aposta no near e onshoring, amostragem
virtual, micro-fábricas (prototipagem) e automação.

Intensificação do on-demand vai levar ao aumento da personalização e
ao surgimento de uma nova vaga de start-ups dedicadas à produção
de produtos de moda customizados.

Redução dos tempos de execução vai ser uma das fontes de
vantagens competitivas. As empresas de pequena escala vão liderar o
caminho, enquanto as grandes marcas vão apostar no
desenvolvimento de pilotos em mercados selecionados.

Verifica-se um aumento da propriedade intelectual relacionada com a
automação aplicada às indústrias da moda, esperando-se que
constitua um fator crítico de sucesso no futuro próximo.

Fonte: Análise AM&A
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Desenvolvimento de novas ferramentas
Novos materiais inteligentes e técnicos
As preocupações em torno da sustentabilidade
vão acelerar o desenvolvimento de novas
tecnologias ao nível de materiais, produtos e
processos. A proliferação de iniciativas que
fomentam a economia circular nas indústrias dos
têxteis, do vestuário e do calçado vão alimentar o
desenvolvimento de fibras sustentáveis.
No futuro, o desenvolvimento de produtos deve
incluir 100% de matérias-primas rapidamente
renováveis. Além disso, a utilização de fibras
recicláveis constitui uma solução para a resolução
do problema dos plásticos nos oceanos,
contribuindo para melhorar a imagem das
indústrias da moda, historicamente das mais
poluentes a nível mundial.

A conceção de têxteis e peles com funções
específicas, incluídas na sua composição,
construção e/ou acabamento (e.g. aplicação de
aditivos ou revestimentos), também é uma
tendência de futuro. Este tipo de produtos possui
uma natureza mais setorial, direcionando-se, por
exemplo, para a indústria, o desporto, as
embalagens, a construção, a agricultura, a
eletrónica e os automóveis.
Ainda como tendência de futuro, evidencia-se o
desenvolvimento de têxteis inteligentes que
incorporem tecnologias eletrónicas. A extensão da
Internet of Things traduzir-se-á no design e
desenvolvimento de smart clothes bem como de
smart shoes.

Têxteis funcionais
•

A este nível, o mercado já dispõe de várias soluções inovadoras,
combinando novas fibras com design de última geração que
impulsionam a performance dos produtos.

•

Têxteis inteligentes
•

Um dos produtos que teve maior reconhecimento nacional foi
provavelmente o equipamento utilizado pela Seleção Nacional na
conquista do Europeu de 2016.

Nesta área, têm-se registado vários desenvolvimentos, verificando-se
uma crescente intersecção entre as tecnologias digitais e os produtos
de moda, estendendo, deste modo, o âmbito de aplicação da Internet of
Things.

•

•

Um das características principais é utilização de fibras mais elásticas
que permitem que os atletas não se sintam limitados, sendo capazes de
absorver o suor 20% mais rápido.

Contudo, o vestuário e o calçado eletrónico ainda se baseia muito na
colagem de dispositivos nos próprios tecidos, tornando as peças mais
rígidas.

•

•

Além disso, algumas são fabricadas a partir de garrafas de plástico
recicladas que são derretidas para produzir fios finos, colocando assim
a sustentabilidade no centro da produção.

Recentemente, o CENTEXBEL e as universidades de Aveiro e Exeter
desenvolveram uma técnica que permite que fibras totalmente
eletrónicas sejam entrelaçadas com fibras têxteis, mantendo o aspeto,
flexibilidade e toque do tecido e permitindo que possam ser mostradas
imagens e sinais luminosos.

Novas Tendências da Moda | AM&A | 23

Desenvolvimento do e-commerce
Crescente protagonismo das plataformas online
Como referido no capítulo relativo à procura,
constata-se uma crescente importância das
plataformas de e-commerce como início do
processo de escolha dos consumidores. Tal deriva
essencialmente do crescente número de
plataformas, da abrangência de segmentos
cobertos e do lançamento de marcas próprias.

