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Os novos modelos de negócio nas indústrias da moda resultam da conjugação de diversas 
tendências da procura e da oferta, tendo grande parte delas acelerado com a COVID-19
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Tendências do lado da procura

Do lado da procura, um conjunto significativo de megatrends tem promovido uma 
revolução nos padrões de procura por produtos de moda e por têxteis técnicos

URBANIZAÇÃO E MERCADOS EMERGENTES1.

 Nova classe de cidades em rápido crescimento 
(economias emergentes asiáticas);

 Novos centros de consumo também se têm afirmado 
como centros de criatividade.

A MODA COMO DIFERENCIAÇÃO DAS CIDADES2.

 Centros de moda aumentam a visibilidade das 
cidades enquanto centros culturais e criativos;

 Moda como fator de desenvolvimento: atratividade de 
empresas e criativos, contribuindo ainda para novas 
experiências turísticas e definição de tendências.

MUDANÇA DE ESTILOS DE VIDA E

DESENVOLVIMENTO DE PÚBLICOS ESPECÍFICOS
3.

 Mudanças de estilos de vida na sociedade;

 Padrões de consumo assentam cada vez mais em 
novos valores culturais, sociais e ambientais.

PREOCUPAÇÃO COM SUSTENTABILIDADE

E TRANSPARÊNCIA
4.

 Modelos de negócio muito condicionados pelas 
preocupações ambientais e sociais;

 Emergência de uma cultura budget consciousness
(e.g. especificação das práticas laborais).

FAST-FASHION E CUSTOMIZAÇÃO5.

 Fast-fashion revolucionou a produção e o retalho;

 Crescente exigência dos consumidores obriga as 
empresas a oferecerem produtos personalizados a 
preços de fast-fashion.

FOCO NAS REDES SOCIAIS E NAS EXPERIÊNCIAS6.

 Redes sociais são canal crescentemente importante;

 Mais do que produtos, os clientes procuram cada vez 
mais experiências.

76%
das marcas consideram 
a personalização um 
fator crítico de sucesso

25% 43%

Mundo China
Índia

Variação estimada da despesa em vestuário e 
calçado | 2015-2024

XL

Active wear

Ger. Y + Aged > 50

Modest fashion

Genderless fashion

Plus size fashion

78%
dos millenials espera que 
as marcas se tornem mais 
sustentáveis

72%
dos millenials sentem-
se contentes quando 
compram produtos 
sustentáveis

26%

36%

46%

48%

53%

56%

Snapchat

Revistas de moda

Facebook

TV

Pinterest

Instagram

Fontes de inspiração na aquisição de produtos de moda

Fonte: BMI Research; Facebook Business; Global Data Retail; Fashion Revolution; Business Wire; Nielsen Consulting; Capgemini Research Institute; análise EY-Parthenon 
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A revolução tecnológica trouxe consigo uma multiplicidade de novos meios de 
divulgação e promoção, modificando o funcionamento do consumidor e do retalho

Novos padrões e formas de aquisição: canais 

digitais

Novos padrões e formas de aquisição: cultura 

do desconto/off-price

+ Necessidade de redesenhar a experiência dos 

clientes, através da integração de todos os 

canais numa única linha de comunicação e 

comercialização.

+ Contínua integração das vendas nas redes 

sociais e a otimização da experiência de compra 

dos utilizadores.

+ Crescimento das plataformas online como 

primeira forma de pesquisa, dadas as suas 

vantagens (e.g. conveniência, abrangência). 

$481b
$545b $606b $662b $713b

2018 2019 2020 2021 2022

Evolução futura das receitas online globais da 

indústria da moda | 2018-2022 

+ Crescimento das plataformas online como 

primeira forma de pesquisa, dadas as suas 

vantagens (e.g. conveniência, abrangência). 

+ O crescimento das plataformas continuará em 

escala e alcance, tornando-se importantes 

instrumentos para consumidores e empresas.

Perda de receita devido ao excesso de inventários no 

retalho (b$)

362

472

2012 2016

Aposta no 

off-price

Marketing e promoção: novas formas de 

comunicação e influência

+ As novas formas de interação com os 

consumidores têm influenciado as correntes 

estéticas e culturais (novos influencers e 

trendsetters).

+ Procura de opinion leaders no mundo das 

celebridades, aproveitando a sua notoriedade 

junto do público.

+ Blogs de moda e as redes sociais constituem 

um crescente fator de influência, promovendo a 

comunicação digital da moda.

