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ENFOQUE HOLÍSTICO DO NEGÓCIO

“a importância de conectar todas as fases da cadeia de valor, mesmo aquelas nas quais         
não se intervém directamente, para procurar prevenir mudanças no mercado,                 

planificar de maneira mais eficiente, e antecipar novas oportunidades”
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Como chegamos até aqui ?



tripla transição 

SOCIEDADE > CONSUMO 

CONSUMO > RETAIL 

RETAIL > INDÚSTRIA
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O epicentro da mudança na sociedade     
é a forma como as pessoas passaram       
a comunicar umas com as outras; 

O acesso à informação, a forma como         
o diálogo é desencadeado e como        
as narrativas são transmitidas; 

Todos os principais instrumentos que são 
referência hoje, hardware e software, 
foram lançados num período de 5 anos 
(2005-2010), e a consolidação teve lugar 
no auge da crise (2010-2012). 
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Pope FranciscusPope Benedictus XVI 2005 2013
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O fenómeno impulsou uma sociedade NIILISTA, questionadora de qualquer 

dogma, com um espírito crítico em relação a tudo, também perante o papel social 

das marcas e empresas, sobretudo as mais relevantes.  

O acento principal é colocado na ÉTICA e INCLUSÃO e na SUSTENTABILIDADE.  

Adquire centralidade a NARRATIVA DA COMUNICAÇÃO. 
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Fim dos CÂNONES. Ruptura com as antigas HIERARQUIAS.  

A ideologia perde peso a favor da DEFESA MILITANTE DAS MICRO-CAUSAS.  

O processo envolveu inicialmente os millenials, a primeira geração nativa digital, 

“contaminando” hoje todas as gerações. 
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O comércio abraçou a postura dos MILLENIALS - pois eles geram 2/3 do 

crescimento do consumo.  

INCLUSÃO, DIVERSIDADE, ÉTICA, AMBIENTE, centram o discurso das marcas 

tanto de forma honesta ou praticando greenwashing. 
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voguemagazine Notes for the @gucci fall 2020 men's collection spoke of a rejection of toxic 
masculinity and an embrace of a genderless form of beauty. “Toxic masculinity, in fact, 
nourishes abuse, violence, and sexism. And not only that. It condemns men themselves to conform      
to an imposed phallic virility in order to be socially accepted,” read the press release.  
To paraphrase: The patriarchy is over.
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https://www.instagram.com/voguemagazine/
https://www.instagram.com/gucci/


teoria QUEER: as identidades e orientações sexuais  
não estão inscritas na natureza biológica humana,  
mas são o resultado de uma construção social.
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VICTORIA’S SECRET 
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INTEGRAÇÃO ONLINE-OFFLINE 
MULTICHANNEL > OMNICHANNEL
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RETAIL APOCALYPSE
loading…
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Os grande retailers enfrentam uma etapa histórica      

de transformações que é também um difícil momento 

para o seu equilíbrio empresarial. 

Num curto prazo, a perda de pelo menos  

30% de quota de mercado do canal OFFLINE,  

se non for reconquistada nas plataformas ONLINE,   

pressuporá restruturações realizadas com maior 

urgência e serias dificuldades de cash flow.  

Enfrentam-se também às mudanças no comportamento 

do consumidor que obrigam a investir simultaneamente  

na restruturação conceitual das lojas,  

e investir na modelação da nova realidade ONLINE. 



> Como sistema, uma moda produzida em series curtas para controlar o factor risco;  

> Um time to market reduzido à metade para imprimir velocidade à substituição de series    
tão curtas, assim como também para combater copias das marcas de inferior segmentação;  

> Para as gamas altas uma maior importância da origem como parte da narrativa do produto;  

> O aumento exponencial da concorrência, devido ao peso crescente das plataformas online;  

> Exigências éticas e ambientais, tanto as normativas como as ditadas pelos valores 
emergentes da sociedade; 
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IMPACTO NO SISTEMA MODA



COVID-19. O CISNE NEGRO
> Decréscimo do consumo abrupto e acentuado; 

> Brusca polarização (económica) na sociedade; 

> Impacto selectivo nos hábitos de compra;  

> A Apocalypse Retail chega à Europa; 

> Interrupção da integração OMNICANAL;  

> Comércio concentrado nas Plataforma Digitais; 

> A indústria regrediu 5-6 anos, quer ao nível        
dos investimentos tecnológicos, comerciais,            
e de sustentabilidade;                                          
Na maioria dos casos também nas receitas; 
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Burberry
Valentino

Gucci

2008 
grande recessão

AUTO-IMPOSIÇÃO DA AUSTERIDADE 
BAIXA EXPOSIÇÃO DOS SÍMBOLOS
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2018 
expansão económica 
mudança de paradigma

Burberry Valentino

Gucci

DISRUPÇÃO, CRIATIVIDADE, EXUBERÂNCIA. ALTA EXPOSIÇÃO DOS SÍMBOLOS
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Emporio

Ferragamo

Maxmara
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2020 
o cisne negro

PRATICIDADE, FLUIDEZ E 
BAIXA EXPOSIÇÃO DOS 

SÍMBOLOS



QUE FUTURO?
> Aceleram as transformações sociais e de 
implementação tecnológica da etapa pre-COVID; 

> Rebote temporário da economia impulsado pela 
sobre-abundância de poupança; 

> A green economy será diferente da imaginada  
faz uma década. A Moda será eco-friendly criativa, 
científica, competitiva, mainstream. 