Seja através de aquisições ou I&D interna, os
players que conseguirem diversificar o seu
ecossistema vão reforçar a sua liderança. Existe,
portanto, oportunidade para o aumento das
margens operacionais com uma escala maior, por
oposição à recente experiência de rápido
crescimento sem grande lucratividade (e.g.
Contudo, o potencial de crescimento lucrativo está EBITDAs negativos da Net-a-Porter e Farfetch).
a saturar-se devido ao aumento da maturidade do Neste contexto, os maiores players de comércio
mercado e da concorrência. O próximo horizonte
eletrónico estão estrategicamente a acrescentar
na evolução das plataformas consiste na
novos serviços, arriscando em áreas onde
diversificação através de tecnologia que enriqueça possuem vantagens competitivas ou identificam
as marcas e a oferta aos consumidores.
oportunidades estruturais. O investimento em
tecnologia encontra-se orientado para o aumento
Os players de e-commerce vão continuar a inovar
da eficiência e para o melhoramento da
e a acrescentar serviços de elevado valor
experiência do consumidor.
acrescentado e focar-se em novas tecnologias.

Na China, a Alibaba está a promover
todo o setor de retalho do país,
sobretudo através do investimento em
soluções de pagamento, logística e
serviços de computação quântica.
Na Europa, a Zalando está a expandir
as soluções de marketing e satisfação
através de parcerias e aquisição de
start-ups dedicadas a IA. Pretende ser
o “Spotify” da moda.

Na Índia, a Flipkart utiliza a IA e outras
tecnologias avançadas para proceder à
monitorização de produtos e custos.

8%

A Amazon é o retalhista de
vestuário líder nos EUA, com
uma quota de 8%.

40%

Na Índia, a Flipkart tem uma
quota de 40% no retalho online
de moda.

Fonte: Análise AM&A

A Farfectch criou numa versão da sua
plataforma de comércio eletrónico para
marcas brancas (Black & White) do
segmento de luxo, alavancando as suas
capacidade tecnológicas além da sua
oferta principal.
Recentemente, a Farfectch lançou
também a Dream Assembly
Technology Acelarator, com objetivo
de potenciar as start-ups mais
promissoras através de um programa
de mentoring.
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Digitalização e novos designers
Novas abordagens ao mercado
As indústrias da moda estão atualmente numa fase
de transição. Com a explosão das redes sociais e a
velocidade vertiginosa com que se consomem
produtos nesta era digital, as marcas e os
designers têm sentido uma pressão constante para
se cimentarem no mercado.

Além disso, os custos de tempo, de energia e
financeiros associados às apresentações também
impedem os jovens designers de se debruçarem
sobre a qualidade e o fortalecimento da sua
assinatura.

Estes fatores, associados a um consumidor cada
Nos segmentos mais altos, o foco da indústria está vez mais budget counsciouness, a uma cultura em
nas grandes fashion houses, dando-se menor
que impera o value for money e à ascensão da fastrelevância aos novos designers. A preferência por
fashion, repercutiram-se no surgimento de uma
novas marcas é residual, sendo as marcas
nova geração de designers focada no affordable
tradicionais a absorver a maioria do mercado.
luxury. Esta nova vaga procura afastar-se dos
Neste sentido, existe uma grande pressão sobre os modelos de negócio das grandes fashion houses.
jovens designers não só em termos do desenho dos Os novos designers têm apostado numa postura
produtos (e.g. similaridade estilística), mas
mais radical e pioneira ao nível do estabelecimento
também do ponto de vista financeiro devido aos
dos seus pontos de referência, estando a
elevados custos que a profissão acarreta (e.g.
desenvolver novos modos de apresentar os seus
tecidos e decorações, estilistas e modelistas,
trabalhos fora das tradicionais semanas da moda,
publicidade, estúdio de desenho).
muito onerosas em termos de presença.