Influencers

Trendsetters

Opinion

leaders

Fashion

blogs

Social

media

Tendências do lado da procura

Fonte: Statista; Shopify; Facebook Business; Global Data Retail; análise EY-Parthenon 
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A inovação no ecossistema da moda acontecerá não só por via do investimento em 
inteligência artificial, mas também pelo desenvolvimento de novas ferramentas

Tendências do lado da oferta

Fonte: análise EY-Parthenon 

Digitalização da cadeia de valor: informação e inteligência artificial Desenvolvimento de novas ferramentas

Amazon – algoritmo para desenho de peças de 

vestuário através da análise de imagens

Farfetch – desenvolvimento da loja do futuro 

com integração de inteligência artificial

+ Empresas podem investir em IA para as características de produto que os 

consumidores tendem a preferir ou ferramentas de gestão da relação com o 

consumidor (e.g. chatbots)

 Dinamização dos modelos de negócio assentará em novos modelos 

de colaboração tecnológica e na aquisição de startups tecnológicas.

 Aposta em inovação intensificar a concorrência por talento, sendo 

necessárias novas qualificações e competências.

Startups e parcerias tecnológicas

 Preocupações em torno da sustentabilidade vão acelerar o 

desenvolvimento de têxteis mais funcionais e sustentáveis.

 Desenvolvimento de têxteis que incorporem tecnologias eletrónicas. 

Novos materiais inteligentes e novos têxteis técnicos

 As novas tecnologias de automação permitirão agilizar o 

aprovisionamento, o desenvolvimento de produtos, os tempos de 

produção e o processo de distribuição; possibilitado a adoção de 

ciclos de produção ágeis e feitos por encomenda.

Novas tecnologias de automação

 As novas tecnologias de automação (e.g. impressões digitais e a laser 

para acabamento de produtos, 3D printing) constituem um enabler da 

deslocalização da produção para a proximidade dos centros de 

consumo.

Intensificação do near e onshoring

+ A utilização crescente da inteligência artificial como meio para explorar novas 

formas de criar valor vai marar o futuro das indústrias da moda.

+ Com a big data e os avanços no poder computacional, a inteligência artificial 

extravasa o domínio dos equipamentos, estendendo-se aos processos 

criativos e de interação com os consumidores. 



Page 9

As plataformas digitais de comércio serão uma necessidade no mundo da moda, não só 
para as marcas estabelecidas, mas também para os designers emergentes

Tendências do lado da oferta

Fonte: análise EY-Parthenon 

E-commerce: crescente protagonismo das plataformas online Digitalização e novos designers:  novas abordagens de mercado

+ O potencial de crescimento lucrativo está a saturar-se devido ao aumento da 

maturidade do mercado e da concorrência, perspetivando-se a aposta na 

diversificação através de tecnologia que que enriqueça as marcas e a oferta 

aos consumidores.

+ Oportunidade para o aumento das margens operacionais, sobretudo através 

da aposta estratégica em tecnologia que melhore a eficiência e a experiência 

dos consumidores.

8%
Amazon já 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

+ O foco da indústria está sobretudo nas grandes fashion houses, e não nos 

novos designers: preferência por novas marcas é residual, sendo as marcas 

tradicionais a absorver a maioria do mercado.

+ Existe uma grande pressão sobre os jovens designers não só em termos do 

desenho dos produtos, mas também do ponto de vista financeiro devido aos 

custos elevados.

+ Surgimento de uma nova geração de designers focada no affordable luxury.  

Esta nova vaga procura afastar-se dos modelos de negócio das grandes 

fashion houses.

+ Novos designers têm apostado uma postura mais radical e pioneira, estando a 

desenvolver novos modos de apresentar o seu trabalho fora das tradicionais 

semanas da moda (e.g. canais digitais).
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As tendências de mercado têm resultado na procura de produtos mais personalizados às 
necessidades do consumidor, surgindo modelos de negócio baseados na customização

Novos modelos de negócio

Grupo Inditex – Customização no centro do modelo de negócio

► As cadeias de produção e distribuição baseiam-se nos 

consumidores e são caracterizadas por um elevado 

nível de organização e orientação para o detalhe;

► O investimento na inovação tecnológica, em ciclos de 

produção mais curtos e uma abordagem sofisticada ao 

mercado permitem à Inditex melhorar constantemente 

os serviços e experiências prestadas aos 

consumidores;

► A estratégia da Inditex é caracterizada pela 

proximidade da produção aos centros de consumo.