> O auge do modo de pensar ativista conduzirá       
a confrontar-mos a ética de produtos e o 
comportamento das marcas e empresas, com as 
nossas próprias crenças e práticas de consumo. 
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OMNICANALIDADE 2.0

> O futuro da loja física é o aprofundamento da 
ideia do "terceiro lugar”, ou seja espaço gerador  
de experiências com uma função de marketing 
muito mais activa para além da comercial; 

> Hibridação dos espaços.  

> A redução do número de lojas físicas será maior 
da prevista; 

> A crise determirá o futuro dos independentes;  

> Dura reconversão para os Department Stores. 
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SOBRE O COMÉRCIO ONLINE

MARKETPLACE 
GENERALISTA

MARKETPLACE 
ESPECIALIZADO

E-TAILER  
(SEMI) VERTICAL

PLATAFORMA 
MARCA - INSÍGNIA

ex. Amazon, Alibaba, Rakuten ex. Zalando, Farfetch, Otto ex. Asos, Boohoo, Missguided ex. Salsa, Parfois, Zara

FORTALEZA 
Ecossistema imbatível na óptica do 
consumidor; geração de trafego. 

DEBILIDADE  
Não proporciona à marca o 
ambiente ideal para se fazer 
branding (posicionamento).

FORTALEZA 
Profundidade de gama e surtido 
de marcas; interface atraente; 

ambiente permite fazer branding. 

DEBILIDADE  
Dependencia das “marcas fortes”; 

obrigatoria opção pela 
horizontalidade;

FORTALEZA 
Preço competitivo;           

renovação de produto dentro da 
mecânica do “ultra fast fashion”.  

DEBILIDADE  
Factor sustentabilidade nulo.

FORTALEZA 
Estratégia OMNICANAL;   

Customer service personalizado; 
integração entre a plataforma e    

a comunicação da marca 

DEBILIDADE  
Menor geração de trafego;     

gama comparativamente limitada.



A concepção criativa dos produtos tenderá a dividir-se em 3 grandes eixos:  

> Os produtos de grande consumo, cujo design estará directamente ligado à informação 
coletada nos big data. 

> Os produtos das marcas que desenvolvem fortes narrativas temáticas, sociais e estéticas;  
o processo criativo suporta o posicionamento e incorpora maiores quotas de inovação. 

> Os produtos das marcas com uma alta componente artesanal e ou de customização. 

PROCESSOS CRIATIVOS NA MODA 
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Nos próximos 10 anos os grandes temas para a indústria europeia:  

> A redução da pegada ambiental. 

> A customização.  

> A produção on demand. 

> A introdução de novos materiais. 

> O desenvolvimento de wearables. 

> O aumento da rentabilidade das produções em pequena escala. 

As soluções chegam da evolução do hardware (robótica, cobots, maquinas); do software;                    
da investigação de novos materiais têxteis e não têxteis. 

PRIORIDADES INDUSTRIAIS 
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> A redução do time-to-market. 

PRIORIDADES INDUSTRIAIS 
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MARCA                    
SEM INDÚSTRIA

MARCA                   
COM INDÚSTRIA

TÊXTEIS TÉCNICOS 
& CUSTOMIZADOS

SISTEMAS  
PRIVATE LABEL

> Hipertrofia no mercado nacional; 
pendente impulsar a difusão 
internacional das marcas.  

> Superar o deficit de identidade; 
comunicação de baixo perfil.  

> Problemas de posicionamento. 

> Omnicanalidade 2.0 será a base 
para a mudança no paradigma de 
expansão.

> A integração do negócio de 
marketing em empresa industriais,    
quando o negócio industrial é 
dominante, tem originado o 
subdesenvolvimento das marcas 
portuguesas.   

> Spin-off e máxima 
profissionalização da gestão da 
marca; ou abandono do negócio     
da marca. 

> Investigação partilhada - na 
concepção cientifica e investimento, 
aquisição de serviços, digitalização, 
sistemas B2B partilhados, acesso a 
recursos humanos na área técnica  

> abordagem de clientes em 
networking, 

> A formação será o factor 
diferencial. para o cluster português. 

> A “sustentabilidade” tem que ser 
economicamente “sustentável”.  

> A moda eco-friendly será 
mainstream.  

> A sustentabilidade dever ser 
integrada como argumento numa 
estratégia de comunicação do cluster 
dinâmica e contínua, com uma forte 
presença nas redes, partindo do 
desenvolvimento dum storytelling 
diferenciador.  
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SISTEMA MODA PORTUGUÊS

cooperação tecnológica, industrial, supply chain e comercial entre as empresas
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“Nós nunca fomos muitos,  
mas enquanto soubemos ser todos,  

nós fomos sempre bastantes” 
PROF. JOSÉ HERMANO SARAIVA



agis@danielagis.com

OBRIGADO 
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