Os principais obstáculos para os designers
emergentes prendem-se com o desconhecimento
das marcas por parte dos consumidores e com a
colocação os produtos no mercado.
Neste cenário, a aposta no digital pode constituir
uma forte vantagem competitiva. Os designers
emergentes devem aproveitar o poder das redes
sociais como uma ferramenta para a construção de
marca ou as inovações tecnológicas para a
redução dos custos de apresentação (e.g. livros de
looks baseados em realidade aumentada, redução
da contratação de múltiplos modelos usando
apenas um modelo e da criação de hologramas).
O aumento da importância dos novos designers no
sentido de implementarem novas ideias e novas
formas de abordar o mercado tem-se também
refletido na emergência de plataformas para
promoção e apoio a novos designers.

Crescente foco nos novos designers

Marques’Almeida
A marca fundada por dois designers portugueses
apostou num método gratuito, fácil e eficaz de
comunicação com os clientes. Qualquer cliente ou
potencial cliente registado na base de dados
recebe histórias sobre a marca e as pessoas que
nela trabalham. Ou seja, apostam no correio
eletrónico para criar uma experiência
personalizada e capaz de induzir e fortalecer a
ligação entre os consumidores e a marca.

Curated Crow by Ada Yi Zhao
Primeira plataforma integrada de
crowdfunding e comércio eletrónico
para designers emergentes

VOID
Plataforma destinada a apoiar novos
designers desde do ensino até à
consolidação no mundo empresarial

CFDA
Associação em fins lucrativos que
funciona como meio de integração de
recém-licenciados no mundo da moda
e incubadora para jovens designers

Not Just a Label
Plataforma de apoio a novos
designers, oferecendo apoio ao
financiamento do desenvolvimento da
marca e da comunicação
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Novos modelos de negócio
Novas formas de interação entre produtores e consumidores
Os desenvolvimentos observados ao nível quer da
procura quer da oferta têm-se refletido em novas
formas de interação entre produtos e
consumidores, resultando em novos modelos de
negócio.
Capitalizando os recentes desenvolvimentos ao
nível da inteligência artificial e das tecnologias de
automação, as marcas têm procurado adaptar o
seu modo de operação às alterações no perfil dos
consumidores. Tem-se assistido à implementação
de modelos de negócio inovadores construídos
para dar uma resposta mais cabal às
necessidades e preferências do consumidor atual.
Em concreto, com a aposta em novas tecnologias,
a deslocalização da produção para a proximidade
dos centros de consumo e a incorporação das
cidades nas suas estratégias, as marcas
procuram ir ao encontro do crescente nível de
exigência dos consumidores, tanto em termos de
rapidez como de personalização. Em particular,
as empresas procuram tornar o seu modo de
operação mais ágil e inovador para responder às
preferências dos clientes, fornecendo-lhes
produtos on-demand .
Por seu turno, os modelos de negócio digitais
procuram acompanhar o êxodo dos consumidores
para o comércio online e para as redes sociais.
Em simultâneo, este tipo de modelo permite a
criação de ligações mais estreitas e adaptadas às
preferências dos consumidores.
Finalmente, as questões em torno da
sustentabilidade, a cultura budget counsciousness
e a crescente valorização das experiências têm
contribuído para a adoção de modelos de
negócios circulares e/ou baseados em serviços.
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Novos modelos de negócio
Modelos de negócio baseados na customização/personalização
Em paralelo com a ascensão das tecnologias de
informação, tem-se observado a alteração do
perfil dos consumidores em todos os setores de
atividade, incluindo no mundo da moda. As
tecnologias digitais estão a modificar as
expectativas, os comportamentos e os hábitos
dos clientes das indústrias da moda.
Os consumidores possuem um maior poder de
influência na definição dos produtos,
desempenhando um papel central ao longo de
toda a cadeia de valor. Fruto da atual revolução
tecnológica, os consumidores subiram o seu nível
exigência, procurando constantemente novos
produtos e uma resposta rápida às suas
necessidades. Em simultâneo, a procura atual
valoriza também a transparência, a
sustentabilidade e promoções/preços baixos.
A alteração do paradigma dos consumidores de
produtos de moda terá impacto principalmente
sobre os players tradicionais. É notória a
alteração de modelos de negócio demand pull
para modelos de negócio demand push. Neste
novo conceito, a aderência e a resposta às
necessidades específicas dos consumidores
tornam-se fatores críticos de sucesso. É
igualmente importante acompanhar os
consumidores em todos os momentos, pelo que a
implementação de uma estratégia omnicanal que
conjugue a presença física com a digital será
essencial.
A exequibilidade destes modelos de negócio vai
também depender da adoção de novas
tecnologias que agilizem o processo produtivo e
da proximidade da produção face aos centros de
consumo.