Canais de 

venda

Consumidores

Volume de negócios 

em Espanha

Fornecedores em 

Espanha

16% 11%

Grupo Adidas – Automação da produção em prol da customização

► Modelo de negócios orientado para criar, produzir e 

vender os melhores produtos desportivos em todo o 

mundo, incluindo uma importante componente de 

serviço para fornecer experiências personalizadas e 

de alta qualidade aos consumidores;

► Cultura empresarial marcada pela velocidade e 

agilidade e por um modelo de inovação que dependem 

da colaboração com criadores, atletas e consumidores 

(o principal objetivo é entregar produtos 

personalizados ajustados às experiências dos 

consumidores);

► Neste contexto, a Adidas está a construir fábricas 

totalmente automatizadas destinadas a permitir a 

customização completa dos produtos de calçado, sem 

comprometer a capacidade de resposta (existem 

atualmente duas speedfactories, uma na Alemanha e 

outra nos EUA).

CULTURA

FOCO

OPEN-

SOURCE

CIDADES

RAPIDEZ

Fonte: Inditext; Adidas; análise EY-Parthenon

O perfil dos consumidores está em rápida e constante 

alteração, exigindo uma resposta cada vez mais rápida.

É notória a alteração de modelos de negócio demand pull para 

modelos de negócio demand push.

Os consumidores possuem um maior poder de influência na 

definição dos produtos, desempenhando um papel central ao 

longo de toda a cadeia de valor.

O estabelecimento de estratégias omnicanal e o 

acompanhamento do cliente em todas as fases, desde a 

compra aos processos pós-venda, é essencial.
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As tecnologias digitais são indubitavelmente o futuro do mundo da moda, verificando-se 
a emergência de modelos de negócio exclusivamente digitais ou modelos híbridos

Novos modelos de negócio

Fonte: Fast Retailing; ASOS; Zalando; análise EY-Parthenon

Fast Retailing – utilização das tecnologias digitais 

como ferramenta de diagnóstico do mercado

ASOS – foco nas vendas através dos canais digitais 

móveis 

Zalando – investimento contínuo em I&D para o 

desenvolvimento da plataforma eletrónica

Exemplos de empresasCanais digitais são cada vez mais o ponto de partida da 

experiência de compra por parte dos consumidores (e.g. 

consulta de produtos no site ou publicações nas redes sociais).

Digitalização não ocorre somente ao nível da experiências dos 

consumidores, alargando-se a toda a cadeia de valor.

Ascensão de novos players no mundo da moda com modelos 

de negócio centrados exclusivamente nas tecnologias digitais.

2 grupos de novos players: Plataformas de retalho, ligando 

produtores e fornecedores; Empresas que também investem no 

desenvolvimento das suas marcas, competindo com clientes 

B2B.

Estes players mais tecnológicos têm modelos de negócio 

diferenciadores, baseados na introdução gradual de tecnologias 

nos seus processos (e.g. realidade virtual, inteligência artificial).
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A crescente preocupação com a sustentabilidade do lado da procura está a acelerar a 
adoção de modelos de negócio circulares, apesar de ainda pouco generalizados

Novos modelos de negócio

Circularidade Reutilização

O principal objetivo é a geração novos fluxos de receita através da transformação de resíduos em 

inputs úteis para outros ciclos produtivos. Estes modelos podem ser operacionalizados de duas 

formas distintas: métodos de circularização/reciclagem vs esquemas de reutilização dos produtos.

Fonte: Circle Economy; análise EY-Parthenon

Os modelos de negócios baseados na circularidade 

pressupõem a reintrodução das peças vendidas no ciclo 

produtivo

Dois fatores críticos para o sucesso deste tipo de modelo de 

negócio prendem-se com o EcoDesign e com a conceção e 

implementação de sistemas de recolha e reciclagem que 

permitam a reinserção dos produtos no processo produtivo

Uma combinação com modelos de negócios baseados em 

serviços, onde o produtor / retalhista continua a ser o 

proprietário dos bens, pode ser uma boa solução para 

alavancar a adoção de modelos de negócios circulares

Outras soluções incluem, por exemplo, a conceção de 

incentivos à devolução de produtos ou a criação de um sistema/ 

fluxo de gestão de resíduos direcionado para o efeito

Os modelos de negócio baseados na reutilização permitem que 

as marcas entrem e se estabeleçam no mercado de “segunda 

mão”, atualmente dominado pelo comércio pessoal

A adoção de modelos de negócio de reutilização depende do 

tipo de marca e dos produtos que a empresa oferece no 

mercado

O conceito de reutilização deste modelo de negócio permite que 

consumidores com menores rendimentos tenham acesso a 

determinados produtos de vestuário

O desenvolvimento de um sistema de recolha que permita a 

devolução dos produtos de vestuário ao produtor / retalhista é 

vital para o sucesso deste modelo de negócio
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Nos modelos de negócios assentes em serviços, a experiência do consumidor mostra-se 
fundamental para a proposta de valor

Novos modelos de negócio

Reparação e garantia Renting e leasing

Dentro da nova geração de consumidores, há uma clara primazia das experiências sobre a mera 

aquisição dos produtos. Nestes modelos de negócio, a funcionalidade e a experiência assumem 

grande preponderância, sendo as necessidades dos consumidores satisfeitas com serviços.