Grupo Inditex

Customização no centro do modelo de negócio

•

A cadeia de produção e distribuição encontra-se organizada
em torno dos consumidores, distinguindo-se pela sua
organização rigorosa e atenção ao detalhe.

•

O investimento em inovação tecnológica, os curtos ciclos de
produção e a sua abordagem no mercado permitem-lhe
melhorar constantemente o serviço e experiência
proporcionada a cada cliente, adaptando os produtos às suas
necessidades.

•

A estratégia do grupo carateriza-se também pela
proximidade da produção em relação aos centros de
consumo.

Volume de negócios

Fornecedores

16%

11%

Grupo Adidas
•

•

•

Canais de venda

Design

Logística
Consumidores

Produção

Abastecimento

Automação da produção em prol da customização

O modelo de negócio do grupo de Adidas encontra-se
estruturado para desenhar, produzir e vender os melhores
produtos de desporto a nível mundial, diferenciando-se por
uma componente de serviços que proporcione aos
consumidores uma experiência de qualidade e personalizada.
Com base numa cultura que prima pela rapidez e agilidade e
um modelo de inovação assente na colaboração com
criadores, atletas e consumidores, o grupo procura oferecer
no mercado produtos customizados às experiências dos
utilizadores dos seus produtos.

CULTURA
OPENSOURCE

RAPIDEZ
FOCO

CIDADES

Neste âmbito, destaca-se a aposta em speedfactories que
consistem em fábricas totalmente automatizadas orientadas
para a customização completa de produtos de calçado, sem
comprometer a rapidez de resposta (até ao momento foram
criadas duas speedfactories, uma nos EUA e outra na
Alemanha).

Fonte: Análise AM&A baseada em Inditex e Adidas
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Novos modelos de negócio
Modelos de negócio digitais
O foco nas tecnologias digitais constitui
indubitavelmente uma das tendências de futuro no
mundo da moda, refletindo-se no surgimento de
modelos de negócio exclusivamente digitais ou
híbridos, caraterizados pela complementaridade
entre as lojas físicas e os canais online.
Na sequência da maior exigência dos
consumidores ao nível da customização/
personalização e da transição para os canais
online, as marcas têm dedicado especial atenção a
digitalizar a experiência dos consumidores. Por
conseguinte, já são escassas as marcas de moda
que não apostam no digital como uma extensão do
modelo de negócio tradicional.
Na verdade, atualmente, os grandes players da
moda baseiam a sua estratégia de comunicação e
comercialização nos canais digitais.

Fast Retailing
•

Do ponto de vista estratégico, o principal objetivo
da Fast Retailing, detentora de marcas como a
UNIQLO e a GU, é tornar-se o maior retalhista
digital do mundo.

•

O grupo tem procurado uma nova e dinâmica
indústria, encontrando-se a desenvolver um modelo
de negócio em que o retalho se baseia na exploração
das tecnologias digitais.

•

Através da UNIQLO, o grupo japonês tem
transformado a sua cadeia de valor, utilizando as
tecnologias digitais para obter um retrato mais
completo das necessidades dos consumidores e para
comunicar com eles de forma mais direta e
individual

Num número crescente de casos, é nestes canais
onde o consumidor inicia verdadeiramente a sua
experiência de compra, seja através da pesquisa
de produtos no website da marca, da visualização
de uma publicação nas redes sociais ou em blogs
especializados, da marca ou de
influencers/trendsetters. Note-se que a
digitalização não ocorre somente ao nível da
experiência do consumidor, materializando-se
antes ao longo de toda a cadeia de valor
(e.g. design, produção).
Além disso, verifica-se também a ascensão de
novos players no mundo da moda com modelos de
negócio centrados exclusivamente nas tecnologias
digitais. Tipicamente, o negócio destas empresas
pode ser dividido em duas vertentes.

ASOS

Por um lado, funcionam como plataformas
retalhistas, colocando em contacto produtores e
fornecedores. Por outro, há empresas que também
apostam no desenvolvimento de marcas de
próprias, concorrendo diretamente com os seus
clientes B2B. A este nível, destacam-se empresas
como a Amazon, nos EUA, e a Zalando e a ASOS
na Europa. Estes players de natureza tecnológica
possuem um modelo de negócio claramente
diferenciador, pautado pela introdução gradual de
tecnologias nos seus processos (e.g. realidade
virtual, inteligência artificial).
Empresas como a Farfetch e a Net-a-Porter estão
focadas exclusivamente nas suas plataformas de
e-commcerce, procurando também digitalizar a
experiência do consumidor, sobretudo em lojas
físicas.

Zalando

•

Focada exclusivamente no online, a abordagem da
ASOS passa pela combinação das mais recentes
inovações tecnológicas e logísticas, no sentido de
entregar ao cliente um serviço personalizado e de
elevada qualidade.

•

O negócio Zalando encontra-se voltado para o
desenvolvimento da sua plataforma de comércio
eletrónico, onde vende produtos de variadíssimas
marcas, mas também artigos com a sua própria
insígnia.

•

Atualmente, a estratégia da empresa é fomentar as
vendas através dos canais digitais móveis (mcommerce), conjugando o envolvimento com o
cliente, a inovação tecnológica e a experiência de
compra.

•

O seu principal fator crítico de sucesso é a sua
plataforma tecnológica apetrechada de um conjunto
de ferramentas que reforçam e fornecem ao
consumidor uma experiência mais customizada e
conveniente.

•

As campanhas de comunicação da ASOS, orientadas
sobretudo para o segmento mais jovem, são
geralmente implementadas por via das redes
sociais, aumentando de forma gradual a sua
amplitude digital.

•

A empresa investe continuamente em I&D, com o
intuito de desenvolver novas funcionalidades e
oferecer soluções tailor-made aos seus clientes.
Neste âmbito, destacam-se a abertura de tech hubs
em várias cidades (e.g. Dublin, Lisboa).

Fonte: Análise AM&A baseada em Fast Retailing, ASOS e Zalando
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Novos modelos de negócio
Modelos de negócio circulares
Com a crescente importância das questões
relacionadas com a sustentabilidade, é previsível
que se intensifique a adoção de modelos de
negócio circulares. Tal já é visível na estratégia de
alguns players, mas ainda se encontra muito
distante da adoção em massa.
Nesta tipologia de modelo de negócio, o principal
objetivo é a criação de valor através dos resíduos,
ou seja, a geração novos fluxos de receita através
da transformação de resíduos em inputs úteis para
outros ciclos produtivos. Este objetivo pode ser
concretizado de duas formas distintas.
Por um lado, podem-se desenhar produtos e
processos que permitam que os resíduos na fase
final do ciclo de vida sejam utilizados para gerar
novo valor.

O maior potencial deste modelo de negócio está
nos mercados onde existe um elevado volume de
materiais uniformes (e.g. B2B, B2G) ou quando a
recuperação do produto é fácil e economicamente
rentável.
Todavia, na maioria dos casos, o custo de
recuperação dos materiais é superior ao seu valor,
tornando este modelo mais interessante em
cenários de diminuição do preço da reciclagem ou
de aumento do preço de materiais novos.

Além disso, este modelo requer que as marcas
estendam a sua responsabilidade até ao fim do
ciclo de vida do produto, e se organizem em
termos de infraestruturas e parcerias para a
recolha e reciclagem dos produtos.

O modelo de negócio baseado na circularização e
reciclagem pressupõe a reintrodução das peças de
vestuário comercializadas no ciclo de produção.