Fonte: Circle Economy; análise EY-Parthenon

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 vestuários produzidos no mercado devem possuir 

um elevado nível de qualidade, no sentido de assegurar que o 

produto tem um ciclo de vida longo e de evitar, por essa via, a 

constante reparação e os custos associados

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

Pressupõe-se também que o benefício do consumidor consiste 

somente na utilização do produto;

Entre os vários segmentos, destacam-se sobretudo os 

centrados em vestuário sazonal (e.g. vestuário de maternidade 

e de criança
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A COVID-19 terá um impacto duradouro nas indústrias da moda, acelerando várias 
tendências e expondo a necessidade de adaptar os modelos de negócio 

Intensificação da digitalização

+ Maior papel dos canais de venda digitais e maior apetência por 

ferramentas interativas durante o processo de compra (e.g. inteligência 

artificial)

Adoção contínua de novas tecnologias

“Regresso a casa” da produção Sustentabilidade como fator-chave

Customização e ferramentas digitais no “novo 

normal”

Alteração dos modelos de negócios

+ Reforço do papel de ferramentas como a produção aditiva, automação, 

robótica ou inteligência artificial ao longo da cadeia de valor

+ Maior preocupação com a resiliência das cadeias produtivas e com a 

exposição a um número reduzido de fornecedores 

+ Maior proximidade entre a produção e os principais centros de 

consumo, estando a serem estudadas possibilidades de 

reindustrialização e de near e onshoring

+ Acrescida relevância dada às questões ambientais pelos consumidores 

levará a que as empresas tenham de se adaptar (e.g. reforçando a 

circularidade ou o ciclo de vida do produto)

+ Maior impacto previsível no fast-fashion êm consequência do aumento do 

awareness ambiental e social dos consumidores

+ Polarização da procura com o reforço da procura por produtos de maior 

valor acrescentado, por um lado, e o reforço da cultura do desconto, por 

outro

+ Reorganização das cadeias produtivas, maior proximidade ao centros de 

consumo e melhoria dos processos logísticos poderão melhorar a 

capacidade de antecipar padrões de procura e de oferecer produtos e 

serviços customizados

+ Ferramentas digitais (e.g. catálogos online) e as novas formas de 

comunicação (e.g. redes sociais) e de influência (e.g. opinion leaders) 

continuarão a ser veículos essenciais de atração de consumidores

+ Processo de consolidação do setor (e.g. fusões e aquisições)

+ Necessidade de reforçar a aposta no digital, em novas capacidades 

tecnológicas e numa estratégia omnicanal

+ Importância de reforçar a resiliência e a aposta na sustentabilidade 

COVID-19 e os novos modelos de negócio
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A COVID-19 terá um impacto duradouro no setor da moda, acelerando várias 
tendências e expondo a necessidade de adaptar os modelos de negócio (cont.)

Tendências recentes nas indústrias da moda e nos têxteis técnicos Impacto da COVID-19

T
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ra Megatrends

Urbanização e mercados emergentes Impacto incerto

A moda como fator de diferenciação das cidades Impacto incerto

Mudança de estilos de vida e desenvolvimento de públicos específicos Impacto positivo

Preocupação com sustentabilidade e transparência Impacto positivo

Fast-fashion Impacto negativo

Customização Sem impacto

Foco nas redes sociais e nas experiências Impacto positivo

Novos padrões e formas de 

aquisição

Canais digitais Impacto positivo

Cultura do desconto/off-price Impacto positivo

Marketing e promoção: novas formas de comunicação e influência Impacto positivo

T
e

n
d

ê
n

c
ia

s
 

d
a

 o
fe

rt
a

Digitalização da cadeia de valor: informação e inteligência artificial Impacto positivo

Desenvolvimento de novas 

ferramentas

Start-ups e parcerias tecnológicas Impacto positivo

Novas tecnologias de automação Impacto positivo

Intensificação do near e onshoring Impacto positivo

Novos materiais inteligentes e técnicos Impacto positivo

Desenvolvimento do e-commerce: crescente protagonismo das plataformas online Sem impacto

A digitalização e os novos designers: novas abordagens ao mercado Impacto positivo

M
o

d
e

lo
s

 

d
e

 n
e

g
ó

c
io Customização Impacto positivo

Fast-fashion Impacto negativo

Circulares Impacto positivo

Serviços Impacto positivo

?

?

Fonte: análise EY-Parthenon

COVID-19 e os novos modelos de negócio
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