•

Um fator crítico de sucesso do modelo de negócio
prende-se com conceção e implementação de um
sistema de recolha e reciclagem que possibilite que
os produtos reentrem no processo produtivo.

•

•

Uma combinação com os modelos de negócios
baseados em serviço, onde o produtor/retalhista
continua a ser o proprietário dos artigos, pode ser
uma boa solução para alavancar a estratégia de
circularização.
Outras soluções podem ser o incentivo ao retorno
ou um sistema de gestão de resíduos mais
direcionado.

A capacidade de adoção deste modelo está muito
dependente do estilo da marca e da linha de
produtos. Marcas/linhas intemporais, clássicas ou
minimalistas permitem naturalmente múltiplas
utilizações ao longo do tempo.
Neste conceito, o consumidor é também
fornecedor, sendo especialmente promissor no
segmento de luxo e de kidswear. Porém, é
importante definir uma estratégia que diminua ao
máximo o risco de canibalização de artigos novos.

Reutilização

Circularização e reciclagem
•

Por outro lado, evidenciam-se os modelos de
negócio baseados na revenda de produtos usados,
envolvendo esquemas de recolha e retoma.

Dutch Awearness Infinity Workwear

• Holanda
• Fornecem vestuário de trabalho, de

negócios e têxteis relacionados,
desenhados para serem reutilizados

•

•

Dutch Spirit
SpiritInspire
InspireWorkwear
Workwear
Dutch

• Holanda
• Fabricam vestuário de trabalho,

• Suíça
• Produz vestuário a partir de fibras

naturais, sendo compostáveis dentro
de 3 meses

• Suécia, Dinamarca
• Possui uma rede lojas e um sistema de
recolha de vestuário orientado para a
sua reutilização

A capacidade de adoção deste modelo de negócio
encontra-se dependente do tipo de marca e de
produtos que a empresa oferece no mercado.

Dutch
Claudia
Spirit
Strater:
Inspire
Share
Workwear
Your Clothes

•

O conceito de reutilização subjacente a este modelo
de negócios permite que os consumidores com
menor poder de compra possam ter acesso a
determinados produtos de moda.

•

O desenvolvimento de um sistema de recolha que
permita que as peças de vestuário retornem ao
produtor/retalhista será essencial.

utilizando tecidos recicláveis

Freitag F-Abric
F-Abric

FilippaAwearness
K
Dutch
Infinity Workwear

Os modelos de negócio assentes na reutilização
permitem às marcas crescer no mercado de bens
usados, atualmente dominado pelo comércio entre
terceiros.

• Holanda
• Oferece a possibilidade trocar os

produtos antigos por pontos a serem
utilizados em compras normais

Cees
Freitag
n Co
F-Abric

• Holanda
• Oferece um reembolso de 15€ no caso

de uma camisa ser devolvida dentro de
um prazo de 3 anos após a compra

Fonte: Análise AM&A baseada em Circle Economy
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Novos modelos de negócio
Modelos de negócio baseados em serviços
No panorama de consumo atual, constata-se uma
clara primazia das experiências sobre a “simples”
aquisição. Nos modelos de negócio baseados em
serviços, a funcionalidade/experiência assume
maior preponderância face à mera propriedade dos
bens. O objetivo passa essencialmente por
fornecer serviços que satisfaçam as necessidades
dos consumidores sem que estes tenham que
adquirir a propriedade dos bens.

Além disso, permitem desconexão entre os lucros
e o volume de produção, uma vez que o produtor
detém a propriedade dos ativos.

A adoção deste tipo de modelo de negócio pode
enveredar por duas vias distintas. Por um lado,
pode assentar num esquema de reparação e
garantia, no qual o produto inclui serviços de
extensão de vida útil do produto, através, por
exemplo, da prestação de serviços de manutenção
Neste contexto, as marcas prestam serviços de
ou da concessão de um período maior de garantia.
cedência dos produtos, exibindo um grande
Este modelo pode conduzir a uma ligação pessoal
potencial de alteração dos hábitos de consumo. O
entre o consumidor e o produto, e, por esta via, a
produto continua importante, mas a experiência do marca. Porém, a saturação de mercado é um
consumidor é fundamental para a oferta e
aspeto importante a ter em consideração,
proposta de valor.
tornando fundamental a introdução de novas
variantes do produto de modo a refrescar o
interesse do consumidor.

•

•

Neste tipo de modelo de negócio, o objetivo passa
por estender significativamente o ciclo de vida dos
produtos, oferecendo serviços de reparação e/ou
longos períodos de garantia.
Trata-se de um modelo de negócio atrativo
particularmente para produtos de vestuário que se
deterioram facilmente e que possuem preços
elevados (e.g. calças de ganga, vestuário de
montanhismo).

Os artigos de vestuário produzidos e oferecidos no
mercado devem possuir um elevado nível de
qualidade, no sentido de assegurar que o produto
tenha um ciclo de vida longo e de evitar, por essa
via, a constante reparação e os custos associados.

Espera-se que funcione especialmente bem no
caso de produtos de elevada qualidade, duráveis,
caros e/ou sazonais. (e.g. vestuário ou calçado
ocasional, vestuário de maternidade e de criança).
Ou seja, onda há oportunidade para a marca
rentabilizar os produtos múltiplas vezes e quando
o benefício para o consumidor se resume à
utilização do produto.

Renting e/ou leasing

Reparação e garantia
•

Por outro lado, prevê-se a expansão dos modelos
baseados em renting/leasing, consistindo na venda
da performance de um produto que é entregue
através de uma combinação de produtos e serviços
e onde a propriedade dos ativos permanece nas
marcas.

Nudie Jeans
Dutch
Awearness Infinity Workwear

• Suécia
• Oferece a possibilidade de reparação

•

dos produtos numa das 19 lojas, sem
qualquer custo

Hiut Denim
Dutch
Spirit Inspire Workwear

•

• Reino Unido
• Fabricam calças de ganga com
reparações grátis ilimitadas

•

Tom
Freitag
Crinland
F-Abric

• Reino Unido
• Produzem e distribuem uma sweatshirt
premium com 30 anos de garantia

•

Os modelos de negócio baseados no renting/leasing
não requerem, no imediato, modificações ao nível do
design, aprovisionamento, produção e distribuição,
pelo que os custos e tempo de implementação são
limitados.
O potencial de sucesso deste modelo de negócio
encontra-se especialmente voltado para marcas
cujos produtos possam ser cedidos para múltiplas
utilizações.

Lena The
Fasion Library
Dutch
Awearness
Infinity Workwear

• Holanda
• É uma “biblioteca” de vestuário que

oferece aos consumidores acesso a
vestuário vintage de elevada qualidade

Dutch
Vigga Spirit Inspire Workwear

• Dinamarca
• É uma marca de vestuário de criança
que oferece serviços de vestuário
mediante subscrição

Pressupõe-se também que o benefício do
consumidor consiste somente na utilização do
produto.

Rent
Freitag
theF-Abric
Runway

Entre os vários segmentos, destacam-se sobretudo
os centrados em vestuário sazonal (e.g. vestuário
de maternidade e de criança).

• EUA
• A sua oferta consiste na oferta de um
serviço online de aluguer de moda e
acessórios de luxo

Fonte: Análise AM&A baseada em Circle Economy
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Conclusão
Mudança de paradigma nas indústrias da moda
Indubitavelmente, encontra-se em curso uma
mudança de paradigma nas indústrias da moda,
refletindo-se nas preferências dos consumidores e
no métodos de produção, comunicação e
comercialização das empresas. Em termos gerais,
isto repercutiu-se na criação e implementação de
novos modelos de negócio, focados na concessão
de experiências únicas e diferenciadas aos
consumidores.
Do lado da procura, destaca-se, numa primeira
fase, a intensificação da urbanização, o crescente
impacto das cidades e o crescimento das
economias emergentes, que têm influenciado
significativamente a procura, refletindo-se na
mudança de estilos de vida e no surgimento de
segmentos específicos para determinados públicos.
Os consumidores atuais possuem um maior nível de
exigência, procurando uma rápida resposta às suas
necessidades. Por outro lado, a customização e as
experiências são fatores cada vez mais
importantes nas decisões dos consumidores, assim
como os aspetos relacionados com a transparência
e a sustentabilidade. Além disso, a cultura dos
consumidores está mais orientada para o budget
consciousness, imperando o value for money e a
preferência por descontos e promoções.
Ainda no domínio da procura, a proliferação dos
canais digitais alterou por completo os padrões e
formas de aquisição e comunicação com os
consumidores, registando-se uma crescente
preponderância das plataformas de e-comemerce e
das novas formas de comunicação (redes sociais,
blogues, influencers/trendsetters e opinion leaders)
e sendo cada vez mais importante a uniformização
das experiências online e offline.

Na esfera da oferta, observa-se uma crescente
preocupação das empresas em responder aos
reptos lançados pela procura. Desde logo,
evidencia-se a aposta na inteligência artificial, a
aquisição e/ou estabelecimento de parcerias com
start-ups e empresas tecnológicas, o investimento
na automação da produção e a deslocalização da
mesma para a proximidade dos centros de
consumo, no sentido de responder de forma mais
rápida e diferenciada às necessidades e
preferências dos consumidores.
Adicionalmente, a aposta no desenvolvimento de
novos materiais e produtos e nas plataformas
online também é encarada como uma forma de ir
ao encontro dos reptos de diferenciação e
personalização dos consumidores.

Para os novos designers, uma abordagem ao
mercado centrada nas tecnologias digitais, como
ferramenta de comunicação e comercialização, e
orientada particularmente para o segmento do
affordable luxury constituirá um fator crítico para
o sucesso.
Finalmente, fruto do jogo entre a procura e a
oferta, os modelos de negócio das empresas de
moda têm procurado seguir as motivações dos
consumidores, implementando estratégias no
sentido de otimizar as suas experiências. Neste
sentido, identificam-se os modelos de negócio
assentes na personalização/customização, os
focados nos canais digitais, os orientados para a
circularização da cadeia de valor e os baseados em
serviços.

A ModaLisboa e as novas tendências da moda
A missão da ModaLisboa consiste na
promoção e desenvolvimento da fileira da
moda nacional. Com o projeto ModaLisboa
Go Global, apoiado pelo Lisboa 2020 e
pela CM de Lisboa, a associação pretende
fomentar a competitividade das PME
nacionais através da inovação e
internacionalização das marcas, do
desenvolvimento de novos modelos de
negócio e da promoção externa da oferta
regional e nacional da fileira da moda e da
imagem da região de Lisboa.
Em particular, a ModaLisboa tem
procurado incentivar a incorporação de
inovação e design, quer ao nível do
desenvolvimento de produtos, quer na
conceção de serviços e formas de negócio
diferenciadas, e a integração de jovens
designers qualificados.
Neste quadro, além da tradicional fashion
week, a associação tem desenvolvido
várias iniciativas entre as quais se
destacam: a United Fashion, a Check
Point, a Fast Talks, o Wonder Room e o
Sangue Novo.

Lisboa Fashion Week
Principal projeto da associação e evento de
moda com maior reconhecimento em
Portugal

Fast Talks
Ciclo de conferências sobre os processos
inerentes à criação de marca, em termos de
linguagem, identidade e rede de ação

Wonder Room
Pop-up store que trabalha a área estratégica
do empreendedorismo na moda, apoiando
novos projetos e incentivando a criação de
negócios diversificados

United Fashion
O objetivo é promover a criatividade, a
inovação, o empreendedorismo e aumentar
as oportunidades de negócios para
designers europeus

Check Point
Espaço de diálogo, desenhado para
criativos, empreendedores e todo o público
profissional da Lisboa Fashion Week

Sangue Novo
Concurso para finalistas de design de moda
e jovens designers, facultando sessões de
mentoring em áreas estratégicas (e.g.
gestão, marketing, comunicação).
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